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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berjudul Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana oleh 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pendekatan Budaya 

(Studi Kasus pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam 

Meningkatkan Pemahaman Tentang Penanggulangan Bencana melalui 

Pertunjukan Wayang Kulit di Kabupaten Purworejo). Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui perlunya pertunjukan wayang kulit sebagai pendekatan budaya yang 

dilakukan oleh BNPB dan untuk mengetahui strategi komunikasi dalam 

penanggulangan bencana oleh BNPB melalui pertunjukan wayang kulit dalam 

meningkatkan pemahaman tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat 

di Kabupaten Purworejo. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Pertunjukan wayang kulit sebagai pendekatan budaya perlu dilakukan dalam

komunikasi penanggulangan bencana karena pendekatan budaya dapat

diterima dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Puworejo. Hal tersebut

dipengaruhi karena adanya persepsi kepercayaan, nilai, dan sikap yang

dianut oleh masyarakat di Kabupaten Purworejo terhadap wayang kulit yang

dianggap sebagai gambaran kehidupan manusia.

2. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh BNPB dalam meningkatkan

pemahaman tentang penanggulangan bencana melalui pertunjukan wayang

kulit berdasarkan lima unsur komunikasi yaitu:

a. Komunikator yang memiliki kredibilitas di Kabupaten Purworejo.

b. Pesan yang disampaikan dibuat jelas, ringkas, menarik dan

meyakinkan.

c. Saluran yang digunakan adalah wayang kulit.

d. Komunikan yang dituju adalah semua kalangan.

e. Efektivitas yang ditimbulkan dari pertunjukan wayang kulit yaitu

adanya pengertian, kesenangan, dan tindakan.
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki 

keterbatasan dan saran untuk mengembangkan penelitian bagi penulis selanjutnya, 

antara lain: 

1. Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan pertunjukan wayang kulit 

sebagai media penyampaian pesan penanggulangan bencana bisa terus 

dilaksanakan secara berkesinambungan.  

2. Selain melalui pertunjukan wayang kulit, ada beberapa kebudayaan yang 

bisa dijadikan alternatif lain oleh pemerintah dalam melakukan pendekatan 

budaya di antaranya seperti melalui pengajian (dakwah), acara musik, acara 

komedi, dan pasar rakyat. 
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