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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan yaitu : 

a.  Diketahui gambaran tingkat pengetahuan siswa sebelum diberikannya 

kegiatan penyuluhan pengetahuannya sebesar 24,6 mengenai 

kesiapsiagaan erupsi gunung Marapi pada siswa SMA N 1  Sungai Pua, 

Kabupaten Agam 

b. Diketahui gambaran tingkat pengetahuan siswa sesudah diberikannya 

kegiatan penyuluhan pengetahuannya sebesar 34,2 mengenai 

kesiapsiagaan erupsi gunung Marapi pada siswa SMA N 1  Sungai Pua, 

Kabupaten Agam 

c. Diketahui gambaran tingkat sikap siswa meningkat sebelum diberikannya 

kegiatan penyuluhan sebesar 32,1 mengenai kesiapsiagaan erupsi gunung 

Marapi pada siswa SMA N 1  Sungai Pua, Kabupaten Agam  

d. Diketahui gambaran tingkat sikap siswa meningkat sesudah diberikannya 

kegiatan penyuluhan sebesar 42,2 mengenai kesiapsiagaan erupsi gunung 

Marapi pada siswa SMA N 1  Sungai Pua, Kabupaten Agam 

e. Diketahui adanya perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan 

penyuluhan 

f. Diketahui adanya perbedaan sikap sebelum dan sesudah dilakukan 

penyuluhan 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan penelitian 

di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut : 

a.  Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman 

pengetahuan dan informasi mengenai kesiapsiagaan bencana erupsi



gunung marapi sehingga siswa dapat mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat berbagi ilmu kepada siswa lain. 

b.  Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan penyuluhan kembali di 

sekolah serta dapat melakukan kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana 

erupsi gunung berapi dengan tujuan agar semua warga sekolah mendapat 

pengetahuan dan informasi khususnya kesiapsiagaan bencana erupsi 

gunung berapi. 

c.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan 

variabel dan atau membandingkan keefektifan media yang digunakan 

dalam penelitian. 

 


