BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:
1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara tingkat pengetahuan akan kegunaan APD terhadap
pelaksanaan K3 di bengkel pemesinan. Hal tersebut dikatakan
signifikan karena hasil uji linieritas sederhana sebesar 0,000 yaitu
<0,05. Dan dari uji tersebut terdapat 82,5% siswa dengan sikap yang
tergolong rendah, sedangkan 17,5% siswa memiliki sikap yang tinggi.
2. Sikap akan kegunaan APD berpengaruh tehadap pelaksanaan K3 yang
dibuktikan melalui nilai hasil uji linieritas sebesar 0,001. Hal tersebut
dikatakan signifikan karna hasil uji linieritas sederhana <0,05. Dan
dari uji tersebut terdapat 86,7% siswa dengan sikap yang tergolong
rendah, sedangkan 13,3% siswa memiliki sikap yang tinggi.
3. Pengetahuan dan sikap akan kegunaan APD secara bersama-sama
dinyatakan berperngaruh signifikan terhadap pelaksanaan K3 siswa di
bengkel pemesinan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai hasil uji f
sebesar 0,000 yaitu 0,05. Dan melalui uji yang sama (uji f) diperoleh
hasil pengaruh sebesar 25,7%.
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B. Implikasi
Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjuknan adanya
pengaruh bersifat positif antara pengetahuaan dan sikap akan kegunaan
APD terhadap pelaksanaan K3. Untuk itu perlu adanya tindakan untuk
meningkatkan pengetahuan dan sikap akan kegunaan APD agar
mendorong siswa untuk melaksanakan K3 dengan baik. Peningkatan
pelaksanaan K3 dapat dilakukan dengaan meningkatkan pengetahuan K3
dannsikap dilakukan denganncara guru membekali pembelajarannK3 dan
memberinbimbingan agarmpengetahuan dan sikap positifmsemakin
bertambah.
C. Keterbatasan Penelitian
1. Pembelajaran K3 yang kurang disekolah dapat mempengaruhi siswa
dalam pelaksanaan K3, banyak dari mereka yang tidak mengetahui
pentingnya dan manfaat dari pelaksanaan K3, hal tersebut dapat juga
mempengaruhi penelitian ini.
2. Kondisi psikologi siswa yang berbeda bisa mempengaruhi hasil dan
proses penelitian ini, peneliti bisa salah dalam mengambil keputusan
data pengambilan data yang dilakukan oleh siswa.
3. Pengambilanndata menggunakanmangket, hal ini bisa saja terdaat
kemungkinanmsiswa mengisinangket tidak membaca butir pertanyaan
sehingganhasilnya berbedandengan kondisi yangnsebenarnya.
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D. Saran
Saran peneliti yang akan disampaikan sesuai hasil penelitian yang
telah dilaksanakan antara lain:
1. Pendalaman materi tentang pentingnya pengetahuan K3 dalam bentuk
teori dan praktik.
2. Memonitoring siswa akan pelaksanaan K3 dibengel, dan memonitoring
area kerja siswa.
3. Pemasangan poster-poster tentan g peraturan K3 lebih diperbanyak.
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