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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Hasil uji wilcoxon untuk variabel pengetahuan dan sikap antara sebelum 

dan sesudah penyuluhan adalah P value 0,00. 

b. Terdapat perbedaan skor pengetahuan pekerja las antara sebelum dan 

sesudah penyuluhan mengenai bahaya K3 dan pencegahannya yang 

terdapat di bengkel las. 

c. Terdapat perbedaan skor sikap pekerja las antara sebelum dan sesudah 

penyuluhan mengenai bahaya K3 dan pencegahannya yang terdapat di 

bengkel las. 

d. Adanya perbedaan skor pengetahuan dan sikap pekerja las mengenai 

bahaya K3 dan pecegahannya antara sebelum dan sesudah penyuluhan. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi Pekerja Las 

1) Agar dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat untuk 

berperilaku kerja yang aman. 

2) Agar dapat menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja guna 

mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. 

3) Agar lebih disiplin dalam menggunakan  Alat Pelindung Diri (APD). 

b. Bagi pemilik bengkel las 

1) Agar dapat melakukan upaya pengendalian terhadap bahaya yang ada 

dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) helm, kedok las, apron, 

sarung tangan, sepatu safety dan lainnya yang sesuai  standar dan sesuai 

kebutuhan pekerja las. 

2) Agar dapat memberikan pelatihan kepada pekerja terkait cara kerja 

yang aman di bengkel las minimal setiap 6 bulan sekali. 

3) Melakukan kerjasama dengan Puskesmas selaku fasilitas kesehatan 

tingkat I dalam pengadaan promosi kesehatan bagi pekerja las. 
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4) Menyediakan tempat MCK agar pekerja dapat mejaga kebersihan 

personal. 

c. Bagi Pemerintah 

1) Mengadakan peraturan terkait pengadaan program promosi kesehatan 

pada UMKM atau sektor informal terkait Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3). 

2) Bekerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan pengetahuan 

pekerja di sektor informal dengan mengadakan pelatihan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Disarankan untuk menambah jumlah sampel  agar hasil penelitian yang 

diperoleh dapat menggambarkan karakteristik populasi. 

2) Disarankan untuk melihat perubahan perilaku pada pekerja las setelah 

dilakukan penyuluhan. 

3) Disarankan untuk melakukan penelitian komparatif untuk mendapatkan 

metode penyuluhan yang paling efektif dalam  aspek perubahan 

pengetahuan dan sikap mengenai bahaya K3 dan pencegahannya di 

bengkel.las. 
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