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ABSTRAK 
 

Syarifuddin, M. 2016. Perbedaan Hasil Belajar Praktik Siswa Berdasarkan 

Persepsi Siswa Tentang Keselamatan Diri, Pemahaman K3, dan Penerapan K3 

Siswa Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Kandeman. Skripsi. Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Soesanto, 

M. Pd. 

 

Kata Kunci : Perbedaan hasil belajar, penerapan K3,  pemahaman K3, dan 

persepsi tentang keselamatan diri siswa. 

 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar 

praktik siswa berdasarkan persepsi siswa tentang keselamatan diri, pemahaman 

K3, dan penerapan K3 siswa jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 

Kandeman. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas XI TKR di SMK Negeri 1 Kandeman dengan berjumlah 102 

siswa, dan diambil sampel 1 kelas dengan jumlah 34 siswa. Pengumpulan data 

menggunakan soal dan angket. Analisis data disajikan secara ringkas pada tabel 

yang berupa nilai hasil uji penelitian dengan menggunakan analisis varians satu 

jalur. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian nilai rata-rata siswa , data 

dikategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu: Sangat rendah (0 – 20), Rendah (21 – 

40), Cukup (41 – 60), Tinggi (61 – 80), dan Sangat tinggi (81 – 100). 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pada penerapan K3 diperoleh nilai 

hasil rata-rata 71,35 maka hasil belajar siswa pada penerapan K3 memiliki kriteria 

tinggi. Nilai hasil rata-rata pemahaman K3 diperoleh 65,24 maka hasil belajar 

siswa pada pemahaman K3 memiliki kriteria tinggi. Dan nilai hasil rata-rata 

persepsi siswa tentang keselamatan diri memiliki kriteria sangat tinggi. Dari hasil 

uji analisis varians satu jalur diperoleh nilai signifikansi sebesar P = 0,00 atau 

kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan terdapat 

adanya perbedaan hasil belajar praktik siswa berdasarkan persepsi siswa tentang 

keselamatan diri, pemahaman, dan penerapan K3 siswa teknik kendaraan ringan 

di SMK Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang. 

 

 

 

 



viii 
 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii 

PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................................. iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v 

ABSTRAK ........................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah .............................................................................. 3 

C. Pembatasan Masalah ............................................................................. 4 

D. Rumusan Masalah ................................................................................. 4 

E. Tujuan Penelitian  ................................................................................. 4 

F. Manfaat Penelitian ................................................................................ 5 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori .......................................................................................... 6 



ix 
 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan ......................................................... 26 

C. Kerangka Pikir .................................................................................... 27 

D. Hipotesis Penelitian ............................................................................ 28 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian ............................................................................... 29 

B. Populasi Dan Sampel .......................................................................... 29 

C. Variabel Penelitian .............................................................................. 30 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .......................................... 31 

E. Validitas Dan Realibilitas Instrumen .................................................. 33 

F. Teknik Analisis Data ........................................................................... 39 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ................................................................................... 43 

B. Analisis Data ....................................................................................... 44 

C. Pembahasan ......................................................................................... 46 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Simpulan.............................................................................................. 50 

B. Saran .................................................................................................... 50 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 51 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 53 

 



x 
 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian ........................................................................ 30 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Tes ................................................................................. 35 

Tabel 3.3 Klasifikasi Daya Pembeda Soal ................................................................. 36 

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Kesukaran ........................................................................ 37 

Tabel 3.5 Rangkuman Hasil Uji Coba Soal Penerapan K3 ........................................ 38 

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji coba Soal Pengetahuan K3 ..................................... 38 

Tabel 3.7 Rangkuman Hasil Uji Coba Angket Persepsi Keselamatan Diri Siswa ..... 39 

Tabel 3.8 Kriteria Rata-rata ....................................................................................... 40 

Tabel 4.1 Deskripsi Hasil Penelitian .......................................................................... 43 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Data ................................................................................... 45 

Tabel 4.4 Uji Homogenitas ........................................................................................ 46 

Tabel 4.5 Uji Anova ................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Alat Pelindung Mata............................................................................... 18 

Gambar 2.2 Alat Pelindung Kepala ........................................................................... 18 

Gambar 2.3 Alat Pelindung Telinga........................................................................... 19 

Gambar 2.4 Alat Pelindung Hidung ........................................................................... 19 

Gambar 2.5 Alat Pelindung Tangan ........................................................................... 20 

Gambar 2.6 Alat Pelindung Kaki ............................................................................... 20 

Gambar 2.7 Alat Pelindung Badan............................................................................. 21 

Gambar 2.8 Rambu Larangan .................................................................................... 22 

Gambar 2.9 Rambu Peringatan .................................................................................. 23 

Gambar 2.10 Rambu Prasyarat .................................................................................. 24 

Gambar 2.11 Rambu Pertolongan .............................................................................. 25 

Gambar 3.1 Hubungan Variable Independent Dan Dependent .................................. 31 

Gambar 3.2 Input Data Proses “Variable View” ....................................................... 41 

Gambar 3.3 Data Penelitian di “Data View” ............................................................. 41 

Gambar 3.4 Cara Uji Signifikansi Anova .................................................................. 42 

Gambar 3.5 Hasil Proses Anova ................................................................................ 42 

 

 

 



xii 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1 Surat Usulan Pembimbing ...................................................................... 53 

Lampiran 2 Surat Tugas Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji ............................. 54 

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian ................................................................................ 55 

Lampiran 4 Surat Tugas Panitia Ujian Sarjana .......................................................... 56 

Lampiran 5 Daftar Siswa Penelitian .......................................................................... 57 

Lampiran 6 Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Penelitian ............................ 58 

Lampiran 7 Perhitungan Daya Beda Soal .................................................................. 98 

Lampiran 8 Pergitungan Taraf Kesukaran ................................................................. 100 

Lampiran 9 Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Instrumen Penelitian ........................ 102 

Lampiran 10 Uji Normalitas Data .............................................................................. 105 

Lampiran 11 Uji Homogenitas ................................................................................... 106 

Lampiran 12 Uji One Way Anova .............................................................................. 107 

Lampiran 13 Modul Dasar Kejuruan ......................................................................... 108 

Lampiran 14 Soal Kesehatan dan Keselamatan Kerja ............................................... 120 

Lampiran 15 Kunci Jawaban Soal Kesehatan dan Keselamatan Kerja...................... 128 



xiii 
 

Lampiran 16 Angket Persepsi Keselamatan Diri ....................................................... 129 

Lampiran 17 Dokumentasi Penelitian ........................................................................ 134



1 
 

 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keselamatan kerja merupakan unsur perlindungan terhadap tenaga kerja, 

pengusaha dan aset perusahaan. Pengendalian terhadap potensi bahaya terjadinya 

kecelakaan kerja adalah hal yang utama dalam upaya pencegahan kecelakaan 

kerja. Setiap kecelakaan adalah suatu kerugian dan kerusakan yang selalu 

mengancam jiwa dan harta benda baik terhadap tenaga kerja, keluarganya maupun 

pengusaha. 

Menurut Ramli (2009: 18) Kerugian akibat kecelakaan dikategorikan atas 

kerugian langsung (direct cost) dan kerugian tidak langsung (indirect cost). 

Kerugian langsung misalnya cidera pada tenaga kerja dan kerusakan sarana 

produksi. Dan kerusakan tidak langsung misalnya kerugian akibat terhentinya 

proses produksi, ganti produksi, citra dan kepercayaan konsumen. Pada undang-

undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 pasal 1 ayat 1 menjelaskan 

tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak, 

atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja untuk 

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 

Dalam pelaksanaan undang-undang ini dipakai pengertian tentang tenaga 

kerja, dimaksud tenaga kerja dalam undang-undang tersebut tidak harus selalu 

mempunyai motif ekonomi saja, tetapi dapat merupakan sosial seperti 

perbengkelan di Sekolah Menengah Kejuruan. 
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Dalam rangka pengembangan instuisi pendidikan, salah satu wahana yang 

siap menjadikan tenaga kerja profesional adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). SMK sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut 

mampu menghasilkan lulusan yang terampil sebagaimana yang diharapkan dunia 

kerja. SMK Negeri 1 Kandeman adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempunyai visi yaitu menjadi SMK yang menghasilkan tamatan yang kompeten, 

kompetitif, dan berakhlak mulia.  

Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan 

korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun 2007 menurut 

Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang 

meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera (Ramli, 2009: 1). Hal 

ini menunjukkan masih rendahnya standar penerapan program K3 di Indonesia.  

SMK Negeri 1 Kandeman adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang 

mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pembekalan ilmu dan ketrampilan 

pada siswa. Beberapa program studi yang terdapat di SMK Negeri 1 Kandeman, 

salah satunya adalah jurusan Teknik Kendaraan Ringan.  

Mengingat pentingnya peranan K3 pada saat melaksanakan praktik di 

workshop, maka K3 di SMK khususnya jurusan Teknik Kendaraan Ringan perlu 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait, sebab 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan 

kerja dan mengembangkan sikap profesional. 
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Selain melaksanakan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja saat 

praktikum, keselamatan diri juga sangat penting bagi siswa untuk 

memperhatikannya, seperti halnya keselamatan saat berkendara, keselamatan saat 

bermain, maupun keselamatan saat di rumah. Maka dari itu peneliti akan meneliti 

bagaimana perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan persepsi siswa tentang 

keselamatan diri, pemahaman k3, dan penerapan k3 saat praktikum. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Perbedaan Hasil Belajar Praktik Siswa Berdasarkan Persepsi 

Siswa Tentang Keselamatan Diri, Pemahaman, dan Penerapan K3 Siswa 

Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Kandeman Kab. Batang”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dijabarkan masalah-

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pentingnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

2. SMK merupakan salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut 

mampu menghasilkan lulusan yang terampil sebagaimana diharapkan dunia 

kerja. 

3. Keselamatan diri sangat penting bagi siswa untuk memperhatikannya, seperti 

halnya keselamatan saat berkendara, keselamatan saat bermain, maupun 

keselamatan saat di rumah. 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti memberi batasan dalam rangka memfokuskan isi penelitian yang 

lebih searah dengan judul. Untuk mengetahui bagaimana siswa memahami dan 
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mengaplikasikan K3, selain itu  juga untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

praktik siswa berdasarkan persepsi siswa tentang keselamatan diri, pemahaman 

K3, dan penerapan K3. Penelitian ini akan dibatasi pada saat siswa kelas XI 

Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Kandeman melaksanakan praktikum di 

workshop dengan tujuan siswa mampu mengetahui, memahami, dan 

mengaplikasikan K3 saat bekerja. 

D. Rumusan masalah 

Rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah ada perbedaan hasil belajar praktik siswa berdasarkan persepsi siswa 

tentang keselamatan diri, pemahaman, dan penerapan K3 siswa jurusan teknik 

kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Kandeman Kab. Batang?. 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah: untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar praktik siswa 

berdasarkan persepsi siswa tentang keselamatan diri, pemahaman, dan penerapan 

K3 siswa jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Kandeman Kab. 

Batang. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis bagi guru, siswa, pimpinan, dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam 

mensukseskan program pemerintah. 
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1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

rangka peningkatan pembelajaran praktik, khususnya SMK. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau 

informasi bagi yang membutuhkan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

sekolah untuk meningkatkan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. 

b. Bagi siswa 

Sebagai sumbangan bagi siswa untuk selalu menerapkan kesehatan dan 

keselamatan kerja terutama saat melaksanakan praktikum. 

c. Bagi peneliti 

 Dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang kesehatan dan 

keselamatan kerja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

 Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana 

(2009: 3) mendefisinikan hasil belajar siswa merupakan perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencangkup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

 Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom (Sudjana, 2009: 22) yang garis besar membaginya menjadi tiga ranah 

yakni: 

1) Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi.  

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban, atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan 

refleks, ketrampilan gerakan, kemampuan perseptual, keharmonisan, atau 
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ketepatan, gerakan ketrampilan, kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpreatif. 

 Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Namun diantara 

ketiga ranah tersebut peneliti menilai dengan ranah kognitif  yang mencangkup 

tiga tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif melalui tes. 

b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar praktik siswa 

 Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di 

kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. 

Slameto (2010: 54-72), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

1) Faktor intern 

 Merupakan faktor yang ada dalam diri individu. Dalam faktor intern ini di 

bagi menjadi tiga faktor, yaitu: 

a)  Faktor jasmaniah, yaitu faktor yang berhubungan dengan jasmaniah seperti: 

(1) faktor kesehatan, proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu juga akan cepat lelah, mudah pusing ataupun 

ada gangguan-gangguan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Maka agar 

seseorang dapat belajar dengan baik diperlukan kesehatan badannya tetap 

terjamin; (2) cacat tubuh, merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan 

kurang baik mengenai tubuh seperti buta, setengah tuli, patah tangan, dan 
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lain-lain. Maka keadaan cacat tubuh ini dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

b) Faktor psikologis, sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam 

faktor psikologis, yaitu: (1) intelegensi, adalah kecakapan yang terdiri dari 

tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya secara lengkap; (2) perhatian, untuk dapat menjamin hasil 

belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya; (3) minat, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya; (4) bakat, jika bahan pelajaran yang 

dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik 

karena ia senang belajar dan pastinya akan lebih giat lagi dalam belajarnya; 

(5) motif, motif yang kuat itu dapat dengan adanya latihan-latihan/kebiasaan-

kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang memperkuat; (6) kematangan, 

merupakan suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakannya; (7) kesiapan, merupakan 

kesediaan untuk timbul dari dalam diri seseorang yang berhubungan dengan 

kematangan. 

c) Faktor kelelahan, faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: (1) kelelahan jasmani, dapat dilihat lemah lunglainya tubuh dan 

cenderung untuk membaringkan tubuh; (2) kelelahan rohani, dapat dilihat 



9 
 

 
 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu menjadi hilang. 

2) Faktor ekstern 

 Merupakan faktor yang ada diluar individu, dalam faktor ekstern ini akan 

dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: 

a) Faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: (1) cara orang tua mendidik, keterlibatan orang tua dalam 

memberikan bimbingan kepada anak/siswa sangat mempengaruhi terhadap 

keberhasilan anak/siswa; (2) relasi antara anggota keluarga, wujud relasi itu 

misalnya hubungan orang tua dengan anaknya yang diliputi dengan kasih 

sayang, pengertian ataupun kebencian dengan sikap yang terlalu keras dan 

sebagainya; (3) suasana rumah, agar anak/siswa dapat belajar dengan baik, 

perlu diciptakan suasana rumah yang tenang dan tenteram, karena dengan 

suasana yang tenang dan tenteram anak/siswa akan betah tinggal di rumah 

dan juga dapat belajar dengan baik; (4) keadaan ekonomi keluarga, keadaan 

ekonomi keluarga erat hubungannya dengan hasil belajar anak/siswa. Jika 

anak hidup dengan keluarga miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, 

akibatnya kesehatan anak terganggu. Begitu juga sebaliknya, jika anak hidup 

dengan keluarga yang kaya raya, orang tua sering memanjakan anaknya, 

akibatnya anaknya kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada belajar. 

Maka dengan itu, perlu dipertimbangkan dalam mengatasi masalah ekonomi 

keluarga; (5) pengertian orang tua, anak yang belajar perlu mendapatkan 

dorongan dan pengertian dari orang tua karena pengertian orang tua sangat 
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diperlukan dalam proses belajar anaknya; (6) latar belakang kebudayaan, 

tingkat kebiasaan di dalam keluarga mampu mempengaruhi sikap anak dalam 

belajar, maka perlu ditanamkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. 

b) Faktor sekolah, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup: 

(1) metode mengajar, metode mengajar yang baik akan mempengaruhi 

belajar yang baik, begitu pula dengan sebaliknya; (2) kurikulum, kurikulum 

yang tidak baik itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas 

kemampuan siswa akan berpengaruh tidak baik terhadap belajar; (3) relasi 

guru dengan siswa, relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai 

mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari 

dengan sebaik-baiknya; (4) disiplin sekolah, disiplin di sekolah erat 

hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar; 

(5) alat pelajaran, mengusahakan alat pelajaran yang lengkap adalah perlu 

agar guru dapat mengajar dengan baik  sehingga siswa dapat menerima 

pelajaran dengan  baik; (6) waktu sekolah, ialah waktu terjadinya proses 

belajar mengajar di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam 

hari; (7) standar pelajaran di atas ukuran, guru dalam menuntut penguasaan 

materi harus sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing; (8) keadaan 

gedung, siswa tidak akan belajar dengan nyaman jika kelas tersebut tidak 

memadai bagi setiap siswa; (9) metode belajar, dengan cara belajar yang 

tepat akan efektif pula hasil belajar siswa itu; (10) tugas rumah, belajar di 

rumah sangat penting, namun guru jangan terlalu banyak memberikan tugas 
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yang harus dikerjakan dirumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi 

untuk kegiatan lainnya. 

c) Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa salah satunya mencangkup: (1) kegiatan siswa dalam masyarakat, jika 

siswa terlalu banyak mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat seperti 

kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lainnya belajar akan 

terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya; (2) 

media massa, media massa yang baik akan memberi pengaruh terhadap baik 

terhadap belajarnya; (3) teman bergaul, agar siswa dapat belajar dengan baik, 

maka diperlukan memiliki teman bergaul yang baik-baik; (4) bentuk 

kehidupan masyarakat,  masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar, penjudi, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan 

berpengaruh jelek terhadap anak/siswa. 

2. Persepsi  

Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

ke dalam otak manusia (Slameto, 2003: 102). Dalam diri seseorang, manusia 

dapat menginterprestasikan informasi dengan alat pengindranya. Maka dari itu 

pada diri manusia dari setiap individu mempunyai macam-macam bagian penting 

yang berfungsi untuk dijadikan sebagai komunikasi tubuh yang menimbulkan 

rangsangan, sehingga individu menyadari dan mengerti. 

Jadi, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

pengindraan, yaitu merupakan proses yang diterima melalui alat indera seperti 

mata sebagai alat melihat, hidung sebagai alat pembauan, kulit pada telapak 
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tangan sebagai alat peraba, dan lain-lain. Namun, proses tersebut tidak berhenti 

disitu saja, melainkan akan diteruskan sebagai bentuk interprestakian sebagai 

informasi. 

Sesuatu yang dipresepsikan seseorang dengan orang lain dapat berbeda. Hal 

itu disebabkan karena apa yang ada disekitar ditangkap oleh panca indera tidak 

langsung diartikan sama dengan realitasnya. Berdasarkan persepsi atau pemberian 

arti dari apa yang ditangkap oleh panca indera itulah maka seseorang melakukan 

aktivitas atau melakukan sikap-sikap tertentu. 

Dalam peneltian ini yang dimaksud persepsi adalah pendapat siswa Teknik 

Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Kandeman mengenai tentang keselamatan 

dirinya sendiri. 

3. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pengertian Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan 

saat melaksanakan paraktikum. Kesehatan yang dimaksud menurut Darmanto 

(1999: 9) ialah keadaan sejahtera atas badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. 

Kesehatan kerja sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan 

dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Tarwaka, 2014: 

34). 
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Lingkungan mempunyai resiko yang besar terhadap terjadinya penyakit dan 

kecelakaan akibat kerja seperti pertambangan, pabrik-pabrik yang menghasilkan 

limbah yang berisiko mengganggu kesehatan kerja. 

Penyebab bahaya terhadap kesehatan menurut Ridley (2006: 131) adalah 

antara lain seperti debu, racun, zat pelarut, korosif, iritan, karsinogen, gas, 

asfiksia, pemekaan, asma, penyakit dari logam, radiasi ionisasi, alat kerja yang 

bergetar, kebisingan, lembab, mikroorganisme, kegiatan repetitif, dan tekanan 

atau stres.  

Agar terhindar ataupun mengurangi penyebab akibat bahaya terhadap 

kesehatan itu sendiri, perlu adaya langkah-langkah evaluasi faktor bahaya sebagai 

persiapan pelaksanaan kesehatan kerja.  

Berikut langkah-langkah evaluasi faktor bahaya sebagai persiapan 

pelaksanaan kesehatan kerja (Tarwaka, 2014: 42) : (1) Identifikasi faktor 

bahaya, langkah pertama yang harus dilakukan sebagai pengenalan melalui 

identifikasi berbagai faktor bahaya; (2) Pengukuran faktor bahaya, untuk 

melakukan pengukuran faktor bahaya lingkungan kerja; (3)Sampling, untuk 

melakukan evaluasi ini harus diadakan dengan memperhatikan jenis dan 

bentuk faktor bahaya serta pengaruhnya terhadap kesehatan kerja; (4) 

Standardisasi, untuk membandingkan hasil pengukuran; (5) Biological 
monitoring, dengan melakukan berbagai pemeriksaan terhadap tenaga kerja; 

(6) Record keeping, yaitu pengumpulan data dari semua hal yang 

berhubungan dengan faktor bahaya yang ada. 

 

b. Pengertian Keselamatan Kerja 

 Menurut Novriza (2007: 2) keselamatan kerja atau safety adalah suatu usaha 

untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman bebas dari kecelakaan. 

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta bebas dari kecelakaan 

diperlukan suatu pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. 
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 Praktik keselamatan kerja atau penerapan keselamatan kerja tidak dapat 

dipisahkan dari ketrampilan kerja, keduanya harus berjalan sehingga pekerjaan 

dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. 

 Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu 

perlindungan keselamatan, Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja 

secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi 

dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai 

soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya 

serta pelaksanaan pekerjaannya. 

 Keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta 

lingkungan kerja yang tidak kondusif. Sehingga keselamatan kerja dapat 

mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah 

terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. 

 Menurut Daryanto (2010: 1) keselamatan kerja manusia secara terperinci 

meliputi pencegahan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi cacat 

tetap, mencegah atau mengurangi kematian, mengamankan material, kontruksi, 

dan pemeliharaan. 

 Keselamatan kerja di Indonesia diatur dalam suatu peraturan yaitu Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.  

Dalam pasal 3 syarat-syarat keselamatan kerja antara lain untuk: (1) 

Mencegah dan mengurangi kecelakaan; (2) Mencegah, mengurangi dan 

memadamkan kebakaran; (3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledak; (4) 

Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran 

atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; (5) Memberi pertolongan pada 

kecelakaan.; (6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; (7) 



15 
 

 
 

Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, 

kelembaban debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau 

radiasi, suara dan getaran; (8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya 

penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan 

penularan; (9) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; (10) 

Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; (11) 

Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; (12) Memelihara 

kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.(13) Memperoleh keserasian antara 

tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan kerjanya; (14) Mengamankan 

dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; (15) 

Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; (16) Mengamankan 

dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan 

barang; (17)Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; (18) 

Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang 

bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi. 

 

c. Pengertian Kecelakaan Kerja 

 Dalam melaksanakan praktikum, seseorang atau sekelompok kerja beresiko 

mendapatkan kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak akan terjadi begitu saja, 

melainkan kecelakaan terjadi karena tindakan salah satu kondisi yang tidak aman. 

Contohnya seperti kelalaian, kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai 

tersendiri dari teknik keselamatan dan kesehatan.  

 Penyebab kecelakaan kerja (Danggur, 2006: 100) terdiri dari dua jenis yakni: 

penyebab langsung dan penyebab dasar. Penyebab langsung misalnya seperti 

dalam bentuk tindakan dan keadaan yang membahayakan. Sementara penyebab 

dasar yaitu pertama faktor perorangan, yang diakibatkan terbatasnya kemampuan 

fisik, mental maupun pengetahuan, dan yang kedua faktor kerja, yang diakibatkan 

oleh keterbatasan aspek kepemimpinan dan pengawasan.  

Kecelakaan akibat kerja (Novriza, 2007: 8) dapat dicegah dengan cara: 

(1) Peraturan perudang-undangan, yaitu ketentuan yang diwajibkan mengenai 

kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, kontruksi, perawatan dan 

pemeliharaan, pengawasan, dan pengujian; (2) Standarisasi yaitu penetapan 

standar-standar resmi, setengah resmi, atau tidak resmi; (3) Pengawasan yaitu 

pengawasan tentang dipenuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan 
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yang diwajibkan; (4) Penelitian yang bersifat teknik yaitu meliput sifat dan 

ciri-ciri bahan yang berbahaya, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian 

tentang pencegahan, peledakan gas, debu, dan bahan lainnya; (5) Pendidikan 

yaitu menyangkut pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja; (6) Latihan 

yaitu latihan kerja bagi tenaga kerja baru. 

 

4. Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 Menurut Novriza (2007: 14) Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu suatu 

standar yang sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan kerja dalam 

menjalani pekerjaan.  

Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja di sekolah, 

diharapkan siswa akan terlindungi dari kemungkinan resiko kerja yang selalu 

mengancamnya dalam kecelakaan kerja, baik yang disebabkan oleh lingkungan 

kerja, maupun siswa itu sendiri (Human Error). 

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di dalam bengkel, Novriza 

(2007: 15) menjelaskan SOP yang akan di buat berdasarkan atas 

pertimbangan sebagai berikut: (1) Letak area tempat kerja; (2) Lalu lintas 

didalam ruang kerja; (3) Penerangan; (4) Ventilasi udara; (5) Proses kerja; (6) 

Penyimpanan alat-alat; (7) Saklar listrik; (8) Alat-alat K3; (9) Dinding dan 

perlengkapan pengujian; (10) Setiap pekerjaan diusahakan diberi batas ruang 

kerja; (11) Ruang penyimpanan alat dan bahan; (12) Ruang bahan 

bakar/oli/pelumas. 

 

b. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan 

 Berikut penyebab terjadinya kecelakaan menurut Tarwaka (2014: 12) 

membagi menjadi 2 sebab, yaitu: 

1) Sebab dasar atau asal mula 

Sebab dasar merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum 

terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Sebab dasar kecelakaan kerja di 

industri antara lain meliputi faktor : 
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a) Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan perusahaan 

dalam upaya penerapan K3 di perusahaan 

b) Manusia atau pekerja sendiri 

c) Kondisi tempat kerja, saran kerja dan lingkungan. 

2) Sebab utama 

 Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan 

persyaratan K3 yang belum benar. Sebab utama kecelakaan kerja (Tarwaka, 2014: 

13) meliputi : 

a) Faktor manusia atau tindakan tidak aman (Unsafe Action) yaitu merupakan 

tindakan bahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar belakangi 

kekurangan pengetahuan dan ketrampilan, ketidakmampuan untuk bekerja 

secara normal, kelelahan, dan tingkah laku yang tidak aman. 

b) Faktor lingkungan atau kondisi tidak aman merupakan kondisi tidak aman 

dari mesin, peralatan, bahan, dan lingkungan tempat kerja.  

c. Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Dalam kegiatan praktikum di bengkel/workshop, peralatan merupakan salah 

satu kunci keberhasilan produktivitas kerja. Untuk menjaga agar tidak terjadi 

kecelakaan yang tidak diharapkan diperlukan peralatan guna melindungi pekerja, 

salah satunya yaitu dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang 

standar.  

Berikut Alat Pelindung Diri (APD) standar menurut Novriza (2007: 23-25): 
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1) Alat pelindung mata 

 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan 

bahan kimia, debu, atau uap yang menyebabkan iritasi mata. 

Gambar 2.1 Alat Pelindung Mata 

(Novriza, 2007: 23) 

2) Alat pelindung kepala 

Digunakan untuk melindungi rambut agar tidak terjerat oleh mesin yang 

berputar dan untuk melindungi kepala dari terbentur benda tajam dan keras.  

Gambar 2.2 Alat Pelindung Kepala 

(Novriza, 2007: 23) 

3) Alat pelindung telinga 

Alat pelindung ini digunakan untuk mengurangi intensitas yang masuk 

kedalam telinga. 
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Gambar 2.3 Alat Pelindung Telinga 

(Novriza, 2007: 24) 

4) Alat pelindung hidung 

Alat pelindung ini digunakan untuk melindungi pernafasan dari paparan gas, 

uap, debu atau udara yang terkontaminasi. 

Gambar 2.4 Alat Pelindung Hidung  

(Novriza, 2007: 24) 

5) Alat pelindung tangan 

Digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari bahan kimia, 

benda tajam atau goresan, benda panas dan dingin. Sarung tangan terbuat dari 

karet untuk melindungi kontaminasi tehadap bahan kimia dan arus listrik, sarung 

tangan dari kain untuk melindungi kontak dengan panas dan dingin. 
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Gambar 2.5 Alat Pelindung Tangan  

(Novriza, 2007: 25) 

6) Alat pelindung kaki 

Digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda keras, benda tajam, kaca, 

larutan kimia, benda panas dan kontak dengan arus listrik. 

Gambar 2.6 Alat Pelindung Kaki  

(Novriza, 2007: 25) 

7) Alat pelindung badan 

Digunakan untuk melindungi seluruh atau bagian tubuh dari percikan api, 

suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia. 
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Gambar 2.7 Alat Pelindung Badan  

(Novriza, 2007: 25) 

d. Rambu-rambu peringatan 

Rambu bahaya dan peringatan disebut juga tanda instruksi yang harus 

dicantumkan pada setiap ruangan yang mengandung unsur bahaya, ditempat 

bahaya, dimana sering terjadi kecelakaan (Novriza, 2007: 16).  

Jadi, rambu-rambu peringatan merupakan rambu yang berfungsi guna 

mengingatkan pada siswa terhadap resiko yang terkait dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Rambu peringatan juga tidak hanya sekedar dipasang, 

melainkan perlu dipahami dan disosialisasikan kepada siswa. 

Rambu-rambu K3 pada umumnya terdiri dari beberapa simbol atau kode yang 

penting untuk ditaati dan dipatuhi agar terhindar dari kecelakaan. Berikut 

beberapa gambar dan penjelasan rambu-rambu K3 

1) Rambu larangan 

Merupakan rambu yang memberikan larangan yang wajib ditaati kepada siapa 

saja yang ada di lingkungan kerja. Ciri-ciri rambu larangan yang sering ditemui 

yaitu berbentuk bulat, latar belakang berwarna putih, dan logo berwarna hitam, 
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dengan lingkaran terpotong berwarna merah, contoh rambu larangan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.8 Rambu Larangan 

(www.jejaring.web.id) 

 

2) Rambu peringatan 

Merupakan rambu yang memberikan peringatan yang perlu diperhatikan 

kepada siapa saja yang ada di lingkungan kerja. Ciri-ciri rambu peringatan yang 

sering ditemui yaitu berbentuk segitiga, latar belakang berwarna kuning, dan 
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logo/gambar berwarna hitam, dengan bingkai berwarna hitam, contoh rambu 

peringatan sebagai berikut: 

Gambar 2.9 Rambu Peringatan 

(www.jejaring.web.id) 

3) Rambu prasyarat/ wajib dilaksanakan 

Merupakan rambu yang memberikan prasyaratan dilaksanakan kepada siapa 

saja yang ada di lingkungan tempat kerja. Ciri-ciri rambu prasyarat/kewajiban 

yang sering ditemui yaitu bentuk bulat, latar belakang berwarna biru, dan 

logo/gambar berwarna putih, contoh rambu prasyarat sebagai berikut: 
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Gambar 2.10 Rambu Prasyarat 

(www.jejaring.web.id) 

4) Rambu pertolongan  

Merupakan rambu yang memberikan bantuan/pertolongan serta arahan yang 

ada di lingkungan. Ciri-ciri rambu pertolongan berbentuk segi empat dengan 

warna dasar hijau dan logo/gambar warna putih. Contoh rambu pertolongan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.11 Rambu Pertolongan 

(www.jejaring.web.id) 

e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 

Ridley (2006: 139) mendefinisikan bahwa Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) sebagai berikut: perawat darurat hingga tenaga medis atau 

perawat tiba di tempat, dan perawat cedera kecil yang tidak memerlukan 

perawatan atau bahkan tidak memerlukan perhatian medis.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertolongan pertama pada 

kecelakaan merupakan sebuah keputusan dan tindakan yang harus diambil dimana 

kita harus menanganinya sendiri atau menyerahkan pada ahlinya. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) merupakan penerapan sangat penting bagi sekolah agar siswa, 

guru, dan lingkungan praktik produktif memperoleh derajat kesehatan dan 

keselamatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial. Ada beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi penulis, diantaranya ialah: 

Kurniawan (2014) telah melakukan penelitian tentang pemahaman K3 dan 

penguasaan peralatan praktik terhadap hasil praktik siswa. Hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa pemahaman K3 memiliki pengaruh positif terhadap hasil 

praktik, sekolah yang diteliti yaitu siswa kelas XI SMK Satya Praja 2 Petarukan 

tahun pelajaran 2011/2012. 

Pada penelitian ini kaitannya dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-

sama melakukan penelitian mengenai K3, dengan pemahaman K3 sebagai 

variabel bebas (X1), penguasaan alat praktik sebagai variabel bebas (X2) dan hasil 

praktik sebagai variabel terikat (Y). Tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak 

hanya melakukan pemahamannya saja, melainkan juga dengan menerapkan K3 

sebagai variabel bebas (X1), pemahaman K3 sebagai variabel bebas (X2), 

persepsi siswa mengenai keselamatan diri sebagai variabel bebas (X3), dan hasil 

belajar praktik sebagai variabel terikat (Y) .  

 Kemudian Ragil Kumoyo, Mulyono dan Paryanto (2015) juga telah 

melakukan penelitian tentang implementasi K3 pada praktik membubut di SMK 

Negeri 1 Pedayu. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan 

siswa mengenai K3 pada praktik membubut termasuk dalam kategori baik, sikap 
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siswa termasuk dalam kategori sangat baik, dan semua aspek-aspek K3 sudah di 

implementasikan dengan baik. 

Pada penelitian ini kaitannya dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-

sama mengimplementasikan K3, namun perbedaan dalam peneltian ini pada 

penelitian Ragil Kumoyo, Mulyono dan Paryanto (2015) menggunakan penelitian 

deskriptif dimana penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari 

kelompok subyek yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan penelitian survey dimana penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan 

perlakuan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, dan pembagian 

soal.  

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, dan 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan 

K3, pemahaman K3, dan persepsi tentang keselamatan diri siswa sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada siswa teknik kendaraan 

ringan di SMK Negeri 1 Kandeman akan dilihat dari hasil belajar siswa praktik 

siswa. Dimana pelaksanaannya, akan dilihat terlebih dahulu saat siswa 

melaksanakan praktikum di bengkel/workshop. 
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Siswa akan dilihat dan diamati bagaimana siswa menerapkan K3 saat 

praktikum, setelah siswa selesai melaksanakan praktikum, siswa akan diberi tes 

mengenai penerapan K3 dan pemahaman K3. 

Pemahaman siswa mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting 

bagi siswa untuk mengetahuinya, karena dari pengetahuan siswa akan mudah 

untuk melaksanakan dan menerapkannya. 

Selain siswa diberi tes mengenai penerapan K3 dan pemahaman K3, siswa 

juga akan diberi angket/kuesioner mengenai keselamatan dirinya sendiri. Persepsi 

siswa mengenai keselamatan diri juga sangat penting, karena siswa tidak hanya 

menerapkan keselamatan saat praktikum juga, melainkan siswa dapat mengerti 

dan mengetahui keselamatan dirinya baik itu di dalam rumah, saat berkendara, 

saat bermain, dll. 

D. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di 

depan diperoleh hipotesis penelitian : terdapat adanya perbedaan hasil belajar 

praktik siswa berdasarkan persepsi siswa tentang keselamatan diri, pemahaman, 

dan penerapan K3 siswa teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Kandeman 

Kab. Batang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : Terdapat adanya perbedaan hasil belajar praktik siswa berdasarkan 

persepsi siswa tentang keselamatan diri, pemahaman, dan penerapan K3 siswa 

teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Kandeman Kab. Batang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian in, maka peneliti sampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, agar menerapkan semua pengetahuan K3 yang diperolehnya, 

sehingga pada saat kegiatan proses belajar mengajar dalam praktik dapat 

berjalan dengan lancar. 

2. Bagi guru dan pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mencetak 

tenaga kerja yang siap kerja harus bisa menanamkan sifat dan kebiasaan pada 

saat bekerja, salah satunya adalah dengan menerapkan K3. Dengan demikian 

sekolah lebih evaluatif dalam perencanaan, kondisi ruang praktik, ventilasi 

udara, penerangan ruang praktik, pemberian APD untuk siswa dan 

pembuatan peraturan yang terkait dengan K3 dengan memasang simbol-

simbol atau petunjuk ruang praktik. 
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