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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab 

sebelumnya mengenai Hubungan Pembelajaran Kesehatan Matra dengan 

Kesiapsiagaan Mahasiswa Keperawatan FIKES UPN Veteran Jakarta dalam 

Penanggulangan Bencana, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Responden sebagian besar berusia 23-25 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, dan berasal dari program studi S1 Keperawatan. 

b. Gambaran Pembelajaran Kesehatan Matra responden pada kategori baik 

sebanyak 47,5% dan kurang baik sebanyak 52,5%. Peneliti melakukan 

pendistribusian pada masing-masing kompetensi pembelajaran 

kesehatan matra didapatkan hasil Pengetahuan (knowledge) sebagian 

besar memiliki kategori baik sebanyak 50,8%. Keterampilan (skill) 

sebagian besar memiliki kategori kurang baik sebanyak 57,5%. Sikap 

(attitude) sebagian besar memiliki kategori baik sebanyak 51,8%. 

c. Gambaran Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana pada kategori siap 

siaga sebanyak 41% dan kurang siap siaga sebanyak 59%. 

d. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara Karakteristik Responden 

(Usia, Jenis Kelamin, dan Program Studi) dengan Kesiapsiagaan 

Mahasiswa Keperawatan FIKES UPN Veteran Jakarta dalam 

Penanggulangan Bencana. 

e. Adanya hubungan yang signifikan antara Pembelajaran Kesehatan 

Matra dengan Kesiapsiagaan Mahasiswa Keperawatan FIKES UPN 

Veteran Jakarta dalam Penanggulangan Bencana dengan nilai p value = 

0,004 (p<0,05). Semakin baik pemahaman mahasiswa tentang 

kesehatan matra, maka akan semakin baik pula tingkat kesiapsiagaan 

mahasiswa dalam melakukan penanggulangan bencana. 
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V.2 Saran 

 Saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Institusi FIKES UPN Veteran Jakarta 

Sebagai bahan evaluasi institusi dalam memberikan pembelajaran 

kesehatan matra baik dari segi metode pembelajaran maupun dari segi 

lainnya yang mencakup teori dan praktik agar dapat meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa supaya mahasiswa 

lebih  siap siaga dalam melakukan penanggulangan bencana. 

b. Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar mahasiswa tidak melupakan 

materi dan konsep beserta praktik kesehatan matra yang sudah didapat 

selama berkuliah di FIKES UPN Veteran Jakarta, sehingga 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kesiapsiagaan bencana dapat 

meningkat dan menjadi bekal kepada mahasiswa ketika bekerja menjadi 

perawat baik itu di instansi pelayanan kesehatan maupun di lingkungan 

masyarakat. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian tentang 

kesiapsiagaan bencana, tetapi melibatkan mahasiswa program studi 

lainnya yang juga mendapatkan pembelajaran kesehatan matra di UPN 

Veteran Jakarta agar penelitian ini bisa lebih baik dan berkembang di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


