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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan pengaruh tayangan video bahaya 

kecelakaan kerja pada pekerja PT Nira Anugrah Filadelfia tahun 2018 peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan dan sikap penggunaan alat pelindung diri pada pekerja 

PT Nira Anugrah Filadelfia sebelum dan sesudah tayangan video 

menunjukan hasil peningkatan sebesar 60 (70,0%) responden 

berpengetahuan baik, dan 86 (100%) responden bersikap positif. 

b. Terdapat perbandingan pengetahuan dan sikap penggunaan alat pelindung 

diri pada pekerja PT Nira Anugrah Filadelfia sebelum dan sesudah tayangan 

video, hal ini ditunjukan dengan hasil uji wilcoxon yang dilakukan terhadap 

variable pengetahuan (pretest), pengetahuan (posttest) dan sikap (pretest), 

sikap (posttest) yang menunjukan hasil 0,000 (<0,05). Riset ini sama dengan 

hipotesis yang diajukan dan terjawab melalui Uji wilcoxon yang telah 

dilakukan. 

c. Terdapat pengaruh promosi kesehatan melalui tayangan video bahaya 

kecelakaan kerja terhadap pengetahuan dan sikap penggunaan alat 

pelindung diri pada pekerja PT Nira Anugrah Filadelfia, hal ini diperkuat 

dengan hasil dari uji wilcoxon yang dilakukan terhadap variable 

pengetahuan (pretest), pengetahuan (posttest) dan sikap (pretest), sikap 

(posttest) yang menunjukan hasil bahwa 0,000 (<0,05). Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tayangan video bahaya kecelakaan kerja mempengaruhi 

pengetahuan dan sikap pekerja. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Pekerja 

Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan 

bagi para pekerja yang mempunyai risiko tinggi terhadap bahaya kerja, bahkan bisa 

mengakibatkan penyakit akibat kerja. Peneliti menyarankan kepada pekerja untuk 

mencari informasi tambahan mengenai bahaya kecelakaan kerja terhadap safety 

patrol PT Nira Anugrah Filadelfia untuk menambah pengetahuan pekerja akan 

pentingnya Alat Pelindung Diri (APD). Pekerja lebih baik lagi selalu mematuhi 

Standar Operasional Prosedur (SOP). Bagi para pekerja diharapkan juga mampu 

mengubah persepsinya mengenai Alat Pelindung Diri (APD) tidak hanya dari segi 

kewajiban, tetapi kebutuhan untuk selalu bekerja secara selamat dan sehat. 

 

V.2.2 Bagi Perusahaan 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah diadakannya penelitian ini 

yaitu bagi PT Nira Anugrah Filadelfia antara lain lebih meningkatkan pengggunaan 

alat pelindung diri terhadap para pekerja, dan juga memberikan promosi dan 

pencegahan melalui pendidikan dan pelatihan terkait permasalahan kesehatan yang 

dihadapi oleh pekerja terutama dari segi perilaku selamat dan sehat. Hal lain yang 

juga bisa dilakukan adalah dengan menerapkan peraturan wajib mengenai 

penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sewaktu memasuki tempat bekerja. PT Nira 

Anugrah Filadelfia diharapkan melakukan pengawasan disetiap aspek pekerjaan 

agar pekerja merasa nyaman saat melakukan pekerjaannya. PT Nira Anugrah 

Filadelfia diharapkan untuk memberikan reward kepada pekerja yang mematuhi 

Standar Oprasional Prosedur (SOP) serta memberikan punishment  kepada pekerja 

yang tidak mematuhi Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada saat bekerja. 

 

V.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran yang peneliti berikan kepada peneliti yang akan datang apabila meneliti 

mengenai Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP), terutama dengan perilaku 

pengguanaan alat pelindung diri, sebaiknya meneliti dengan menggunakan cara 

atau media lain yang lebih variatif dan menarik seperti booklet, poster, workshop. 

Saran lain yang peneliti berikan yaitu memerlukan pengamatan lebih panjang untuk 
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mengetahui peningkatan pengetahuan dan sikap untuk mendapatkan hasil yang 

lebih optimal. Peneliti juga menyarankan untuk menaikkan jumlah sampel dan 

melakukan kepada jenis populasi lain ataupun mengganti instrumen penelitian 

untuk hasil penelitian yang lebih presisi dan akurat. 
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