
 

Maria Veronika Simanjuntak, 2018 

ANALISIS KOMPETENSI SISWA TENTANG KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN 

HIDUP (K3LH) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis data pada bab IV, didapatkan sejumlah temuan penting 

sebagai berikut:  

 

1. Kompetensi siswa SMK terhadap K3LH rata-rata dalam kategori sedang 

yaitu kompetensi yang dimiliki siswa SMK berada pada rentan nilai 

46.41 sampai 70.32. Hasil pengetahuan siswa lebih rendah dibandingkan 

keterampilan dan pengalaman. Faktor penyebab keterampilan dan 

pengalaman siswa lebih tinggi karena peranan guru dan supervisor yang 

mewajibkan siswa untuk mengikuti prosedur dan peraturan di tempat 

kerja.  

2. Guru telah berperan dalam pelaksanaan K3LH kepada siswa sesuai 

dengan kurikulum dan ketentuan sekolah saat ini.  Meskipun 

ketersediaan dalam kategori tidak memenuhi standar, guru telah 

melaksanakan peranan dengan baik.  

3. Supervisor telah berperan dalam mengimplementasikan K3LH kepada 

siswa sesuai dengan peraturan dan prosedur industri. 

Pengimplementasian kepada siswa belum sampai kepada tahap mandiri. 

Banyak siswa masih berpikir bahwa keselamatan individu hanya 

tanggung jawab individu itu sendiri tanpa keterlibatan supervisor maupun 

rekan kerja.  

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan berimplikasi pada penerapan standar 

kesehatan keselamatan kerja yang seharus diberikan kepada siswa terkait 

kompetensi siswa dalam K3LH. Penelitian ini berimplikasi pada pemberian 

imformasi kepada sekolah dan industri bagaimana kondisi kompetensi siswa 

standar komptensi siswa yang harus dicapai oleh siswa. Serta bagaimana peranan 
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guru dan supervisor yang seharusnya di terapkan atau dilakukan disekolah 

maupun industri. Penelitian ini dapat berimplikasi pada kurikulum bahwa 

kompetensi K3LH seharusnya dimasukkan kedalam kurikulum SMK. 

 

C. Rekomendasi 

Penelitia memberikan rekomendasi pada pihak-pihak tertentu berdasarkan 

hasil penelitian ini, rekomendasi yang peniliti berikan sebagai berikut: 

1. Bagi SMK 

Penerapan K3LH harus dilakukan tidak sebatas hanya kepada mengikuti 

prosedur tetapi pemberian pengetahuan secara mendalam termasuk kepada 

hukum, hak, kewajiban, dan prosedur yang melandasi K3LH. Sekolah 

harus melakukan program-program terhadap K3LH untuk meningkatakan 

kemampuan siswa dalam bidang K3LH 

2. Industri 

Industri diharapkan mau menjalin kerja sama dengan pihak SMK dalam 

memberi masukan, materi, atau standar kompetensi yang seharusnya sudah 

dimiliki siswa sebelum memasuki indsutri. 

3. Pemerintah  

Penerapan pembelajaran K3LH diharapkan dapat dimasukkan kedalam 

kurikulum termasuk kepada hubungan K3LH dengan pengembangan karir 

siswa kedepan. Peranan aktif pemerintah untuk membantu sekolah dan 

industri memiliki ikatan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan 

praktek kerja industri sehingga terdapat jalinan kompetensi siswa dengan 

kebutuhan industri terkhusus dalam bidang K3LH siswa. Perlu campur 

tangan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan K3LH di SMK 

kepada siswa maupun guru.  


