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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu lembaga pendidikan 

yang menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki keterampilan yang 

sesuai dengan bidang keahlian tertentu. Jenjang pendidikan SMK memiliki tujuan 

untuk mengembangkan keterampilan siswa menjadi lulusan yang siap kerja 

(Purwanto & Sukardi, 2015: 291). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 18 dijelaskan bahwa Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. 

Siswa SMK disiapkan untuk menjadi SDM yang relevan dengan kebutuhan dunia 

kerja, jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan merupakan penyelenggara 

pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik. Pendidikan di SMK siswa tidak hanya 

diberikan kemampuan hard skill, namun siswa juga dituntut mempunyai 

kemampuan soft skill, salah satunya adalah penerapan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting tidak 

hanya di perusahaan saja namun dimanapun berada seperti di lembaga pendidikan 

sekolah. Dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan siswa, 

tetapi juga menyebabkan kerugian pada lembaga sekolah baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Terdapat pengertian tentang K3 yang telah 

didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada 
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interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja 

dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. 

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam industri adalah 

kesadaran karyawan akan pentingnya penerapan K3, oleh karena itu siswa SMK 

dituntut untuk sadar dan dapat mengaplikasikan budaya sadar K3 untuk 

menanggulangi suatu kerugian.  

Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, hal 

ini menjadi salah satu fokus utama tentang K3 di Indonesia. Data BPJS 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2016 terjadi 101.367 kasus 

dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.385 orang, sedangkan pada tahun 2017 

terjadi sebanyak 123.000 kasus kecelakaan kerja (detik.com. 2018). 

Hargiyarto (2011: 209) menjelaskan bahwa: (1) jenis bahaya yang terdapat di 

bengkel atau laboratorium SMK meliputi sembilan kelompok pekerjaan, yaitu yang 

berkaitan dengan penanganan bahaya, penggunaan alat-alat tangan, perlindungan 

mesin, desain tempat kerja, pencahayaan, cuaca kerja, pengendalian bahaya bising, 

getaran dan listrik, fasilitas pekerja, dan organisasi kerja, (2) rerata tingkat resiko 

bahaya yang terdapat di bengkel atau laboratorium SMK meliputi: tidak berbahaya 

(68 kasus atau 54%), perlu penindakan penanganan (43 kasus atau 34%), dan perlu 

prioritas penanganan (10 kasus atau 8%), sedangkan lainnya 4% atau 6 kasus tidak 

ada datanya, (3) pengendalian bahaya dengan urgensi tinggi pada kondisi beresiko 

untuk dilakukan prioritas tindakan perbaikan pada kasus yang perlu tindakan 

perbaikan, sedangkan yang terakhir adalah mempertahankan dan memperbaiki 

kondisi pada kasus yang tidak perlu tindakan perbaikan, (4) rekomendasi untuk 



3 

 

perbaikan kondisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: menetapkan sasaran, 

memilih pendekatan, menetapkan prosedur serta melakukan evaluasi terus menerus 

terhadap kondisi K3 di bengkel dan laboratorium. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya K3 di dunia 

usaha/dunia industri dan di SMK, salah satunya dengan mengadakan sistem 

manajemen K3. Berdasarkan Peraturan Menteri PER.05/MEN/1996, yang 

dimaksud dengan sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manejemen 

secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung 

jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 

pengembang, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 

dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen K3 

meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, pemantauan 

serta evaluasi K3, dan peninjauan serta peningkatan K3. Oleh sebab itu, dapat 

diartikan bahwa tujuan sistem manajemen K3 yaitu menciptakan tempat kerja yang 

aman tanpa adanya kejadian kecelakaan kerja, efisien, dan produktif. 

Sejalan dengan tuntutan penerapan sistem manajemen K3 di dunia 

usaha/dunia industri, maka dalam dunia pendidikan penerapan sistem manajemen 

K3 harus dimatangkan, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang 

belum memberikan perhatian dengan serius materi pelajaran K3. Materi yang sudah 

diberikan belum efektif karena hanya dominan pada pengetahuan saja, selain itu 

pelaksanaan K3 di sekolah masih belum sejalan dengan standar K3 di industri. 

Perilaku siswa dalam implementasi K3 belum berjalan dengan baik. SMK N 1 
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Magelang merupakan sekolah kelompok kejuruan, kelompok teknologi, dan 

industri. Lulusan dari SMK N 1 Magelang terutama pada Program Keahlian 

Teknologi Konstruksi dan Properti diharapkan dapat terserap di dunia kerja dengan 

maksimal, sehingga sangat penting bagi pihak sekolah melakukan pengenalan dan 

pengoptimalan dalam menjalankan K3. SMK N 1 Magelang khususnya di Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti sudah melakukan K3 diantaranya 

dengan memasukkan pelajaran K3 dikurikulumnya. Selain itu, dalam aplikasinya 

setiap sesi praktikum instruktur atau guru selalu memberikan pengarahan tentang 

K3, kegiatan tersebut sangat penting sebelum melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di bengkel. 

Hal tersebut dapat berdampak pada bertambahnya pengetahuan K3, namun 

dalam kenyataanya kesadaran siswa tentang K3 dan aplikasinya masih kurang, ini 

dapat dilihat berdasarkan pengalaman selama Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 

masih ada siswa yang tidak paham terhadap pelaksanaan K3. Peserta didik 

terkadang masih bermain-main dengan alat kerja, kurang berhati-hati saat berada di 

lingkungan bengkel, dan menggunakan alat kerja yang kurang sesuai dengan 

kegunaannya. 

Selain itu, banyak juga siswa yang melakukan praktik tanpa melihat jobsheet 

terlebih dahulu sehingga pengetahuan menjadi terbatas dan tidak mengetahui 

bagaimana prosedur kerja yang benar. Siswa juga merasa kurang praktis apabila 

praktik menggunakan peralatan keselamatan kerja sehingga sikap mereka rata-rata 

menyepelekan hal-hal yang berhubungan dengan K3. Perlunya penekanan pada 

siswa untuk selalu memperhatikan K3 dan membaca jobsheet sebelum menjalani 
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praktikum, agar praktik yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Terutama praktikum yang menggunakan peralatan mesin, karena 

potensi bahaya sekecil apapun dapat terjadi saat kerja. 

Selain dari sikap siswa, didapati pula bahwa dalam penerapan K3 terdapat 

kendala yang berasal dari kurang sosialisasi K3 dan belum efektifnya penerapan K3 

itu sendiri. Sosialisasi K3 yang dilakukan guru terhadap siswa hanya sebatas 

pengarahan yang mengacu pada pedoman jobsheet. Ketidak lengkapan 

poster/gambar tentang K3 di bengkel atau laboratorium. Sosialisasi K3 serta 

poster/gambar tentang K3 merupakan hal yang penting, karena dengan 

mensosialisasikan K3 pada saat praktik serta adanya poster/gambar tentang K3 di 

bengkel atau laboratorium, dapat menjadi bekal maupun panduan bagi siswa untuk 

menghindari kecelakaan kerja mulai dini, serta dapat mengaplikasikan K3 secara 

sadar pada saat bekerja. 

Kurang tegasnya guru meninjaklanjuti pelanggaran perihal K3 menjadi faktor 

pedorong siswa menyepelekan K3. Guru lebih memfokuskan kepada siswa yang 

tidak memakai pakaian kerja, siswa tidak diperbolehkan mengikuti praktik apabila 

tidak memakai pakaian kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berperilaku 

K3 masih sangat kurang. Peraturan atau tata tertib mengenai K3 yang ada di bengkel 

maupun laboratorium perlu untuk selalu ditekankan. Hal ini dilakukan agar siswa 

selalu memperhatikan K3, sehingga bahaya akibat kecelakaan kerja dapat dihindari 

dan diminimalisir. Guru hendaknya mengingatkan siswa agar selalu 

memperhatikan K3 selama bekerja di dalam bengkel maupun laboratorium, selain 
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itu juga mengarahkan dengan selalu memberi contoh berperilaku tertib bekerja 

dengan menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD). 

Penerapan K3 terdapat kendala yang berasal dari ketidak lengkapan 

dokumentasi tentang K3 dan penerapan K3 yang kurang efektif. Ketidak lengkapan 

dokumentasi tentang K3 seperti tidak adanya kebijakan K3 dan pencatatan 

kecelakaan kerja akan membuat siswa mengulangi kesalahan yang sudah pernah 

dialami dan tidak adanya peningkatan dari penerapan K3. Fakta yang ada, bahwa 

setiap kecelakaan yang terjadi memang segera ditangani, namun dengan tidak 

adanya catatan tentang pelaporan baik itu penyebab atau akibat kecelakaan kerja 

yang terjadi, maka tidak ada bahan yang dapat digunakan untuk evaluasi tentang 

pelaksanaan K3 di lingkungan SMK N 1 Magelang khususnya di Program Keahlian 

Teknologi Konstruksi dan Properti, ini menunjukkan bahwa sistem manajemen K3 

di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 

Magelang memang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Keberhasilan implementasi sistem manajemen K3 sangatlah penting, namun 

demikian belum diketahui tingkat keberhasilan implementasi sistem manajemen K3 

yang ada di SMK N 1 Magelang. Hambatan dalam menerapkan sistem manajemen 

K3 di SMK N 1 Magelang juga penting diketahui untuk mendapatkan solusi 

penyelesaian hambatan tersebut, sehingga implementasi sistem manajemen K3 

berjalan dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel 

Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka timbul beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi penelitian ini antara lain: 

1. Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, hal 

ini menjadi salah satu fokus utama tentang K3 di Indonesia. 

2. Rerata tingkat resiko bahaya yang terdapat di bengkel atau laboratorium SMK 

cukup tinggi. 

3. Banyak siswa yang belum paham pentingnya pelaksanaan K3 saat di bengkel 

maupun laboratorium. 

4. Kurangnya tindakan guru untuk memberikan sanksi kepada siswa yang tidak 

memperhatikan K3 menjadi salah satu faktor siswa menyepelekan K3. 

5. Tidak adanya kebijakan tentang K3 dan pencatatan kecelakaan kerja. 

6. Tidak ada bahan yang digunakan untuk dievaluasi tentang pelaksanaan K3 di 

lingkungan SMK N 1 Magelang khususnya pada Bengkel Program Keahlian 

Teknologi Konstruksi dan Properti. 

7. Kurangnya sosialisasi K3 dan penerapan K3 yang kurang efektif. Penerapan K3 

diharapkan dapat berjalan dengan baik di SMK seperti diungkapkan pada 

Standar Kompetensi Lulusan SMK yaitu dapat menjaga kesehatan dan 

keamanan diri melalui penerapan sistem manajemen K3. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini, maka masalah dibatasi pada implementasi sistem manajemen K3 di 

Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian 

Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang? 

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem manajemen K3 di 

Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 

Magelang? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 

dalam implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian 

Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui 3 hal sebagai 

berikut: 

1. Tingkat keberhasilan implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang dalam 

menerapkan sistem manajemen K3. 
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2. Hambatan dalam sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian 

Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi sistem 

manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti 

SMK N 1 Magelang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

tentang implementasi sistem manajemen K3 yang benar. Penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis disini ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

sekolah maupun guru untuk merumuskan kebijakan dalam hal K3 dan sistem 

manajemen K3 di bengkel maupun laboratorium. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang 

pelaksanaan K3 di lingkungan SMK N 1 Magelang khususnya pada Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti. 
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3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak sekolah terutama 

di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 

Magelang tentang kondisi sistem manajemen K3, agar selanjutnya dapat 

ditindak lanjuti demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta mencapai K3 

yang setinggi-tingginya. 

b. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu wahana dalam penerapan teori-teori 

yang diperoleh selama menjalani studi di Universitas Negeri Yogyakarta 

2) Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang 

sistem manajemen K3. 


