
65 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

di proyek Lippo Thamrin Office Tower Jakarta Pusat. Dengan memberikan 

Promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menggunakan media Leaflet 

mengenai Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Pengetahuan dan Sikap 

Karyawan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Rata- rata usia responden 27 tahun, sebagian berpendidikan SMA keatas, 

dan sebagian besar responden yang pernah mendapat promosi K3 tentang 

alat pelindung diri sebesar 67,2%. 

b. Berdasarkan hasil pada penelitian ini diketahui dari 64 responden yang 

memiliki nilai rata-rata pengetahuan terhadap APD sebelum diberikan 

intervensi melalui promosi K3 sebanyak 8,53, nilai median 8.00 dan 

standar deviasi berjumlah 1,603. Setelah diberikan intervensi melalui 

promosi K3 tentang APD responden mendapatkan kenaikan jumlah nilai 

rata-rata sebanyak 9,28 dengan median 9.50 dan standar deviasi 1,548. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ada  pengaruh antara sebelum dan 

sesudah promosi K3 tentang alat pelindung diri terhadap peningkatan 

pengetahuan karyawan di PT.Wika Bangunan Gedung Jakarta Pusat 

Tahun 2017. 

c. Berdasarkan hasil pada penelitian ini diketahui dari 64 responden yang 

memiliki nilai rata-rata sikap responden  terhadap APD sebelum 

diberikan intervensi melalui promosi K3 sebanyak 27,98 nilai median 

28,00 dan standar deviasi berjumlah 4,410. Setelah diberikan intervensi 

melalui promosi K3 tentang APD responden mendapatkan kenaikan 

jumlah nilai rata-rata sebanyak 28,52 dengan median 28,00 dan standar 

deviasi 4,731. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara 

sebelum dan sesudah promosi K3 tentang alat pelindung diri terhadap 
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peningkatan pengetahuan karyawan di PT.Wika Bangunan Gedung 

Jakarta Pusat Tahun 2017. 

 

V.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi Responden  

Membangun sikap sadar dan peduli Keselamatan dan kesehatan 

kerja  (K3) di tempat kerja, dengan wajib menggunakan APD pada 

saat memasuki area proyek maupun pada saat sedang melakukan 

pekerjaan.  

b. Bagi Perusahaan 

Kepada pihak perusahaan untuk lebih banyak memberikan informasi 

atau promosi K3 tentang alat pelindung diri pada karyawan, serta 

menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk digunakan karyawan 

dalam melakukan pekerjaan.  

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat  mengembangkan 

penelitian sekarang dengan menambahkan variabel lain, dengan 

metode promosi K3 yang berbeda tentang Alat Pelindung Diri. 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


