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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan penelitian dengan judul “Analisis Hasil Belajar K3 dan 

Hubungannya terhadap Pelaksanaan Prakerin Program Studi Teknologi Hasil 

Pertanian (THP) di SMK N 1 Kuningan”, berdasarkan data hasil penelitian 

dan pembahasan terhadap siswa kelas XII THP angkatan 2014-2015 dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil belajar K3 siswa berdasarkan indikator pada pengetahuan 

kompetensi dasar mengidentifikasi, mengendalikan, dan melaporkan 

K3, berada dalam kategori yang sangat baik. Hasil belajar K3 

berdasarkan indikator pada pengetahuan kompetensi dasar melakukan 

pekerjaan dengan aman berada dalam kategori yang sangat baik. Hasil 

belajar K3 berdasarkan indikator pada pengetahuan kompetensi dasar 

mengikuti prosedur keadaan darurat berada dalam kategori baik. Hasil 

belajar K3 siswa yang melaksanakan Prakerin di perusahaan besar dan 

industri kecil berada dalam kategori baik. 

2. Pengalaman siswa berdasarkan kompetensi sikap dalam melaksanakan 

K3 di tempat Prakerin, berada dalam kategori sangat baik. Pengalaman 

siswa berdasarkan kompetensi dasar keterampilan dalam melakukan 

kegiatan K3 di tempat kerja berada dalam kategori baik. Keterampilan 

siswa yang melaksanakan Prakerin di “perusahaan besar” dan “industri 

kecil” berdasarkan kompetensi dasar keterampilan dalam melakukan 

kegiatan K3 di tempat kerja berada dalam kategori sangat baik.  

Pelaksanaan K3 saat Prakerin di “perusahaan besar” dan “industri 

kecil” berada dalam kategori sangat baik.  

3. Hasil belajar K3 berhubungan dengan pelaksanaan K3 saat Prakerin. 

Nilai hasil belajar terkecil mendapatkan skor wawancara terkecil dan 

nilai hasil belajar terbesar, mendapatkan skor wawancara terbesar 



 

 

 
Winarni Hana Nidia, 2014 
Analisis Hasil Belajar K3 Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Prakerin Program Studi 
Teknologi Hasil Pertanian (THP) di SMK N 1 Kuningan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Pengalaman siswa selama Prakerin memberikan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang baik dalam melaksanakan K3. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang ingin peneliti 

sampaikan yaitu: 

1. Bagi peneliti lain hendaknya mengkaji secara mendalam mengenai 

pelaksanaan K3 saat Prakerin dengan melakukan observasi langsung ke 

tempat Prakerin. 

 


