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Lampiran 1. Instrumen Penelitian Pengetahuan 

Instrumen Penelitian 

Lembar Penilaian Diri 

Pengetahuan kerja siswa saat praktik Pemesinan kelas XII SMKN 2 

Wonosari 

 

Nama siswa : 

No   : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pernyataan sikap kerja yang dianggap paling sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan. 

Contoh : 

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1 Menggunakan kacamata saat praktik dibengkel. √    

 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

ST = setuju    STS = Sangat Tidak Setuju  

  

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1 Penerapan K3 menjamin keselamatan kerja 

dibengkel Pemesinan 

    

2 Penerapan K3 dapat mencegah dan mengurangi 

kecelakaan kerja 

    

3 K3 adalah bagian dari pengendalian bahaya, 

metode, prosedur dan program didalam 

    



 

86 

 

pekerjaan 

4 K3 bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan dibengkel Pemesinan 

    

5 APD mengurangi resiko kerusakan akibat 

kecelakaan bagi pekerja 

    

6 P3K ialah pertolongan pertama saat terjadi 

kecelakaan kerja yag terjadi pada pekerja 

    

7 Kotak P3K haruslah tahan lama dan dapat 

melindungi isinya, dan dapat diisi lagi 

    

8 Kotak P3K harus berisi pembalut luka, obat 

luka, dan alcohol 

    

9 APD adalah pengendalian resiko kecelakaan 

paling rendah 

    

10 APD diciptakan untuk mengurangi dampak saat 

kecelakaan 

    

11 Mesin perlu adanya perawatan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan 

    

12 Mematikan mesisin jika terjadi getaran 

berlebihan merupakan langkah K3 mekanis 

    

13 Kecelakaan dapat diakibatkan karena kurangnya 

pemahaman K3 oleh pekerja 

    

14 Ketidak patuhan dan melangar aturan dapat 

mendatangkan kecelakaan kerja bagi diri sendiri 
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maupun orang lain 

15 Kecelakaan  dapat terjadi jika mempunyai 

kedisiplinan yang kurang 

    

16 Bersikap rileks dan posisi tubuh yang bernar 

mengurangi kecapekan dalam bekerja 

    

17 Pengecekan mesin dan perlatan harus dicek 

secara berkala 

    

18 Mengikuti poster K3 yang tertempel dibengkel 

pemmesinan 

    

19 Prosedur APD harus sesuai dengan jenis 

pekerjaan 

    

20 P3K adalah pertolongan pertama saat 

kecelakaan 
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Lampiran 2. Instrumen Penelitian Sikap 

Instrumen Penelitian (Lanjutan) 

Lembar Penilaian Diri 

Sikap siswa saat praktik Pemesinan kelas XII SMKN 2 Wonosari 

 

Nama siswa : 

No   : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pernyataan sikap kerja yang dianggap paling sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan. 

Contoh : 

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1 Menggunakan kacamata saat praktik dibengkel. √    

 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

ST = setuju    STS = Sangat Tidak Setuju  

 

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1 Saya yakin tujuan K3 yaitu untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja. 

    

2 Saya yakin perlu adanya pengetahuan tentang 

K3 

    

3 Saya yakin kebisingan dapat merusak 

pendengaran saya 
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4 Saya yakin jika tidak menggunakan kacamata, 

mata saya akan terkena serpihan besi 

    

5 Saya perlu penerangan yang cukup saat 

praktik 

    

6 Saya yakin cara kerja dan posisi kerja yang 

baik saat diperlukan saat praktik 

      

7 Sampah sampah hasil praktik sebaiknya 

dibuang pada tempatnya 

    

8 Saya yakin kondisi tubuh yang kurang sehat 

dapat menimbulkan peluang untuk mengalami 

kecelakaan kerja 

    

9 Saya yakin kelelahan dapat membuat saya 

tidak fous untuk menyelesaikan pekerjaan 

    

10 Saya suka bekerja menggunakan APD     

11 Saya senang adanya poster-poster K3 yang 

ditempel didinding bengkel 

    

12 Saya lebih senang praktik dengan pencahayan 

yang cukup 

    

13 Saya lebih senang jika mempunyai vebtilasi 

yang cukup 

    

14 Saya lebih senang untuk merapikan peralatan 

praktik ketika selesai praktik 

    

15 Saya senang dengan kondisi bengkel yang     
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rapi 

16 Saya tidak suka bekerja dengan kondisi tubuh 

yang sudah Lelah 

    

17 Saya suka praktik dengan penuh konsentrasi     

18 Saya akan menggunakan APD saat praktik 

demi keamanan Bersama 

    

19 Saya berupaya menaati peraturan dibengkel 

agar tidak tejadi kecelakaan 

    

20 Saya akan lapor kepada guru jika terjadi 

kerusakan peralatan praktik 

    

21 Saya akan menyalakan lampu apabila kondisi 

bengkel gelap 

    

22 Jika saya tidak sengaja merusak peralatan 

bengkel, saya bertanggung jawab dengan 

memperbaikinya. 

    

23 Ketika saya mengantuk, saya izin kepada guru 

untuk mencuci muka agar segar kembali. 

    

24 Saya akan selalu berhati hati dengan mesin 

yang asih beroperasi 

    

25 Saya akan membuang sampah sisa praktik 

pada tempatnya 

    

26 Saya akan menaruh peralatan praktik sesuai 

dengan tempat yang telah disediakan 
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27 Saya akan praktik dengan posisi benar agar 

tidak terjadi kecelakaan 

    

28 Saya akan istirahat terlebih dagulu apabila 

saya jenuh 

    

29 Saya akan praktik dengan penuh konsentrasi     

30 Saya lebih baik tidak mengikutipraktik jika 

saya sakit. 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian Pelaksanaan 

Instrumen Penelitian (Lanjutan) 

Lembar Penilaian Diri 

Pelaksanaan siswa saat praktik Pemesinan kelas XII SMKN 2 Wonosari 

 

Nama siswa : 

No   : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pernyataan sikap kerja yang dianggap paling sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan. 

Contoh : 

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1 Menggunakan kacamata saat praktik dibengkel. √    

 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

ST = setuju    STS = Sangat Tidak Setuju  

 

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1 Siswa diharuskan sudah siap 10 menit 

sebelum praktik dimulai 

    

2 Siswa memasuki bengkel sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dan wajib 

memakai pakaian praktik serta perlengkapan 

keselamatan kerja yang lain 

    

3 Siswa dilarang memasuki bengkel duluar jam     
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praktik yang terjadwal, kecuali ada 

kepentingan dengan seijin guru atau petugas 

yang lain 

4 Siswa tidak boleh mengunakan peralatan dan 

mesin waktu istirahat, dan semua wajib keluar 

dari bengkel 

    

5 Siswa yang merusakan alat atau mesin wajib 

laporan kepada guru atau instruktur dan 

mengisi buku kerusakan 

      

6 Siswa selalu mencuci tangan sesudah 

melaksanakan praktik 

    

7 Siswa selalu menggunakan wearpack yang 

selalu bersih supaya nyaman saat 

melaksanakan praktik 

    

8 Siswa tidak makan dan minum waktu praktik 

berlangsung 

    

9 Siswa menggunakan sepatu safety saat 

melaksanakan praktik pemesinan 

    

10 Terdapat standar atau SOP tentang 

penggunaan putaran mesin tinggi yang 

digunakan saat benda kerja dikerjakan terlalu 

tinggi 

    

11 Terdapat SOP tentang penggunaan kacamata 

dan masker saat melakukan cleaning dengan 

kompresor bertekanan tinggi 
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12 Siswa menaruh peralatan yang diambilnya 

dan ditempatkan di tempat yang seharusnya 

    

13 Siswa yang meminjam alat bertanggung 

jawab pada alat yang dipinjam. 

    

14 Siswa menggunakan peralatan sesuai apa 

yang akan digunakan 

    

15 Siswa wajib mengembalikan alat harus dalam 

keadaan bersih, toolman wajib menolaknya 

jika alat yang dikembalikan tidalkah bersih 

    

16 Siswa menggembalikan peralatan pada tempat 

semula 

    

17 Siswa akan menggunakan alat pijakan jika ada 

mesin yang terlalu tinggi 

    

18 Siswa akan merasa cocok terhadap suatu 

mesin yang sesuai dengan postur tubuhnya 

maka kelalahan akan dapat dicegah 

    

19 Siswa yang sudah cocok terhadap suatu mesin 

yang sesuai dengan postur tubuh 

menghasilkan proses kerja yang efisien yang 

berarti memperoleh produktifitas yang tinggi 

    

20 Bengkel tentunya memerlukan pencahayaan 

yang cukup, cahaya dapat diperolehh dari 

jendela kaca atau pintu yang dapat 

berpengaruh keproduktivitas kerja 
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21 Siswa selalu meletakan benda kerja atau 

peralatan kerja ada dalam jangkauan 

    

22 Siswa melaksanakan praktik dengan postur  

tubuh yang sejajar dengan mesin jika merasa 

kurang tinggi maka akan dikasih dudukan 

peninggi 

    

23 Siswa selalu membersihkan mesin sesudah 

melaksanakan praktik pemesinan 

    

24 Siswa selalu membersihkan lantai sesudah 

melaksanakan praktik pemesinan 

    

25 Siswa selalu membuang sampah sisa praktik 

ketempat yang telah disediakan? 
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 Lampiran 4. Surat Pernyataan Validasi Instrumen 
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 Lampiran 5. Hasil Validasi Instrumen 
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Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Fakultas 
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Lampiran 7. Surat Keterangan telah menyelsaikan Penelitian 
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Lampiran 8.  Kartu Bimbinta Tugas Akhir Skripsi
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