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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan penelitian mengenai kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dan kebijakan mitigasi bencana 

di SMP Negeri 2 Selo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi tergolong hampir siap dengan nilai 63,69. 

2. Pentingnya pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo, hal ini disebabkan 

oleh letak sekolah yang rawan akan potensi bencana erupsi Gunungapi Merapi 

dan sekolah belum menerapkan kurikulum kebencanaan serta sekolah belum 

melakukan pengintegrasiaan pendidikan kebencanaan di kegiatan 

ektrakulikuler. 

3. Kebijakan mitigasi bencana di SMP Negeri 2 Selo berupa kebijakan 

struktural: pembuatan ruang UKS, lapangan sebagai tempat titik kumpul, 

pembuatan jalur evakuasi, speaker digunakan sebagai alat tanda peringatan 

bencana dan kebijakan non struktural: sosialisasi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi. 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

 

1. Implikasi Teoritis 

a. Penerapan pendidikan kebencanaan dan kebijakan mitigasi bencana di 

sekolah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi, untuk itu 
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diperlukan rencana dan penyusunan penerapan program pendidikan 

dan kebijakan mitigasi bencana di sekolah dengan baik. 

b. Walaupun tidak ada interaksi antara peneliti dan siswa dalam hal 

peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi. Diharapkan adanya kebijakan sekolah mencari solusi 

terbaik dalam meningkatkan kesiapsiagaan siswa baik dalam kegitan 

intrakulikuler dan ektrakulikuler. 

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi sekolah dalam 

membenahi diri sehubung dengan kesiapsiagaan siswa yang tergolong 

masih rendah, dengan memberikan pendidikan kebencanaan dan 

kebijakan mitigasi bencana di sekolah terutama pada kegiatan sosialisasi 

dan kegiatan simulasi bencana erupsi Gunungapi Merapi untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan siswa sehingga dapat meminimalisir 

dampak bencana baik dampak materiil dan non materiil. 

C. Saran 

1. Sekolah diharapkan mampu untuk memberikan pendidikan kebencanaan 

pada salah satu pelajaran yang terkait dengan kebencanaan terutama 

mengenai mitigasi bencana erupsi Gunungapi Merapi dan menyisipkan 

materi pendidikan kebencanaan dengan kegiatan ektrakulikuler seperti 

Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). 

2. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan pelatihan mengenai simulasi 

bencana erupsi Gunungapi Merapi di sekolah kepada siswa sehingga 

siswa dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada saat 

tanggap darurat bencana erupsi Gunungapi Merapi agar dampak yang 

ditimbulkan dapat diminimalisir. 

3. Siswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuannya mengenai 

mitigasi bencana erupsi Gunungapi Merapi pada saat tanggap darurat  
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baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat agar dapat 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana baik material dan 

non material sehingga akan membentuk siswa maupun masyarakat 

menjadi tangguh bencana. 
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