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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Diketahui responden pada kelompok penyuluhan dengan metode ceramah  

banyak yang berusia 16 tahun berjumlah 24 orang (51,1%) dan begitu juga 

pada kelompok penyuluhan dengan media video banyak yang berusia 16 tahun 

berjumlah 26 orang (55,3%). 

2. Diketahui siswa pada kelompok penyuluhan dengan metode ceramah lebih 

banyak yang berjenis laki-laki dengan jumlah 26 orang (55,3%) begitu juga 

pada kelompok penyuluhan dengan media video lebih banyak laki-laki dengan 

jumlah 26 orang (55,3%). 

3. Rata- rata nilai sebelum penyuluhan pengetahuan siswa pada kelompok 

metode ceramah adalah 12,21 dan sesudah penyuluhan rata-rata nilai 

pengetahuan adalah 12,87, rata- rata nilai sebelum penyuluhan pengetahuan 

siswa pada kelompok media video adalah 12,02 dan sesudah penyuluhan rata-

rata nilai pengetahuan adalah 12,96. 

4. Rata- rata nilai sebelum penyuluhan sikap siswa pada kelompok metode 

ceramah adalah 19,19 dan sesudah penyuluhan rata-rata nilai sikap adalah 

20,77, rata- rata nilai sebelum penyuluhan siswa pada kelompok media video 

adalah 20,00 dan sesudah penyuluhan rata-rata nilai sikap adalah 21,70. 

5. Rata- rata nilai sebelum penyuluhan prilaku siswa pada kelompok metode 

ceramah adalah 22,96 dan sesudah penyuluhan rata-rata nilai prilaku adalah 

24,49, rata- rata nilai sebelum penyuluhan  siswa pada kelompok media video 

adalah 23,00 dan sesudah penyuluhan rata-rata nilai prilaku adalah 25,47.  

6. Adanya perbedaan pengetahuan tentang penggunaan helm sebelum dan 

sesudah penyuluhan pada kelompok metode ceramah dan menggunakan media 

video pada siswa SMA Negeri 4 Tangerang Selatan.  
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7. Adanya perbedaan sikap tentang penggunaan helm sebelum dan sesudah 

penyuluhan pada kelompok metode ceramah dan menggunakan media video 

pada siswa SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. 

8. Adanya perbedaan rata- rata skor prilaku tentang penggunaan helm sebelum 

dan sesudah penyuluhan pada kelompok metode ceramah dan menggunakan 

media video pada siswa SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi Pihak Sekolah 

1) Perlu ditingkatkannya motivasi siswa untuk selalu menggunakan helm 

yang baik dan benar saat berkendara untuk mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan 

2) Perlu meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan khususnya kepada 

siswa yang mengendarai motor untuk selalu menjaga keselamatannya 

3) Bersosialisasi mengenai prilaku berkendara aman seperti membuat 

spanduk atau poster di lingkungan sekolah 

4) Sekolah harus mengadakan razia setiap hari bagi siswa yang 

membawa motor 

5) Menyediakan bus sekolah 

6) Menghimbau siswa yang berumur < 17 tahun untuk tidak 

menggunakan motor 

 

b. Bagi Siswa SMA Negeri 4 Tangerang Selatan 

1) Lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk menggunakan 

helm saat berkendara 

2) Meningkatkan kesadaran akan pentingkan keselamatan dalam 

berkendara 

3) Meningkatkan prilaku baik dan disiplin saat berkendara 

 

c. Bagi Orang Tua 

1) Orang tua tidak boleh memfasilitasi sepeda motor jika belum 

mempunyai SIM 
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2) Orang tua harus mengingatkan untuk selalu menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) salah satunya helm 
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