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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang 

“Implementasi Manajemen K3 dalam Prakerin Siswa Smk N 1 Nanggulan”, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pengetahuan Siswa SMK N 1 Nanggulan dalam Implementasi 

Manajemen K3 dalam Prakerin 

Tingkat pengetahuan siswa dalam implementasi manajemen K3 siswa 

memiliki nilai rata-rata 20 dengan jumlah 19 siswa (61,3%). Dengan nilai 

tersebut maka dapat dikategorikan pada kategori baik. 

Adanya kompetensi keahlian yang ada di sekolah menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan siswa. Kompetensi ini meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

sehingga dia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap), dan tindakan dengan baik. 

Selain dari adanya kompetensi keahlian yang ada di sekolah, siswa 

juga mendapatkan pengetahuan dari membaca buku dan informasi dari 

media cetak dan internet. Media cetak memberikan manfaat bagi siswa 

dalam menambah pengetahuan, karena media cetak dapat disimpan dan 

dibaca bekali-kali. Selain itu media cetak juga dapat memberikan informasi 

yang lebih jelas dan disertai gambar yang ditampilkan. 
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2. Sikap Siswa SMK N 1 Nanggulan dalam Implementasi 

Manajemen K3 dalam Prakerin 

Tingkat sikap siswa terhadap implementasi manajemen K3 

menunjukkan hasil yang Baik, dengan rincian data sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pendapat guru pembimbing, nilai rata-rata sikap 

siswa terhadap implementasi manajemen K3 memiliki rata-rata 35 

dengan jumlah 20 siswa (64,5%). Dengan nilai tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat sikap termasuk dalam baik. 

b. Berdasarkan penilaian oleh pembimbing industri, tingkat sikap 

siswa prakerin sudah baik dengan nilai rata-rata yang dicapai siswa 

yakni 35 sebanyak 27 siswa (87,1%). Dilihat nilai tersebut maka 

masuk pada kategori baik. 

c. Berdasarkan penilaian oleh peneliti, nilai sikap siswa prakerin SMA 

N 1 Nanggulan sudah terlaksana dengan baik dengan nilai rata-

rata yang diperoleh adalah 34 dengan jumlah 24 siswa (77,4%). 

Berdasarkan nilai tersebut maka masuk kategori Baik. 

Menurut peneliti baiknya sikap siswa berkaitan dengan tingkat 

pengetahuan siswa yang sudah baik. Karena dengan tingkat pengetahuan 

yang baik maka kesadaran sikap siswa akab berjalan selaras dengan 

pengetahuan. 

3. Tindakan Siswa SMK N 1 Nanggulan dalam Implementasi 

Manajemen K3 dalam Prakerin 

Tingkat tindakan siswa terhadap implementasi manajemen K3 dalam 

praktik kerja indusrtri SMK N 1 Nanggulan sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan penilaian oleh guru pembimbing, tindakan siswa dalam 

implementasi manajemen K3 sudah baik dengan nilai rata-rata 13. 

Berdasarkan nilai tersebut maka masuk pada kategori sangat baik. 

b. Berdasarkan penilaian oleh pembimbing industri, dalam tindakan siswa 

mendapat nilai rata-rata 13. Dengan hasil tersebut maka tindakan 

siswa dalam implementasi manajemen K3 sangat baik. 

c. Berdasarkan penilaian oleh peneliti, tindakan siswa dalam 

implementasi manajemen K3 mendapat nilai rata-rata 11. Dengan 

hasil tersebut maka menurut penilaian peneliti tindakan siswa pada 

implementasi manajemen K3 masuk pada kategori baik. 

Baiknya penilaian tindakan dari guru dan pembimbing lapangan tidak 

lepas dari faktor pengetahuan dan sikap siswa yang sudah baik juga. 

Dengan memiliki pengetahuan dan kesadaran sikap akan pentingnya 

manajemen K3 menyebabkan termotivasinya tindakan siswa menjadi baik 

juga. 

Dilihat dari data hasil penelitian terdapat perbedaan penilaian antara 

kedua sumber dengan penilaian dari peneliti. Menurut peneliti perbedaan 

ini terjadi dikarenakan masalah objektivitas penilaian dari ketiga sumber 

peneltitian. 

Implementasi manajemen K3 siswa SMA N 1 Nanggulan ada faktor 

yang sangat menentukan dalam tindakan/implementasi manajemen K3 

yakni tingkat atau level industri yang menjadi lokasi siswa melaksanakan 

prakerin. Dalam faktor ini dimana level industri yang masuk dalam kelas 

menengah keatas cenderung semakin banyak sosialisasi dan 
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mementingkan dalam hal K3, dimana SOP, banner/poster anjuran 

mengutamakan K3 dalam melaksanakan pekerjaan, dan alat pelindung diri 

yang lebih lengkap guna melaksanakan pekerjaan. Berbeda dengan level 

industri yang masih dikalangan bawah atau tempat servis alat elektronik, 

dimana masih kurangnya SOP, poster anjuran mengutamakan K3, dan 

kelengkapan alat pelindung diri yang masih kurang guna melaksanakan 

pekerjaan. 

4. Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Manajemen K3 

dalam prakerin siswa SMK N 1 Nanggulan 

Faktor apa saja yang mempengaruhi siswa terhadap implementasi 

manajemen K3 dalam prakerin siswa SMK N 1 Nanggulan, adalah sebagai 

berikut: 

a. Tingkat atau level dari perusahaan yang ditempati untuk 

melaksanakan prakerin siswa SMK N 1 Nanggulan. 

b. Peraturan dan himbauan akan pentingnya implementasi K3 dalam 

perusahaan. 

c. Ketersediaan perlengkapan alat pelindung diri dari perusahaan tempat 

pelaksanaan prakerin siswa.  

Baik atau tidaknya siswa SMK N 1 Nanggulan pada implementasi 

manajemen K3 dalam prakerin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas. 

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwasanya siswa yang 

melaksanakan prakerin pada perusahaan yang sudah masuk dalam 

kategori menengah ke atas siswa lebih baik dalam menerapkan 

manajemen K3, dimana pada perusahaan level ini himbauan untuk 
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mengutamakan lebih ditekankan. Pada perusahaan dengan level 

menengah ke bawah banyak siswa yang kurang dalam implementasi 

manajemen K3, dikarenakan masih kurangnya kesadaran akan 

implementasi manajemen K3. Selain itu terdapat perbedaan kelengkapan 

APD pada perusahaan level menengah keatas dan ke bawah yang sukup 

signifikan, sehingga siswa pada perusahaan level menengah ke bawah 

banyak yang harus bergantian dalam memakai APD yang sesuai. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian Implementasi Manajemen K3 

dalam Prakerin Siswa SMA N 1 Nanggulan, diperoleh dengan hasil yang baik. 

Meskipun ada beberapa faktor yang menentukan dalam implementasi manajemen 

K3 siswa SMK N 1 Nanggulan dan perlu untuk diperhatikan.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan yakni perilaku 

siswa SMK N 1 Nanggulan dalam implementasi manajemen K3 dalam prakerin. 

Dengan ini kita dapat mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan 

siswa dalam implementasi manajemen K3 di dunia industri secara langsung. 

Hasil penelitian dapat menggambarkan seperti apa kualitas calon tenaga kerja 

yang siap terju ke dunia industri, dan kita dapat menilai siswa layak atau tidak 

dan dapat meningkatkan kualitas calon tenaga kerja kita sehingga dapat 

bersaing dengan tenaga kerja lain dalam era globalisasi ini.  
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin, akan tetapi pasti 

terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan yang tidak dapat dipungkiri, 

seperti sebagai berikut: 

1. Peneliti sedikit meragukan terkait dengan kesungguhan dan objektifitas 

responden dalam mengisi kuesioner dan form penilaian tersedia. 

2. Data penelitian hasil observasi dapat dipengaruhi dari objektifitas 

responden. 

3. Penelitian ini belum bersifat pasti, dikarenakan keterbatasan waktu 

penelitian dan minimnya sampel penelitian. Semua ini baru sekedar 

evaluasi implementasi manajemen K3 dalam prakerin siswa yang ada pada 

SMK N 1 Nanggulan, jadi belum menggambarkan semua siswa yang 

melaksanakan prakerin dari SMK lainnya. 

  

D. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, makan peneliti 

memiliki saran untuk semua pihak yang berkepentingan, sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan selalu meningkatkan ilmu pegetahuan mengenai 

manajemen K3, serta senantiasa meningkatkan sikap dan kesadaran akan 

pentingnya manajemen K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya kontak dengan bahaya kerja, dan menjadi 

tenaga kerja yang berkompeten. 
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2. Bagi pihak sekolah, hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

manajemen K3 dan senantiasa menyediakan contoh rambu-rambu K3 dan 

alat pelindung diri secara lengkap saat proses pembelajaran di sekolah. 

3. Bagi pihak guru, hendaknya senantiasa meningkatkan pengetahuan pada 

pembelajaran siswa tentang manajemen K3. Dengan menambah lebih 

banyak buku referensi K3. Dan senantiasa selalu mewanti-wanti kepada 

siswa agar mengutamakan K3 pada saat bekerja, karena smerupaka salah 

satu syarat utama untuk bekerja dalam dunia industri. 

4. Bagi pihak industri, masih ada industri yang kurang perhatian dalam 

implementasi manajemen K3. Masih ada industri yang kurangnya 

sosialisasi tentang pentingnya K3, kurangnya rambu-rambu tentang K3, 

dan masih ada industri yang ketersediaan APD kurang lengkap. 

Hendaknya industri untuk lebih berkomitmen dan mengutamakan dalam 

implementasi K3 dalam melaksanakan pekerjaan.  


