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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil wawancara dapat diidentifikasi bahwa Sembilan dari 

sebelas informan penelitian memilik pengetahuan cukup baik tentang 

bencana gempa bumi tektonik mereka menyatakan memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan gempa bumi dari Penyuluhan dan Media 

Cetak/Elektronik, namun dua informan dapat diidentifikasi memiliki 

pengetahuan yang rendah tentang bencana gempa bumi tektonik mereka 

menyatakan sebenarnya mereka memperoleh informasi tetapi karena 

faktor rendahnya pendidikan sehingga mereka sulit untuk memahami 

informasi yang telah diperoleh.  

2. Sembilan dari sebelas informan mengetahui bentuk kesiapsiagaan, bentuk 

kesiapsiagaan berupa penambahan cakar ayam pada struktur bangunan 

agar tahan terhadap gempa, adanya sosialisasi dari steakholder, 

pembuatan tenda darurat, dapur umum, dan fasilitas kesehatan pasca 

gempa, selain itu mereka mengetahui hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan saat gempa bumi terjadi. Dua dari sebelas informan tidak 

mengetahui bentuk kesiapsiagaan, mereka menyatakan tindakan yang 

dilakukan saat terjadi gempa hanya berlari ketempat yang aman. Dua 

informan tersebut sebenarnya memperoleh informasi yang berkaitan 
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dengan bentuk kesiapsiagaan dari penyuluhan, namun karena faktor 

rendahnya pendidikan sehingga menyebabkan mereka sulit untuk 

memahami informasi yang diperoleh.  

B. Saran  

Beberapa saran dari penulis adalah : 

1. Kegiatan penelitian ini semoga bisa sebagai referensi tambahan dan batu 

loncatan untuk penelitian  yang  selanjutnya, karena masih  banyak  hal  

yang  perlu  dikaji dan diteliti untuk kesempurnaan dan kebaikan. 

2. Peneliti melihat sarana dan prasarana yang berada di Desa Dengkeng 

untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat setempat sudah cukup layak dan 

baik, namun harus selalu dijaga dan dirawat dengan baik. 

3. Peneliti mengamati tidak adanya organisasai kebencanaan di Desa 

Dengkeng, organisasi kebencanaan hanya dibuat pasca terjadi bencana dan 

sekarang sudah tidak ada. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat/ 

pihak terkait untuk membentuk organisasi kebencanaan, agar masyarakat 

memiliki kesiapsiagaaan yang lebih saat terjadi bencana gempa bumi. 

4. Desa Dengkeng terletak di atas patahan lempeng tektonik yang kapan saja 

sangat berpotensi terjadi gempa bumi tektonik, dengan demikian 

masyarakat Desa Dengkeng diharapkan terus mencari tambahan 

pengetahuan tentang gempa bumi. Agar masyarakat memiliki 

kesiapsiagaan yang lebih saat terjadi gempa bumi.  


