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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat pemahaman terhadap mitigasi non-struktural bencana banjir 

antara kelas penelitian memiliki perbedaan, kelas eksperimen I dengan 

nilai rata 70,1 memiliki pemahaman yang rendah dibandingkan dengan 

kelas ekperimen II dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 80,6  

ini dilihat dari hasil data yang telah diperoleh dari hasil angket yang telah 

diberikan kepada peserta didik. 

2. Tingkat pengetahuan terhadap mitigasi non-struktural bencana banjir 

antara kelas penelitian memiliki perbedaan, , antara kelas ekperimen 1 

yang memiliki rerata nilai sebesar 50,4  dan kelas eksperimen II sebesar 

10,3 , terbukti dari hasil data yang diperoleh dari dua kelas penelitian 

melalui pembelajaran didalam kelas dan menerjakan soal pre test dan 

posttes. Semakin terpaut jauh kesenjangan atau rata-rata kelas akan 

semakin rendah  pengetahuan tentang mitigasi non-struktural. tetapi 

kesadaran terhadap penyebab terjadinya banjir antara ekperimen memiliki 

persamaan, terbukti dengan membuang sampah pada tempatnya dan 

membersihkan selokan sekitar sekolah. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Pembelajaran di kelas dengan menggunakan kurikulum 2013 sangat 

mementingkan keaktifan siswa, sehingga siswa tidak mudah bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. Jika siswa aktif dalam pembelajaran maka sisa 

akan cepat menerima materi ajar sehingga dapat mempengaruhi hasil 

belajar dalam kelas. 
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2. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini dilakukan di SMA Islam Diponegoro Surakarta dengan 

menggunakan media ajar berupa video tentang mitigasi non struktural 

bencana banjir dengan menggunakan strategi ceraman dan diskusi. 

C. SARAN 

1. Guru yang mengajar di sekolah ini diharapkan menggunakan strategi yang 

didalamnya mengacu pada siswa aktif, sehingga siswa tidak bosan dan 

tidak mainan Hp atau berbicara dengan temannya. 

2. Pihak sekolah sebaiknya memberikan kebijakan untuk kegiatan belajar 

mengajar dituntut setiap guru yang mengajar supaya memberikan 

kesempatan hasil belajaranya didapan kelas, supaya siswa akan mencoba 

mengingat-ingat proses belajarnya. Sehingga akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

3. Fasilitas yang lengkap harus dimanfaatkan betul untuk penunjang kegiatan 

belajar mengajar, supaya materi yang diharapkan mampu cepat diterima 

siswa. Seperti adanya proyektor, sound dll. 

4. Pihak sekolah sebaiknya mengadakan sebuah pelatihan tentang mitigasi 

bencana di sekolah, supaya semua siswa dapat memahami tindakan mitigasi 

yang harus dilakukan saat terjadi bencana, serta upaya tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah bencana, terutama bencana 

banjir karena sekolah terletak dilokasi yang rawan akan bencana banjir. 

 

 

 

 

 

 


