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ABSTRAK 

 

 

Diyah Sariyansah 

Keefektifan  Booklet terhadap Pengetahuan tentang Alat Pelindung Diri pada Pekerja 

Pabrik Tahu Desa Kalibening Banjarnegara. 

xiv+ 64 halaman+ 9 tabel+ 10 gambar+ 24 lampiran 

 

       Bahaya lingkungan kerja baik bahaya fisik maupun bahaya kimia perlu dikendalikan 

sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman 

Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi bahaya tersebut misalnya pengendalian secara 

teknik, pengendalian secara administratif dan alat pelindung diri (APD). Pekerja pabrik tahu 

Desa Kalibening setiap hari tidak memakai APD saat bekerja karena merasa tidak nyaman. 

Pekerja tidak memakai APD sepatu boot karena merasa berat, pekerja tidak menggunakan 

APD sarung tangan saat bekerja karena pada saat proses pembuatan tahu menggunakan air 

panas dan suhu lingkungan panas sehingga jika memakai sarung tangan akan terasa lembab 

dan tidak nyaman, pekerja juga tidak memakai celemek saat bekerja karena suhu di ruangan 

panas bahkan untuk pekerja laki-laki seringkali telanjang dada apabila kepanasan.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengetahuan tentang APD  

menggunakan media booklet dan ceramah tanpa media. 

       Jenis penelitian ini adalah quasy experiment. Rancangan  penelitian Non-Equivalent 

Control yang terdiri dari 2 kelompok yaitu 1 intervensi dan 1 kontrol. Responden dalam 

penelitian ini adalah pekerja pabrik tahu  yang berjumlah 38 orang. Instrumen yang 

digunakan adalah booklet dan kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan uji paired 

test sampel dan t-test tidak berpasangan. 

       Hasil penelitian nilai mean kelompok eksperimen  78,42, dan kontrol 

56,06.Setelah dilakukan uji-t dengan nilai t hitung 0,636 dan t tabel -2,101 pada taraf 

kebenaran = 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Ho) ditolak 

dan hipotesis (Hi) diterima. Artinya booklet  efektif dibandingkan ceramah tanpa 

media. Kesimpulan dari penelitian ini booklet efektif terhadap peningkatan  

pengetahuan tentang APD di pabrik tahu desa Kalibening Banjarnegara. 

 
Kata Kunci: Booklet, Pengetahuan, Alat Pelindung Diri 

Kepustakaan: 27 (1996-2013) 
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ABSTRACT 
 

Diyah Sariyansah 

Effectieness ot the Booklet to Increased Knowledge of Personal Protective Equipment 

in Workers  Home Industry Tofu Kalibening Banjarnegara. 

xiv+ 64 pages + 9 tables + 10 figures+ 24 appendices 

 
Area working risk on physical danger although chemical danger need controled in 

such a manner creat a save working area, healt and comfortable. The area working risk such 

as disease by working, disease by working connection and accident working. Contain many 

ways to ward off that risk, such as controling according to technique, controling according to 

administration, and Self Protection Equipment. Factory workers tofu Kalibening village 

every day not to wear when working because they feel uncomfortable. Workers not 

wearing boots because heavy feeling, workers not using gloves when working PPE 

because during the process of making out using hot water and heat the ambient 

temperature so that when wearing gloves will feel humid and uncomfortable , 

workers also do not wear an apron while working because the temperature in the 

room was hot even for male workers often bare chest when. The purpose this study 

was to determine differences in the increase in knowledge about PPE use booklets 

and lecture media without the media . 

The kind of this research is quasy experiment.The design Non Equivalent control 

research consist of 2 intervension groups and one control group. The respondent in this 

research is the employee of tofu factory consist of 38 people. The instrumen that the writer 

used is Booklet and questionnaire The data analysis by using univariat and bivariat ( using 

experiment paried test sample and t-test without pair ) 

The results of the study the mean value of the experimental group 78.42, and 56.06 

control. Having performed the t-test with t value 0.636 and -2.101 t table at the level of truth 

= 0:05. It can be concluded that the hypothesis (Ho) is rejected and the hypothesis (Hi) is 

accepted. This means effective than lecture booklets without the media. The conclusion of 

this study booklets effectively to the increased knowledge of PPE in the factory knows 

Banjarnegara Kalibening village. 

 

Key words : Booklet,Knowledge, Personal Protective Equipment 

Literature : 27 (1996–2013)  



 

 
 

iv 

PENGESAHAN 

 

Telah disidangkan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Skripsi: 

Nama : Diyah Sariyansah 

NIM : 6450408048 

Judul : Keefektifan Booklet terhadap Pengetahuan tentang Alat Pelindung 

Diri pada Pekerja Pabrik Tahu Desa Kalibening Banjarnegara 

Pada hari  : Rabu 

Tanggal  : 15 Januari 2014 

Panitia Ujian: 

     Ketua,            Sekretaris, 

 
 

 

Dr. H. Harry Pramono, M.Si.                 Dr. dr. Hj. Oktia Woro KH., M.Kes 

NIP. 19591019.198503.1.001             NIP. 19591001.198703.2.001 

 

                   Dewan Penguji:                Tanggal  
 

 
 

Ketua,   Drs. Sugiharto, M.Kes.      

   NIP. 19550512.198601.1.001 

 

 
 

 
 
 

Anggota, Sofwan Indarjo, SKM, M.Kes.          

(Pembimbing Utama) NIP. 197607 192008 121 002 
 
 
 
 
 
Anggota, dr. Anik Setyo Wahyuningsih                                

(Pembimbing Pendamping) NIP. 19751217.200501.1.003 

 



 

 
 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO  

Kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat pekerja terbukti memiliki kolerasi 

langsung dan nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarga. Pekerja yang sehat memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik 

bila dibandingkan dengan pekerja yang terganggu kesehatannya (A.M. Sugeng 

Budiono dkk., 2003:97). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

       Proses dalam industri tentunya perlu peranan dari tenaga kerja sebagai sumber 

daya yang mengolah bahan baku, penggunaan mesin, peralatan dan proses lainnya 

yang dilakukan di tempat kerja guna menghasilkan produk. Penggunaan teknologi ini 

di samping memberikan dampak positif juga mengakibatkan pengaruh buruk 

terutama apabila tidak dikelola dengan baik. Industrilisasi tanpa adanya pengelolaan 

dan pengendalian yang memadai maka akan dapat membahayakan bagi kehidupan 

bersama. Potensi bahaya berasal dari berbagai sumber baik fisik, kimia, biologi, 

fisiologi, psikososial, kondisi manusia dan perilaku yang berpotensial menimbulkan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (A.M. Sugeng Budiono, 2003:7). 

       Bahaya potensial yang sering terjadi pada pekerja di pabrik tahu dan tempe 

adalah sikap kerja yang tidak ergonomis, panas, tumpahan larutan panas, uap zat 

kimia, pemajanan zat kimia pada kulit, sanitasi, pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang buruk. Bahaya potensial tersebut dapat mengakibatkan sakit pada otot, 

kekurangan cairan tubuh, luka bakar, peradangan saluran nafas, dan gangguan fungsi 

penglihatan (Depkes RI., 2002:111). 

       Bahaya lingkungan kerja baik bahaya fisik maupun bahaya kimia perlu 

dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang aman, 

sehat dan nyaman. Bahaya lingkungan kerja tersebut seperti penyakit akibat kerja, 

penyakit akibat hubungan kerja dan kecelakaan kerja. Terdapat berbagai cara untuk 

menanggulangi bahaya tersebut misalnya pengendalian secara teknik, pengendalian 
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secara administratif dan alat pelindung diri (APD). Penggunaan APD merupakan 

pilihan terakhir dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dari potensi 

bahaya. Dalam hal ini penggunaan APD dilakukan setelah pengendalian teknik dan 

administratif tidak mungkin lagi diterapkan. 

       Hasil penelitian Diah Rahayu Wulandari pemakaian alat pelindung diri pembuat 

tahu di Pabrik Tahu Eco Kota Semarang tahun 2010. Tingkat pendidikan responden 

adalah lulusan SD sebanyak 52,6% dari seluruh responden. Responden tidak 

mengetahui tentang pengertian, manfaat, dan macam alat pelindung diri yang 

sebaiknya digunakan oleh pembuat tahu sebanyak 68,43% dari seluruh responden. 

Pekerja yang belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya tentang kesehatan dan 

keselamatan keja sebanyak 78,9% dari seluruh responden. Usia responden terbanyak 

berada pada usia 20-29 tahun, sebanyak 42,1% dari seluruh responden. Responden 

merasa nyaman dalam memakai alat pelindung diri sebanyak 89,5% dari seluruh 

responden. Jenis pekerjaan pembuat tahu adalah harian dan tukang, masing-masing 

sebanyak 36,8% dari seluruh responden. Sikap pemakaian APD responden yang 

tidak terpengaruh pemakaian APD pekerja lain sebanyak 100% dari seluruh 

responden. Responden yang merasakan bising di tempat kerja sebanyak 100% dari 

seluruh responden. Responden yang merasakan panas di tempat kerja sebanyak 

100% dari seluruh responden. 

       Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja, pada pasal 12 huruf  b mengatur mengenai hak dan kewajiban 

tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri. Pasal 14 huruf c menyebutkan 

bahwa pengusaha wajib menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang 

diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan 
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bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk 

yang diperlukan (Anizar, 2009:89). 

       APD bukanlah alat yang nyaman apabila dipakai tetapi fungsi dari alat ini 

sangatlah besar karena dapat mencegah penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan 

pada waktu bekerja. Pada kenyataannya banyak para pekerja yang masih belum 

memakai APD karena merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja (Anizar, 2009:88). 

Semakin diyakini bahwa terdapat kaitan yang erat antara pekerjaan dan kesehatan 

pekerja. Kemudian lahirlah berbagai kebijakan yang ditunjukan untuk melindungi 

pekerja dari bahaya kerja (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:344). 

       Pabrik pembuat tahu desa Kalibening berjumlah 5 home industry di mana setiap 

hari pekerja memulai pekerjaannya pukul 08.00 dan pulang pukul 17.00 dalam sehari 

diberikan 1 jam istirahat yaitu pukul 12-00-13.00. Proses pengolahan dari bahan 

mentah berupa kedelai menjadi produk berupa tahu meliputi pencucian, perendaman, 

penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan dan tahap terakhir 

adalah penggorengan.  

      Proses dalam pembuatan tahu hampir semuanya menggunakan air seperti 

pencucian, perendaman, dan perebusan sehingga para pekerja selalu bersentuhan 

dengan air. Kontak dengan air yang terjadi secara terus menerus inilah kemudian 

menyebabkan kutu air pada kaki para pekerja. Selain itu pekerja mempunyai risiko 

terpapar air limbah tahu yang digunakan sebagai penggumpal. Setelah disimpan 

selama satu malam, air limbah tahu akan berubah menjadi asam (pH=3,8) Apabila 

pekerja terpapar terus menerus maka akan merusak kulit dengan cara mengiritasi 

kulit, denaturasi keratin dan pembengkakan sel. Pada  proses perebusan dan 

menggoreng membuat lingkungan kerja menjadi bersuhu panas. Suhu lingkungan 

kerja yang panas akibat proses perebusan dan penggorengan serta kurangnya 
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ventilasi akan menyebabkan ruangan penuh asap yang memedihkan mata, pengap 

dan panas, seperti itulah pemandangan pabrik tahu sehari-hari. Asap yang bersumber 

dari pembakaran kayu untuk perebusan kedelai telah menyebabkan ruangan produksi 

yang tidak terlalu luas menjadi panas dan pengap, akibatnya para pekerja melepaskan 

pakaiannya. 

       Survey awal yang dilakukan pada hari Sabtu 1 Desember 2012 pada pekerja di 

pabrik tahu desa Kalibening dilakukan wawancara pada 20 pekerja dan didapat hasil 

80% pekerja terkena kutu air pada sela-sela jari kaki, 45% pekerja mengeluhkan 

kaku di bagian bahu dan leher, 40% pekerja nyeri punggung dan 35% pekerja 

mengeluhkan haus saat bekerja. Untuk kasus kecelakaan kerja 7 orang pekerja 

pernah terpeleset karena lantai yang licin dan 4 orang pekerja pernah terkenaa 

tumpahan larutan panas sehingga menyebabkan luka bakar. Pendidikan pekerja 

masih rendah 4 pekerja tidak tamat SD, 11 lulus SD, dan 5 lulus SMP.  Para pekerja 

setiap hari tidak pernah memakai APD saat bekerja karena merasa tidak nyaman. 

Pekerja tidak memakai APD sepatu boot karena merasa berat, pekerja tidak 

menggunakan APD sarung tangan saat bekerja karena pada saat proses pembuatan 

tahu menggunakan air panas dan suhu lingkungan panas sehingga jika memakai 

sarung tangan akan terasa lembab dan tidak nyaman, pekerja juga tidak memakai 

celemek saat bekerja karena suhu di ruangan panas bahkan untuk pekerja laki-laki 

seringkali telanjang dada apabila kepanasan, pekerja juga tidak memakai pelindung 

kepala saat bekerja hal ini bisa menyebabkan rambut dari pekerja mengkontaminasi 

produk tahu yang dihasilkan.  Masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang 

pemakain APD yang dimiliki pekerja pada industri pembuatan tahu merupakan salah 

satu faktor penyebab kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.  
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       Upaya yang dapat dilakukan agar pekerja mau mematuhi peraturan yaitu 

peningkatan pengetahuan kesehatan di tempat kerja. Beberapa faktor yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan dari suatu peningkatan pengetahuan sehingga akan 

tercapai tujuan dari peningkatan pengetahuan tersebut, diantaranya adalah faktor 

pembawa materi kesehatan, materi, alat peraga dan metode yang digunakan. 

Berdasarkan penelitian Eka Fatmawati (2010:97) dapat disimpulkan bahwa media 

Smart Book efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang menarche dan 

menstruasi pada siswi kelas V SDN Sekaran 01 dan SDN Patemon 01 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang tahun pelajaran 2009/2010. 

       Booklet  yang dibuat pada penelitian ini yaitu berupa  buku dengan desain yang 

menarik lebih menekankan pada gambar agar lebih mudah dipahami oleh pekerja, 

karena tingkat pendidikan pekerja yang rendah. Di dalamnya berisi tentang 

pengertian dan jenis-jenis alat pelindung diri , informasi tentang pentingnya memakai 

alat pelindung diri pada saat bekerja serta akibat jika tidak memakai alat pelindung 

diri. Kelebihan dari booklet ini adalah tahan lama, mudah dibawa kemana-mana, 

dapat mengungkit rasa keindahan, mempermudah pemahaman dan meningkatkan 

gairah belajar. 

       Berdasarkan uraian  maka peneliti tertarik untuk meneliti Keefektifan  Booklet 

terhadap Pengetahuan tentang Alat Pelindung Diri pada Pekerja Pabrik Tahu Desa  

Kalibening Banjarnegara. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka rumusan 

masalah Efektifkah media booklet terhadap pengetahuan tentang alat pelidung diri 

pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan booklet terhadap 

pengetahuan tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening 

Banjarnegara.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Pekerja Pabrik Tahu Desa Kalibening 

       Pekerja memperoleh tambahan informasi dan masukan untuk mencegah atau 

mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dengan penggunaan alat pelindung diri. 

Diharapkan tenaga kerja menyadari bahaya lingkungan kerja, agar tenaga kerja 

berusaha melindungi diri dari bahaya dengan cara memakai alat pelindung diri saat 

bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

1.4.2 Untuk  Peneliti 

 Dapat dijadikan sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang 

secara teoritik deiperoleh di perkuliahan serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

dibidang   Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Alat Pelindung Diri. 

1.5 Keaslian Penelitian 

       Keaslian penelitian ini merupakan matrik yang memuat tentang judul penelitian, 

nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, variabel yang 

diteliti dan hasil yang diteliti yang membandingkan dua penelitian sebelumnya 

(Tabel 1.1) 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

1. 

Efektifitas 

media 

penyuluhan 

Smart Book  

Eka 

Fatma-

wati 

2010 

SDN 

Sekaran 01 

dan SDN  

Eksperimen 

semu 

pendekatan 

Pre-test- 

Variabel bebas: 

Penyuluhan  

Menarche dan 

Menstruasi   

Media Smart 

Book efektif 

dalam 

meningkatkan  
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 dalam 

Meningkatkan 

Pengetahuan 
tentang 

Menarche dan 

Menstruasi 

Pada Siswi 

Kelas V SDN 

Sekaran 01 

dan SDN 

Patemon 

01Gunung-

pati Semarang 

Tahun 

Pelajaran 

2009/2010 

 Patemon 01 

Gunungpati 

Semarang 

Post-tes 

Control 

Group 
Design 

dengan media 

Smart Book 

Variabel terikat: 
Pengetahuan 

tentang 

Menarche dan 

Menstruasi 

Pada Siswi 

Kelas V SDN 

Sekaran 01 dan 

SDN Patemon 

01 Gunungpati 

Semarang 

pengetahuan 

tentang 

menarche 
dan 

menstruasi 

pada siswi 

kelas V di 

SDN 

Sekaran 01 

dan SDN 

Patemon 

01Gunung 

pati 

Semarang 

Tahun 

Pelajaran 

2009/2010 

 

2. Efektifitas 

Media 

Penyuluhan 

Busam (Buku 

Sampah) 

Dalam  

Prosentase 

Timbulan 

Sampah 

Warga 

Sekaran 

Gunungpati 

Semarang 

Tahun 2012 

Feni 

Aprilia 

Na 

2012 

RW 3 

Sekaran 

Gunungpati 

Semarang 

Eksperimen 

semu 

dengan 

pendekatan 

Pre-test-

Post-tes 

Control 

Group 

Design 

Variabel bebas: 

Penggunaan 

media Busam 

dalam upaya 

merunkunkan 

timbulan 

sampah warga 

RW 3 Sekaran 

Gunungpati 

Semarang  

Variabel terikat: 

Volume 

timbulan 

sampah warga 

RW 3 Sekaran 

Gunungpati 

Semarang  

Ada 

perbedaan 

prosentase 

penurunan 

sampah 

bermakna 

antara 

kelompok 

eksperimen 

dan control, 

sehingga 

media busam 

dikatakan 

efektif 

       Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian mengenai keefektifan booklet terhadap peningkatan pengetahuan 

tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening 

Banjarnegara belum pernah dilakukan. 
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2. Variabel yang berbeda dengan penelitian pertama dan kedua adalah pada 

variabel terikat yaitu variabel peningkatan pengetahuan tentang alat pelindung 

diri pada pekerja pabrik pada penelitian yang akan dilakukan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.1 Ruang Lingkup Waktu  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2013. 

1.6.2 Ruang Lingkup Tempat 

 Lokasi penelitian pada lima  pabrik tahu yang terdiri dari: 1. pabrik tahu Dhiron 

RT II RW IV; 2. pabrik tahu Huston RT II RW IV; 3. pabrik tahu Usrotun RT III 

RW I; 4. pabrik tahu Maemunah RT III RW I; 5. pabrik tahu Turi RT III RW I desa 

Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

 Materi yang berhubungan dengan penelitian ini termasuk dalam materi 

Ilmu Kesehatan Masyarat khususnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Alat  Pelindung Diri  

       Alat pelindung diri merupakan seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja 

untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya bahaya atau 

kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi 

akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Pengendalian ini 

sebaiknya tetap dipadukan dan sebagai pelengkap pengendalian teknis maupun 

pengendalian administratif (A.M. Sugeng Budiono, 2003:329). 

       Alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan 

oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan 

adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2008:178). 

       Menurut A.M. Sugeng Budiono (2003:330), alat pelindung diri yang telah 

dipilih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut :  

1. Dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya 

2. Berbobot ringan 

3. Dapat dipakai secara fleksibel (tidak membedakan jenis kelamin) 

4. Tidak menimbulkan bahaya tambahan 

5. Tidak mudah rusak 

6. Memenuhi standar yang ada 

7. Pemeliharaan mudah  

8. Penggantian suku cadang mudah 

9. Tidak membatasi gerak 

10. Rasa “tidak nyaman” tidak berlebihan (rasa “tidak nyaman” tidak mungkin 

hilang sama sekali, namun diharapkan masih dalam batas toleransi) 

11. Bentuk cukup menarik  
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2.2  Jenis Alat Pelindung Diri  

2.2.1 Alat Pelindung Kepala (Headwear) 

       Alat pelindung kepala ini digunakan untuk melindungi rambut terjerat oleh 

mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam 

atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, percikan 

bahan kimia korosif, panas sinar matahari, dan lainnya (Gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Topi Pelindung (Headwear) 

Sumber: (Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 

 

Jenis alat pelindung kepala antara lain: 

2.2.1.1 Topi pelindung (Safety Helmets) 

       Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda keras yang terjatuh, 

benturan kepala, terjatuh dan terkena arus listrik. Topi pelindung harus tahan 

terhadap pukulan, tidah mudah terbakar, tahan terhadap perubahan iklim dan tidak 

dapat menghantarkan arus listrik. Topi pelindung dapat terbuat dari plastik 

(Bakelite),serat gelas (fiberglass) maupun metal.  
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2.2.1.2 Tutup kepala 

       Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, suhu panas 

atau dingin. Tutup kepala ini biasanya terbuat dari asbestos, kain tahan api atau 

korosi, kulit dan tahan air . 

2.2.1.3 Topi (Hat atau cap) 

       Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran atau debu 

atau mesin yang berputar. Topi ini biasanya terbuat dari kain katun (Tarwaka, 

2008:182). 

2.2.2  Alat Pelindung Mata (Ear Protection) 

       Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan 

kimia korosif, debu dan partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang 

dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi 

sinar matahari, benturan benda keras, dan lainnya (Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

2.2). 

 

   

 

 

Gambar 2.2: Alat Pelindung Mata (Ear Protection) 

Sumber: (Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 
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2.2.2.1 Kacamata (Spectacles) 

       Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari partikel kecil, debu dan radiasi 

gelombang elektromagnetik. 

2.2.2.2 Goggles 

       Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari gas, debu, uap dan percikan 

larutan bahan kimia. Goggles biasanya terbuat dari plastik trans paran dengan lensa 

berlapis kobalt untuk melindungi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik 

mengion (Tarwaka, 2008:182). 

2.2.3  Alat Pelindung Telinga (Ear Protection) 

       Alat pelindung telinga merupakan suatu bentuk alat pelindung diri yang 

digunakan untuk melindungi telinga dari paparan kebisingan, sering disebut sebagai 

personal hearing protection. Pelindung pendengaran berfungsi untuk melindungi 

telinga dari akibat kebisingan dan dari percikan api atau logam yang panas. Jenis 

pelindung pendengaran Alat pelindung telinga dapat menurunkan kerasnya bising 

yang melalui hantaran udara sampai 40 dB, tetapi pada umumnya tidak lebih dari 30 

dB. Pemakaian alat pelindung telinga ini dapat mereduksi tingkat kebisingan yang 

masuk telinga bagian luar dan bagian tengah, sebelum masuk telinga bagian dalam. 

Pelindung pendengaran berfungsi untuk melindungi telinga dari akibat kebisingan 

dan dari percikan api atau logam yang panas.Alat pelindung telinga pada umumnya 

digolongkan menurut cara pemakaiannya. Dalam lingkungan yang bising, tenaga 

kerja yang memakai alat pelindung telinga yang tepat, dalam percakapannya tidak 
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harus berbicara terlalu keras bila dibandingkan mereka yang tidak memakai alat 

pelindung telinga (Gambar 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Alat Pelindung Telinga (Ear Protection) 

(Sumber: Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 

 Berdasarkan jenisnya Alat Pelindung Diri pada telinga dapat diklasifikasikan 

atas dua jenis, yaitu: 

2.2.3.1 Sumbat Telinga (Ear Plug) 

       Alat sumbat telinga merupakan alat yang berfungsi sebagai peredam kebisingan. 

Adapun keuntungan sumbat telinga yaitu mudah dibawa dan praktis. Pada kerja yang 

panas lebih nyaman dibanding penutup telinga (ear muff), tidak membatasi gerakan 

kepala, lebih murah daripada ear muff, lebih mudah dipakai bersama kacamata atau 

helm sekalipun. Sedangkan kerugian ear plug yaitu memasang secara tepat sulit, 

sukar mengontrol atau mudah hilang, saluran telinga mudah terkena infeksi dan 

apabila sakit maka ear plug tidak dapat dipakai. 

       Sumbat telinga yang paling sederhana terbuat dari kapas yang dicelup dalam 

lilin sampai dengan dari bahan sintesis sedemikian rupa sehingga sesuai dengan liang 
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telinga pemakai. Sumbat telinga ini dapat menurunkan intensitas kebisingan sebesar 

25 dB sampai 30 dB. Dan sebagai peringatan kapas kerja tidak bisa digunakan 

sebagai sumbat telinga karena tidak efektif (Anizar, 2009:174). 

       Menurut A.M. Sugeng Budiono (2003:331), sumbat telinga (ear plug) dapat 

mengurangi intensitas suara 10 s/d 15 dB. Dibedakan oleh dua jenis, yaitu: 

2.2.3.1.1 Ear plug sekali pakai (Disposable Plugs) 

       Terbuat dari kaca halus (glass down), plastik yang dilapisi kaca halus, lilin yang 

berisi katun wool, busa polyurethane. 

2.2.3.1.2 Ear plug yang dapat dipakai kembali (Reusable Plugs) 

       Terbuat dari plastik yang dibentuk permanen atau karet. Untuk jenis ini ear plug 

dicuci setiap selesai digunakan dan disimpan dalam tempat yang steril. Kelebihan 

ear plug dengan ear muff adalah mudah untuk dibawa dan disimpan karena 

kepraktisannya dan ear plug tidak menggangu apabila digunakan bersamaan dengan 

kaca mata dan helm. 

2.2.3.2 Penutup Telinga (Ear Muff)  

       Alat ini terdiri atas penutup yang menutupi kedua telinga, yang dipasang dengan 

pengikat yang bertindak sebagai pegas. Agar benar tertutup pinggir mangkok diisi 

dengan cairan atau busa. Derajat penurunan kebisingan dipengaruhi oleh bahan 

mangkuk dan pinggirannya serta keberhasilan alat ini bergantung pada kualitas 

pinggir telinga.  

       Keuntungan Ear Muff yaitu ukuran mudah untuk berbagai ukuran telinga, mudah 

diawasi, tetap dapat dipakai walaupun telinga terinfeksi. Sedangkan kerugian Ear 

Muff yaitu harganya relatif mahal, tidak nyaman bila dipakai pada tempat kerja 

panas, sukar dipakai bersama kacamata dan helm, membatasi gerak kepala dan 

kurang praktis. 
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Alat ini dapat melindungi bagian luar telinga (daun telinga) dan alat ini lebih 

efektif dari sumbat telinga, karena dapat mengurangi intensitas suara hingga 20 

sampai 30 dB. Terbuat dari “cup” yang menutupi daun telinga. Agar tertutup rapat, 

pada tepi “cup” dilapisi bantalan dari busa (A.M. Sugeng Budiono, 2003:331). 

Penutup telinga lebih baik daripada penyumbat telinga, karena selain 

menghalangi hambatan suara melalui udara, juga menghambat hantaran melalui 

tulang tengkorak. Penutup telinga ini dapat mengurangi intensitas kebisingan sebesar 

30 dB sampai 40 dB (Anizar, 2009:175). 

2.2.4 Alat Pelindung Pernapasan (Respiratory Protection) 

 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari resiko 

paparan gas, uap, debu atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang 

bersifat rangsangan (Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4: Alat Pelindung Pernapasan (Respiratory Protection) 
Sumber: (Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 

 

http://1.bp.blogspot.com/-yY6DNojBoQQ/Tc4AEq-DO_I/AAAAAAAAAEE/T8HWg5ZTiFM/s1600/Tamhar.PPE.7.jpg
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Sebelum melakukan pemilihan terhadap suatu alat pelindung pernapasan yang 

tepat, maka perlu mengetahui informasi tentang informasi potensi bahaya atau kadar 

kontaminan yang ada di lingkungan kerja. Hal yang perlu diketahui adalah: 

1. Bentuk kontaminan di udara, apakah gas, uap, kabut, fume, debu atau kombinasi 

dari berbagai bentuk kontaminan tersebut. 

2. Kadar kontaminan di udara lingkungan kerja.  

3. Nilai Ambang Batas yang diperkenankan untuk masing kontaminan. 

4. Reaksi fisiologis terhadap pekerja, seperti dapat menyebabkan iritasi mata dan 

kulit. 

5. Kadar oksigen di udara tempat kerja cukup tidak. 

       Secara  umum, jenis alat pelindung pernapasan yang banyak digunakan di 

perusahaan antara lain: 

2.2.4.1 Masker  

       Alat ini digunakan untuk mengurangi partikel debu atau partikel yang lebih 

besar masuk ke dalam saluran pernapasan. 

2.2.4.2 Respirator  

       Alat ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari paparan debu, kabut, uap 

logam, asap dan gas-gas berbahaya. Jenis respirator ini antara lain: 

2.2.4.2.1 Chemical Respirator, merupakan catridge respirator terkontaminasi gas 

dan uap dengan tiksisitas rendah. Catridge ini berisi adsorban dan karbon aktif, arang 

dan silica gel. Sedangkan Canister digunakan untuk mengadsorbsi khlor dan gas atau 

uap zat organik. 

2.2.4.2.2 Mechanical Filter Respirator, alat pelindung ini berguna untuk menangkap 

partikel-partikel zat padat, debu, kabut, uap logam dan asap. Respirator ini biasanya 
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dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menangkap debu dan kabut dengan 

kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi atau partikel yang tidak terlalu kecil. 

Filter pada respirator ini terbuat dari fiberglas atau wol dan serat sintesis yang 

dilapisi dengan resin untuk memberi muatan pada partikel (Tarwaka, 2008:184). 

2.2.5  Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

       Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya 

dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan 

arus listrik (Gambar 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5: Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

Sumber: (Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 

Dalam pemilihan sarung tangan yang tepat, sebelumnya perlu mempertimbangkan 

perihal sebagai berikut: 

1. Potensi bahaya yang ada di tempat kerja, apakah berupa bahan kimia korosif, 

benda panas, dingin, tajam atau benda keras 

2. Daya tahan bahan terhadap bahan kimia 
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3. Kepekaan obyek yang dikerjakan, seperti pekerjaan halus dengan membedakan 

benda-benda halus lebih tepat menggunakan sarung tangan yang tipis. 

4. Bagian tangan yang dilindungi apakah jari saja, tangan, atau sampai bagian 

lengan. 

Berikut ini adalah jenis sarung tangan berdasarkan bahan dan kegunaannya adalah ; 

(1) Sarung tangan dari karet untuk melindungi  kontaminasi terhadap bahan kimia 

dan arus listrik; (2) Sarung tangan dari kulit untuk melindungi terhadap benda tajam 

dan goresan; (3) Sarung tangan dari kain atau katun untuk melindungi kontak dengan 

panas dan dingin (Tarwaka,  2008:185). 

2.2.6  Alat Pelindung Kaki (Feet Protection) 

       Alat  pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya 

dari benda keras, benda tajam, logam atau kaca, larutan kimia, benda panas, kontak 

dengan arus listrik (Gambar 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6: Pelindung Kaki (Feet Protection) 

Sumber: (Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 
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2.2.6.1 Sepatu pengamanan pada pengecoran baja (Foundry Leggings) 

Sepatu ini harus terbuat dari bahan kulit yang dilapisi krom ataun asbes dan 

tingginya sekitar 35cm, pada pemakaian sepatu ini celana dimasukan ke dalam 

sepatu lalu dikencangkan dengan tali pengikat sepatu.  

2.2.6.2 Sepatu pengaman pada pekerjaan yang mengandung bahaya peledakan.                                                                    

Sepatu ini tidak boleh menggunakan paku yang dapat menimbulkan percikan bunga 

api. 

2.2.6.3 Sepatu pengaman untuk pekerjaan yang berhubungan dengan listrik, 

 Sepatu ini terbuat dari karet anti elektrostatik, tahan terhadap tegangan listrik 

sebesar 10.000 volt selama 3 menit. 

2.2.6.4 Sepatu pengaman pada pekerjaan bangunan konstruksi 

  Sepatu ini terbuat dari bahan kulit yang dilengkapi dengan baja pada ujung 

depannya (Tarwaka, 2008:186). 

2.2.7  Pakaian Pelindung (Body Protection) 

       Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian 

tubuh dari percikan api suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia, dan lain-lain  

       Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian tubuh 

pemakainya yaitu mulai dari daerah dada sampai lutut, atau overall yaitu menutupi 

seluruh bagian tubuh. Apron dapat terbuat dari kain dril, kulit, plastik PVC atau 

polyethyline, karet, asbes atau kain yang dilapisi alumunium (Tarwaka, 2008:186).  

       Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian tubuh 

pemakai yaitu mulai dari daerah dada sampai lutut. Pakaian pelindung yang 

manadigunakan pada pekerja pabrik tahu adalah apron yang terbuat dari kain 
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katun.Apron tidak boleh digunakan di tempat-tempat kerja dimana tedapat mesin 

yang berputar (Gambar 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7: Pakaian Pelindung (Body Protection) 

Sumber: (Sumber: Keskerfkmunmuha, 2010:1). 

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

2.3.1  Pengetahuan (knowledge) 

       Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan 

sebagainya). Waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas pengetahuan dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan 

seseorang terhadap obyek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara 

garis besar dibagi dalam 6 pengetahuan yaitu : 

2.3.1.1 Tahu (know) 

  Diartikan sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya 

setelah mengamati sesuatu,  
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2.3.1.2  Memahami (comprehension) 

  Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan 

secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. 

2.3.1.3 Aplikasi (application) 

 Apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan 

atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

2.3.1.4 Analisis (analysis) 

 Kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan  atau memisahkan, kemudian 

mencari hubungan antara komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek 

yang diketahui. 

2.3.1.5 Sintesis (synthesis) 

 Suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu 

hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang dimiliki. 

2.1.3.6 Evaluasi (evaluation) 

 Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu obyek tertentu (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:50). 

       Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan pekerja 

pabrik tahu tentang alat pelindung diri dan manfaanya serta dampak yang 

ditimbulkan apabila tidak menggunakan alat pelindung diri. 

 Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin di ukur dari subyek penelitian atau responden (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003:130). 
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2.3.2  Sikap (Attitude) 

 Sikap adalah respon tertutup seseorang bterhadap stimulus atau objek tertentu, 

yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan senang-tidak 

senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005:52). 

 Menurut Allport tahun 1945 sikap terdiri dari 3 komponen pokok yaitu: (1) 

kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap obyek artinya bagaimana 

keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap obyek, (2) kehidupan 

emosional atau evaluasi orang terhadap obyek artinya bagaimana penilaian orang 

tersebut terhadap objek, (3) kecenderungan untuk bertindak (tend to behave) artinya 

sikap adalah merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:53). 

Tingkatan sikap berdasarkan intensitasnya adalah sebagai berikut: 

2.3.2.1 Menerima (receiving) 

 Menerima  diartikan bahwa seseorang atau subjek mau menerima stimulus 

yang diberikan (obyek). 

2.3.2.2 Menanggapi (responding)  

         Menanggapi diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap 

pertanyaan atau objek yang dihadapi. 

2.3.2.3 Menghargai (valuing)  

 Menghargai diartikan seseorang memberikan nilai yang positif terhadap objek 

atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang lain bahkan mengajak, 

mempengaruhi atau manganjurkan orang lain merespon. 
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2.3.2.4 Bertanggung jawab (responsible)  

 Sikap yang paling tinggi adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah 

diyakininya (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:53). 

2.3.3 Praktik (Practice) 

       Praktik atau tindakan  ini dpat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut 

kualitasnya, yaitu: 

2.3.3.1 Praktik terpimpin (guided response)  

 Apabila seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih tergantung pada 

tuntunan atau menggunakan panduan. 

2.3.3.2 Praktik secara mekanisme (mechanism)  

 Apabila seseorang telah melakukan atau mempraktikan sesuatu hal secara 

otomatis maka disebut praktik atau tindakan mekanis. 

2.3.3.3 Adopsi (adoption) 

  Suatu tindakan praktik yang sudah berkembang, tidak sekedar rutinitas atau 

mekanisme saja, tetapi sudah dilakukan modifikasi, tindakan atau perilaku yang 

berkualitas (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:55). 

2.4 Konsep Perilaku 

       Teori  Lawrence Green 

       Membedakan adanya dua determinan masalah kesehatan, yaitu behavioral 

factors (faktor perilaku), dan nonbehavioral factors atau faktor non-perilaku. 

Selanjutnya Green menganalisis, bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor 

utama, yaitu: 
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2.4.1 Faktor predisposisi (disponding factors) 

 Faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku 

seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaaan, nilai, tradisi dan 

sebagainya. 

2.4.2 Faktor pemungkin (enabling factors) 

 Faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan. Yang 

dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk 

terjadinya perilaku kesehatan. 

2.4.3 Faktor penguat (reinforcing factors) 

 Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007:60). 

2.5  Media Pendidikan Kesehatan 

       Media pendidikan kesehatan adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mempermudah penerimaan informasi kesehatan bagi masyarakat (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007:71). 

       Media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan kemauan audien sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar (Wahid Iqbal,dkk, 2007:108). 

       Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur informasi kesehatan, media dapat 

dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu: 

2.5.1 Media cetak 

Media yang mengutamkan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari sejumlah 

kata, gambar atau foto dalam tata warna. Media yang termasuk dalam media cetak 

adalah 
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2.5.1.1 Booklet 

       Suatu media yang menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, 

baik berupa tulisan maupun gambar. Alat bantu ini sering disebut “media atau alat 

peraga”, karena berfungsi untuk membantu atau memperagakan sesuatu dalam 

proses pendidikan atau penyuluhan. 

2.5.1.2 .Leaflet 

       Bentuk penyampaian informasi atau pesan kesehatan melalui lembaran yang 

dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun gambar atau 

kombinasi.gambar dalam leaflet harus autentik, secara jujur gambar melukiskan 

situasi sebenarnya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 

2.5.1.2 Flyer (selebaran) 

       Flyer sederhana, komposisinya harus jelas menunjukkan poin masalah agar 

mudah dipahami. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun gambar atau 

kombinasi, menyajikan satu ide untuk mencapai satu tujuan pokok. Bentuk seperti 

leaflet tetapi tidak berlipat.  

2.5.1.3 Flif chart (lembar balik) 

       Media penyampian pesan atau informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. 

Biasanya dalam bentuk buku dimana setiap lembar (halaman) berisi kalimat sebagai 

pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. 

2.5.1.4 Rubric  

       Tulisan pada surat kabar atau majalah yang membahas suatu masalah kesehatan, 

atau hal yang berkaitan dengan kesehatan. Isi rubric sederhana , dapat mengerti, 

tidak rumit. 

2.5.1.5 Poster  

       Bentuk media cetak yang berisi pesan atau informasi kesehatan, yang biasanya 

ditempel di tembok, di tempat umum, atau di kendaraan umum. Poster yang baik 



 

 
 

26 

hendaknya sederhana, menyajikan satu ide untuk mencapai satu tujuan pokok, 

berwarna, slogan ringkas, tulisan jelas, motiv dan desain bervariasi. 

2.5.1.6 Foto 

Foto yang mengungkapkan tentang informasi kesehatan. Tujuan dari 

menampilkan foto adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan 

kepada sasaran serta menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan 

fakta yang mungkin akan lebih cepat dilupakan dila tidak di abadikan. 

2.5.2 Media Elektronik  

Media yang penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Media yang 

menggunakan elektronik atau energy elektromekanis bagi pengguna akhir untuk 

mengakses kontennya. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum 

antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multi media. Media 

elektronik dapat berbentuk analog maupun digital. Media yang termasuk dalam 

media elektronika adalah: 

2.5.2.1 Televisi 

Penyampaian pesan atau informasi kesehatan melalui media televisi dapat 

dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi atau tanya jawab sekitar masalah 

kesehatan, pidato (ceramah), TV spot, kuis atau cerdas cermat dan sebagainya. 

2.5.2.2 Radio 

Penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui radio juga dapat 

bermacam bentuknya, antara lain: obrolan (tanya jawab), sandiwara radio, ceramah, 

radio spot, dan sebagainya. 

2.5.2.3 Video 

Penyampaian informasi atau pesan kesehatan dapat melalui video. Video 

merupakan media audio visual yangb semakin popular dalam masyarakat. Pesan 

yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif yang bisa bersifat informative, 
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edukatif maupun instruksional. Kelebihan video dapat menarik perhatian untuk 

periode yang singkat dan rangsangan luar lainnya. 

2.5.2.4 Slide 

Media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

kesehatan. Slide atau film bingkai adalah media visualyang diproyeksikan melalui 

alat yang disebut dengan proyektor slide.  Slide terbuat dari film positif yang 

kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. 

2.5.2.5 Film Strip 

Media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Film 

strip atau film rangkai atau film gelang adalah media visual proyeksi diam, yang 

pada dasarnya hamper sama dengan media slide. Hanya film strip ini terdiri atas 

beberapa film yang merupakan satu kesatuan (merupakan gelanbg dimana antara 

ujung yang satu dengan ujung yang lainnya bersatu). 

2.5.3 Media Papan (Billboard) 

Media yang dipasang ditempat umum berisi informasi kesehatan. Media yang 

termasuk dalam media papan antara lain papan reklame dipinggir jalan, lembaran 

seng atau gambar yang ditempel pada kendaraan umum (Soekidjo Notoatmodjo, 

2007:71).  

       Sebelum membuat alat peraga, kita harus merencanakan dan memilih alat peraga 

yang paling penting dan tepat untuk digunakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

perencanaan sebuah alat peraga adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Pendidikan adalah ; (1) Menambah pengetahuan atau pengertian, pendapat 

dan konsep; (2) Mengubah sikap dan persepsi; (3) Menambah tingkah laku atau 

kebiasaan yang baru. 

2. Tujuan Penggunaan Alat Peraga adalah; (1) Sebagai alat bantu dalam latihan atau 

pendidikan; (2) Untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah; (3) Untuk 

mengingatkan suatu pesan atau informasi; (4) Untuk menjelaskan fakta, prosedur. 
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2.6 Media booklet   

       Menurut Ircham Mahfoedz dan Eko Suryani (2008:130), media atau alat bantu 

penyuluhan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik atau penyuluh. Alat bantu 

ini sering disebut “media atau alat peraga”, karena berfungsi untuk membantu atau 

memperagakan sesuatu dalam proses pendidikan atau penyuluhan. 

       Penyuluhan kesehatan merupakan suatu proses belajar untuk mengembangkan 

pengertian yang benar dan sikap yang positif dari individu atau kelompok terhadap 

kesehatan agar yang bersangkutan menerapkan cara hidup sehat sebagian dari cara 

hidupnya sehari-hari (Budioro B., 2002:16). 

       Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk 

buku baik berupa tulisan maupun gambar. Booklet merupakan salah satu media cetak 

yang digunakan dalam penyuuhan kesehatan (Ircham Machfoedz dan Eko Suryani, 

2008:133). Menurut Purwanto tahun 2008, booklet adalah media komunikasi massa 

yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, dan 

larangan kepada masyarakat serta berbentuk cetakan. Booklet merupakan alternative 

media penyuluhan yang memberikan efektifitas dan afisiensi dalam hasil dan proses 

penyuluhan.  

       Dalam membuat booklet menuntut enam elemen yang perlu diperhatiakan, yaitu: 

konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan penggunaan spasi. 

Booklet merupakan terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga 

sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali 

terbit (Azhar Arsyad, 2005:85).  

       Isi informasi dapat berupa kalimat, gambar maupun kombinasi. Informasi dalam 

booklet ditulis dalam bahasa yang ringkas dan mudah diphami dalam waktu singkat. 

Booklet juga didisain untuk menarik perhatian dan dicetak diatas kertas. Bentuknya 

sering terlihat seperti buku berukuran kecil. Media booklet merupakan sebuah media 
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yang digunakan oleh penyuluh dalam menyampaikan bahan pendidikan atau 

pengajaran (Arief S Sadiman, 2009:29). 

       Karakteristik booklet (media cetak) adalah mampu mempertunjukan dan 

menyajikan simbol verbal dan still visual seperti grafik, fotografi dan lainnya. 

Kelebihan media booklet; (1) Tahan lama; (2) Mencakup banyak orang; (3) Biaya 

tidak tinggi; (4) Tidak perlu listrik; (5) Dapat dibawa kemana saja; (6) Dapat 

mengungkit rasa keindahan; (7) Mempermudah pemahaman; (8) Meningkatkan 

gairah belajar 

Kelemahan media booklet; (1) Media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek 

gerak; (2) Mudah terlipat (Soekidjo Notoadmodjo, 2005:291).  

2.7 Pendidikan Kesehatan 

       Dalam rangka pembinaan dan peningkatan perilaku kesehatan masyarakat, 

pendekatan edukasi (pendidikan kesehatan) lebih tepat dibandingkan dengan 

pendekatan koersi (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 16). Pendidikan kesehatan adalah 

suatu penerapan konsep pendidikan didalam bidang kesehatan. Konsep dasar 

pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi 

proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah lebih dewasa, lebih baik 

dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007:108).   

2.7.1 Metode Pendidikan Kesehatan 

       Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003:57), ada beberapa metode pendidikan 

kesehatan yaitu: 

2.7.1.1 Metode Pendidikan Individual (Perorangan) 

       Dalam pendidikan kesehatan, metode pendidikan yang bersifat individual ini 

digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai 

tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. 
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       Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai 

masalah atau alasan yang berbeda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru 

tersebut. Agar petugas kesehatan melalui dengan tepat serta dapat membantunya 

maka perlu menggunakan metode ini. Bentuk pendekatan ini antara lain bimbingan, 

penyuluhan, dan interview. 

2.7.1.2 Metode Pendidikan Kelompok 

       Dalam memilih pendidikan kelompok, harus diingat besarnya kelompok sasaran 

serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Pada kelompok yang besar, metodenya 

akan lain dengan kelompok kecil. Efektifitas suatu metode akan tergantung pula pada 

besarnya sasaran pendidikan. Kelompok besar adalah apabila peserta penyuluhan 

lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini, antara lain ceramah 

dan seminar. Sedangkan kelompok kecil adalah apabila peserta kegiatan ini kurang 

dari 15 orang disebut kelompok kecil. Metode yang cocok untuk kelompok kecil 

antara lain diskusi kelompok, curah pendapat, memainkan peranan (role play), 

permainan simulasi.  

2.7.1.3 Metode pendidikan Massa 

       Metode pendidikan (pendekatan) massa cocok untuk mengkomunikasikan 

pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Oleh karena sasaran 

pendidikan ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis 

kelamin, pekerjaan, satatus sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya, 

maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa tersebut. Pada umumnya bentuk 

pendekatan (cara) massa ini tidak langsung, biasanya dengan menggunakan atau 

melalui media massa. 

2.8 Langkah dalam Perencanaan Promosi Kesehatan 

2.8.1 Diagnosis Masalah  

       Green tahun 1991 telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat 

digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang dikenal sebagai 
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kerangka PRECEDE-PROCED. PRECEDE (Predisposing, Reinforcing and 

Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation). PRECEDE digunakan 

pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas masalah dan tujuan program. 

PROCEED (Policy, Regulatory, Organizational Construct in Educational and 

Enviromental Development). PROCEED digunakan untuk menetapkan sasaran dan 

kriteria kebijakan, serta implementasi dan evaluasi. PRECEDE-PROCEED harus 

dilakukan secara bersama-sama dalam proses perencanaan, implementasi dan 

evaluasi. 

Langkah PRECEDE-PROCEED 

2.8.1.1 Fase 1: Diagnosis Sosial (Social Need Assessment) 

       Diagnosis sosial adalah proses penentuan persepsi masyarakat terhadap 

kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya dan aspirasi masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidup melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi 

yang didesain sebelumnya. 

2.8.1.2 Fase2: Diagnosis Epidemiologi 

       Pada fase ini dicari factor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup 

seseorang atau masyarakat. Pada fase iniharus diidentifikasi siapa atau kelompok 

mana yang terkena masalah kesehatan (umur, jenis kelamin, lokasi, suku dan lain-

lain), bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah tersebut dan bagaimana cara 

untuk menanggulangi masalah tersebut. 

2.8.1.3 Fase 3: Diagnosis Perilaku dan Lingkungan  

       Pada fase ini diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah 

kesehatan sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan (fisik dan sosial) yang 

mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang atau 

masyarakat. 
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       Langkah yang harus dilakukan dalam diagnosis perilaku dan lingkungan adalah: 

(1) memisahkan faktor perilaku dan nonperilaku penyebab timbulnya masalah 

kesehatan; (2) mengidentifikasi perilaku yang dapat mencegah timbulnya masalah 

kesehatan dan perilaku yang berhubungan dengan tindakan perawatan; (3) urutkan 

faktor perilaku dan lingkungan berdasarkan besarnya pengaruh terhadap masalah 

kesehatan; (4) urutkan factor perilaku dan lingkungan berdasarkan kemungkinan 

untuk diubah; (5) tetapkan perilaku dan lingkungan yang menjadi sasaran program. 

Setelah itu tetapkan tujuan perubahan perilaku dan lingkungan yang ingin dicapai 

program. 

2.8.1.4 Fase 4: Diagnosis Pendidikan dan Organisasional 

       Determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau 

masyarakat dapat dilihat dari faktor predisposisi seperti: pengetahuan, sikap, 

persepsi, kepercayaan dan nilai atau norma yang diyakini seseorang, faktor 

pemungkin yaitu faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang dan faktor 

penguat seperti perilaku orang lain yang berpeengaruh yang dapat mendorong orang 

untuk berperilaku. 

       Pada fase ini didentifikasi faktor pendidikan dan organisasional, maka langkah 

selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan 

faktor predisposisi yang teelah diidentifikasi. Selain itu berdasarkan faktor 

pemungkin dan penguat yang telah diidentifikasi ditetapkan tujuan organisasional 

yang akan dicapai melalui upaya pengembangan organisasi dan sumber daya.  

2.8.1.5 Fase 5: Diagnosis Administratif dan Kebijakan  

       Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya dan peraturan yang 

berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi 

kesehatan. Pada diagnosis administratif dilakukan 3 penilaian yaitu: sumber daya 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, sumber daya yang ada di organisasi 
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dan masyarakat, serta hambatan pelaksanaan program. Sedangkan pada diagnosis 

kebijakan dilakukan identifikasi dukungan  dan hambatan politis, peraturan dan 

organisasial yang memfasilitasi program dan pengembangan lingkungan yang dapat 

mendukung kegiatan masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. 

       Pada fase ini kita melangkah dari perencanaaan dengan PRECEDE ke 

implementasi dan evaluasi dengan PROCEED. PRECEDE digunakan untuk 

meyakini bahwa program akan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu atau 

masyarakat. PROCEED untuk meyakini bahwa program akan tersedia, dapat 

dijangkau, dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Fase 6: implementasi, 

fase 7: evaluasi proses, fase 8: impact evaluation, fase 9: outcome evaluation 

2.8.2 Menetapkan Prioritas Masalah 

       Langkah yang harus ditempuh untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan 

adalah: 

1. Menentukan status kesehatan masyarakat 

2. Menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada 

3. Menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di        

masyarakat 

4. Menetukan determinan masalah kesehatan masyarakat (meliputi pendidikan, 

umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku dan kepercayaan 

yang dianut). 

2.8.3 Mengembangkan Komponen Promosi Kesehatan 

1. menentukan tujuan promosi kesehatan 

2. menentukan sasaran promosi kesehatan  

3. menentukan isi promosi kesehatan  

4. menentukan metode yang akan digunakan 

5. menentukan media yang akan digunakan 
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6. menyusun rencana evaluasi 

7. menyusun jadwal pelaksanaan (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:300).  

2.9 Faktor individu 

2.9.1 Umur 

 Umur mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, 

kemauan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Menurut teori psikologi 

perkembangan kerja, umur dapat digolongkan menjadi dewasa awal dan dewasa 

lanjut. Umur pekerja dewasa awal diyakini dapat membangun kesehatannya dengan 

cara mencegah suatu penyakit atau menanggulangi gangguan penyakitnya. Untuk 

melakukan kegiatan tersebut, pekerja muda akan lebih disiplin menjaga 

kesehatannya. Sedangkan pada umur dewasa lanjut akan mengalami kebebasan 

dalam kehidupan bersosialisasi, kewajiban pekerja dewasa lanjut akan berkurang 

terhadap kehidupan bersama. 

 Masa dewasa dibagi menjadi dewasa awal adalah usia 18-40 tahun dan dewasa 

lanjut usia 41-60 tahun sedangkan lansia adalah diatas 60 tahun (Irwanto, 2002:32). 

2.9.2  Pendidikan 

 Pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi pribadinya, yang berupa rohani (cipta, 

rasa dan karsa) dan jasmani (panca indra dan ketrampilan). Pendidikan merupakan 

hasil prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia, dan usaha lembaga tersebut 

dalam mencapai tujuannya (Budioro B., 2002:16). 

       Cara pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun secara informal untuk 

memberikan pengertian dan mengubah perilaku. Pendidikan formal memberikan 

pengaruh besar dalam membuka wawasan dan pemahaman terhadap nilai baru yang 
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ada dilingkungannya. Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah 

untuk memahami perubahan yang terjadi dilingkungannya dan orang tersebut akan 

menyerap perubahan tersebut apabila merasa bermanfaat bagi dirinya. Seseorang 

yang pernah mengenyam pendidikan formal dierkirakan akan lebih mudah menerima 

dan mengerti tentang pesan kesehatan melalui penyuluhan maupun media masa. 

2.9.3  Masa Kerja 

 Masa kerja adalah waktu seseorang bekerja dari awal  pertama mulai masuk 

hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja dapat diartikan sebagai sepenggal waktu 

yang agak lama dimana seseorang tenaga kerja masuk dalam satu wilayah  tempat 

usaha sampai batas waktu tertentu (Suma’mur P.K., 1996:71). Makin lama tenaga 

kerja bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang 

bersangkutan. Sebaliknya makin singkat masa kerja, maka semakin sedikit 

pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian dan 

keterampilan kerja, sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja mengakibatkan 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki makin rendah.  

       Masa kerja dikategorikan menjadi dua yaitu: (1) masa kerja baru: < 10 tahun, 

dan (2) Masa kerja lama: ≥ 10 tahun. 
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Gambar 2.8 : Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi teori Lawrence W. Green, Soekidjo Notoatmodjo
(1)

  (2010), Anizar .
(2)

  (2009:89), Budioro.
(3)

 

(2002:16),Irwanto.
(4)

  (2002:32).
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

       Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitannya antara konsep 

satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti, atau dapat diartikan 

sebagai suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau variabel yang akan diamati 

atau diukur melalui penelitian yang dimaksudkan (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:33). 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dirumuskan (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

       Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik simpulannya (Sugiyono, 2007:3). Jenis variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

3.2.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

       Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian booklet tentang  alat 

pelidung diri kepada pekerja Pabrik Tahu Desa Kalibening.  

 
Variabel Bebas: 

Pemberian Booklet 

Variabel terikat : 
pengetahuan tentang  

alat pelindung diri 

Variabel Pengganggu 
Pendidikan 
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3.2.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

       Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang alat 

pelindung diri pada pekerja pabrik tahu desa Kalibening. 

3.2.3 Variabel Pengganggu 

       Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir pekerja 

pabrik tahu desa Kalibening. Variabel pengganggu dikendalikan dengan cara 

mendata pendidikan terakhir pekerja yang bisa menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah pekerja yang pendidikan terakhir adalah lulus SD. 

3.3 Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis dalam penelitian ini adalah booklet efektif terhadap pengetahuan 

tentang alat pelindung diri di pabrik tahu desa Kalibening Banjarnegara.  

3.4 Definisi Operasional 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep yang telah dikemukakan 

diatas, maka dapat disusun definisi operasional (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Kategori  Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  pemberian   

booklet 

tentang alat 

pelindung 

diripada 

pekerja 

pabrik tahu 

desa 

Kalibening 

Pemberian media 

komunikasi massa 

yang bertujuan 

untuk 

menyampaikan 

pesan yang bersifat 

promosi, anjuran 

dan larangan 

kepada pekerja 

pabrik tahu tentang 

alat pelindung diri 

dalam bentuk 

cetakan atau buku. 

Pretes 

postes 

Kuesioner     1.Diberi      

booklet  

kelompok 

eksperimen 

 2.Tidak 

diberi 

booklet 

kelompok 

kontrol   

Ordinal 
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Lanjutan (Tabel 3.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.  Pengeta 

huan 

tentang 

alat 

pelindung 

diri 

Kemampuan 

responden 

untuk 

menjawab 

sejumlah 

pertanyaan 

tentang: 
Definisi alat 

pelindung 

diriapa saja 

yang harus 

digunakan di 

pabrik tahu, 

manfaat alat 

pelindung 

diri, potensi 

bahaya bila 

tidak 

menggunakan 

alat pelindung 

diri saat 

bekerja 
 

Wawancara  Kuesioner 0.Pengetahuan 

kurang, jika: 

<60% jawaban 

benar  

1.Pengetahuan 

cukup, jika: 

60-80% 

jawaban benar  

2.Pengetahuan 

baik, jika: 

>80% jawaban 

benar 

(Yayuk Farida 

Baliwati, 

2004:118) 

Ordinal 

 
 
3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu (quasy experiment) 

karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi penelitian eksperimen. Pada penelitian 

ekperimen terdapat syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah randomisasi 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:162). Rancangan  penelitian Non-Equivalent Control 

yang terdiri dari 1 kelompok intervensi dan 1 kelompok kontrol. Pada rancangan ini 

sebelum dilakukan intervensi akan dilakukan pre-test dan setelah intervensi akan 

dilakukan post-test untuk dapat mengetahui perbedaan pencapaian. 

Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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    pre-test  Perlakuan  post-test 

Kel. Eksperimen (A) 

Kel. Kontrol (B) 

Sumber: (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:169). 

Keterangan : 

01 : Pre-test yang dilakukan bagi kedua kelompok 

02  : post-test yang dilakukan bagi kedua kelompok  

X : Perlakuan atau intervensi dengan metode ceramah dengan media booklet. 

       Rancangan tersebut kuesioner yang sama diujikan kepada sekelompok 

responden yang sama sebanyak dua kali. Sedangkan waktu antara tes yang pertama 

(pre-test) dengan waktu yang kedua (post-test), tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak 

terlalu dekat. Selang waktu antara 15-30 hari adalah cukup memenuhi syarat. 

Apabila selang waktu terlalu pendek, kemungkinan responden masih ingat 

pertanyaan-pertanyaan pada tes yang pertama. Sedangkan kalau selang waktu terlalu 

lama, kemungkinan pada responden sudah terjadi perubahan dalam variabel yang 

akan diukur (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:134). Pada penelitian ini, selang waktu 

antara pretes dan postes baik pada kelompok eksperimen dan kontrol adalah selama 

15 hari. Postes dilakukan dua kali yaitu pada hari ke 6 dan hari ke 15. 

Adapun tahap-tahap dalam penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Pra Penelitian 

       Melakukan koordinasi dengan pemilik pabrik tahu dan pekerja desa baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tentang tujuan dan prosedur 

pelaksanaan penelitian.  

 01   X   02 

 01      02 



41 

 

 
 

3.5.2 Penelitian 

3.5.2.1 Kelompok Eksperimen     

       Kelompok dengan intervensi pendidikan kesehatan tentang alat pelindung diri 

metode ceramah  dengan media booklet. Perlakuan yang diberikan pada kelompok 

ini adalah: 

3.5.2.1.1 Pre-test 

       Pre-test dilakuan untuk mengetahui nilai awal tingkat pengetahuan tentang alat 

pelindung diri pada pekerja  sebelum diberi intervensi. 

3.5.2.1.2 Intervensi  

       Intervensi yang diberikan yaitu pemberian ceramah dengan media  booklet. 

Booklet yang diberikan berisi tentang definisi alat pelindung diri, jenis alat pelindung 

diri, manfaat menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dan bahaya bila tidak 

menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. 

3.5.2.1.3 Post-test  

       post-test dilakukan untuk mengetahui nilai akhir pekerja, yang digunakan untuk 

melihat peningkatan pengetahuan tentang alat pelindung diri setelah diberi 

intervensi. 

3.5.2.2 Kelompok Kontrol 

       Sampel kelompok kontrol ini adalah kelompok dengan intervensi pendidikan 

kesehatan tentang alat pelindung dengan pemberian ceramah  media Laptop. 

Perlakuan yang diberikan pada kelompok ini adalah: 

3.5.2.2.1 Pre-test  

       Pre-test  dilakukan untuk mengetahui nilai awal pengetahuan tentang alat 

pelindung diri pada pekerja sebelum diberikan intervensi tanpa media. 
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3.5.2.2.2 Intervensi  

       Intervensi yang diberikan yaitu pendidikan kesehatan tentang alat pelindung diri 

hanya melalui metode ceramah dengan media laptop.  

3.5.2.2.3 post-test    

       Post-test dilakukan untuk mengetahui nilai akhir pekerja, yang kemudian untuk 

melihat peningkatan pengetahuan tentang alat pelindung diri pada pekerja 

3.5.3 Pasca Penelitian 

       Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data 

untuk memperoleh hasil dari proses pengambilan data yang telah dilakukan serta 

melengkapi data yang masih diperlukan. 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi  

       Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang akan diteliti 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2002:79). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

tenaga kerja di pabrik tahu Desa Kalibening Kabupaten Banjarnegara yang terdiri 

dari lima pabrik jumlah pekerja 53 orang. Pendidikan terakhir pekerja 7 tidak tamat 

SD, 38 Lulus SD,  5 lulus SMP dan 3 lulus SMA. Berdasarkan kriteria inklusi ekslusi 

pada penelitian ini yang memenuhi syarat menjadi responden ialah pekerja yang 

pendidikan terakhirnya ialah SD sehinggga populasi dalam penelitian ini berjumlah 

38 responden. 

3.6.2 Sampel  

       Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah populasi studi (Eko Budiarto, 

2001:15). Dalam penelitian ini digunakan teknik total sampling, karena sedikitnya 

jumlah populasi yang ada di tempat penelitian ini, sehingga semua anggota populasi 

menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 38 responden. 
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       Berdasarkan pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2007:74), bahwa untuk 

penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, jumlah sampel minimal masing-masing kelompok yaitu 

antara 10 sampai dengan 20 sampel. Maka yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 19 untuk masing-masing kelompok dengan perbandingan kelompok 

eksperimen I: kelompok kontrol sebesar 1:1. 

       Pengambilan sampel dikelompokan dalam beberapa kriteria antara lain criteria 

inklusi dan kriteria eksklusi 

3.6.2.1 Kriteria insklusi  

1. Pekerja pabrik tahu Desa Kalibening 

2. Bersedia menjadi responden selama proses penelitian dengan menandatangani 

surat       pernyataan 

3.6.2.2 Kriteria eksklusi 

1. Responden tidak bisa membaca atau tidak tamat SD. 

2. Pendidikan terakhir responden lulus SMP atau SMA 

3.7 Sumber Data Penelitian 

3.7.1 Data Primer 

       Dikatakan data primer bila pengambilan data dilakukan oleh peneliti terhadap 

sasaran (Eko Budiarto, 2002:15). Data primer dalam penelitian berupa data yang 

diambil langsung dari sampel penelitian yakni hasil nilai pretes dan postes pada 

masing-masing kelompok eksperimen dan kontrol. 

3.8 Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengungkap data 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2002:48). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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3.8.1 Kuesioner 

       Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang 

akan diukur (responden). Alat ini orang dapat diketahui tentang keadaan data diri, 

pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatan dan lain sebagainya (Mustaqim, 

2008:170). 

       Keuntungan kuesioner adalah daya sebarnya yang luas kepada masyarakat. 

Angket yang dalam menanganinya tidak perlu pengamat sebanyak pengisi angket 

sehingga waktu pengumpulan data menjadi singkat. Angket juga mudah 

dikumpulkan dalam jumlah besar, wilayah yang luas dan dalam tempo yang tidak 

terlampau lama. 

       Kelemahan kuesioner adalah bahwa alat ini tidak mampu menggali ekspresi 

wajah, gerak, perasaan, dan data yang dapat digalipun sangat terbatas (Sarlito 

Wirawan Sarwono, 2009:20). 

3.8.2  Booklet 

       Booklet  pada penelitian ini berisi tentang definisi alat pelindung diri, jenis alat 

pelindung diri, manfaat dipakai alat pelindung diri alat pelindung diri saat bekerja 

dan bahaya bila tidak digunakan alat pelindung diri saat bekerja.  

3.8.3 Laptop  

       Laptop pada penelitian ini digunakan pasa saat peningkatan pengetahuan pada 

kelompok kontrol. 

3.9 Validitas dan Reabilitas 

3.9.1 Validitas 

 Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (kuesioner) dilakukan dengan 

cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. 
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Suatu variabel (pertanyaan) dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkolerasi 

secara signifikan dengan skor totalnya.  

 Rumus yang digunakan untuk yaitu dengan menggunakan korelasi  pearson 

product moment (r): 

 

Keterangan : 

rxy  : Koefesien korelasi antara x dan y 

N  : Jumlah subjek 

X : Skor item 

Y : Skor total 

∑X : Jumlah skor item 

∑Y : Jumlah skor item 

∑X
2
 : Jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2
 : Jumlah kuadrat skor total  

 Uji validitas yang dilakukan terhadap 30 responden, taraf signifikansi 5%, 

maka diperoleh rtabel= 0,361. Apabila hasil perhitungan koefisien korelasi rxy lebih 

besar daripada rtabel= 0,361 maka instrumen dinyatakan valid. Uji validitas pada 

penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden yang ada di pabrik tahu Trangkil, 

Sumurejo dan Candisari.  

       Hasil perhitungan validitas didapatkan dari jumlah 22 pertanyaan dalam 

kuesioner tentang pengetahuan, terdapat 2 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid 

yaitu pertanyaan nomor 14 (-,001 < 0,361) dan pertanyaan nomor 18 (-,071 < 0,361) 
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. Pertanyaan yang tidak valid dikendalikan dengan cara dihilangkan dikarenakan 

pertanyaan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

3.9.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil 

pegukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas kuesioner dari 22 

pernyataan tentang pengetahuan diketahui bahwa Alpha Cronbach lebih besar dari 

rtabel dan bernilai positif  (0,950 > 0,361) untuk pernyataan tentang pengetahuan. 

Dapat disimpulkan bahwa 20 pernyataan tentang pengetahuan tersebut reliabel. 

3.10 Pelaksanaan Penelitian 

Langkah pelaksanaan penelitian meliputi beberapa tahap yaitu: 

3.10.1 Tahap Prapengambilan Data 

       Tahap prapengambilan data adalah kegiatan sebelum melakukan penelitian.  

Adapun langkah pada tahap prapengambilan data adalah: 

1. Koordinasi dengan pihak pabrik tentang tujuan dan prosedur pelaksanaan 

penelitian. 

Pengarahan dilakukan pada semua responden tentang prosedur pengisian kuesioner. 

3.10.2 Tahap Pelaksanaan Perolehan Data  

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian. Untuk 

memperoleh data yang diinginkan, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Koordinasi dengan pemilik pabrik tahu tentang rencana pelaksanaan 

pengambilan data di lapangan nanti agar saat penentuan sampel, pembagian 

kuesioner dan pengisian lembar observasi berjalan lancar. 



47 

 

 
 

2. Membagikan dan meminta agar 38 responden mengisi kuesioner pre-test yang 

sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

3. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada 38 responden agar 

data tersebut dapat diolah dan dianalisis dengan program komputer SPSS. 

4. Melakukan penyuluhan tentang alat pelindung diri pada kelompok eksperimen 

dengan media booklet dan kelompok kontrol penyuluhan tanpa media. 

5. 6 dan 15 hari setelah penyuluhan kembali dibagikan kuesioner pada 38 responden 

agar mengisi kuesiner postes yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

6. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada 38 responden agar 

data tersebut dapat diolah dan dianalisis dengan program komputer SPSS. 

Adapun pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir penelitian secara rinci 

yaitu (Tabel 3.2) : 

Tabel 3.2: Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Data 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pukul 

(1) (2) (3) (4) 

1. 12 September 2013 Koordinasi dengan pemilik pabrik tahu 

tentang rencana pelaksanaan 

pengambilan data di lapangan nanti agar 

saat penentuan sampel, pembagian 

kuesioner dan pengisian lembar observasi 

berjalan lancar. 

08.30 

2. 13 September 2013 Membagikan dan meminta agar 38 

responden pelenitian mengisi kuesioner 

yang sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

10.30 

3. 13 September 2013 Pengumpulan kembali kuesioner yang 

telah dibagikan kepada 38 responden 

agar data tersebut dapat diolah dan 

dianalisis dengan program komputer 

SPSS. 

11.00 
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(1) (2) (3) (4) 

4. 13 September 2013 Melakukan penyuluhan tentang alat 

pelindung diri pada kelompok 

eksperimen dengan media booklet dan 

kelompok kontrol penyuluhan tanpa 

media. 

11.30 

 

 

 

5. 19 September 2013 Membagikan dan meminta agar 38 

responden pelenitian mengisi kuesioner 

postes pertama yang sudah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. 

 

12.00 

6. 

 

28 September 2013 Membagikan dan meminta agar 38 

responden pelenitian mengisi kuesioner 

postes pertama yang sudah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. 

 

12.00 

7. 

 

28 September 2013 Pengumpulan kembali kuesioner yang 

telah dibagikan kepada 38 responden 

agar data tersebut dapat diolah dan 

dianalisis dengan program komputer 

SPSS. 

12.30 

 

3.10.3 Tahap Pascapengambilan Data 

Tahap pascapengambilan data adalah  kegiatan setelah melakukan pengambilan 

data. Adapun langkah pada tahap pascapengambilan data adalah: 

1. Pencatatan hasil pengambilan data.  

2. Melakukan pengolahan dan analisis data. 

3.11  Analisis Data 

       Untuk memperoleh sesuatu kesimpulan masalah yang diteliti maka analisis dan 

merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan 

diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 

12. Proses pengolahan data meliputi: 

3.11.1 Editing 

       Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit. Hal ini dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data melalui wawancara. 



49 

 

 
 

Apabilam ada kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan 

disempurnakan. 

3.11.2 Koding 

       Mengkode data dengan memberi kode pade masing-masing jawaban untuk  

memprmudah pengolahan data. 

3.11.3 Tabulating 

 Tabulasi dilakukan pada data yang telah terkumpul, disusun berdasarkan 

variabel yang diteliti. 

3.11.4 Entry 

 Adalah kegiatan memasukan data yang telah didapat selama melakukan 

penelitian di lokasi tempat penelitian kedalam program komputer untuk selanjutnya 

akan diolah. 

3.11.5 Analisis Data 

 Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data. Sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Adapun data analisis dengan 

menggunakan bantuan program komputer yang meliputi: 

3.11.5.1  Analisis Univariat 

       Analis Univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Dimana pada umumnya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap 

variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Analisis ini dilakukan untuk analisis 

deskriptif variabel penelitian, terutama karakteristik sampel. 

3.11.5.2  Analisis Bivariat 

       Analisis Bivariat adalah analisis terhadap variabel yang diduga memiliki beda 

atau komprasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Analisis bivariat pada penelitian 

ini, menggunakan program komputer. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui 
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perbedaan praktik penggunaan alat pelindung diri antara kelompok eksperimen 

(penyuluhan dengan media booklet) dengan kelompok kontrol (penyuluhan tanpa 

media) pada pekerja di pabrik tahu desa Kalibening Kabupaten Banjarnegara dengan 

menggunakan uji T.Test tidak berpasangan. Sedangkan untuk mengetahui 

peningkatan pengetahuan pada kelompok eksperimen menggunakan uji T.Test 

berpasangan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum 

       Penelitian ini dilakukan di pabrik tahu Desa Kalibening Kecamatan Kalibening 

Kabupaten Banjarnegara. Pabrik pembuat tahu desa Kalibening ada 5 rumah industri 

di mana setiap hari pekerja memulai pekerjaannya pukul 08.00 dan pulang pukul 

17.00 dalam sehari diberikan 1 jam istirahat yaitu pukul 12.00-13.00 WIB. Proses 

pengolahan dari bahan mentah berupa kedelai menjadi produk berupa tahu meliputi: 

perendaman kedelai untuk melunakkan kedelai sebelum digiling, proses pencucian 

untuk menghilangkan kotoran yang tersisa, proses penggilingan sehingga didapatkan 

seperti bubur kedelai, proses perebusan bubur kedelai, proses penyaringan untuk 

mendapatkan sari kedelai, proses penggumpalan dengan mencampur sari kedelai 

masak dengan air kecutan atau penggumpal, proses pencetakan atau pengepresan, 

proses pemotongan, dan terakhir adalah proses penggorengan. 

       Proses dalam pembuatan tahu hampir semuanya menggunakan air seperti 

pencucian, perendaman, dan perebusan sehingga lantai pada pabrik menjadi berair 

dan becek. Pada  proses perebusan dan menggoreng menggunakan kayu bakar 

membuat lingkungan kerja menjadi bersuhu panas. Suhu lingkungan kerja yang 

panas akibat proses perebusan dan penggorengan serta kurangnya ventilasi akan 

menyebabkan ruangan penuh asap yang memedihkan mata, pengap dan panas, 

seperti itulah pemandangan pabrik tahu sehari-hari. Asap yang bersumber dari 

pembakaran kayu untuk perebusan kedelai telah menyebabkan ruangan produksi 

yang tidak terlalu luas menjadi panas dan pengap.  
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       Para pekerja setiap hari tidak memakai alat pelindung diri saat bekerja karena 

merasa tidak nyaman. Pekerja tidak memakai sepatu boot karena merasa berat, 

pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat bekerja karena pada saat proses 

pembuatan tahu menggunakan air panas dan suhu lingkungan panas sehingga jika 

memakai sarung tangan akan terasa lembab dan tidak nyaman, pekerja juga tidak 

memakai celemek saat bekerja karena suhu di ruangan panas bahkan untuk pekerja 

laki-laki seringkali telanjang dada apabila kepanasan, pekerja juga tidak memakai 

pelindung kepala saat bekerja hal ini bisa menyebabkan rambut dari pekerja 

mengkontaminasi produk tahu yang dihasilkan. 

4.1.1 Karakteristik Responden 

4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan penelitian diperoleh distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis 

Kelamin 

Eksperimen                  Kontrol Jumlah Prosentase 

(%) ∑ % ∑ % 

1. Laki-laki 7 36.84 9 47.37 16 42.11 

2. Perempuan 12 63.16 10 52.63 22 57.89 

Jumlah 19 100 19 100 38 100 

 

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi responden menurut jenis kelamin tersebut, 

diketahui bahwa pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol  responden 

paling banyak berjenis kelamin perempuan berjumlah yaitu 12 responden (63,16%) 

dan 10 responden (52,63%). Sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki pada 
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eksperimen berjumlah 7 responden (36,84%) dan kelompok kontrol berjumlah 9 

responden (42,11%). 

4.1.1.2 Umur Responden 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh distribusi responden 

berdasarkan umur  (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Umur 

No Umur 

(tahun) 

  Eksperimen                 Kontrol Jumlah Prosentase 

(%) ∑ % ∑ % 

1. < 30 5 26.32 1 5.26 6 18.75 

2. 31 - 34 4 21.05 7 36.84 11 34.38 

3. 35 - 38 5 26.32 6 31.58 11 34.38 

4. 39 - 42 3 15.79 3 15.79 6 18.75 

5. > 42 2 10.53 2 10.53 4 12.50 

Jumlah 19 100 19 100 38 100 

  

       Berdasarkan tabel 4.2 distribusi responden menurut umur tersebut, diketahui 

bahwa pada kelompok eksperimen responden paling banyak berumur < 30 tahun dan 

berumur 35–38 tahun masing-masing berjumlah sama yaitu 5 responden (26,32%). 

Pada kelompok kontrol responden paling banyak berumur 31–34 tahun berjumlah 7 

responden (36,84%).  

 

4.1.1.3 Masa Kerja 
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Berdasarkan penelitian diperoleh distribusi responden berdasarkan masa kerja 

(Tabel 4.3). 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja  

(tahun) 

Eksperimen     Kontrol Jumlah Prosentase 

(%) ∑ % ∑ % 

1. < 5 tahun 6 31.58 4 21.05 10 26.32 

2. 5 – 10 tahun 10 52.63 11 57.89 21 55.26 

3. > 10 tahun 3 15.79 4 21.05 7 18.42 

Jumlah 19 100 19 100 38 100 

  

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi responden menurut masa kerja responden, 

diketahui bahwa pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, responden 

paling banyak masa kerja antara 5 – 10 tahun, kelompok eksperimen berjumlah 10 

responden (52,63%) sedangkan kelompok kontrol berjumlah 11 responden (57,89%). 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Univariat 

       Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel penelitian. Analisis ini akan 

menghasilkan distribusi frekuensi dan prosenrase dari tiap variabel yang diteliti. 

4.2.1.1 Distribusi Skor Pengetahuan pada Kelompok Eksperimen   

       Berdasarkan penelitian diperoleh distribusi skor pengetahuan pada kelompok 

eksperimen (Tabel 4.4). 

Tabel 4.4 Distribusi Skor Pengetahuan Kelompok Eksperimen   
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NO PRE-TEST POST-TEST I POST-TEST II 

E-01 40 Kurang 65 Cukup 65 Cukup 

E-02 40 Kurang 75 Cukup 80 Cukup 

E-03 50 Kurang 65 Cukup 75 Cukup 

E-04 40 Kurang 70 Cukup 70 Cukup 

E-05 45 Kurang 75 Cukup 80 Cukup 

E-06 55 Kurang 60 Cukup 60 Cukup 

E-07 65 Cukup 70 Cukup 85 Baik 

E-08 45 Kurang 65 Cukup 70 Cukup 

E-09 40 Kurang 75 Cukup 85 Baik 

E-10 45 Kurang 65 Cukup 70 Cukup 

E-11 40 Kurang 70 Cukup 80 Cukup 

E-12 45 Kurang 80 Cukup 90 Baik 

E-13 25 Kurang 70 Cukup 80 Cukup 

E-14 30 Kurang 65 Cukup 75 Cukup 

E-15 55 Kurang 70 Cukup 80 Cukup 

E-16 35 Kurang 70 Cukup 80 Cukup 

E-17 45 Kurang 75 Cukup 85 Baik 

E-18 55 Kurang 80 Cukup 85 Baik 

E-19 50 Kurang 85 Baik 95 Baik 

Rata-rata 44.47 Kurang 71.05 Cukup 78.42 Cukup 

Kurang 18 94.74% 0 0.00% 0 0.00% 

Cukup 1 5.26% 18 94.74% 13 68.42% 

Baik 0 0.00% 1 5.26% 6 31.58% 

        Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberi penyuluhan dengan media booklet. Peningkatan 
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pengetahuan dapat dilihat dari rata-rata skor pre-test sebesar 44,47 dengan kategori 

kurang, meningkat pada post-test I menjadi 71,05 pada kategori cukup dan pada 

post-test II meningkat lagi menjadi 78,42 dengan kategori cukup pula. Demikian pula 

berdasarkan kategori tingkat pengetahuan, pada pre-test diperoleh sebanyak 94,74% 

responden termasuk dalam kategori kurang, pada post-test I mengalami 

meningkatkan menjadi 94,74 dengan kategori cukup dan pada post-test  II meningkat 

lagi menjadi 68,42% kategori cukup serta sebanyak 31,58% termasuk dalam kategori 

baik.    

4.2.1.3 Distributor Skor Pengetahuan pada Kelompok Kontrol  

       Berdasarkan penelitian diperoleh distribusi skor pengetahuan pada kelompok 

kontrol (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5 Distribusi Skor Pengetahuan Kelompok Kontrol 

NO PRE-TEST POST-TEST I POST-TEST II 

    K-01 35 Kurang 55 Kurang 45 Kurang 

K-02 60 Cukup 70 Cukup 65 Cukup 

K-03 60 Cukup 75 Cukup 70 Cukup 

K-04 50 Kurang 65 Cukup 65 Cukup 

K-05 65 Cukup 75 Cukup 60 Cukup 
 

      K-06 40 Kurang 55 Kurang 45 Kurang 

K-07 45 Kurang 65 Cukup 65 Cukup 

K-08 35 Kurang 50 Kurang 45 Kurang 

Lanjutan (Tabel 4.5) 
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K-09 30 Kurang 45 Kurang 40 Kurang 

K-10 25 Kurang 55 Kurang 45 Kurang 

K-11 45 Kurang 55 Kurang 55 Kurang 

K-12 30 Kurang 50 Kurang 65 Cukup 

K-13 60 Cukup 70 Cukup 80 Cukup 

K-14 35 Kurang 45 Kurang 55 Kurang 

K-15 25 Kurang 45 Kurang 45 Kurang 

K-16 30 Kurang 50 Kurang 55 Kurang 

K-17 25 Kurang 40 Kurang 45 Kurang 

K-18 40 Kurang 55 Kurang 55 Kurang 

K-19 50 Kurang 65 Cukup  65 Cukup  

Rata-rata 41,32 Kurang  57,11 Kurang  56,05 Kurang  

Kurang 15 78,95% 12 63,16% 11 57,89% 

Cukup  4 21,05% 7 36,84% 8 42,11% 

Baik  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberi penyuluhan ceramah biasa tanpa media. Peningkatan 

pengetahuan dapat dilihat dari rata-rata skor pre-test sebesar 41,32 dengan kategori 

kurang, meningkat pada post-test I menjadi 57,11 pada kategori kurang dan pada 

post-test II meningkat lagi menjadi 56,05 dengan kategori kurang pula. Demikian 

pula berdasarkan kategori tingkat pengetahuan, pada pre-test diperoleh sebanyak 

78,95% responden termasuk dalam kategori kurang, pada post-test I mengalami 

meningkatkan menjadi 63,16% dengan kategori kurang dan pada post-test II 
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meningkat lagi menjadi 57,89% kategori kurang serta sebanyak 42,11% termasuk 

dalam kategori cukup.    

4.2.2 Analisis Bivariat 

       Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berkorelasi 

dengan uji statistik yang disesuaikan dengan skala uji data.  

4.2.2.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data yang digunakan adalah Shapiro-Wilk karena jumlah 

responden < 50. Data dikatakan normal jika nilai p>0,05 (Dahlan, 2009:53). Berikut 

hasil uji normalitas pada kelompok eksperimen dan kontrol (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data 

Kelompok Hasil Nilai Probabilitas 

Eksperimen I Pre-test 0.648 

 Post-test I 0.239 

 Post-test II 0,576 

Kontrol  Pre-test  0,092 

 Post-test I 0,175 

 Post-test II 0,076 

  

Setelah dilakukan uji normalitas data, dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa nilai 

probabilitas untuk pengetahuan dari kelompok eksperimen dan kontrol dari pre-tets, 

post-test I dan post-test II adalah lebih besar dari 0,05 yang berarti semua data 

terdistribusi normal sehingga data dapat diolah dengan uji parametrik. Dalam 
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penelitian ini uji parametric yang digunakan adalah uji independent sampel test dan 

untuk menguji peningkatan dilakukan analisis  paired sampel test . 

4.2.2.2 Hasil Post-test I dan Post-test II Pengetahuan pada Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

       Hasil post-test I dan post-test II tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen 

setelah dilakukan uji normalitas dan hasil bahwa data terdistribusi normal, maka 

untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dari post-test I dan post-test II dilakukan 

uji dengan uji t berpasangan atau paired sampel test. Pada uji t berpasangan dapat 

dikatakan ada perbedaan antara nilai post-test I dan post-test II apabila nilai p<0,05 

(Dahlan, 2009:69).  

       Hasil analisis post-test I dan post-test II  pada kelompok eksperimen, setelah 

dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa nilai p adalah 0,000. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai p<0,05 yang berarti bahwa ada perbedaan yang bermakna 

antara nilai post-test I  dan post-test II pada kelompok eksperimen. Dalam hal ini 

sebelum dan sesudah diberi penyuluhan tentang alat pelindung diri menggunakan 

media booklet dan dilakukan post-test I pada hari ke 6 kemudian pada hari ke 15 

dilakukan post-test II artinya cukup untuk meningkatkan pengetahuan tentang alat 

pelindung diri pada kelompok eksperimen. 

Hasil analisis hasil post-test I dan post-test II pada kelompok kontrol, setelah 

dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa nilai p adalah 0,561. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai p>0,05 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang 
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bermakna antara nilai post-test I  dan post-test II pada kelompok kontrol. Dalam hal 

ini sebelum dan sesudah diberi penyuluhan tentang alat pelindung diri dengan 

ceramah biasa tanpa media dan dilakukan post-test I pada hari ke 6 kemudian pada 

hari ke 15 dilakukan post-test II artinya tidak cukup untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang alat pelindung diri pada kelompok kontrol. 

4.2.2.3 Perbandingan Post-test Pengetahuan pada Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

       Hasil analisis post-test pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, 

setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa nilai p adalah 0,000. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 yang berarti bahwa ada perbedaan yang bermakna 

antara nilai postes antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

       Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean dari skor sesudah dilakukan penyuluhan 

kelompok eksperimen hasil pre tes diperoleh nilai rata-rata sebesar 44,47 termasuk 

dalam kategori kurang, hasil post-test I diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,05 

termasuk dalam kategori cukup dan hasil post-test II diperoleh nilai rata-rata sebesar 

78,42 termasuk dalam kategori cukup pula. Sedangkan pada kelompok kontrol 

diperoleh hasil pre-test dengan nilai rata-rata sebesar  41,32 termasuk dalam kategori 

kurang, hasil post-test I diperoleh rata-rata sebesar  57,11 termasuk dalam kategori 

kurang dan hasil post-test II diperoleh nilai rata-rata sebesar 56,06 termasuk dalam 

kategori kurang juga. Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan menggunakan 

Booklet lebih efektif dibandingkan dengan ceramah tanpa media untuk meningkatkan 
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pengetahuan tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening 

Banjarnegara. 

       Hipotesis diterima apabila t hitung lebih besar dari t tabel, nilai t tabel -2,101.  

Hasil t hitung pada kelompok eksperimen adalah 0,636 karena t hitung lebih besar 

dibandingkan t tabel jadi dapat disimpulkan booklet efektif untuk peningkatan 

pengetahuan tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening 

Banjarnegara. Pada kelompok kontrol t hitung -5,493 kurang dari t tabel -2,101 dapat 

disimpulkan ceramah tanpa media tidak efektif untuk peningkatan pengetahuan 

tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Keefektifan  Booklet terhadap Peningkatkan Pengetahuan tentang Alat 

Pelindung Diri pada Pekerja Pabrik Tahu Desa Kalibening Banjarnegara  

       Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  booklet efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa 

Kalibening Banjarnegara. Hal ini terlihat dari uji statistik t test berpasangan antara 

posttest I dan Posttest II pada kelompok eksperimen (ceramah dengan diberikan 

booklet pada setiap responden) diperoleh hasil p value (0,000) < 0,05 maka dapat 

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan posttest I dan posttest II  pada kelompok 

eksperimen.  

       Kelompok Eksperimen adalah kelompok dengan intervensi peningkatan 

pengetahuan tentang alat pelindung diri dengan metode ceramah  menggunakan 

media booklet. Perlakuan yang diberikan pada kelompok ini adalah pre-test untuk 

mengetahui skor awal tingkat pengetahuan responden tentang alat pelindung diri 

sebelum diberi intervensi, intervensi yang diberikan yaitu pemberian ceramah 

dengan media  booklet. Booklet yang diberikan pada responden berisi tentang 

pengertian alat pelindung diri, jenis alat pelindung diri, kegunaan alat pelindung diri, 

risiko bila tidak memakai alat pelindung diri saat berkerja, post-test I dan II 

dilakukan untuk mengetahui skor akhir responden yang digunakan untuk melihat 

peningkatan pengetahuan setelah diberi intervensi. 
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       Analisis hasil uji statistik t test berpasangan antara post-test I dan post-test II 

pada kelompok kontrol (ceramah tanpa media) diperoleh hasil p value (0,561) > 0,05 

maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan post-test I dan post-test 

II pada kelompok kontrol.  

       Kelompok kontrol adalah kelompok dengan intervensi peningkatan pengetahuan 

tentang alat pelindung diri dengan metode ceramah  biasa tanpa media. Perlakuan 

yang diberikan pada kelompok ini adalah pre-test untuk mengetahui skor awal 

tingkat pengetahuan responden tentang alat pelindung diri sebelum diberi intervensi, 

intervensi yang diberikan yaitu pemberian ceramah tanpa media, post-test I dan II 

dilakukan untuk mengetahui skor akhir responden yang digunakan untuk melihat 

peningkatan pengetahuan setelah diberi intervensi. 

       Hipotesis diterima apabila t hitung lebih besar dari t tabel, nilai t tabel -2,101.  

Hasil t hitung pada kelompok eksperimen adalah 0,636 karena t hitung lebih besar 

dibandingkan t tabel jadi dapat disimpulkan booklet efektif untuk peningkatan 

pengetahuan tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening 

Banjarnegara. Pada kelompok kontrol t hitung -5,493 kurang dari t tabel -2,101 dapat 

disimpulkan ceramah tanpa media tidak efektif untuk peningkatan pengetahuan 

tentang alat pelindung diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara 

        Responden dalam penelitian ini didapat berdasarkan hasil dari  kriteria inklusi 

ekslusi yang memenuhi syarat menjadi responden ialah pekerja yang bisa membaca 

dan pendidikan terakhir  SD. Dilakukan pembatasan pendidikan terakhir karena 

diharapkan agar pengetahuan responden sebelum dilakukan intervensi sama. 



64 

 

 
 

       Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Indah Yulianti (2013) 

yang menyatakan bahwa dengan menggunakan media booklet lebih baik dalam 

meningkatkan pengetahuan terhadap responden tentang Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Plumbungan Kecamatan 

Karang Malang Kabupaten Sragen 

       Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan menggunakan media booklet dapat 

membantu proses penyerapan informasi tentang pengetahuan tentang alat pelindung 

diri pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara. Menurut Soekidjo 

Notoatmodjo (2007: 63), beberapa faktor sangat mempengaruhi keberhasilan dari 

suatu penyuluhan sehingga akan tercapai tujuan dari penyuluhan tersebut, 

diantaranya adalah faktor penyuluh kesehatan, materi, alat peraga dan metode yang 

digunakan. Menurut Purwanto (2008), booklet adalah media komunikasi massa yang 

bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, dan larangan 

kepada masyarakat serta berbentuk cetakan. Booklet merupakan alternative media 

penyuluhan yang memberikan efektifitas dan afisiensi dalam hasil dan proses 

penyuluhan.  

Hasil mengunakan Booklet lebih efektif dibandingkan dengan ceramah biasa 

tanpa media untuk meningkatkan pengetahuan tentang alat pelindung diri pada 

pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara. Hal ini disebabkan dengan 

menggunakan booklet  responden lebih mudah memahami dan mencerna materi yang 

diberikan oleh peneliti.  Booklet  yang dibuat pada penelitian ini yaitu berupa  buku 

dengan desain yang menarik lebih menekankan pada gambar agar lebih mudah 

dipahami oleh pekerja, karena tingkat pendidikan pekerja yang rendah. Di dalamnya 
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berisi tentang pengertian dan jenis-jenis alat pelindung diri, informasi tentang 

pentingnya memakai alat pelindung diri pada saat bekerja serta akibat jika tidak 

memakai alat pelindung diri. Kelebihan dari booklet ini adalah tahan lama, mudah 

dibawa kemana-mana, dapat mengungkit rasa keindahan, mempermudah pemahaman 

dan meningkatkan gairah belajar.   

Isi informasi dapat berupa kalimat, gambar maupun kombinasi. Informasi 

dalam booklet ditulis dalam bahasa yang ringkas dan mudah dipahami dalam waktu 

singkat. Booklet juga didisain untuk menarik perhatian dan dicetak diatas kertas. 

Bentuknya sering terlihat seperti buku berukuran kecil. Media booklet merupakan 

sebuah media yang digunakan oleh penyuluh dalam menyampaikan bahan 

pendidikan atau pengajaran (Arief S Sadiman, 2009:29). 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada keselarasan antara penelitian 

dengan teori yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean dari skor sesudah 

dilakukan penyuluhan kelompok eksperimen hasil pre-test diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 44,47 termasuk dalam kategori kurang, hasil post-test I diperoleh nilai rata-

rata sebesar 71,05 termasuk dalam kategori cukup dan hasil post-test II diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 78,42 termasuk dalam kategori cukup pula. 

       Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh hasil pre-test dengan nilai rata-rata 

sebesar  41,32 termasuk dalam kategori kurang, hasil post-test I diperoleh rata-rata 

sebesar  57,11 termasuk dalam kategori kurang dan hasil post-test II diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 56,06 termasuk dalam kategori kurang juga. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa dengan menggunakan Booklet lebih efektif dibandingkan dengan 
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menggunakan laptop untuk meningkatkan pengetahuan tentang alat pelindung diri 

pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara.  

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan dan hambatan dalam peneliti ini adalah peneliti kesulitan dalam hal 

partisipasi dari responden karena penelitian dilakukan 3 kali (pre-test dan intervensi, 

post-test I dan post-test II). Hambatan ini dapat diatasi dengan mengurangi frekuensi 

penelitian menjadi 2 kali saja, yaitu pertemuan pertama pre-test dan intervensi, 

sedangkan pertemuan kedua pelaksanaan post-tes. Keterbatasan dan hambatan dalam 

penelitian ini tidak mempengaruhi hasil dari penelitian karena kesulitan sudah dapat 

diatasi. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 SIMPULAN 

       Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa booklet efektif terhadap peningkatan pengetahuan tentang alat pelindung diri 

di pabrik tahu desa Kalibening Banjarnegara. 

6.2 SARAN 

       Hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu 

sebagai berikut: 

6.2.1 Untuk  Pekerja Pabrik Tahu Desa Kalibening 

       Pengetahuan para pekerja dalam hal alat pelindung diri perlu ditingkatkan, salah 

satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang alat pelindung diri dengan 

banyak membaca seperti booklet yang diberikan oleh peneliti. 

6.2.2 Untuk Pemilik Pabrik Tahu Desa Kalibening 

       Agar pemilik pabrik menyediakan alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh 

pekerja Pabrik tahu sehingga dapat mengurangi penyakit akibat kerja dan kecelakaan 

kerja. 

6.2.3 Untuk Peneliti Lanjutan 

       Bagi penelitian selanjutnya dapat dikembangkan metode-metode lain selain 

booklet seperti film, poster, gambar maupun lainnya sehingga akan diketahui mana 

yang lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan dibandingkan dengan media 
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booklet. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi pembanding dan diharapkan 

dapat melengkapi kelemahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga penelitian 

selanjutnya dapat menjadi referensi yang lebih lengkap dalam menjawab 

permasalahan tentang kesehatan di masyarakat. peneliti lain dapat memilih media. 

6.2.4 Untuk Dinidagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara 

Hendaknya dilakukan pendampingan bagi pabrik tahu Desa Kalibening serta 

diberikan progam pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja tentang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, pelatihan dalam penggunaan alat pelindung diri, 

produktifitasan dan penyakit akibat kerja . 
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Lampiran 1 

 

KUESIONER PENELITIAN  

 

KEEFEKTIFAN BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG APD  

PADA PEKERJA PABRIK TAHU DESA KALIBENING  

BANJARNEGARA 

 

I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Isilah identitas Anda pada kolom yang telah disediakan 

2. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang Anda anggap benar 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Hari/tanggal  : 

No. Responden : 

 Nama   : 

Alamat rumah  : 

Jenis kelamin  : 

Usia    : 

Pendidikan terakhir : 

Masa kerja  :  tahun. 

 

III.  PENGETAHUAN TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 

1. Apakah anda tahu tentang alat pelindung kepala? 

A.Ya  

B. Tidak  

 

Lanjutan (Lampiran 1) 
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2. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung kepala? 

A.Ya  

B.Tidak 

3. Apakah anda tahu tentang alat pelindung telinga? 

A.Ya  

B. Tidak  

4. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung telinga? 

A.Ya  

B.Tidak 

5. Apakah anda tahu tentang alat pelindung pernapasan? 

A.Ya  

B. Tidak  

6. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung pernapasan? 

A.Ya  

B.Tidak 

7. Apakah anda tahu tentang alat pelindung mata? 

A.Ya  

B. Tidak  

Lanjutan (Lampiran 1) 
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8. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung mata? 

A.Ya  

B.Tidak 

9. Apakah anda tahu tentang alat pelindung tangan? 

A.Ya  

B. Tidak  

10. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung tangan? 

A.Ya  

B.Tidak 

11. Apakah anda tahu tentang alat pelindung kaki? 

A.Ya  

B. Tidak  

12. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung kaki? 

A.Ya  

B.Tidak 

 

13. Apakah anda tahu tentang alat pelindung badan atau pakaian pelindung? 

A.Ya  

B. Tidak  

14. Apakah anda tahu risiko yang terjadi bila bekerja tanpa menggunakan alat 

pelindung badan atau pakaian pelindung? 

A.Ya  

B.Tidak 

Lanjutan (Lampiran 1) 

 

15. Apakah alat pelidung diri nyaman digunakan saat bekerja? 
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A.Ya  

B.Tidak 

16. Apakah dalam bekerja perlu menggunakan alat pelindung diri? 

A.Ya  

B.Tidak 

17. Apakah anda mengetahui syarat alat pelindung diri yang baik? 

A.Ya  

B.Tidak 

18. Apakah bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri itu berbahaya? 

A.Ya  

B.Tidak 

19. Apakah alat pelindung diri dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja? 

A.Ya  

B.Tidak 

20. Apakah alat pelindung diri dapat melindungi anda dari bahaya kecelakaan 

kerja 

A.Ya  

B.Tidak 
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Lampiran 2 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

No 

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

NAMA J.K 

Umur 

(th) 

Masa 

Kerja (th) NAMA J.K 

Umur 

(th) 

Masa 

Kerja (th) 

1 SOPAH P 32 7 BENDI L 48 15 

2 NUR P 28 4 SATIRAH P 39 12 

3 AHMAD L 30 6 TATIK P 33 6 

4 BUDI L 35 5 WAHYU L 35 5 

5 SITI P 41 10 HARSONO L 44 12 

6 MURNI P 36 8 TA'IYAH P 41 9 

7 WARNO L 44 14 TARNO L 34 7 

8 NINGSIH P 35 7 SARNI P 37 8 

9 KHOLIK L 39 8 MURIYAH P 42 10 

10 KUSMI P 45 13 SUWARNI P 38 7 

11 RINI P 31 5 SOBIRIN L 36 8 

12 JOKO L 29 3 HARTINI P 32 6 

13 USWATUN P 42 11 HAMZAH L 30 5 

14 WATI P 33 5 SULIYAH P 31 13 

15 AGUS L 37 6 WARTINI P 33 5 

16 IDA P 27 4 WARYONO L 34 7 

17 TINAH P 34 9 TRIYANI P 32 4 

18 SRI P 30 8 YANTO L 38 8 

19 EDI L 36 7 MULYONO L 37 9 
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Lampiran 3 

UJI NORMALITAS 

Tests of Normality

.159 19 .200* .915 19 .092

.209 19 .028 .930 19 .175

.211 19 .026 .911 19 .076

.162 19 .200* .964 19 .648

.197 19 .050 .938 19 .239

.204 19 .037 .960 19 .576

Pre Test (Kontrol)

Post Test I (kontrol)

Post Test II (Kontrol)

Pre Test (Eksperimen)

Post test I (Eksperimen)

Post Test II (Eksperimen)

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Lampiran 4 

T-Test 

Paired Samples Statistics

44.4737 19 9.41257 2.15939

71.0526 19 6.36373 1.45994

Pre Test (Eksperimen)

Post test I (Eksperimen)

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

 

Paired Samples Correlations

19 .103 .676
Pre Test (Eksperimen) &

Post test I (Eksperimen)

Pair

1

N Correlation Sig.

 
Paired samples Test 

 Paired Differences  

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

df 

 

 

 

 

 

 

Sig.(2-tailed) 

 

 

 

 

Mean  

 

 

 

 

Std. deviation  

 

 

 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair  Pre Test (Eksperi 

1       Post test I (Eksperi 

-26.57895 10.80800 2.47953 -31.78824 -21.36966 .419 18 .000 

 

T-Test 

Paired Samples Statistics

71.0526 19 6.36373 1.45994

78.4211 19 8.66869 1.98873

Post test I (Eksperimen)

Post Test II (Eksperimen)

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

 

Paired Samples Correlations

19 .888 .000

Post test I

(Eksperimen) & Post

Test II (Eksperimen)

Pair

1

N Correlation Sig.

 
 

Lanjutan ( lampiran 4) 
Paired samples Test 
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 Paired Differences  

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

df 

 

 

 

 

 

Sig.(2-tailed) 

 

 

 

 

Mean  

 

 

 

 

Std. deviation  

 

 

 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair  Post test I (Eksperi 

1      Post test II (Eksperi 

-7.36842 4.20596 .96491 -9.39563 -5.34122 .636 18 .000 
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Lampiran 5 

Uji Paired Test Kelompok Kontrol 

T-Test 
 

Paired Samples Statistics

57.1053 19 10.71289 2.45771

56.0526 19 11.00239 2.52412

Post Test I (kontrol)

Post Test II (Kontrol)

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Corre lations

19 .746 .000
Post Test I (kontrol) &

Post Test II (Kontrol)

Pair

1

N Correlation Sig.

 
 

Paired samples Test 
 
 Paired Differences  

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

df 

 

 

 

 

 

Sig.(2-tailed) 

 

 

 

 

Mean  

 

 

 

 

Std. deviation  

 

 

 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair  Post test I (Kontrol 

1      Post test II (Kontrol 

1.05263 7.74219 1.77618 -2.67899 4.78425 -5.493 18 .561 
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Lampiran 6 

 

Nilai Mean Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

T-Test 
  

Group Statistics

19 44.4737 9.41257 2.15939

19 41.3158 13.10663 3.00687

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Pre Test

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 
 

Group Statistics

19 71.0526 6.36373 1.45994

19 57.1053 10.71289 2.45771

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Post Test I

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

Group Statistics

19 78.4211 8.66869 1.98873

19 56.0526 11.00239 2.52412

Kelompok
Eksperimen

Kontrol

Post Test II
N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean
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Lampiran  7 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,950 22 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 ,60 ,498 30 

P2 ,57 ,504 30 

P3 ,57 ,504 30 

P4 ,57 ,504 30 

P5 ,53 ,507 30 

P6 ,57 ,504 30 

P7 ,60 ,498 30 

P8 ,57 ,504 30 

P9 ,60 ,498 30 

P10 ,60 ,498 30 
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P11 ,57 ,504 30 

P12 ,60 ,498 30 

P13 ,57 ,504 30 

P14 ,43 ,504 30 

P15 ,60 ,498 30 

P16 ,57 ,504 30 

P17 ,60 ,498 30 

P18 ,53 ,507 30 

P19 ,60 ,498 30 

P20 ,57 ,504 30 

P21 ,60 ,498 30 

P22 ,60 ,498 30 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

P1 12,00 54,828 ,617 ,949 

P2 12,03 54,240 ,691 ,948 

P3 12,03 53,206 ,839 ,946 

P4 12,03 55,137 ,566 ,949 

P5 12,07 56,754 ,342 ,952 

P6 12,03 54,240 ,691 ,948 

P7 12,00 53,448 ,814 ,946 

P8 12,03 53,206 ,839 ,946 

 Lanjutan ( lampiran 7) 
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P9 12,00 53,448 ,814 ,946 

P10 12,00 53,448 ,814 ,946 

P11 12,03 55,137 ,566 ,949 

P12 12,00 53,448 ,814 ,946 

P13 12,03 53,206 ,839 ,946 

P14 12,17 59,385 -,001 ,957 

P15 12,00 53,448 ,814 ,946 

P16 12,03 53,206 ,839 ,946 

P17 12,00 53,448 ,814 ,946 

P18 12,07 59,926 -,071 ,957 

P19 12,00 53,448 ,814 ,946 

P20 12,03 53,206 ,839 ,946 

P21 12,00 54,828 ,617 ,949 

P22 12,00 53,448 ,814 ,946 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12,60 59,628 7,722 22 

 

Lanjutan (lampiran 7) 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Koordinasi dengan Pemilik Pabrik Tahu Desa Kalibening 

 

Gambar 2: Pre-tes pada Kelompok Eksperimen 
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Lanjutan (Lampiran 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Penyuluhan pada Kelompok Eksperimen 

 

Gambar 4: Pre- tes pada Kelompok Kontrol 
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ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 

 

Proses dalam industri tentunya memerlukan peranan dari tenaga kerja 

sebagai sumber daya yang mengolah bahan baku, penggunaan mesin-mesin, 

peralatan dan proses lainnya yang dilakukan di tempat kerja  guna 

menghasilkan produk. Penggunaan teknologi ini disamping memberikan 

dampak positif juga mengakibatkan pengaruh buruk terutama apabila  tidak 

dikelola dengan baik. Industrilisasi  tanpa adanya pengelolaan dan 

pengendalian yang memadai maka akan dapat membahayakan bagi 

kehidupan bersama. Potensi-potensi bahaya berasal dari berbagai sumber 

baik fisik, kimia, biologi, fisiologi, psikososial,kondisi manusia dan perilaku 

yang berpotensial  menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat  kerja. 

Pabrik tahu desa Kalibening merupakan salah satu home industry dimana 

setiap hari pekerja memulai pekerjaannya pukul 08.00 dan pulang pukul 

17.00 dalam sehari diberikan 1 jam istirahat yaitu pukul 12-00-13.00. Proses 

pengolahan dari bahan mentah berupa kedelai menjadi produk berupa tahu 

meliputi pencucian, perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, 

penggumpalan, pencetakan dan tahap terakhir adalah penggorengan.  
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Proses dalam pembuatan tahu hampir semuanya menggunakan air seperti 

pencucian, perendaman, dan perebusan sehingga para pekerja selalu 

bersentuhandengan air. Kontak dengan air yang terjadi secara terus menerus 

inilah kemudian menyebabkan kutu air pada kaki para pekerja. Selain itu 

pekerja mempunyai risiko terpapar air limbah tahu yang digunakan sebagai 

penggumpal. Setelah disimpan selama satu  malam, air limbah tahu akan 

berubah menjadi asam (pH=3,8). Apabila pekerja terpapar terus-menerus 

maka akan merusak kulit dengan cara mengiritasi kulit, denaturasi keratin 

dan pembengkakan sel. Pada  proses perebusan dan menggoreng membuat 

lingkungan kerja menjadi bersuhu panas. 

Suhu lingkungan kerja yang panas akibat proses perebusan dan 

penggorengan serta kurangnya ventilasi akan menyebabkan ruangan penuh 

asap yang memedihkan mata, pengap dan panas, seperti itulah pemandangan 

pabrik tahu sehari-hari. Asap yang bersumber dari pembakaran kayu untuk 

perebusan kedelai telah menyebabkan ruangan produksi yang tidak terlalu 

luas menjadi panas dan pengap, akibatnya memaksa para pekerja untuk 

melepaskan pakaiannya. 
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Bahaya potensial yang sering terjadi pada pekerja di pakbik tahu dan 

tempe adalah sikap kerja yang tidak ergonomis, panas, tumpahan larutan 

panas, uap zat kimia, pemajanan zat kimia pada kulit, sanitasi, pencahayaan 

dan  penghawaan yang buruk. Bahaya potensial tersebut dapat 

mengakibatkan sakit  pada otot, kekurangan cairan tubuh, luka bakar, 

peradangan saluran nafas, dan gangguan fungsi penglihatan. 

Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi bahaya-bahaya tersebut 

misalnya pengendalian secara teknik, pengendalian secara administratif dan 

Alat Pelindung Diri (APD). Penggunaan APD merupakan pilihan terakhir 

dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dari potensi bahaya. 

Dalam  hal ini penggunaan APD dilakukan setelah pengendalian teknik dan 

administratif tidak mungkin lagi diterapkan . 

Alat Pelindung Diri merupakan seperangkat alat yang digunakan 

tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya 

bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi 

tubuhnya, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin 

terjadi. Pengendalian ini sebaiknya tetap dipadukan dan sebagai pelengkap 

pengendalian teknis maupun pengendalian administratif. 
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SYARAT APD 

 

Alat Pelindung Diri hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

12. Dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya 

13. Berbobot ringan 

14. Dapat dipakai secara fleksibel (tidak membedakan jenis kelamin) 

15. Tidak menimbulkan bahaya tambahan 

16. Tidak mudah rusak 

17. Memenuhi standar yang ada 

18. Pemeliharaan mudah  

19. Penggantian suku cadang mudah 

20. Tidak membatasi gerak 

21. Rasa “tidak nyaman” tidak berlebihan (rasa “tidak nyaman” tidak 

mungkin hilang sama sekali, namun diharapkan masih dalam batas 

toleransi). 
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JENIS APD 

1. Alat Pelindung Kepala (penutup kepala) 

Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran 

atau debu atau mesin yang berputar serta menghindari kontaminasi fisik 

yakni rambut jatuh ke adonan tahu. 

Alat ini biasanya terbuat dari kain katun dan pada bagian atas topi 

terdapat satu lubang kecil yang berfungsi untuk sirkulasi udara.  

 

Gambar 1.1  Alat Pelindung Kepala 
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2. Alat Pelindung Mata 

Alat  pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari debu 

dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat 

menyebabkan iritasi mata. 

Alat pelindung mata pada pabrik tahu hendaknya adalah kacamata yang 

menutupi seluruh bagian mata sampai ke samping mata agar asap atau uap 

yang ditimbulkan dari kayu bakar tidak bisa masuk ke mata, terbuar dari 

bahan body silikon dan bahan kaca plastik 1 mm . 

 

Gambar 1.2  Alat Pelindung Mata 
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3. Alat Pelindung Telinga  

 Alat pelindung telinga merupakan suatu bentuk alat pelindung diri yang 

digunakan untuk melindungi telinga dari paparan kebisingan yang 

ditimbulkan oleh mesin penggilingan kedelai. 

Pekerja pabrik tahu hendaknya memakai sumbat telinga (ear plug) 

karena sumbat telinga dapat mengurangi intensitas suara 10 s/d 15 dB. 

Sumbat  telinga  terbuat dari plastik yang dibentuk permanen. Ear plug dapat 

dicuci setiap selesai digunakan dan disimpan dalam tempat yang steril. 

Kelebihan ear plug adalah mudah untuk dibawa dan disimpan karena 

kepraktisannya dan ear plug tidak menggangu apabila digunakan bersama-

sama dengan kaca mata dan topi pelindung kepala. 

 

Gambar 1.3  Alat Pelindung Telinga 
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4. Alat Pelindung Pernapasan  

 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari 

resiko paparan gas, uap, debu, asap atau udara yang  terkontaminasi. 

Pekerja pabrik tahu alat pelindung pernafasan yang sesuai untuk 

digunakan ialah masker alat ini digunakan untuk mengurangi paparan debu 

atau partikel-partikel yang lebih besar masuk ke dalam saluran pernafasan.  

 

Gambar 1.4  Alat Pelindung Pernafasan 
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5. Alat Pelindung Tangan  

Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi tangan dan bagian 

lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, 

kontak dengan arus listrik. 

Sarung tangan yang digunakan pada pekerja pabrik tahu bagian 

perendaman adalah sarung tangan yang terbuat dari karet untuk melindungi 

kontaminasi terhadap bahan kimia asam (pH=3,8) yang disebabkan oleh 

proses perendaman kedelai selama satu malam. Sedangkan untuk pekerja 

bagian angkat dan pekerja yang terpapar panas pelindung tangan yang tepat 

digunakan ialah sarung tangan berbahan kain atau katun. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5  Alat Pelindung Tangan Bahan Karet 
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Gambar 1.6  Alat Pelindung Tangan Bahan Kain/ Katun 
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6. Alat Pelindung Kaki  

 Alat  pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi kaki dan bagian 

lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam/kaca, larutan kimia, 

benda panas, kontak dengan arus listrik. 

 Pelindung kaki yang cocok digunakan oleh pekerja pabrik tahu adalah 

sepatu bot karet yang dapat melindungi kaki pekerja dari paparan bahan 

kimia dan agar pekerja tidak terpeles karena lantai licin. 

 

Gambar 1.7  Alat Pelindung Kaki 
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7. Pakaian Pelindung  

 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi seluruh atau 

sebagian tubuh dari percikan api suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia, 

menjaga kebersihan makanan yang di produksi dan lain-lain. 

Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian 

tubuh pemakainya yaitu mulai dari daerah dada sampai lutut. Pakaian 

pelindung yang digunakan pada pekerja pabrik tahu adalah apron yang 

terbuat dari kain katun. 

 

Gambar 1.8  Alat Pelindung Badan 
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RISIKO DAN KECELAKAAN KERJA AKIBAT TIDAK 

MENGGUNAKAN APD SAAT BEKERJA 

 

1. Alat Pelindung Kepala (penutup kepala) 

Risiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung kepala saat bekerja antara lain: 

a. Tertimpa benda keras dari atas 

b. Rambut terkena mesin penggilingan kedelai 

c. Rambut terbakar  

2. Alat Pelindung Mata 

Risiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung mata saat bekerja adalah iritasi mata karena 

paparan asap dari pembakaran kayu yang digunakan dalam proses memasak 

tahu. 

Gejala:  

1. Sakit/nyeri mata 

2. Bengkak 

3. Kemerahan 
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Gambar 2.1 Iritasi mata 

 

3. Alat Pelindung Telinga  

Risiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung telinga saat bekerja adalah gangguan 

pendengaran akibat bising yang disebab kan  oleh alat penggilingan kedelai.  

Kebisingan pada pabrik tahu termasuk pada kebisingan tetap adalah 

kebisingan dimana fluktuasi dari intensitasnya tidak lebih dari 6 dB.  
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4. Alat Pelindung Pernapasan  

Risiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung pernafasan saat bekerja adalah ISPA (Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut) yang disebabkan oleh paparan asap dari 

pembakaran kayu bakar  yang berlangsung secara terus-menerus. 

 

Gambar 2.2 Orang  Batuk 
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5. Alat Pelindung Tangan  

Risiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung tangan saat bekerja antara lain: 

 Dermatitis / kutu air pada tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Dermatitis / kutu air pada tangan 

 Definisi/ pengertian 

Dermatitis atau kutu air merupakan peradangan kulit sebagai 

reaksi terhadap pengaruh faktor reksogen (misalnya: bahan kimia, 

fisika, bakteri/jamur) atau faktor endogen yang menimbulkan 

kelainan klinis.  
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 Tanda dan Gejala: 

1. Benjolan atau gumpalan yang berwarna merah 

2. Kulit kering 

3. Kulit pecah-pecah 

4. Lepuhan yang berisi cairan  

5. Rasa gatal di sekitar daerah yang terkena 

6. Rasa sakit terjadi ketika tekanan diterapkan pada daerah yang 

terkena 

7. Ruam berwarna merah 

 

 Penyebab 

1. Faktor fisik, antara lain tekanan/ gesekan yang berlangsung secara 

terus-menerus, kondisi cuaca (angin, hujan, matahari) 

2. Bahan kimia : asam (pH=3,8) yang berasal dari penggumpal tahu 

yang direndam selama satu malam. 
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 Tangan terkena tumpahan bahan panas 

 

Gambar 2.4 Luka bakar pada tangan 

6. Alat Pelindung Kaki 

 Resiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung kaki saat bekerja antara lain: 

 Dermatitis/ kutu air pada kaki 

 

Gambar 2.5 Dermatitis/ kutu air pada kaki 
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 Luka Bakar pada Kaki 

 

Gambar 2.6 Luka Bakar pada Kaki 

 Terpeleset 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Terpeleset 
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7. Pelindung pakaian 

Risiko dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi apabila pekerja tidak 

menggunakan pakaian pelindung saat bekerja tubuh terkena  tumpahan 

adonan/air panas 

 

 

Gambar 2.8 Terkena tumpahan bahan makanan 
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PEMELIHARAAN APD 

Pemeliharaan Alat Pelindung Diri meliputi: 

1. Mencuci dengan sabun 

 

 

 

        Gambar 2.9  Mencuci APD dengan sabun    
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2. Bilas hingga bersih 

 

 

Gambar 2. 10 Membilas APD dengan air 
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3. Keringkan atau jemur. 

 

Gambar 2.11  Menjemur APD hingga kering 
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PENYIMPANAN APD 

Untuk menjaga daya guna APD hendaknya : 

1. APD disimpan di tempat khusus agar terbebas dari debu, kotoran 

dan gas beracun. 

2. Tempat yang digunakan untuk menyimpan harus kering 

3. Mudah dijangkau untuk mengambil APD setiap harinya 

 

Gambar 2.12 Tempat penyimpanan APD 
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DASAR HUKUM APD 

UU No 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 

 Pasal 3 ayat (1) butir f : dengan peraturan perundangan ditetapkan 

syarat-syarat untuk memberikan APD 

 Pasal 9 ayat (1) butir c : pengurus diwajibkan menunjukkan dan 

menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD 

 Pasal 12 butir b : dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan 

atau hak tenaga kerja untuk memakai APD 

 Pasal 14 hurufc :  pengurus diwajibkan menyediakan APD secara 

cuma-cuma. 
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