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BAB IV 

HASIL 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Home Industry 

Sentra Industri Pengrajin Blangkon terletak di Kelurahan 

Serengan Dusun Protojayan RT 02/06 merupakan industri rumahan 

yang beroperasi sejak tahun 1960. Industri ini mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 88 tenaga kerja yang terdiri dari 30 pengrajin 

dan sebagian besar adalah laki-laki. Aktivitas kerja dilakukan 

bermacam-macam dari pagi hari, hingga sore hari dan jika lembur 

dilakukan pada malam hari. 

Produk yang di hasilkan berupa blangkon dengan jenis 

blangkon Solo, Jogja, Sunda, Madura yang di kirim ke berbagai daerah 

di seluruh Indonesia. Setiap rumah pengrajin mampu menghasilkan 

blangkon perhari 20 buah atau satu kodi sesuai dengan pesanan 

terutama pada hari libur sekolah. Rata-rata blangkon yang di hasilkan 

dalam satu bulan dari seluruh pengrajin mencapai 800 sampai 900 

buah blangkon dengan harga yang berbeda sesuai ukuran dan jenisnya. 

Harga blangkon mulai dari yang bahan biasa dengan harga 15.000  

rupiah dan bahan yang lebih berkualitas mencapai 30.000 sampai 

50.000 rupiah per buah. 

 

 



58 
 

2. Proses Produksi 

Proses pembuatan blangkon diawali dari pemotongan, 

pengeleman atau pencetakan, pengeringan dan finishing. Langkah awal 

yaitu pemotongan bahan kain dan kertas karton sesuai pola, kemudian 

sebagian kain dan kertas karton di lem dan di jahit. Kain dan kertas 

karton yang sudah di potong-potong di cetak menggunakan alat cetak 

yang dinamakan lebut, terbuat dari kayu berbentuk setengah tabung 

yang terdiri berbagai macam ukuran kepala anak-anak hingga dewasa. 

Proses pencetakan menggunakan lem yang di buat mandiri dari tepung 

kanji, masing-masing bahan yang sudah di potong di lem, kemudian di 

palu menggunakan banyak jarum supaya tidak lepas. Jika seluruh 

bahan sudah selesai di lem kemudian di jemur. 

Setelah benar-benar kering selanjutnya di lakukan finishing 

yaitu menjahit bagian belakang blangkon dengan jahit tangan. Pada 

beberapa jenis blangkon ada yang di lem kembali kemudian di jemur 

lalu di taburkan dengan bubuk glitter sehingga blangkon akan tampak 

timbul dan berwarna kelip emas. Setelah sudah jadi kemudian di 

packing dan siap di distribusikan. Proses pembuatan satu buah 

blangkon membutuhkan waktu sekitar 20 menit. 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja di Sentra Industri Pengrajin Blankon, 

Serengan Surakarta menghasilkan limbah kain dan kertas serta 

menggunakan alat dan bahan kerja seperti kain, kertas, lem, palu dan 
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jarum. Dalam satu hari rata-rata setiap pengrajin menghasilkan 20 

buah blangkon.  

Banyaknya peralatan kerja yang berserakan semestinya 

menjadi perhatian penting bagi pengrajin seperti jarum yang dibiarkan 

berserakan di lantai, alat kerja yang tidak mempunyai tempat khusus, 

dan lain sebagainya. Selain itu hasil produksi yang berserakan juga 

bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja seperti tersandung 

atau tertimpa barang, bahkan kebakaran. 

Banyaknya pengrajin bahkan hampir menyeluruh yang tidak tahu 

tentang K3 menyebabkan pekerja bekerja tanpa memperhatikan aspek 

K3. Hal ini disebabkan karena industri tergolong dalam industri 

informal yang tidak berbadan hukum sehingga tidak pernah 

memperoleh pengetahuan tentang K3 dan tidak melakukan sistem K3 

seperti yang di dapatkan dari industri informal.  

B. Hasil Analisis Univariat 

1. Deskripsi karakteristik responden 

Karakteristik responden memberikan gambaran dan deskripsi 

terhadap data demografi responden dalam penelitian yang meliputi 

umur, pendidikan dan masa kerja. Karakteristik tersebut digambarkan 

dalam bentuk distribusi frekuensi sebagai berikut : 

a. Umur 

Umur dikategorikan berdasarkan Depkes RI (2009) dengan 

kategori remaja awal (17-25 tahun), dewasa awal 26-35 tahun, 
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dewasa akhir (36-45 tahun), lansia awal (46-55 tahun), dan lansia 

akhir (56-65 tahun). Kemudian di dapatkan hasil distribusi 

frekuensi sebagai berikut : 

Tabel.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur (tahun) Frekuensi Persentase (%) 
17-25 1 2.1% 
26-35 8 17.0% 
36-45 12 26.5% 
46-55 17 36.2% 
56-65 9 19.1% 
Total 47 100% 

 

Berdasarkan data frekuensi pada Tabel 4 diketahui umur 

responden antara 17-25 tahun sebanyak satu orang (2.1%), untuk 

respoden 26-35 tahun sebanyak 8 orang (17.0%), responden 36-

45 tahun sebanyak 12 orang (26.5%), responden umur antara 46-

65 tahun sebanyak 17 orang (36.2%) dan pada responden umur 

lebih dari 65 tahun sebanyak 9 orang (19.1%). 

b. Pendidikan 

Pendidikan terakhir pada sentra industri pengrajin blangkon 

bervariasi dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Sehingga 

untuk  Karakteristik pendidikan terakhir di ambil dari pendidikan 

SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Kemudian di dapatkan 

hasil distribusi frekuensi pendidikan responden sebagai berikut : 
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Tabel.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
SD 18 38.3% 
SLTP 9 19.1% 
SLTA 16 34.0% 
Perguruan Tinggi 4 8.5% 
Total 47 100% 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui respodonden yang 

berpendidikan terakhir SD sebanyak 18 orang (38.3%), 

pendidikan terakhir SLTP sebanyak 9 orang (19.1%), pendidikan 

terakhir SLTA sebanyak 16 orang (34.0%) dan pendidikan 

terakhir perguruan tinggi sebanyak 4 orang (8.5%). 

c. Masa Kerja 

Masa kerja adalah masa lamanya kerja responden terhitung 

sejak pertama masuk kerja sampai saat penelitian berlangsung. 

Masa kerja dikategorikan menurut Sinamora (2004) dengan masa 

kerja baru yaitu kurang dari 7 tahun, masa kerja cukup  lama 

antara tahun 8-14 tahun, masa kerja lama antara 15-21 tahun dan 

masa kerja sangat lama yaitu lebih dari 22 tahun. Kemudian 

diperoleh hasil distribusi frekuensi masa kerja responden sebagai 

berikut : 

Tabel.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja (tahun) Frekuensi Persentase (%) 
>7 6 12.8% 
8-14 10 21.3% 
15-21 15 31.9% 
>22 16 34.0% 
Total 47 100% 
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Pada Tabel 6 diketahui masa kerja responden paling 

sebentar yaitu kurang dari 7 tahun ada 6 orang (12.8%), masa 

kerja responden antara 8-14 tahun sebanyak 10 orang (21.3%), 

masa kerja responden antara 15-21 tahun sebanyak 15 orang 

(31.9%) dan masa kerja responden lebih dari 22 tahun sebanyak 

16 orang (34.0%). 

2. Deskripsi Pengetahuan Responden Tentang 5R Sebelum dan Sesudah 
Penyuluhan 
 
Tabel.7 Distribusi frekuensi pengetahuan responden sebelum dan 

sesudah penyuluhan 
 

Pengetahuan Sebelum Penyuluhan Sesudah Penyuluhan 
Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 35 75.5 1 2.1 
Cukup 8 17.0 6 12.8 
Baik 4 8.5 40 85.1 
Total 47 100 47 100 
 

Berdasarkan pada Tabel 7 diketahui pada pengetahuan 

responden tentang 5R sebelum penyuluhan terdapat 35 responden 

dengan kategori kurang (75.5%), 8 responden dengan kategori cukup 

(17.0%) dan 4 responden dengan kategori baik (8.5%). Setelah 

diberikan penyuluhan, ada peningkatan pengetahuan responden dengan 

hanya ada satu responden dengan kategori kurang, 6 responden dengan 

kategori cukup (12.8%) dan 40 responden dengan kategori baik 

(85.1%). Distribusi frekuensi pada kuesioner pertanyaan pengetahuan 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel.8 Distribusi frekuensi jawaban benar pada kuesioner pengetahuan 
sebelum dan sesudah penyuluhan 

Pengetahuan 
Soal Sebelum Sesudah 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Kepanjangan K3 7 15% 41 87% 
Penerapan Budaya K3 20 43% 39 83% 
Kepanjangan 5R 3 6% 42 89% 
Pengertian 5R 43 91% 45 96% 
Tujuan penerapan 5R 7 15% 28 60% 
Manfaat 5R 44 94% 45 96% 
Pengertian Ringkas 10 21% 32 68% 
Pengertan Rapi 41 87% 41 87% 
Pelaksanaan Resik 23 49% 28 60% 
Pengertian Rawat 11 23% 33 70% 

Pada Tabel 8 frekuensi terendah sebelum penyuluhan terdapat 

pada soal tentang kepanjangan dari 5R sebanyak 3 responden yang 

menjawab benar (6%) dan terdapat pula pada tujuan penerapan 5R 

sebanyak 7 responden menjawab benar (15%). Setelah dilakukan 

penyuluhan ada peningkatan skor atau jawaban benar pada responden. 

Dapat dilihat pada soal tujuan penerapan 5R ada peningkatan menjadi 

sebanyak 28 responden menjawab benar (60%) namun meskipun ada 

peningkatan, soal pada tujuan penerapan 5R menjadi frekuensi 

terendah untuk jawaban benar. Selain itu pada pelaksanaan resik yang 

masih kurang responden menjawab benar sebanyak 28 responden 

(60%). 
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3. Deskripsi Sikap Responden Tentang 5R Sebelum dan Sesudah 
Penyuluhan 
 
Tabel.9 Distribusi frekuensi sikap responden sebelum dan sesudah 

penyuluhan 
 

Sikap Sebelum Penyuluhan Sesudah Penyuluhan 
Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 33 70.2 10 21.3 
Baik 14 29.8 37 78.7 
Total 47 100 47 100 

Pada sikap responden tentang 5R, dapat dilihat pata Tabel 9, 

menunjukkan bahwa pada sebelum diberikan penyuluhan ada 33 

responden dengan kategori sikap kurang (70.2%) dan 14 responden 

dengan kategori baik (29.8%). Setelah diberikan penyuluhan, terjadi 

penurunan pada kategori kurang menjadi 10 orang responden (21.3%) 

dan peningkatan pada kategori baik menjadi 37 responden (78.7%). 

Pada distribusi frekuensi pernyataan pada kuesioner sikap dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel.10 Distribusi frekuensi skor pada kuesioner sikap sebelum dan 
sesudah penyuluhan 

Sikap 
Pernyataan Sebelum Sesudah 

Frekuensi Persentase Frekuensi Pesentase 
Penyediaan alat kebersihan 
oleh pemilik industri 

80 85% 93 99% 

Kebersihan area kerja saat 
waktu kosong 

90 96% 90 96% 

Sikap pemisahan barang 63 67% 90 96% 
Sikap penggunaan barang 
yang tidak dipakai 

60 64% 78 83% 

Sikap pengecekan alat yang 
rusak 

54 57% 79 84% 

Waktu dalam Penerapan 5R 61 65% 86 91% 



65 
 

Pada Tabel 10 dapat dilihat pada pernyataan sebelum 

penyuluhan untuk skor terendah ada pada sikap tentang pengecekan 

peralatan yang rusak sebanyak 54 (57%) dan skor tertinggi terdapat 

pada kebersihan area kerja pada waktu kosong sebanyak 90 (96%). 

Setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan skor, dapat dilihat 

pada pernyataan tentang pengecekan alat yang rusak terjadi 

peningkatan skor menjadi 79 (84%) dan skor tertinggi terdapat pada 

penyeiaan alat kebersihan oleh pemilik industri dengan skor sebanyak 

93 (99%). 

C. Hasil Analisis Bivariat 

1. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan 5R pada Tenaga 
Kerja Pengrajin Blangkon 
 

Uji normalitas data pada penelitian ini yaitu menggunakan uji 

shapiro wilk yaitu uji normalitas yang digunakan apabila jumlah 

responden kurang dari 50. Pada penelitian ini responden yang 

digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 47.  Hasil uji 

normalitas menggunakan Shapiro wilk  berdistribusi normal, maka 

data merupakan data non parametrik sehingga uji beda pada variabel 

pengetahuan menggunakan uji Wilcoxon dengan hasil uji sebagai 

berikut : 
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Tabel.11 Hasil Uji Wilcoxon Pengetahuan Responden 

Pengetahuan N Rata-rata SD P value 
Sebelum Penyuluhan  47 4.45 1.53 0.000 
Sesudah Penyuluhan  47 7.91 1.18 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada variabel pengetahuan dapat 

dilihat bahwa skor rata-rata sebelum penyuluhan 4.45, sedangkan pada 

skor sesudah penyuluhan di dapatkan rata-rata 7.91. Skor rata-rata 

setelah diberi penyuluhan meningkat dari 4.45 ± 1.53 menjadi 7.91 ± 

1.18 didapatkan hasil yang sangat signifikan dengan p value 0,000 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ada 

pengaruh pemberian penyuluhan pengetahuan 5R pada tenaga kerja 

pengarajin blangkon, Serengan Surakarta. 

2. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Sikap 5R pada Tenaga Kerja 
Pengrajin Blangkon 
 

Hasil uji normalitas pada variabel sikap yaitu 0.01, sehingga 

data berdistribusi tidak normal dengan nilai signifikansi kurang dari 

0.05. Maka pada variabel sikap uji yang digunakan ialah uji wilcoxon 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel.12 Hasil Uji Wilcoxon Sikap Responden 

Sikap N Rata-rata SD P value 
Sebelum Penyuluhan  47 8.68 1.16 0.000 
Sesudah Penyuluhan  47 10.98 0.87 

Berdasarkan pada Tabel 12 diketahui ada rata-rata skor sikap 

sebelum penyuluhan 8.68 dan sesudah penyuluhan 10.98. Setelah 

diberi penyuluhan ada peningkatan skor rata-rata dari 8.68±1.16 



67 
 

menjadi 10.98±0.87. Pada uji statistik menggunakan uji wilcoxon 

didapatkan hasil yang signifikan dengan p value 0.000 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh pemberian penyuluhan terhadap sikap 5R pada tenaga kerja 

pengrajin blangkon, Serengan Surakarta. 


