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ABSTRAK 
 

Ayu Danti Dwiastuti 

Pengaruh Pemutaran Media Audio Visual (video) terhadap Peningkatan Pengetahuan 

tentang Keracunan Pestisida pada Petani Bawang Merah 

xv+ 111 halaman+ 17 tabel+ 2 gambar+ 17 lampiran 

 

Bawang merah membutuhkan pestisida dan pupuk sehingga dipasaran sering 

dijumpai. Pestisida berarti pembunuh hama yaitu dari kata pest berarti hama sedangkan cide 

berarti membunuh. Pestisida mencakup bahan-bahan racun yang digunakan untuk 

membunuh jasad hidup mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya untuk kesejahteraan 

hidup manusia. Kurangnya pengetahuan tentang pestisida akan menjadikan faktor resiko 

terjadinya keracunan pestisida. Perlu ada usaha untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang keracunan pestisida sehingga pengetahuan petani meningkat. Tidak 

hanya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, perlu adanya media agar petani lebih 

minat untuk menyimak. Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan 

teknologi audio dan visual juga dapat dikemas dengan berbagai bentuk misalnya 

menggunakan teks, audio dan musik.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengetahuan 

tentang keracunan pestisida dengan pemutaran media audio visual/video dan tanpa 

pemutaran media audio visual/video. 

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 petani yang berjumlah 60 orang. Variabel penelitian terdiri dari 

variabel bebas yaitu pemutaran video dan variabel terikat yaitu peningkatan pengetahuan. 

Instrumen yang digunakan adalah  media audio visual (video) dan kuesioner. Analisis data 

dilakukan menggunakan uji t-test berpasangan dan uji t-test tidak berpasangan. 

Hasil penelitian pada selisih kelompok eksperimen dan kelompok kontrol nilai 

selisih kelompok eksperimen sebesar 2,9 dan kelompok kontrol sebesar 1,53. Setelah 

dilakukan uji t tidak berpasangan rata-rata selisih skor pretest dan posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh hasil signifikasi atau nilai p = 0,0001 (<0,05). 

Karena nilai p (0,0001) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan 

dengan pemutaran media audio visual tentang keracunan pestisida lebih efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan keracunan pestisida pada petani bawang merah di Desa 

Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.  

 

Kata Kunci: Video, Pengetahuan, Keracunan Pestisida 

Kepustakaan: 32 (1992-2012) 
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ABSTRACT 
 

Ayu Danti Dwiastuti 

Effect of Audio Visual Media playback (video) to Increased Knowledge of Pesticide 

Poisoning in Onion Farmer  

xv + 111 pages + 17 tables + 2 figures + 17 page picture  

  

Red onions require pesticides and fertilizers that are common in the market. Mean 

that pesticide pest killer pest meaning of the word cide, meaning killing pests while. 

Pesticides include toxic materials that are used to kill living things disturb plants, animals 

and so forth for the welfare of human life. Lack of knowledge about pesticides will make 

pesticide poisoning risk factors. There needs to be an effort to increase public knowledge 

about the toxicity of pesticides so that farmers' knowledge increased. Not only education to 

increase knowledge, the need for the media to be more farmer interest to listen. Movie is an 

electronic medium that is capable of combining audio and visual technology can also be 

packed with a variety of forms such as using text, audio and music.  

The purpose of this study was to determine differences in the increase in knowledge 

about pesticide poisoning with audiovisual media playback / movie playback and no audio-

visual media / movie.  

This research is quasy experiment. The design of Non-Equivalent Control study 

consisted of 2 groups: 1 intervention and 1 control. Respondents in this study were farmers, 

amounting to 60 people. Variables consisted of the independent variables and the dependent 

variable of video playback is increased knowledge. The instrument used is the audio-visual 

media (movie) and questionnaires. Data analysis was performed using paired sample test 

and unpaired t-test.  

The results of the study on the difference between the experimental group and the 

control group value difference experimental group and the control group by 2.9 by 1.53. 

After the unpaired t test the average difference between pretest and posttest scores the 

experimental group and the control group obtained the results of significance or value of p = 

0.0001 (<0.05). Because the p-value (0.0001) is smaller than 0.05, it can be concluded that 

the extension to the playback of audio-visual media of pesticide poisoning are more 

effective in increasing knowledge of pesticide poisoning in onion farmers in the village of 

Subdistrict Bulakamba Tegalglagah Brebes. 

 

Keywords: Movie, Knowledge, Pesticide Poisoning  

Bibliography: 32 (1992-2012) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

1. Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 

kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill). 

2. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap (Q.S A-Insyiroh : 6-8). 

3. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak (Aldus Huxley) 
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Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Penggunaan pestisida dalam pembangunan sering digunakan diberbagai 

sektor seperti pertanian, kesehatan masyarakat, perdagangan dan industri. Sektor 

pertanian memerlukan berbagai sarana guna mendukung agar dapat tercapainya hasil 

yang memuaskan. Salah satu sarana yang mendukung adalah pestisida. Pestisida 

berarti pembunuh hama yaitu dari kata pest berarti hama sedangkan cide berarti 

membunuh. Pestisida mencakup bahan-bahan racun yang digunakan untuk 

membunuh jasad hidup mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya untuk 

kesejahteraan hidup manusia (Panut Djojosumarto, 2008:1).  

Keberhasilan penggunaan pestisida sangat ditentukan oleh teknik aplikasi 

yang tepat, yang menjamin pestisida tersebut mencapai jasad sasaran yang 

dipengaruhi oleh faktor jenis, dosis dan saat aplikasi yang tepat (Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian, 2011:28). Penyemprotan merupakan metode 

aplikasi pestisida yang paling banyak digunakan. Diperkirakan 75% pestisida 

diaplikasikan dengan cara disemprotkan (Panut Djojosumarto, 2008:281). Bila 

aplikasinya kurang bijaksana dapat membawa dampak pada pengguna, hama 

sasaran, maupun lingkungan yang sangat berbahaya (Rini Wudianto, 2007:5).  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan setiap tahun terjadi 1-5 

juta kasus keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat kematian 

mencapai 220.000 korban jiwa. Menurut WHO tahun 2005 kejadian keracunan 

massal akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi pestisida pernah 
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menyebabkan banyak kematian. Jumlah senyawa yang digunakan sebagai pestisida 

sekitar 900 macam dengan tidak kurang dari 45.000 formulasi. Di Indonesia yang 

terdaftar dan diizinkan beredar sekitar 500 macam formulasi, 13 diantaranya dari 

golongan pestisida terbatas atau relatif sangat berbahaya (Sartono, 2001:84).  

Menurut Departemen Kesehatan 1998 menyatakan bahwa persentase 

penggunaan pestisida di Indonesia adalah Insektisida 55,42 %, Herbisida 12,25 %, 

Fungisida 12,05 %, Repelen 3,61 %, bahan pengawet kayu 3,61 %, zat pengatur 

pertumbuhan 3,21 %, Rodentisida 2,81 %, lahan perata/perekat 2,41 %, Akarisida 

1,4 %, Moluskisida 0,4 %, Ajuvan serta lain-lain 1,41 %. Padahal pestisida 

digunakan hanya apabila cara pengendalian lain sudah tidak efektif dan efisien lagi 

(Triharso, 2004:247). 

Berdasarkan penelitian Yekti (1997) dalam Juli Soemirat (2003:155) bahwa 

hasil penelitian yang pernah dilakukan untuk menguji tingkat kesehatan penduduk 

akibat paparan Organofosfat dan Karbamat di daerah sentra produksi padi, sayuran 

dan bawang merah menunjukkan bahwa aktivitas asetilkolinesterase kurang dari 

4500 UI. Pada darah petani di Kabupaten Brebes sebanyak 32,53% petani, di 

Cianjur 43,75%, dan Indramayu 40%. Aktivitas cholinesterase kurang dari 4500 UI 

merupakan indikator adanya keracunan kronis. 

Tanaman bawang merah membutuhkan pestisida dan pupuk untuk tumbuh 

dan berkembang. Pemakaiannya sudah merakyat sehingga pestisida dipasaran sangat 

mudah untuk dijumpai. Produksi bawang merah di Indonesia tahun 2011 sebesar 

893.124 ton dan tahun 2012 sebesar 960.072 ton dengan tingkat pertumbuhan 

7,50%.  Produksi bawang merah di Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 372.256 ton 

dan tahun 2012 sebesar 381.813 ton dengan tingkat pertumbuhan 27,57%. Daerah 
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yang terkenal sebagai penghasil bawang merah di Jawa Tengah adalah Kabupaten 

Brebes produksi bawang merah dipasok sebesar 326.424 ton yang memiliki 

kontribusi sekitar 38,2% dari produksi nasional atau 79,1% di Jawa Tengah (Sumber 

profil klaster bawang merah Kabupaten Brebes). 

Menurut Sri Wahyuni (2010) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu 

produsen bawang merah di Indonesia yang memberikan kontribusi sekitar 23,14% 

dari produksi bawang merah secara nasional. Bawang merah bagi Kabupaten Brebes 

merupakan  trade mark mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar komoditi 

tersebut tidak hanya di tingkat Provinsi Jawa Tengah tetapi juga di tataran nasional. 

Daerah Brebes yang mempekerjakan ratusan ribu buruh tani, mereka kini menjadi 

korban keracunan pestisida. Petani memang tidak menyadari bahwa pestisida 

sebenarnya adalah racun. Mereka malah menyebutnya sebagai obat.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan cholinesterase darah petani dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Brebes mengenai keracunan pestisida pada tahun 2009 

meningkat menjadi 173 orang (33,53%) mengalami keracunan ringan, 17 orang 

(5,2%) keracunan sedang dan  orang (0,2%) mengalami keracunan berat. Keracunan 

pestisida pada tahun 2010 mengalami peningkatan kembali dengan angka keracunan 

ringan sebanyak 82 orang (19,25%), keracunan sedang 2 orang (4,08%) dan tahun 

2011 yaitu 128 orang (27,65%) mengalami keracunan ringan dan 17 orang (37,5%) 

mengalami keracunan sedang. Kejadian keracunan pestisida pada tahun 2012 

mengalami peningkatan kembali dengan jumlah responden 346 orang dengan jumlah 

diperiksa 343 orang. Hasilnya yaitu 140 orang (40,8%) hasil pemeriksaan normal, 

167 orang (48,7%) mengalami keracunan ringan, keracunan sedang 24 orang (7%) 

dan 4 orang (0,8%) mengalami keracunan berat (Dinkes Kabupaten Brebes Bidang 

Penyehatan Lingkungan, 2009-2012). 
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Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk 

mengetahui adanya keracunan pestisida adalah dengan melakukan pemeriksaan 

cholinesterase darah serta kegiatan penyuluhan pertanian di desa tersebut. Salah satu 

faktor resiko akan terjadinya keracunan pestisida yaitu kurangnya pengetahuan 

tentang keracunan pestisida, oleh karena itu perlu adanya usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan petani tentang keracunan pestisida sehingga pengetahuan petani tentang 

pencegahan keracunan pestisida meningkat dan dapat menurunkan angka kejadian 

keracunan pestisida. 

Tidak hanya metode penyuluhan saja, perlu adanya media yang menarik agar 

petani lebih minat melihat dan menyimak kegiatan penyuluhan. Upaya tersebut 

adalah kegiatan penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang keracunan pestisida. Upaya tersebut 

termasuk dalam kegiatan promotif dan preventif. Bidang preventif merupakan 

prioritas utama dalam menurunkan angka kejadian keracunan. Kegiatan dalam 

bidang preventif biasanya berupa penyuluhan melalui media dan pendidikan 

kesehatan. Adanya penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) 

diharapkan dapat menurunkan angka kejadian keracunan pestisida.  

Wilayah Kecamatan Brebes yang selalu memproduksi bawang merah adalah 

Larangan, Wanasari, Brebes, Bulakamba, dan Jatibarang. Kecamatan yang paling 

banyak penduduknya adalah Kecamatan Bulakamba sebanyak 165.333 jiwa (9,03%) 

disusul Kecamatan Brebes sebanyak 155.089 jiwa (9,02%). Selain wilayah yang 

banyak penduduknya juga dibutuhkan wilayah atau desa yang belum pernah 

mendapatkan kegiatan penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes karena 

akan dijadikan sebagai lokasi penelitian eksperimen semu. Pengetahuan yang belum 
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pernah mendapatkan kegiatan penyuluhan dari DKK Brebes itulah pengetahuan 

petani sebenarnya, jika sudah mendapatkan penyuluhan sebelumnya dapat 

mempengaruhi dari hasil pengetahuan petani yang sekarang. Kecamatan Bulakamba 

adalah yang belum pernah mendapatkan kegiatan penyuluhan maupun pemeriksaan 

cholinesterase, salah satu desa di Kecamatan Bulakamba adalah Desa Tegalglagah. 

Desa Tegalglagah belum pernah mendapatkan kegiatan penyuluhan tentang 

keracunan pestisida dan pemeriksaan cholinesterase. 

Berdasarkan profil monografi Desa Tegalglagah tahun 2012 jumlah 

penduduk mencapai 10.516 jiwa dengan luas wilayah 670 Ha. Penduduk di Desa  

Tegalglagah mata pencahariannya adalah sebagai petani atau buruh petani 1.560 

jiwa. Status pendidikan terbanyak adalah lulusan SD mencapai 4.100 jiwa, SLTP 

2.050 jiwa, SMA 1.372 jiwa. Bawang merah adalah salah satu tanaman yang paling 

sering ditanam petani yaitu rata-rata memproduksi bawang merah 9200 ton, padi 

6000 ton, dan kedelai 6000 ton pertahun. Di desa Tegalglagah belum ada 

pemeriksaan cholinesterase dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 19 Oktober 2013 di Desa 

Tegalglagah Kecamatan Bulakamba dengan jumlah responden 20 orang petani 

terdapat 18 orang petani pendidikan terakhir SD dan 2 orang petani pendidikan 

terakhir SMP melalui metode kuesioner. Hasil tingkat pengetahuan petani tentang 

pestisida dari 18 orang petani dengan pendidikan terakhir SD diketahui bahwa 45% 

responden memiliki pengetahuan kurang, 35% responden memiliki pengetahuan 

cukup, 10% responden memiliki pengetahuan baik dan hasil tingkat pengetahuan 

petani tentang pestisida dari 2 orang petani dengan pendidikan terakhir SMP 
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diketahui bahwa 10% responden memiliki pengetahuan cukup. Pengetahuan petani 

masih kurang jadi masyarakat masih belum mengerti mengenai keracunan pestisida. 

Berdasarkan hasil survei dari 20 orang petani tentang media promosi 

kesehatan yang diminati oleh petani adalah media video 65%, media leaflet 30% dan 

media booklet 5% dengan memiliki alat pemutar VCD dirumahnya 9 orang. 

Penelitian Abdul Rokhim, dkk (2012) pada penggunaan multimedia dalam kegiatan 

penyuluhan menunjukkan bahwa penggunaan audio visual gerak lebih efektif 

daripada menggunakan audio visual diam baik pada tingkat pendidikan SMP 

maupun SMA di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Penelitian 

S. Hamtiah, dkk (2012) bahwa media penyuluhan media audio visual (video) 

memiliki peranan dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan responden, terbukti 

terjadi peningkatan dan perubahan tingkat pengetahuan.  

Computer Technology Research (CTR) yang menyatakan bahwa orang yang 

mampu mengingat 20% dari yang dilihat, dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang 

dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar serta 80% dari yang dilihat, 

didengar dan dilakukan sekaligus (I Putu Nyoman, 2012:6). Menurut Wiraatmadja 

(1986) dalam Dwi Sadono (2008) penyuluhan pertanian adalah suatu pendidikan di 

luar sekolah untuk petani dan keluarganya, dimana mereka belajar sambil berbuat 

untuk menjadi mau tahu dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara 

baik. Pada penelitian ini, media yang digunakan adalah media audio visual (video).  

Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi 

audio dan visual juga dapat dikemas dengan berbagai bentuk, misalnya 

menggabungkan antara komunikasi tatap muka dengan komunikasi kelompok, 

menggunakan teks, audio dan musik. Tidak hanya penyuluhan perlu adanya media 
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agar petani lebih minat sehingga menghasilkan tayangan yang dinamis dan menarik 

untuk menyimak. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mempunyai sarana dan 

prasarana adanya peralatan LCD sehingga adanya keberlangsungan dalam pemilihan 

media audio visual (video). 

Video dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD sehingga mudah dibawa 

kemana-mana, mudah digunakan, dapat menjangkau audiens yang luas dan menarik 

untuk ditayangkan. Berlatar belakang dari masalah yang ada, maka penulis tertarik 

untuk “Pengaruh pemutaran media audio visual (video) terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang keracunan pestisida pada petani bawang merah di Desa 

Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah apakah ada pengaruh pemutaran media audio visual (video) terhadap 

peningkatan pengetahuan tentang keracunan pestisida pada petani bawang merah di 

Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemutaran media audio visual 

(video) terhadap peningkatan pengetahuan tentang keracunan pestisida pada petani 

bawang merah di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Petani 

Hasil penelitian ini diharapkan petani dapat menambah wawasan, 

meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya pada petani di wilayah Kabupaten 

Brebes dengan adanya media audio visual (video) tentang keracunan pestisida. 
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1.4.2 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dinas terkait untuk dijadikan 

sebagai kajian dalam rangka menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan pengetahuan petani serta memberikan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi sehingga dampak negatif dari keracunan 

pestisida dapat diminimalisir dan penanganan masalah adanya program yang lebih 

efektif dalam rangka pengawasan pestisida. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti 

dalam mengidentifikasi masalah serta membuat pemecahannya melalui pengkajian 

dan analisis berdasarkan keilmuan yang dimiliki. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian dalam penelitian ini memuat tentang judul penelitian, nama peneliti, 

tahun dan tempat penelitian, desain rancangan penelitian, variabel yang diteliti dan 

hasil yang diteliti (tabel 1.1) 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 

No Judul 

penelitian 

Nama 

peneliti 

Tahun dan 

tempat 

penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil penelitian 

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

1. Analisis 

faktor yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

keracunan 

pestisida 

pada petani 

penyemprot 

Muham

mad 

Mulkha

nasir 

 

 

Tahun 

2008 di 

Desa 

Wangan 

Dalem 

Kecamatan 

Brebes 

Kabupaten 

Jenis 

penelitian 

ini 

explanator

y research 

dengan 

pendekatan 

cross 

Variabel 

bebas: 

pengetahuan, 

hygiene 

perorangan, 

perilaku saat 

penyemprotan 

(makan, 

minum dan 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 

tingkat pengetahuan, 

posisi 

penyemprotan, lama 

penyemprotan, 

penggunaan masker, 

penggunaan sarung 

tangan dengan 
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hama 

bawang 

merah di 

Desa 

Wangan 

Dalem 

Kabupaten 

Brebes 

 

 

Brebes 

 

 

 

 

 

sectional merokok), 

posisi saat 

penyemprotan

, lama 

penyemprotan

, masa kerja, 

pemakaian 

APD, dosis 

pestisida 

Variabel 

terikat: 

keracunan 

pestisida 

kejadian keracunan 

tidak ada hubungan 

yang signifikan 

antara hygiene 

perorangan, perilaku 

merokok, makan, 

minum, masa kerja, 

penggunaan baju 

lengan panjang, 

penggunaan sepatu 

boot, dosis pestisida 

dengan kejadian 

keracunan pestisida 

2. Efektifitas 

penggunaan 

multimedia 

dalam 

penyuluhan 

pemupukan 

padi sawah 

berdasarkan 

tingkat 

pendidikan 

petani di 

Desa 

Bungaraya 

Kecamatan 

Bungaraya 

Kabupaten 

Siak 

Abdul 

Rokhim

, Fajar 

Restuha

di,Kaus

ar 

Tahun 

2012 di 

Desa 

Bungaraya 

Kecamatan 

Bungaraya. 

Penelitian 

ini 

penelitian 

eksperimen 

murni 

dengan 

desain 

factorial 

2x2 dan 

menggunak

an  pre-test  

dan  post-

test. 

Variabel 

bebas: 

penggunaan 

multimedia 

(audio  

visual gerak 

dan audio 

visual diam) 

dalam 

penyuluhan 

Variabel 

terikat: 

tingkat 

pendidikan 

petani (SMP 

dan SMA)  

 

 

Penggunaan  

multimedia efektif 

dalam kegiatan 

penyuluhan 

didukung media/alat 

bantu penyuluhan 

yang dimiliki petani. 

Penggunaan Audio 

Visual Gerak 

memiliki 

kemampuan yang 

lebih baik dari pada 

Audio Visual Diam 

meningkatkan 

pengetahuan 

responden. Tingkat  

pendidikan  

berpengaruh sama 

terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

responden baik 

pendidikan < SMP 

maupun > SMA. 

Berdasarkan analisis 

bahwa penggunaan 

Audio Visual Gerak 

lebih efektif 

daripada Media 

Audio Visual Diam 

baik pada tingkat 

SMP maupun SMA. 
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3. Pengetahuan 

sikap dan 

tindakan 

petani 

bawang 

merah  

dalam 

penggunaan 

pestisida  

(studi kasus 

di Kabupaten 

Nganjuk 

Propinsi 

Jawa Timur) 

Luluk 

Sulistiy

ono, 

Rudy 

C. 

Tarumi

ngkeng, 

Bunaso

r 

Sanim, 

Dadang 

tahun 2008 

di 

Kabupaten 

Nganjuk 

Propinsi 

Jawa 

Timur 

Jenis 

penelitian 

ini bersifat 

eksploratif 

dengan 

batuan 

kuesioner 

terstruktur. 

Variabel 

bebas: 

pengetahuan, 

sikap, 

tindakan 

petani 

Variabel 

terikat : 

penggunaan 

pstisida 

Pengetahuan dan 

sikap petani SLPHT 

lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan petani Non 

SLPHT terhadap 

penggunaan 

pestisida dan 

semakin tinggi 

dengan jenjang 

pendidikan. Tinggi 

pengetahuan dan 

sikap tidak 

berkorelasi secara 

signifikan dengan 

tindakan petani 

sehingga 

penggunaan 

pestisida menjadi 

tidak sesuai dengan 

aturan yang telah 

direkomendasi. 

 

Table 1.2 Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

 

Pembeda 
Ayu Danti 

Dwiastuti 

Muhammad 

Mulkhanasir 

Luluk 

Sulistiyono, 

Rudy C. dkk 

Abdul Rokhim, 

Fajar 

Restuhadi,dkk 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh 

pemutaran media 

audio visual (video) 

terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

tentang keracunan 

pestisida pada 

petani bawang 

merah di Desa 

Tegalglagah Kec. 

Bulakamba Kab. 

Brebes 

Analisis faktor 

yang berhubungan 

dengan kejadian 

keracunan 

pestisida pada 

petani penyemprot 

hama bawang 

merah di Desa 

Wangan Dalem 

Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes 

Pengetahuan 

sikap dan 

tindakan petani 

bawang merah  

dalam 

penggunaan 

pestisida  

(studi kasus di 

Kabupaten 

Nganjuk 

Propinsi Jawa 

Timur) 

Efektifitas 

penggunaan 

multimedia dalam 

penyuluhan 

pemupukan padi 

sawah berdasarkan 

tingkat pendidikan 

petani di Desa 

Bungaraya 

Kecamatan 

Bungaraya 

Kabupaten Siak 
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Tahun dan 

Tempat 

Tahun 2013 Desa 

Tegalglagah 

Kecamatan 

Bulakamba 

Kabupaten Brebes 

Tahun 2008 di 

Desa Wangan 

Dalem Kecamatan 

Brebes Kabupaten 

Brebes 

Tahun 2008 di 

Kabupaten 

Nganjuk 

Propinsi Jawa 

Timur 

Tahun 2012 di Desa 

Bungaraya 

Kecamatan 

Bungaraya. 

Rancangan 

Jenis penelitian ini 

adalah eksperimen 

semu (quasi 

experiment) 

Rancangan  

penelitian Non-

Equivalent Control 

Jenis penelitian ini 

explanatory 

research dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Jenis penelitian 

ini bersifat 

eksploratif 

dengan batuan 

kuesioner 

terstruktur  

Penelitian ini 

penelitian 

eksperimen murni 

dengan desain 

factorial 2x2 dan 

menggunakan  pre-

test   post-test. 

Variabel 

Penelitian 

Variabel bebas: 

pemutaran media 

audio visual (video)  

Variabel terikat : 

keracunan pestisida 

Variabel bebas: 

pengetahuan, 

hygiene 

perorangan, 

perilaku saat 

penyemprotan, 

posisi 

penyemprotan, 

lama 

penyemprotan, 

masa kerja, 

pemakaian APD, 

dosis pestisida 

variabel terikat: 

kejadian 

keracunan 

pestisida 

Variabel bebas: 

pengetahuan, 

sikap, tindakan 

petani  

Variabel terikat : 

penggunaan 

pestisida 

Variabel bebas: 

penggunaan 

multimedia (audio  

visual gerak dan 

audio visual diam) 

dalam penyuluhan 

Variabel terikat: 

tingkat pendidikan 

petani (SMP dan 

SMA)  

 

Analisis 

data 

Analisis univariat  

ini dilakukan untuk 

analisis deskriptif 

variabel penelitian 

terutama 

karakteristik 

sampel. Analisis 

bivariat pada 

penelitian ini 

menggunakan uji 

T.Test tidak 

berpasangan dan uji 

T.Test berpasangan. 

Analisis bivariat 

menggunakan chi 

square, 

menggunakan uji 

alternatif fisher’s. 

Taraf signifikan 

yang digunakan 

adalah 95% 

dengan derajat 

kebebasan (df=1) 

dan nilai 

kemaknaan α=5% 

Kuantifikasi data 

dengan 

menggunakan 

skala ordinal, 

selanjutnya  

dianalisis  

univariat untuk 

distribusi 

frekwensi dan 

analisis  Bivariat 

untuk 

mengetahui 

korelasi dua 

variabel  

Data karakteristik 

responden dengan 

analisis deskriptif, 

disajikan dalam 

tabel distribusi 

frekuensi. 

menghitung 

peningkatan 

pengetahuan 

dihitung dari selisih  

post-test  dikurangi  

pre-test  dianalisis  

uji-t  sampel 

berpasangan. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tegalglagah wilayah Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes.  

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014. 

1.6.3. Ruang Lingkup Sasaran  

Sasaran yang dituju adalah para petani laki-laki. 

1.6.4. Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini merupakan penelitian di Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

yang menitik beratkan pada aspek pengaruh media audio visual (video) tentang 

pestisida pada petani bawang merah di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pestisida 

2.1.1.1 Pengertian Pestisida 

Istilah pestisida merupakan terjemahan dari  pesticide (Inggris) yang berasal 

dari bahasa latin pestis dan caedo yang biasa diterjemahkan secara bebas menjadi 

racun untuk mengendalikan jasad pengganggu (Rini Wudianto, 2007:5). Pestisida 

adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan 

beberapa hama dalam arti luas (jazad pengganggu). Kata pestisida berasal dari kata 

pest = hama (jazad pengganggu) dan cida = pembunuh, jadi artinya pembunuh hama 

(jazad pengganggu) yang bertujuan meracuni hama, tetapi kurang atau tidak 

meracuni tanaman maupun hewan (Triharso, 2004:244). Racun adalah zat atau 

bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung (inhalasi), suntikan 

dan absorpsi melalui kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis 

relatif kecil akan merusak kehidupan atau menganggu dengan serius fungsi satu atau 

lebih organ atau jaringan (Sartono, 2001:1). 

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001, 

tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, yang dimaksud dengan pestisida 

adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan 

untuk beberapa tujuan berikut:  
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1. Memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian 

tanaman, atau hasil-hasil pertanian.  

2. Memberantas rerumputan.  

3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan.  

4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman 

(tetapi tidak termasuk golongan pupuk).  

5. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan piaraan dan ternak. 

6. Memberantas hama-hama air. 

7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang, jasad-jasad renik dalam rumah 

tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan. 

8. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang bias menyebabkan 

penyakit pada manusia (Panut Djojosumarto, 2008:1-2). 

2.1.1.2 Klasifikasi Pestisida 

2.1.1.2.1 Klasifikasi Pestisida Berdasarkan Organisme Sasaran 

Gangguan yang disebabkan oleh OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) 

inilah yang bisa dikendalikan dengan pestisida. Berdasarkan OPT sasarannya, 

pestisida dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Insektisida yang digunakan untuk mengendalikan hama berupa serangga. 

Kelompok insektisida dibedakan menjadi dua yaitu ovisida (mengendalikan telur 

serangga) dan larvasida (mengendalikan larva serangga). 

2. Akarisida yang digunakan untuk mengendalikan akarisida (tungau atau mites). 

3. Moluskisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dari bangsa siput 

(moluska). 
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4. Rodentisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat (tikus). 

5. Nematisida digunakan untuk mengendalikan nematoda. 

6. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma (tumbuhan pengganggu). 

7. Avisida digunakan untuk meracuni burung perusak hasil pertanian (Panut 

Djojosumarto, 2008:5). 

Beberapa senyawa yang tergolong pestisida tetapi namanya tidak berakhiran 

sida. Pestisida tersebut umumnya bersifat non-letal atau tidak langsung membunuh. 

Berikut pestisida yang dimaksud dan pengaruhnya terhadap hama sasaran: 

1. Atraktan: menarik serangga pada lokasi yang mendapat perlakuan, misalnya 

metileugenol dan feromon. 

2. Kemosterilan: memandulkan hewan serangga atau vertebrata sehingga 

perkembangabiakannya bisa ditekan, misalnya afolate dan folex.  

3. Desinfektan: bahan pembunuh mikroorganisme misal sodium bisulfate. 

4. Desikan (desiccant): zat pengering bagian tanaman, misalnya daun dan batang, 

juga pengering serangga misalnya asam arsenik. 

5. Repellan: penolak hama atau pengusir hama dari obyek yang memperoleh 

perlakuan, misalnya kamper dan avitrol. 

6. Sterilan tanah: pensterilisasi tanah dari mikroorganisme dan organisme 

pengganggu lain. 

7. Inhibitor: penghambat, misalnya phospon. 

8. Stimulan: perangsang, misalnya atonik dan ethrel. 

9. Anti-makan (anti-feedant): menghalangi makan hama namun hama tetap tinggal 

pada tanaman akhirnya mati kelaparan (Rini Wudianto, 2007:20). 
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2.1.1.2.2 Berdasarkan Golongan Pestisida yang Sering dipakai di Indonesia 

1. Golongan Organofosfat 

Insektisida merupakan insektisida non-sistemik, kelompok organofosfat 

sangat toksik (sangat beracun), meskipun pada kenyataannya daya racun atau 

toksisitasnya berkisar antara sangat toksik seperti parathion (LD50 pada tikus > 2 

mg/kg berat badan) hingga kurang toksik pada temefos (LD50 pada tikus > 4.000 

mg/kg). Organofosfat bekerja sebagai racun perut, racun kontak, dan beberapa racun 

inhalasi. Semua insektisida organofosfat merupakan racun saraf yang bekerja dengan 

cara menghambat kolinesterse (Panut Djojosumarto, 2008: 87). 

2. Golongan Organoklorin 

Organoklorin dikenal sebagai golongan pestisida yang banyak menimbulkan 

masalah karena cenderung persisten pada lingkungan, dapat mematikan organisme 

bukan sasaran dan membuat serangga kebal. Gangguan kesehatan yang ditimbulkan 

golongan ini adalah efek akut berupa gangguan sistem saraf pusat dan tremor, efek 

kronik berupa kanker dan anemia. Organoklorin atau chlorinated hydrocarbon yang 

paling populer dan pertama kali disintesis adalah dikloro difenil trikloroetan atau 

DDT (Priyanto, 2009:100). Pestisida DDT paling efektif untuk membasmi semak 

belukar yang kemudian mempunyai efek kanker.  

3. Golongan Karbamat 

Insektisida ini tosisitasnya lebih rendah terhadap mamalia jika dibandingkan 

dengan organofosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta (Priyanto, 

2009:103). Insektisida dari golongan karbamat adalah racun saraf yang bekerja 

dengan cara menghambat kolinesterase (ChE). Pada karbamat hambatan tersebut 

bersifat reversibel (bisa dipulihkan). Pestisida dari kelompok karbamat relatif mudah 
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diurai dilingkungan (tidak persisten) dan tidak terakumulasi oleh jaringan lemak 

hewan (Panut Djojosumarto, 2008: 97). 

2.1.1.3 Simbol dan Peringatan Bahaya pada Label Pestisida 

Simbol dan peringatan bahaya pada label pestisida (WHO) meliputi: 

1. Kelas I: Oral LD50 ≤50 mg/kg; dermal LD50 ≤200 mg/kg; LC50 inhalasi <0,2 

mg/l. Efek pada mata: korosif, gangguan kornea tidak bisa pulih dalam 7 hari; 

efek pada kulit: korosif. Simbol warna coklat tua (Panut Djojosumarto, 2008: 

245). Kata-kata kuncinya ialah BERBAHAYA-RACUN dengan simbol gambar 

tengkorak dengan tulang bersilang yang harus dimuat pada label bagi semua 

jenis pestisida yang sangat beracun. Semua jenis pestisida yang tergolong dalam 

kategori ini mempunyai LD50 oral yang akut dengan kisaran antara 0-50 mg/kg 

berat badan (Soetikno S. Sastroutomo, 1992:131). 

2. Kelas II: Oral LD50 50-500 mg/kg; dermal LD50 200-2000 mg/kg; LC50 inhalasi 

<0,2-2 mg/l. Efek mata: gangguan pada korea bisa pulih dalam 7 hari, iritasi 

berlangsung 7 hari; efek pada kulit: iritasi serius selama 72 jam. Simbol warna 

merah tua (Panut Djojosumarto, 2008: 245). Kata-kata kuncinya ialah AWAS 

BERACUN digunakan untuk senyawa-senyawa pestisida yang mempunyai kelas 

toksisitas pertengahan.  LD50 oral yang akut mempunyai kisaran antara 50-500 

mg/kg berat badan (Soetikno S. Sastroutomo, 1992:131). 

3. Kelas III: Oral LD50 500-5000 mg/kg; dermal LD50 2000-20000 mg/kg; LC50 

inhalasi 2-20 mg/l. Efek pada mata: tidak ada gangguan kornea, iritasi pulih 

dalam 7 hari. Efek pada kulit: iritasi sedang dalam 72 jam. Simbol warna kuning 

tua (Panut Djojosumarto, 2008: 245). Kata-kata kunci yang harus dicetak pada 

label ialah HATI-HATI. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah jenis 
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pestisida yang daya racunnya rendah dengan LD50 akut melalui mulut berkisar 

500-5000 mg/kg (Soetikno S. Sastroutomo, 1992:131). 

4. Kelas IV: Oral LD50 ≥5000 mg/kg; dermal LD50 ≥20000 mg/kg; LC50 inhalasi 

≥20 mg/l. Efek pada mata: tidak ada iritasi; efek pada kulit: iritasi ringan 72 jam. 

Simbol warna biru tua (Panut Djojosumarto, 2008: 245). Perkataan HATI-HATI 

harus ditulis pada label untuk semua jenis pestisida yang mempunyai LD50 oral 

yang lebih besar dari 5000 mg/kg (Soetikno S. Sastroutomo, 1992:131). 

2.1.1.4 Mekanisme Toksikologi  

1. Mekanisme Efek Toksik Pestisida Golongan Organoklorin 

Insektisida organoklorin (OC) merangsang sistem saraf dan menyebabkan 

parestesia, peka terhadap perangsangan, iritabilitas, terganggunya keseimbangan, 

tremor dan kejang-kejang. Cara kerja zat ini tidak diketahui secara tepat. Tetapi, 

beberapa zat kimia ini menginduksi fasilitas dan hipereksitasi pada taut sinaps dan 

taut neuromuskuler yang mengakibatkan pelucutan berulang pada neuron pusat, 

neuron sensorik dan neuron motorik (Frank C.Lu, 1995:332).  

2. Mekanisme Kerja Organofosfat dan Karbamat 

Organofosfat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, saluran 

pencernaan, pernafasan. Berkaitan dengan enzim dalam darah yang berfungsi 

mengatur kerja saraf, yaitu kholinesterase. Apabila kholinesterase terikat, enzim tak 

dapat melaksanakan tugasnya dalam tubuh terus menerus mengirimkan perintah 

kepada otot-otot tertentu, sehingga senantiasa otot-otot bergerak tanpa dapat 

dikendalikan (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2011: 48). 

Golongan organofosfat, karbamat menghambat enzim kholinesterase tetapi 

berlangsung singkat, karena karbamat cepat terurai dalam tubuh (Direktorat Jenderal 
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Prasarana dan Sarana Pertanian, 2011: 48). Kedua golongan pestisida diatas bekerja 

dengan cara mengikat asetilkolinesterase. Asetilkolinesterase adalah enzim yang 

diperlukan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem saraf manusia, vertebrata 

lain, dan insekta. Kelebihan Ach terjadi perangsangan parasimpatik (perangsang 

reseptor nikotinik dan muskarinik), sedangkan jika kekurangan menyebabkan 

depresi parasimpatik atau perangsang simpatik (Priyanto, 2009:107-108). 

Organofosfat lebih berbahaya daripada karbamat karena ikatan organofosfat 

dengan asetilkolinesterase lebih kuat atau lebih lama. Hal ini menyebabkan kadar 

asetilkolinesterase untuk dapat kembali seperti semula perlu beberapa hari sampai 

beberapa minggu. Pada karbamat, kadar asetilkolinesterase akan kembali seperti 

semula hanya dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari (Priyanto, 2009:108). 

2.1.1.5 Toksikologi Pestisida 

Toksisitas (toxicity) adalah kapasitas atau kemampuan suatu zat dalam 

menimbulkan kerusakan pada sistem biologi. atau daya racun adalah sifat bawaan 

pestisida yang menggambarkan potensi pestisida untuk menimbulkan kematian 

langsung pada hewan tingkat tinggi, termasuk manusia. Toksisitas dibedakan 

menjadi toksisitas akut, toksisitas kronik, dan toksisitas sub-kronik. Toksisitas akut 

untuk menunjukkan efek yang timbul segera setelah paparan atau maksimal setelah 

24 jam paparan dapat menimbulkan kematian walaupun sedikit yang terabsorpsi. 

1. Toksisitas akut 

Toksisitas akut merupakan pengaruh merugikan yang timbul segera setelah 

pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau pemberian dosis ganda    

dalam waktu kurang lebih 24 jam. Toksisitas akut dinyatakan dalam angka LD50, 
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yaitu dosis yang bisa mematikan (lethal dose) 50% dari binatang uji umumnya tikus, 

yang dihitung dalam mg/kg berat badan. LD50 merupakan indikator daya racun yang 

utama di samping indikator lain. Jadi, semakin kecil angka LD50 maka pestisida akan 

semakin toksik atau beracun (Panut Djojosumarto, 2008:238).  

Keracunan akut terhadap pemakai dan pekerja terjadi karena kontaminasi 

kulit, inhalasi (pernafasan) dan mulut (saluran pencernaan), dan apabila mencapai 

dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Keracunan selain ditentukan oleh 

tingkat kontaminasi  juga ditentukan oleh daya racun pestisida yang berbeda antara 

satu formulasi dengan formulasi lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian, 2011:16). 

2. Toksisitas kronik 

Toksisitas kronik adalah pengaruh merugikan yang timbul akibat pemberian 

takaran harian berulang dari pestisida, bahan kimia, atau bahan lainnya, atau 

pemaparan dengan bahan-bahan tersebut yang berlangsung cukup lama (biasanya 

lebih dari 50% rentang hidup) (Panut Djojosumarto, 2008:242). Keracunan kronik 

antara lain karsinogenik, teratogenik, onkogenik, mutagenik, kerusakan jantung, 

ginjal dan lain-lain disamping dapat terjadi pada pemakai dan pekerja, juga dapat 

terjadi pada konsumen yang mengkonsumsi produk tertentu yang mengandung 

residu pestisida  (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2011:17). 

3. Toksisitas sub-kronik  

Toksisitas sub-kronik mirip dengan toksisitas kronik, tetapi untuk rentang 

waktu yang lebih pendek, sekitar 10% dari rentang hidupnya, atau untuk hewan 

percobaan adalah pemaparan selama 3 bulan (Panut Djojosumarto, 2008:242). 
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2.1.1.6 Keracunan Pestisida  

Semua pestisida mempunyai efek dari keracunan pestisida atau bahaya 

potensial bagi kesehatan antara lain: 

2.1.1.6.1 Karsinogenisitas 

1. Insektisida organofosfat umumnya tidak bersifat karsinogenik, kecuali senyawa 

yang mengandung halogen misalnya tertaklorvinfos. Zat kimia ini dengan jelas 

memiliki sifat insektisida organiklorin. 

2. Insektisida karbamat sendiri juga tidak bersifat karsinogenik. Tetapi bila ada 

asam nitrit, karbaril telah terbukti membentuk nitrosokarbaril yang bersifat 

karsinogenik. Beberapa pestisida lain dapat juga mengalami penitroan di bawah 

keadaan ekstrim, dan produknya bersifat karsinogenik dan mutagenik. 

3. Insektisida organoklorin yang diuji semuanya telah terbukti menginduksi 

hepatoma pada mencit. Pestisida yang telah menimbulkan banyak perdebatan 

adalah DDT. Zat ini tidak bersifat karsinogenik pada tikus, hamster, maupun 

spesies hewan lainnya, penggunaan DDT telah dibatasi atau dihentikan pada 

beberapa negara, sebagian didasarkan pada bahaya kesehatan pontensialnya dan 

sebagian pada dampak ekologinya. Satu satunya pestisida yang mempunyai 

bukti epidemiologi mengenai karsinogenesitas adalah heksaklorosikloheksan. 

4. Fumigen EDB (Etilen Dibromid) dan DBCP (1,2-dibromo-3-kloropopan) 

terbukti menimbulkan karsinoma sel skuamosa yang sangat ganas dalam 

lambung tikus dan mencit. Sejak itu penggunaan telah dibatasi atau dihentikan. 
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5. Amitrol (aminotriazol), suatu herbisid menyebabkan tumor tiroid tampaknya 

melalui mekanisme tak langsung. Tetapi, untuk berhati-hati zat ini hanya 

diijinkan digunakan  untuk tanaman bukan pangan. 

6. Etilenbisditiokar telah dilaporkan menyebabkan tumor tiroid. Cara kerjanya 

diperantarai oleh pecahan utama dan hasil metabolismenya. FAO/WHO yang 

membahas residu pestisida menganjurkan agar penggunaan fungisid ini dibatasi 

agar tidak ditemukan etilentiourea dalam makanan (Frank C.Lu,1995:334-335). 

2.1.1.6.2 Teratogenisitas 

Pestisida yang dilaporkan mempunyai efek teratogen ialah fungisid 

ditiokarbamat. Efek tersebut disebabkan paling tidak sebagian oleh produk 

pecahannya ETU. Selain itu kaptan, folpet, parakuat, benomil, dan tiabendazol 

dilaporkan memiliki efek semacam itu (Frank C.Lu, 1995:336). 

2.1.1.6.3 Efek Buruk Lain 

1. Efek khusus kalibril pada ginjal dilaporkan terjadi pada sekelompok 

sukarelawan manusia yang diberi karbaril dengan dosis sebesar 0,12 mg/kg 

setiap hari selama 6 minggu. 

2. Parakuat menyebabkan endema paru paru, perdarahan, dan fibrosis setelah 

penghirupan atau termakan, tetapi hebrisida yang berkaitan erat yakni kuat, 

tidak menunjukkan efek tersebut. 

3. Reaksi hipersensitivitas terhadap piretrum telah dilaporkan. Bentuk yang paling 

umum adalah dermatitis kontak, asma juga telah dilaporkan. Beberapa reaksi 

anafilaktik jarang ditemukan. 

4. Insekisida organoklorin, misalnya DDT, klorodekon, dan mireks bersifat 

hepatotoksik menginduksi pembesaran hati dan nekrosis sentrolobuler. 
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5. Beberapa organofosfat, karbamat, organoklorin, fungisid ditiokarbamat dan 

herbisit mengubah berbagai fungsi imun. Contohnya malation, metilparation, 

karbaril, DDT, parakuat, dan dikuat telah terbukti dapat menekan pembentukan 

antibodi, mengganggu fagositosis leukosit, dan mengurangi pusat germinal 

pada limpa, timus dan kelenjar limfe (Frank C.Lu, 1995:336).  

2.1.1.7 Kontaminasi Pestisida 

Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan melalui rute yaitu:  

1. Kontaminasi lewat kulit 

Pestisida yang menempel di permukaan kulit dapat meresap ke dalam tubuh 

dan menimbulkan keracunan. Lebih dari 90% dari kasus keracunan di seluruh dunia 

disebabkan oleh kontaminasi lewat kulit yang paling sering terjadi. Tingkat bahaya 

kontaminasi lewat kulit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu toksisitas dermal 

(dermal LD50) makin rendah angka LD50 makin berbahaya, konsentari pestisida yang 

menempel pada kulit, formulasi pestisida, jenis atau bagian kulit yang terpapar, luas 

kulit yang terpapar pestisida, lamanya kulit terpapar, kondisi fisik seseorang. 

Pekerjaan yang menimbulkan risiko tinggi kontaminasi lewat kulit adalah 

penyemprot dan aplikasinya, pencampuran pestisida, mencuci alat-alat aplikasi 

(Panut Djojosumarto, 2008:191). 

2. Kontaminasi lewat hidung 

Keracunan pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat hidung 

merupakan yang terbanyak kedua sesudah kontaminasi kulit. Gas dan partikel 

semprotan yang sangat halus (misalnya, kabut asap dari fogging) dapat masuk ke 

paru-paru, sedangkan partikel yang lebih besar akan menempel di selaput lender 

hidung atau di kerongkongan. Pestisida yang berbentuk gas mudah masuk ke dalam 
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paru-paru dan sangat berbahaya. Partikel atau droplet yang berukuran kurang dari 10 

mikron dapat mencapai paru-paru, namun droplet yang berukuran lebih dari 50 

mikron mungkin tidak mencapai paru-paru, tetapi dapat menimbulkan gangguan 

pada selaput lender hidung dan kerongkongan (Panut Djojosumarto, 2008:192). 

3. Kontaminasi lewat saluran percernaan  

Peristiwa keracunan lewat mulut sebenarnya jarang terjadi dibandingkan 

dengan kontaminasi kulit. Keracunan lewat mulut dapat terjadi karena kasus bunuh 

diri, makan, minum dan merokok ketika bekerja, menyeka keringat di wajah dengan 

tangan, lengan baju, atau sarung tangan yang terkontaminasi pestisida, meniup 

nozzle yang tersumbat langsung dengan mulut, makanan dan minuman 

terkontaminasi pestisida misalnya diangkut atau disimpan dekat pestisida yang bocor 

atau disimpan dalam bekas kemasan pestisida (Panut Djojosumarto, 2008:192). 

Ada 4 macam pekerjaan yang dapat menimbulkan kontaminasi dalam 

penggunaan pestisida, yakni: 

1. Membawa, menyimpan, dan memindahkan konsentrat pestisida. Tempat 

penyimpanan bisa berupa almari atau peti khusus yang tidak mudah dijangkau 

anak-anak. Letakkan tempat penyimpanan ini jauh dari tempat bahan makanan, 

minuman dan sumber api. Usahakan tempat pestisida mempunyai ventilasi yang 

cukup, tidak terkena matahari langsung (Rini Wudianto, 2007:86).  

2. Mencampurkan pestisida sebelum diaplikasikan atau disemprotkan. 

3. Mengaplikasikan atau menyemprotkan pestisida. Pekerjaan ini yang paling 

sering menimbulkan kontaminasi. Hal ini dikarenakan ketika mencampur 

pestisida petani bekerja dengan konsentrat (pestisida dengan kadar tinggi), 
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sedangkan waktu menyemprot petani bekerja dengan pestisida yang sudah 

diencerkan (Panut Djojosumarto, 2008:190). 

4. Mencuci alat-alat aplikasi sesudah aplikasi selesai.  

2.1.1.8 Manfaat dan Dampak Negatif Pestisida 

2.1.1.8.1 Manfaat Penggunaan Pestisida  

1. Dapat diaplikasikan dengan mudah   

Pestisida diaplikasikan dengan alat yang relatif sederhana (sprayer, duster, bak 

celup) bahkan ada yang tanpa memerlukan alat (ditaburkan).  

2. Hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat  

Bentuk penurunan populasi organisme. pengganggu dapat dirasakan dalam 

waktu singkat hasilnya dapat dirasakan hanya beberapa menit setelah aplikasi.  

3. Mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek. 

Perhitungan untung rugi secara ekonomi dalam menggunakan pestisida relatif 

lebih mudah dilakukan. Makin langka dan mahalnya tenaga kerja dipertanian 

berakibat makin  mendorong masyarakat petani untuk menggunakan pestisida. 

2.1.1.8.2 Dampak Negatif Pestisida 

1. Keracunan pestisida yang digunakan secara kronik maupun akut dapat terjadi 

pada pemakai dan pekerja yang berhubungan dengan pestisida, misalnya petani, 

pengecer pestisida, pekerja pabrik/gudang pestisida.  

2. Keracunan terhadap ternak dan hewan peliharaan.  

Misalnya penggunaan rodentisida dengan umpan untuk mengendalikan tikus 

sawah, yang karena kelalain petani umpan tersebut dimakan oleh ayam, itik dan 

ternak lainnya atau pada penyemprotan pada gulma yang menjadi pakan ternak.  
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3. Keracunan pada ikan dan biota lainnya.  

Penggunaan pestisida pada padi sawah atau lingkungan perairan lainnya dapat 

mengakibatkan kematian pada ikan yang  di sawah atau di kolam. 

4. Keracunan terhadap satwa liar.  

Misalnya akibat penyemprotan pestisida dari udara ataupun pengguna pestisida 

dimakan oleh burung, maupun tidak langsung terutama melalui rantai makanan. 

5. Dapat menyebabkan timbulnya resistensi (kekebalan), sehingga untuk mengatasi 

organisme pengganggu yang resisten perlu dosis yang lebih tinggi. 

6. Pencemaran Lingkungan  

Tercemarnya tanah, air, udara dan unsur lingkungan lainnya oleh pestisida, dapat 

berpengaruh buruk secara langsung maupun tidak langsung terhadap manusia 

dan kelestarian lingkungan hidup serta dapat merusak lapisan ozon stratosfir.  

7. Menghambat Perdagangan  

Ekspor komoditi tertentu dari Indonesia diklaim oleh negara tertentu apabila 

residu pestisida melebihi Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan 

negara pengimpor atau apabila pestisida tersebut dilarang/ tidak boleh beredar 

(Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2011:15-20). 

2.1.1.9 Gejala Keracunan Pestisida 

Keracunan pestisida dapat menimbulkan gejala misalnya lesu, lekas lelah, 

sakit kepala, pusing, pandangan kabur, perut mual, muntah-muntah, otot terasa 

pegal, badan terasa gemetar, kejang-kejang, mengeluarkan air liur berlebihan, 

kesulitan bernafas, mata terasa gatal, atau serasa terbakar, iritasi kulit, pupil mata 

menyempit, sakit perut atau diare, dan pingsan (Panut Djojosumarto, 2008:201).  
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1. Gejala Keracunan Insektisida Organofosfat 

Racun menghambat dengan cara menghambat acetil cholinesterase (AChE). 

Keracunan ringan ditandai gejala nonspesifik seperti rasa lelah/lesu, badan rasa 

sakit, sakit kepala, pusing, sesak dada, gelisah, limbung (tidak ada koordinasi) 

ringan, rasa “jeleh”, mau muntah, keluar keringat berlebihan, diare, dan pupil mata 

agak mengecil. Keracunan sedang ditandai gejala ringan dan diperparah dengan 

mengecilnya pupil mata, otot-otot gemetar, sulit berjalan, bicara tak karuan, 

pandangan kabur, serta denyut jantung melambat. Keracunan berat ditandai dengan 

mengecilnya pupil mata, melemahnya kesadaran, hilangnya reaksi cahaya, kejang-

kejang, paru-paru membengkak, tekanan darah meningkat dan hilangnya tenaga 

(Panut Djojosumarto, 2008: 316). 

2. Gejala Keracunan Insektisida Karbamat 

Racun bekerja dengan cara menghambat aceti cholinesterase (AChE). Gejala 

yang ditimbulkan sama dengan organofosfat, tetapi munculnya gejala serta proses 

kesembuhannya lebih cepat (Panut Djojosumarto, 2008:317). 

3. Gejala Keracuanan Insektisida Piretroid 

Racun bekerja dengan cara merangsang sistem saraf secara berlebihan. 

Keracunan ringan ditandai dengan rasa lelah atau lesu, otot mengencang, dan 

limbung ringan. Keracunan sedang ditandai dengan perasaan riang, lengan bergetar, 

dan air liur berlebihan. Keracunan berat ditandai dengan otot berdenyut, kesulitan 

bernapas dan kehilangan tenaga (Panut Djojosumarto, 2008:317). 

2.1.1.10 Pencegahan Keracunan Pestisida 

2.1.1.10.1 Sebelum Melakukan Penyemprotan 

1. Jangan melakukan penyemprotan pestisida jika merasa tidak sehat atau tidak fit. 
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2. Jangan pernah mengizinkan anak-anak berada di sekitar bekerja dan berada di 

tempat dengan pestisida. 

3. Catat nama pestisida dan kode lingkaran warnanya. Jika mungkin, catat pula 

nama bahan aktif dan kelompok kimianya. 

4. Gunakan pakaian atau peralatan pelindung sejak mempersiapkan pestisida 

(misalnya dengan mencampur). 

5. Jangan memasukkan rokok, makanan, dan lainnya ke dalam kantong pakaian. 

6. Siapakan air bersih dan sabun dekat tempat kerja (air bersih harus tertutup) untuk 

mencuci tangan atau keperluan lain. 

7. Siapkan handuk kecil bersih dikantong plastik tertutup dan bawa ke tempat kerja. 

2.1.1.10.2 Saat Melakukan Aplikasi/Penyemprotan 

1. Perhatikan kecepatan angin. Jangan menyemprot ketika angin sangat kencang. 

2. Perhatikan arah angin. Jangan menyemprot dengan menentang arah angin karena 

drift pestisida bisa membalik dan mengenai diri sendiri. 

3. Jangan membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. 

4. Jangan makan, minum atau merokok selama menyemprot. 

5. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan 

baju yang telah terkontaminasi pestisida.  

6. Jika nosel (nozzle) tersumbat, jangan meniupnya langsung dengan mulut. 

2.1.1.10.3 Sesudah Penyemprotan 

1. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih setelah pekerjaan selesai. 

2. Segera mandi dengan sabun ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari 

setelah sampai di rumah. 

3. Cuci pakaian kerja secara terpisah dari cucian lainnya. 
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4. Jika tempat kerja jauh dari rumah dan harus mandi di dekat tempat kerja, 

sediakan pakaian bersih dalam kantung plastik tertutup. Sesudah ganti pakaian, 

bawa pakaian kerja dalam kantung tersendiri. 

5. Makan, minum, merokok hanya dilakukan setelah mandi atau setidaknya setelah 

mencuci tangan dengan sabun (Panut Djojosumarto, 2008:327-328). 

2.1.2 Hal –hal yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Pestisida 

Perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007: 133).  

2.1.2.1 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba terhadap suatu objek tertentu (Soekidjo 

Notoadmodjo, 2007: 139). Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (Sinta Fitriani, 2011:129).  

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2007:140) bahwa pengetahuan yang 

dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni: 

1. Tahu (know) sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Termasuk pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) suatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

2. Memahami (comprehension) diartikan suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. 
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3. Aplikasi (aplication) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

4. Analisis (analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi ada kaitannya satu sama lain. 

5. Sintesis (synthesiss) menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menggabungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6. Evaluasi (evaluation) ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian suatu materi atau objek.  

Pengukuran pengetahuan dengan wawancara atau angket yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. 

Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau ukur dapat kita sesuaikan 

dengan tingkatan diatas (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:141-142). 

2.1.2.2 Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek (Sinta Fitriani, 2011:131). Menurut Sinta Fitriani sikap 

terdiri dari berbagai tingkatan , yaitu menerima (receiving), merespon (responding), 

menghargai (valuing), bertanggungjawab (responsible). Manifestasi dari sikap itu 

tidak dapat langsung dilihat tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku 

yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (Soekidjo Notoadmodjo, 2007:143).  

2.1.2.3 Praktik atau Tindakan 

Suatu sikap belum optimis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior) 

untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor 

pendukung ataua kondisi yang memungkinkan antara lain: fasilitas, faktor 
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pendukung dari pihak lain (Soekidjo Notoadmodjo, 2007:145). Setelah seseorang 

mengetahui stimulus atau obyek kesehatan kemudian mengadakan penilaian, maka 

diharapkan ia akan melaksanakan atau menerapkan apa yang diketahui dengan baik. 

Inilah yang disebut dengan praktik (practice) kesehatan atau dapat juga dikatakan 

perilaku kesehatan (overt behavior) (Soekidjo Notoatmojo, 2007:147-148). 

Tingkatan praktik yaitu: persepsi, respon terpimpin, mekanisme dan adaptasi. 

Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan wawancara 

terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang 

lalu (recall). Pengukuran juga dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan 

mengobservasi tindakan atau kegiatan responden (Soekidjo Notoatmojo, 2007:146).  

2.1.2.4 Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu upaya persuasi atau pembelajaran kepada 

masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan (praktik) untuk 

memelihara (mengatasi masalah-masalah) dan meningkatkan kesehatannya. 

Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dihasilkan 

oleh pendidikan kesehatan ini didasarkan kepada pengetahuan dan kesadarannya 

melalui proses pembelajaran (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:26). Konsep dasar 

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

proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah lebih dewasa, lebih baik 

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

Notoatmodjo, 2007: 108).   

2.1.3 Konsep Perilaku 

Pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk rekayasa perilaku (behavior 

engineering) untuk hidup sehat (Sinta Fitriani, 2011:71). Menurut Sinta Fitriani 
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unsur-unsur pendidikan meliputi input yaitu sasaran pendidikan (individu, 

kelompok, dan masyarakat) dan pendidik (pelaku pendidikan). Menurut L.Green 

dalam Soekidjo Notoadmodjo (2007:16-17) perilaku ini dipengaruhi oleh tiga faktor: 

1) Faktor Predisposisi (Predisposisi factor): faktor ini mencakup faktor yang 

mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang antara lain 

pengetahuan, sikap, dan praktek masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap yang berkaitan dengan kesehatan dan 

pendidikan. 

2) Faktor Pemungkin (Enabling factor): faktor yang memungkinkan atau 

memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor ini mencakup ketersdiaan sarana 

dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Contohnya Puskesmas, 

Rumah Sakit, Posyandu dan Dokter. Fasilitas-fasilitas sebagai sumber informasi 

yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, misalnya radio, televisi, 

majalah, koran dan buku. Faktor ini pada hakekatnya mendukung atau 

memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan.  

3) Faktor Penguat (Reinforcing factor): faktor yang memperkuat untuk terjadinya 

perilaku. Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyaraat, agama, 

petugas kesehatan serta kader kesehatan. Faktor yang mendorong atau 

memperkuat terjadinya perilaku. 

2.1.4 Media Pendidikan Kesehatan dan Alat Bantu 

2.1.4.1 Penyuluhan Kesehatan 

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan 

dengan menyebarkan luaskan pesan dan menanamkan keyakinan sehingga 
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masyarakat tidak hanya sadar tetapi juga mau, dapat melakukan suatu ajaran yang 

ada hubungannya dengan kesehatan (Irham Machfoed, 2007: 57). Menurut Dwi 

Sadono (2008) penyuluhan pertanian mempunyai peran untuk membantu petani agar 

dapat menolong dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara 

baik dan memuaskan sehingga meningkatkan derajat kehidupannya. 

2.1.4.2 Media Pendidikan 

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). Daya persuasi 

atau pengaruh suatu informasi sangat tergantung pada jenis media yang dipilih untuk 

memindahkan informasi kesehatan (Liliweri, 2011:141). Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh satu lembaga riset dan penerbitan komputer, Computer 

Technology Research (CTR) yang menyatakan bahwa orang yang mampu 

mengingat 20% dari yang dilihat, dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat 

mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar serta 80% dari yang dilihat, didengar 

dan dilakukan sekaligus (I Putu Nyoman, 2012:6). 

Menurut Sadiman dkk (2003) dalam I Putu Suiraoka manfaat penggunaan 

media dalam pendidikan antara lain: 

1. Media dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. 

2. Media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

3. Media dapat mengatsi sikap pasif sasaran pendidikan dan dapat memberikan 

perangsangan, pengalaman serta menimbulkan persepsi yang sama. 
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 Berdasarkan cara produksinya, media promosi kesehatan dikelompokkkan menjadi: 

1) Media cetak, yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. 

Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau 

foto dalam tata warna. Media yang termasuk dalam media cetak adalah: 

a. Booklet, ialah suatu media yang menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam 

bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. 

b. Leaflet, ialah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan 

melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat 

maupun gambar atau kombinasi. 

c. Flyer (selebaran), bentuknya seperti leaflet tetapi tidak berlipat. 

d. Flif chart (lembar balik), media penyampian pesan atau informasi kesehatan 

dalam bentuk lembar balik.  

e. Rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah yang membahas suatu 

masalah kesehatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. 

f. Poster ialah bentuk media cetak yang berisi pesan atau informasi kesehatan, 

yang ditempel di tembok-tembok, di tempat umum atau dikendaraan umum 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2007:69). 

Kelebihan dan kelemahan media cetak 

a.  Kelebihannya: 

- Tahan lama 

- Mencakup banyak orang 

- Biaya tidak tinggi, Tidak perlu listrik 

- Dapat dibawa kemana-mana 
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- Dapat mengungkit rasa keindahan 

- Mempermudah pemahaman 

b. Kelemahannya: 

- Media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak 

- Mudah terlipat  (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:291).  

2) Media elektronik yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan 

didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronika. Media 

yang termasuk dalam media elektronika adalah: 

a. Slide, media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan. 

b. 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. 

c. Radio, penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui radio juga 

dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain: obrolan (tanya jawab), 

sandiwara radio, ceramah, radio spot, dan sebagainya. 

d. Video, penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan dapat melalui video. 

e. Film Strip, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2007:70). 

Kelebihan dan kelemahan media elektronika 

a.  Kelebihannya: 

- Sudah dikenal masyarakat 

- Mengikutsertakan semua panca indra 

- Lebih mudah dipahami 

- Lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak 
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- Bertatap muka 

- Penyajian dapat dikendalikan 

- Jangkauan relative lebih besar 

- Sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang 

b. Kelemahannya: 

- Biaya lebih tinggi 

- Sedikit rumit dan perlu listrik 

- Perlu alat canggih untuk produksinya 

- Perlu persiapan matang 

- Peralatan selalu berkembang dan berubah 

- Perlu keterampilan penyimpanan 

- Perlu terampil dalam pengoperasian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:292). 

3) Media luar ruang yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara 

umum melalui media cetak dan elektronika secara statis, misalnya:  

1. Papan reklame yaitu poster dalam ukuran besar yang dapat dilihat secara 

umum di perjalanan. 

2. Spanduk yaitu suatu pesan dalam bentuk tulisan dan disertai gambar yang 

dibuat di atas secarik kain dengan ukuran tergantung kebutuhan dan dipasang 

di suatu tempat srategis agar dapat dilihat oleh semua orang. 

3. TV layar lebar(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:292-293). 

Kelebihan dan kelemahan media luar ruang 

a. Kelebihannya: 

- Sebagai informasi umum dan hiburan 

- Mengikutsertakan semua panca indra 
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- Lebih mudah dipahami, bertatap muka 

- Lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak 

- Penyajian dapat dikendalikan, jangkauan relative lebih besar 

- Dapat menjadi tempat bertanya lebih detail 

- Dapat menggunakan semua panca indra secara langsung dan lain-lain 

b. Kelemahannya: 

- Biaya lebih tinggi 

- Rumit, ada yang memerlukan listrik 

- Ada yang memerlukan alat canggih untuk produksinya 

- Perlu persiapan matang 

- Peralatan selalu berkembang dan berubah 

- Perlu keterampilan dalam pengoperasian 

- Perlu keterampilan penyimpanan (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:293).  

2.1.4.3 Media Video 

Media elektronika yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan 

didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronika. Macam-

macam media tersebut adalah TV, radio, film, video film, cassette, CD, VCD. 

Kelebihannya:  

- Sudah dikenal masyarakat 

- Mengikutsertakan semua panca indra 

- Lebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak 

- Bertatap muka 

- Penyajian dapat dikendalikan 

- Sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang 
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Kelemahan: 

- Biaya lebih tinggi, sedikit rumit 

- Perlu listrik 

- Perlu alat canggih untuk produksinya, perlu persiapan matang 

- Peralatan selalu berkembang dan berubah 

- Perlu ketrampilan dalam peroperasian (Soekidjo Notoatmodji, 2005:291-292). 

Menurut penelitian Pera Nurfathiyah dkk video sebagai media penyebaran 

inovasi pertanian merupakan upaya seorang ahli untuk menyampaikan pesan 

sehingga terjadi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan audiens yang 

menyaksikan tayangan video. Pengambilan gambar untuk dijadikan tayangan dalam 

video berorientasi pada tujuan pembuatan video, karakteristik audiens, sarana dan 

prasarana yang digunakan. Tujuan pembuatan video yaitu aspek perubahan yang 

dikehendaki oleh audiens setelah menyaksikan tayangan video terdiri dari aspek 

perubahan kognitif, afektif dan konatif.  

Karakteristik audiens yaitu sifat-sifat yang melekat pada audiens yang 

menjadi sasaran pembuatan video misalnya tingkat pendidikan, minat, pengalaman, 

umur dan pekerjaan. Waktu pengambilan gambar dan editing sehingga mampu 

merubah pengetahuan audiens dari tidak tahu menjadi tahu, merubah sikap audiens 

dari tidak berminat menjadi minat dan merubah keterampilan audiens dari tidak 

terampil menjadi terampil. Sedangkan pada media cetak ini tidak dapat menstimulir 

efek suara dan efek gerak, mudah terlipat (Soekidjo Notoadmodjo, 2005:291). 

Menuntut kemampuan baca, menuntut kemauan baca sasaran, terlebih pada 

masyarakat yang kebiasaan membacanya rendah (I Putu Nyoman, 2012:31). 



39 
 

 

2.1.5 Faktor Internal 

2.1.5.1 Usia 

Menurut penelitian Subakir (2009:62) jika dilihat secara proporsi yang 

keracunan pestisida antara umur tua dan umur muda hampir sama akan tetapi jika 

dilihat dari yang tidak keracunan, maka umur muda lebih banyak yang tidak 

keracunan, hal ini dimungkinkan kelompok umur tua beranggapan bahwa mereka 

sudah lama menangani pestisida dengan protek yang serba minim tidak terjadi apa-

apa. Dari hasil penelitiannya petani yang berumur ≥ 40 tahun (umur tua) mempunyai 

peluang 1,99 kali untuk mengalami keracunan dibanding dengan petani yang 

berumur < 40 tahun (umur muda). 

2.1.5.2 Jenis Kelamin 

Kadar kholin bebas dalam plasma darah laki-laki normal rata-rata 4,4 µg/ml. 

Jenis kelamin sangat mempengaruhi aktifitas enzim kholinestrase, jenis kelamin 

laki-laki lebih rendah dibandingkan jenis kelamin perempuan karena pada 

perempuan lebih banyak kandungan enzim cholinesterase, meskipun demikian tidak 

dianjurkan wanita menyemprot dengan menggunakan pestisida, karena pada saat 

kehamilan kadar rata-rata kholinesterase cenderung turun (Teguh Budi Prijanto, 

2009:26). 

2.1.5.3 Masa Kerja 

Menurut penelitian Sri Sutarni, dkk (1996:27) lama kontak dengan pestisida 

digolongkan menjadi 1-5 tahun, 6-10 tahun dan lebih dari 10 tahun. Semakin lama 

petani menjadi penyemprot, maka semakin lama pula kontak dengan pestisida 

sehingga resiko keracunan terhadap pestisida semakin tinggi. Penurunan aktifitas 
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kholinesterase dalam plasma darah karena keracunan pestisida akan berlangsung 

mulai seseorang terpapar hingga 2 minggu setelah melakukan penyemprotan 

(Afriyanto, 2008:68). 

2.1.5.4 Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pengetahuan tentang 

pestisida tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga 

dalam pengelolaan pestisida akan lebih baik. Konsep dasar pendidikan adalah proses 

belajar yang berarti pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau 

perubahan kearah lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada individu, 

kelompok atau masyarakat (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:108).   
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi teori Lawrence W. Green, Soekidjo Notoatmodjo (2007:16,17) 

 
 
 

 

 

Faktor Presdisposisi 

(Disposting Faktor) 

- Pengetahuan 

- Sikap 

- Tradisi 

- Kepercayaan 

- Sosial Ekonomi 

 

Faktor Pemungkin 

(Enabling Factor) 

- Sarana dan  

Prasarana 

 

Faktor Penguat 

(Reinforcing 

Factor) 

- Ketrampilan 

petugas 

kesehatann  

Pendidikan 

Usia 

Jenis kelamin 

Masa kerja 

Media audio 

visual (video) 

Praktek 

penggunaan 

pestisida 



42 

 

 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Kerangka Konsep 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : * Dikendalikan pada petani jenis kelamin laki-laki, umur petani        

20-45 tahun, pendidikan lulusan SD, masa kerja < 35 tahun 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Variabel Terikat 

Peningkatan 

pengetahuan 

 

Variabel Bebas 

Pemutaran Media 

Audio Visual (Video)  

Variabel 

Penggangu 

2. Umur * 

3. Jenis kelamin * 

4. Pendidikan * 

5. Masa kerja* 
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1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemutaran media audio visual (video) 

tentang keracunan pestisida. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan. 

3. Variabel penggangu 

Variabel penggangu dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin dan 

pendidikan dikendalikan menggunakan sampel yang berusia 20-45 tahun dengan 

jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir lulusan SD, masa kerja < 35 tahun. 

3.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemutaran media audio 

visual (video) terhadap peningkatan pengetahuan tentang keracunan pestisida pada 

petani bawang merah di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes. 

3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau 

pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan 

instrumen atau alat ukur (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:46).  
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Tabel 3.2 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Opersional 

Alat 

Ukur 

Cara 

Pengukuran 

Kategori  Skala 

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

1. Pemutaran 

media audio 

visual 

(video) 

tentang 

keracunan 

pestisida 

Penyuluhan 

dengan metode 

pemutaran 

media audio 

visual (video) 

kepada petani 

mengenai 

keracunan  

pestisida 

Kuesioner 

Pretest 

dan post 

test  

Wawancara  - Mendapat 

perlakuan 

pemutaran 

media audio 

visual 

(video) 

- Tidak 

mendapat 

perlakuan 

pemutaran 

media audio 

visual 

(video) 

Ordinal 

2. Peningkatan 

pengetahuan 

pestisida 

Kemampuan 

responden 

menjawab 

dengan benar 

pertanyaan 

tentang kegiatan 

atau aktifitas 

yang telah 

dilakukan 

dalam kegiatan 

penggunaan 

pestisida 

tentang 

keracunan 

pestisida 

Kuesioner  Wawancara  -  Nilai 

pengetahuan 

responden 

baik 

-  Nilai 

pengetahuan 

responden 

kurang  

 

1 = benar 

0 = salah 

Rasio  

 

 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana penelitian yang disusun sedemikian 

rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap jawaban pertanyaan 

penelitiannya (Sudigdo Sastroatmodjo, 1995:52). Jenis penelitian ini adalah 
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eksperimen semu (quasi experiment) karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi 

penelitian eksperimen. Pada penelitian ekperimen semu terdapat syarat-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 pretest dan setelah intervensi akan dilakukan posttest untuk dapat 

mengetahui perbedaan pencapaian. 

Rancangan penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut: 

Kelompok pretest intervensi posttest 

Kelompok eksperimen 

metode pemutaran 

media audio visual 

(video) 

Oi X1  Oii 

Kelompok kontrol Oi  Oii 

Tabel 3.3 Rancangan Penelitian 

Sumber: Soekidjo Notoatmodjo (2005:169) 

Keterangan: 

Oi  : Pretest yang dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Oii : Posttest yang dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

X1 : Perlakuan atau intervensi metode pemutaran media audio visual (video) 

tentang keracunan pestisida. 

 Kuesioner yang sama diujikan kepada kelompok responden yang sama 

sebanyak dua kali (pre-test dan post-test). Waktu antara tes pertama dan kedua tidak 

terlalu jauh ataupun dekat. Selang waktu 15-30 hari adalah cukup memenuhi syarat 
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(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:134). Apabila selang waktu terlalu pendek 

kemungkinan responden masih ingat pertanyaan pada tes yang pertama. Sebaliknya, 

selang waktu yang terlalu lama, kemungkinan responden sudah terjadi perubahan 

dalam variabel yang akan diukur. Pada penelitian ini rentan waktu antara pre-test 

dan post-test baik pada kelompok eksperimen dan kontrol adalah sama yaitu 15 hari. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tahap pra penelitian, 

penelitian, dan pasca penelitian. 

3.6.1 Tahap Pra Penelitian 

Tahap pra penelitian adalah kegiatan sebelum melakukan penelitian. Adapun 

langkah pada tahap pra penelitian adalah: 

1. Koordinasi dengan Kepala Desa dan ketua RW di Desa Tegalglagah Kecamatan 

Bulakamba tentang tujuan dan prosedur pelaksanaan penelitian.  

2. Rencana pelaksanaan pengambilan data di lapangan agar saat penentuan sampel, 

pembagian kuesioner dan pengisian lembar observasi berjalan lancar.  

3. Persiapan tempat dan lembar kuesioner penelitian, media penyuluhan, dan hal-

hal yang dibutuhkan saat penelitian. 

4. Pengarahan dilakukan pada semua responden tentang pengisian kuesioner.  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1 Kelompok Eksperimen 

1. Pretest 

a. Membagikan dan meminta agar 30 responden penelitian mengisi kuesioner 

pretest yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya sebelum mendapat 

intervensi atau perlakuan. Waktu pretest kelompok ini selama ± 30 menit. 
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b. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden agar 

data tersebut dapat diolah dan dianalisis menggunakan komputer. 

2. Intervensi 

Intervensi atau perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen berupa 

penyuluhan dan pemutaran video tentang keracunan pestisida. pengenalan media dan 

melakukan penyuluhan tentang keracunan pestisida pada kelompok eksperimen 

dengan media audio visual (video). Antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol dalam hari yang sama tetapi waktu yang berbeda. Waktu intervensi 

kelompok ini selama ± 30 menit. 

3. Posttest 

a. Waktu 15 hari setelah penyuluhan dan pemutaran media audio visual (video) 

kemudian kembali lagi membagikan  kuesioner pada 30 responden kelompok 

eksperimen agar mengisi kuesioner posttest yang sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

b. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden agar 

data tersebut dapat diolah dan dianalisis menggunakan komputer. 

3.6.2.2  Kelompok Kontrol 

1. Pretest 

a. Membagikan dan meminta agar 30 responden penelitian mengisi kuesioner 

pretest yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya sebelum mendapat 

intervensi atau perlakuan. Waktu pretest kelompok ini selama ± 30 menit. 

b. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden agar 

data tersebut dapat diolah dan dianalisis menggunakan komputer. 
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2. Intervensi 

Intervensi atau perlakuan yang diberikan pada kelompok kontrol berupa 

penyuluhan tentang keracunan pestisida tanpa pemutaran video dalam hari yang 

sama tetapi waktu yang berbeda antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. Waktu intervensi kelompok ini selama ± 20 menit. 

3. Posttest  

a. Waktu 15 hari setelah penyuluhan kemudian kembali dibagikan kuesioner pada 

30 responden kelompok kontrol agar mengisi kuesioner posttest yang sudah 

teruji validitas dan reliabilitasnya. 

b. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden agar 

data tersebut dapat diolah dan dianlisis menggunakan SPSS. 

Adapun pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir penelitian secara rinci 

yaitu (tabel 3.4): 

Table 3.4: Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pukul 

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

1. Senin, 7 Juli 

2014 

Koordinasi dengan Kepala Desa tentang rencana 

pelaksanaan pengambilan data dilapangan nanti agar 

saat penetuan sampel, pembagian kuesioner dan 

pengisian lembar observasi berjalan lancar. 

08.30 

2. Selasa, 8 Juli 

2014 

Koordinasi dengan Kepala RW/RT tentang rencana 

pelaksanaan pengambilan data dilapangan nanti agar 

saat penetuan sampel, pembagian kuesioner dan 

pengisian lembar observasi berjalan lancar. 

09.00 
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3. Rabu, 9 Juli 

2014 

Persiapan tempat, persiapan kuesioner, peralatan 

untuk memutar media audio visual (video) dan lain-

lainnya. 

10.00 

4. Kamis, 10 

Juli 2014 

membagikan dan meminta agar 30 responden 

penelitian mengisi kuesioner pretest yang sudah 

teruji validitas dan reliabilitas. 

15.00 

5. Kamis, 10 

Juli 2014 

pengumpulan kembali kuesioner yang telah 

dibagikan kepada 30 responden agar data tersebut 

dapat diolah dan dianalisis menggunakan SPSS 

15.30 

6. Kamis, 10 

Juli 2014 

melakukan penyuluhan tentang keracunan pestisida 

pada kelompok eksperimen dengan media audio 

visual (video) 

15.35 

s/d 

selesai 

7. Kamis, 10 

Juli 2014 

membagikan dan meminta agar 30 responden 

penelitian mengisi kuesioner pretest yang sudah 

teruji validitas dan reliabilitas. 

20.00 

8. Kamis, 10 

Juli 2014 

pengumpulan kembali kuesioner yang telah 

dibagikan kepada 30 responden agar data tersebut 

dapat diolah dan dianalisis menggunakan SPSS 

20.30 

9. Kamis, 10 

Juli 2014 

melakukan penyuluhan tentang keracunan pestisida 

pada kelompok kelompok kontrol penyuluhan tanpa 

media 

20.35 

s/d 

selesai 

10. Jumat, 25 

Juli 2014 

membagikan dan meminta agar responden penelitian 

mengisi kuesioner posttest pada kelompok 

eksperimen yang sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

09.30 

s/d 

selesai 

11. Jumat, 25 

Juli 2014 

pengumpulan kembali kuesioner yang telah 

dibagikan kepada 30 responden kelompok 

eksperimen agar data tersebut dapat diolah dan 

dianalisis menggunakan SPSS 

09.30 

s/d 

selesai 
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12. Jumat, 25 

Juli 2014 

membagikan dan meminta agar responden penelitian 

mengisi kuesioner posttest pada kelompok kontrol 

yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

19.00 

s/d 

selesai 

13. Jumat, 25 

Juli 2014 

pengumpulan kembali kuesioner yang telah 

dibagikan kepada 30 responden pada  kelompok 

kontrol agar data tersebut dapat diolah dan dianalisis 

menggunakan SPSS 

19.00 

s/d 

selesai 

 

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian 

Tahap pasca penelitian adalah kegiatan setelah melakukan pengambilan data. 

Adapun langkah pada tahap pasca penelitian adalah: 

1. Pencatatan hasil pengambilan data 

2. Melakukan pengolahan dan analisis data 

3.7 Populasi dan Sampel 

3.7.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Berdasarkan data monografi Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes jumlah populasi sebagai petani dalam penelitian ini adalah 1.560 

orang. Menurut kriteria jenis kelamin laki-laki sebagai petani adalah 860 orang. 

3.7.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi harus betul-betul reprentatif atau 

mewakili (Sugiyono, 2009:62). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu didasarkan pada suatu 
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pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:88). 

Adapun kriteria-kriteria sampel yang dimaksud meliputi kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi sebagai berikut: 

Kriteria inklusi 

1. Petani yang masih bertempat tinggal di Desa Tegalglagah Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes 

2. Petani berjenis kelamin laki-laki 

3. Petani dewasa umur 20-45 tahun  

4. Petani yang pendidikan terakhir lulusan SD 

Kriteria eksklusi: 

1. Petani yang tidak bisa membaca  

2. Petani di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang 

tidak bersedia menjadi responden. 

Penelitian ini akan menggunakan analisis bivariat, maka besar sampel yang 

diambil mengacu pada patokan umum rule of thumb, yaitu setiap penelitian yang 

datanya akan dianalisis secara statistik dengan analisis bivariat membutuhkan 

sampel minimal 30 subjek penelitian. Ukuran sampel sebesar 30 subjek tersebut 

merupakan ukuran sampel minimal sesudah peneliti melakukan retriksi terhadap 

populasi sumber sampel (Bhisma Murti, 2010:119). Pada penelitian eksperimen ini 

menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Pada penelitian 

ini, digunakan perbandingan jumlah antara kelompok eksperimen dan kontrol adalah 

sebesar 1:1 atau masing-masing sejumlah 30 orang.  
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3.8 Sumber Data Penelitian 

3.8.1. Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti terhadap sasaran (Eko Budiarto, 2001:5). Data primer dalam penelitian 

berupa data yang diambil langsung dari sampel penelitian yakni hasil nilai pretest 

dan posttest pada masing-masing kelompok eksperimen dan kontrol. 

3.8.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari 

orang lain atau tempat lain dan bukan dilakukan oleh peneliti sendiri (Eko Budiarto, 

2001:5). Data sekunder didapatkan dari data demografi kelurahan yang terdapat di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu Desa Tegalglagah. 

3.9. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 160). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner yang berisi soal pengetahuan tentang keracunan pestisida. 

2. Penyuluhan dan pemutaran media audio visual (video) yang berisi tentang 

keracunan pestisida: definisi pestisida, klasifikasi pestisida, simbol/label 

pestisida, mekanisme toksikologi, toksikologi pestisida, keracunan pestisida, 

gejala, pencegahan pestisida. 

Adapun penjelasan isi penyuluhan dan video tentang keracunan pestisida 

secara rinci yaitu  sebagai berikut (tabel 3.5 dan table 3.6): 
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Tabel 3.5 Isi penjelasan penyuluhan keracunan pestisida 

No Durasi Waktu Isi Penyuluhan Penjelasan 

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

1. 2 menit Pengertian pestisida Pestisida adalah zat atau bahan kimia 

yang digunakan untuk membunuh atau 

mencegah  hama tetapi tidak meracuni 

tanaman atau hewan 

2. 2 menit Manfaat penggunaan 

pestisida 

Manfaat penggunaan pestisida yaitu 

memberantas atau mencegah hama 

atau penyakit yang merusak tanaman 

bagian tanaman atau hasil pertanian  

3. 3 menit Jenis-jenis pestisida Insektisida, moluskisida, rodentisida, 

herbisida, avisida, fungisida 

4. 2 menit Simbol dan 

peringatan bahaya 

pada label pestisida 

Coklat tua sangat beracun, merah tua 

beracun, kuning tua berbahaya, biru 

tua perhatian 

5. 5 menit Waktu 

penyemprotan yang 

baik 

Pagi pukul 08.00-11.00 WIB, sore 

pukul 15.00-18.00 WIB 

6. 3 menit Keracunan pestisida  Potensi untuk menimbulkan kematian 

langsung (atau bahaya lain) pada 

hewan tingkat tinggi termasuk 

manusia apabila penggunaannya/ 

teknik aplikasi pemakaian pestisida 

tidak tepat  

7. 3 menit Keracunan 

pestisida/toksikologi  

Toksikologi akut, toksikologi kronik, 

toksikologi sub-kronik 



54 
 

 

8. 2 menit Efek jangka pendek 

dan jangka panjang 

keracunan pestisida 

Efek jangka pendek keracunan 

pestisida (menyebabkan tubuh lemas, 

letih, muntah-muntah, sakit kepala, 

sakit perut). Efek jangka panjang 

keracunan pestisida (Menyebabkan 

karsinogenisitas/kanker, menyebabkan 

teratogenisitas dan efek buruk lain 

(kemandulan pria dan keguguran) 

9. 3 menit Pestisida masuk 

dalam tubuh 

manusia 

Kontaminasi lewat kulit, lewat hidung 

(saluran pernafasan), lewat mulut 

(saluran pencernaan) 

10. 3 menit Gejala Keracunan 

Pestisda 

Lemah, letih, sakit kepala, keringat 

berlebihan, kesulitan bernafas, air liur 

berlebihan, pandangan pudar, iritasi 

mata/kulit, pupil mata mengecil,  

11. 5 menit hal-hal yang perlu 

diperhatikan untuk 

mencegah keracunan 

pestisida 

Penggunaan APD secara lengkap, 

mencampurkan pestisida sesuai 

dengan takaran, jangan menyemprot 

saat angin kencang, sebaiknya tidak 

makan minum merokok saat 

menyemprot, simapan pestisida 

ditempat aman, tidak boleh membuang 

pestisida sembarangan, segera mandi 
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Tabel 3.6 Isi penjelasan video keracunan pestisida 

No 
Durasi 

Waktu 

Isi Media Audio 

Visual (video) 
Penjelasan 

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

1. 29 detik Pengertian pestisida (Pestisida adalah zat atau bahan kimia 

yang digunakan untuk membunuh atau 

mencegah  hama tetapi tidak meracuni 

tanaman atau hewan) pestisida bukanlah 

obat, tetapi bahan kimia. 

2. 70 detik Jenis-jenis pestisida Insektisida, moluskisida, rodentisida, 

herbisida, avisida, fungisida 

3. 45 detik Simbol dan 

peringatan label 

bungkus pestisida 

Coklat tua sangat beracun, merah tua 

beracun, kuning tua berbahaya, biru tua 

perhatian 

4. 20 detik Pestisida masuk 

ketubuh manusia 

melalui 

kulit/ pori-pori kulit,  melalui hidung/ 

saluran pernapasan,  melalui mulut/ 

saluran pencernaan 

5. 46 detik Pengertian 

keracunan pestisida 

Jika pestisida digunakan secara terus 

menerus tanpa adanya aturan yang tepat, 

dapat mengakibatkan  keracunan pestisida 

6. 57 detik Waktu 

penyemprotan yang 

baik 

Pagi pukul 08.00-11.00 WIB, sore pukul 

15.00-18.00 WIB 

7. 12 detik Sebelum 

menyemprot 

Siapkan handuk kecil, air bersih, sabun 

dalam kantong plastik tertutup 

8. 7 detik Menentukan arah 

mata angin dan 

kecepatan angin 

Jangan menyemprot ketika angin kencang 
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9. 12 detik Proses  

mencampurkan 

pestisida yang 

kurang tepat 

Proses mencampurkan pestisida yang 

salah tidak menggunakan masker, sarung 

tangan, sepatu boot, dan celana panjang 

10. 13 detik Proses  

mencampurkan 

pestisida yang 

kurang tepat 

Tidak boleh merokok saat mencampurkan 

pestisida karena dapat terkena butiran 

pestisida 

11. 13 detik Proses  

mencampurkan 

pestisida yang tepat 

Sebelum pencampurkan pestisida gunakan 

pakaian pelindung seperti topi, masker 

kaos panjang, celana panjang, sepatu boot 

12. 10 detik Proses  

mencampurkan 

pestisida yang tepat 

Sebelum pencampurkan pestisida 

baca/perhatikan aturan pakai dan kode 

lingkaran warna bungkus pestisida 

13. 18 detik Proses  

mencampurkan 

pestisida yang tepat 

Saat mencampurkan pestisidagunakan 

dosis sesuai dengan takaran pada label 

kemasan (pilihlah sirkulasi udara yang 

lancar saat mencampurkan pestisida) 

14. 20 detik Proses  

menyemprotan 

pestisida yang 

kurang tepat 

Saat menyemprot pestisida tidak boleh 

berlawanan dengan arah angin karena 

butiran yang terkena angin dapat 

mengenai si  penyemprot 

15. 17 detik Proses  

menyemprotan 

pestisida yang tepat 

Saat menyemprot pestisida searah dengan 

arah angin 

16. 10 detik Proses  setelah 

menyemprotan 

pestisida yang  

kurang tepat 

Jangan menyeka keringat di muka atau 

kulit setelah menyemprot 
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17. 12 detik 

 

Proses  setelah 

menyemprotan 

pestisida yang  

kurang tepat 

Sebelum makan dan minum saat istirahat 

sebaiknya cuci tangan dengan sabun dan 

air bersih 

18. 34 detik Proses  setelah 

menyemprotan 

pestisida yang  tepat 

Cucilah tangan dengan menggunakan 

sabun dan air bersih setelah melakukan 

penyemprotan lalu keringkan dengan 

handuk 

19. 16 detik Proses  setelah 

menyemprotan 

pestisida yang  tepat 

Segeralah ganti pakaian menyemprot 

dengan pakaian bersih 

20. 13 detik Membuang  

kemasan pestisida 

Jangan membuang bungkus  pestisida 

secara sembarangan 

21. 22 detik Penyimpanan 

pestisida 

Simpan pestisida dan alat-alat 

penyemprotan di tempat yang aman dari 

jangkauan anak-anak bisa berupa almari 

yang dikunci dan jauh dari makanan/ 

minuman dan api  

22. 5 detik Segera mandi 

setelah menyemprot 

Segeralah mandi setelah menyemprot 

dengan menggunakan sabun dan air bersih 

23. 12 detik Pakaian menyemprot 

yang kurang tepat 

Tidak boleh mencampurkan pakaian yang 

digunakan saat penyemprotan dengan 

pakaian lain 

24. 10 menit Pakaian menyemprot 

yang tepat 

Cuci pakaian secara terpisah dari pakaian 

lainnya 

25. 10 detik Makan-makanan 

yang bergizi 

Makan, minum dan merokok hanya 

dilakukan setelah mandi atau setidaknya 

setelah mencuci tangan dengan sabun. 

Makan makanan yang bergizi 
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26. 15 detik Efek keracunan 

pestisida pada tubuh 

manusia  

Menyebabkan kanker/ tumor , 

kemandulan pria dan keguguran 

27. 30 detik Gejala keracunan 

pestisida  

Lemah, letih, sakit kepala, keringat 

berlebihan, kesulitan bernafas, air liur 

berlebihan, pandangan pudar, iritasi 

mata/kulit, pupil mata mengecil, muntah-

muntah, dan gangguan perut 

28. 35 detik Pencegahan 

keracunan pestisida 

Penggunaan APD secara lengkap sebelum 

menyemprot, jauhkan pestisida dari 

jangkauan anak-anak, cuci sayuran 

dengan air mengalir, mencampurkan obat 

dengan benar, makan makanan yang sehat 

dan bergizi 

3.10  Validitas dan Reabilitas 

3.10.1 Validitas 

  Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (kuesioner) dilakukan dengan 

cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. 

Suatu variabel (pertanyaan) dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi 

secara signifikan dengan skor totalnya. Menurut Soekidjo Notoatmojo (2005:129) 

validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar mengukur 

apa yang diukur. Teknik korelasi yang dipakai adalah korelasi product moment,  
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Keterangan : 

R : koefisien korelasi N : jumlah subjek 



59 
 

 

X : skor item 

Y : skor total 

ΣX : jumlah skor item 

ΣY : jumlah skor total 

ΣX
2
 : jumlah kuadrat skor item 

ΣY
2
 : jumlah kuadrat skor total 

Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan hasil koefisien korelasi (rxy) dengan r tabel. Untuk uji validitas 

dilakukan 30 responden, dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh r table = 0,361, 

apabila hasil perhitungan koefisien korelasi (rxy) lebih besar daripada r table = 0,361 

maka instrumen dinyatakan valid. 

3.10.2 Reabilitas 

Realibilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat ukur yang sama (Soekidjo 

Notoadmodjo, 2005:133). Indeks reabilits soal yang digunakan rumus alpha, yaitu: 
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(Suharsimi Arikunto,2006:196) 

Γ11=reabilitas instrument 

k= banyaknya butir pertanyaan 

Σσh
2
= jumlah varians butir 

σt
2
= varians total 

Tolak ukur untuk mempresentasikan derajat reabilitas adalah dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach. Apabila pengujian reabilitas dengan metode 

alpha, maka nilai r hitung diwakili oleh Alpha. Apabila Alpha hitung lebih besar dari 

pada r tabel dan alpha hitung (0,800 > 0,361) bernilai positif maka instrument 

penelitian tersebut reliabel. 
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3.11. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

3.11.1 Teknik Pengolahan Data 

Data mentah yang telah terkumpul oleh penulis kemudian dianalisis dalam 

rangka untuk memberikan arti yang berguna dalam memecahkan permasalahan 

dalam hal ini. Adapun langkah-langkah dalam analisis data pada hal ini adalah: 

1. Editing 

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Data atau 

keterangan yang telah ada dikumpulkana dalam recort book, daftar pertanyaan 

ataupun pada interview quide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan 

masih ada kesalahan dan keraguan data. 

2. Skoring 

Data yang dikumpulkan diberi penilaian data dengan memberi skor untuk 

pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang telah ditentukan. 

3. Coding 

Data yang dikumpulkan dapat beruapa angka, kalimat pendek maupun 

panjang, sehingga dengan demikian untuk memudahkan analisa, maka jawaban-

jawaban tersebut perlu diberi kode. 

4. Entry 

Data yang telah diberikan kode tersebut kemudian dimasukkan dalam 

program komputer untuk selanjutnya akan diolah. 

3.11.2 Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan program 

komputer. Analisis data meliputi:  
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1. Analisis Univariat 

Analisis Univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari 

hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi 

dan persentase dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmojo, 2005:188). Analisis ini 

dilakukan untuk analisis deskriptif variabel penelitian, terutama karakteristik sampel. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:188). Analisis 

bivariat pada penelitian ini, menggunakan program komputer. Analisis bivariat 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan antara kelompok 

eksperimen (pemutaran media audio visual/video) dengan kelompok kontrol (tanpa 

pemutaran media audio visual/video) pada petani desa Tegalglagah Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes 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 V 

PEMBAHASAN 

 

5.1   Pembahasan 

5.1.1 Analisis Skor Pengetahuan Keracunan Pestisida pada Kelompok 

Eksperimen (Pretest dan Posttest) 

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan pengetahuan mengenai keracunan 

pestisida pada kelompok eksperimen menunjukan bahwa korelasi nilai pretest 

dengan posttest dapat dinyatakan signifikan atau ada perbedaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara rata-rata skor pretest 

dan posttest pada kelompok eksperimen. Hal ini didasarkan pada perhitungan uji t 

berpasangan didapat nilai probabilitas    p value =0,0001 (<0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor pretest dan posttest pengetahuan pada 

kelompok eksperimen. Hasil yang bermakna ini menunjukkan bahwa pada 

kelompok eksperimen terjadi perubahan yang bermakna pengetahuan petani tentang 

keracunan pestisida setelah petani mengikuti penyuluhan dengan pemutaran media 

audio visual (video). 

Hasil analisis data pengetahuan petani yang masih rendah dari ke-16 

pertanyaan pretest sebelum dilaksanakan penyuluhan dengan pemutaran media 

audio visual (video) tentang keracunan pestisida pada kelompok eksperimen 

terhadap 30 responden adalah tentang pekerjaan yang paling sering menimbulkan 

terkena keracunan pestisida yang menjawab benar 7 orang (3,73%), warna label 

bahaya pestisida yang sangat beracun yang menjawab benar 9 orang (4,8%), posisi 

yang benar pada saat melakukan penyemprotan yang menjawab benar 10 orang 

70 
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(5,3%), jumlah penyemprotan yang baik dalam 1 minggu dan cara mencampurkan 

dosis pestisida yang menjawab benar 11 orang (5,87), waktu yang tepat untuk 

menyemprot yang menjawab benar 12 orang (6,4%). 

 Hasil analisis data pengetahuan petani yang masih rendah dari ke-16 

pertanyaan posttest setelah  dilaksanakan penyuluhan dengan pemutaran media 

audio visual (video) tentang keracunan pestisida pada kelompok eksperimen 

terhadap 30 responden adalah pekerjaan yang paling sering menimbulkan terkena 

keracunan pestisida dan waktu yang tepat untuk menyemprot yang menjawab benar 

13 orang (6,93%), warna label bahaya pestisida yang sangat beracun yang menjawab 

benar  14 orang (7,46%), efek jangka panjang keracunan pestisida pada tubuh 

manusia yang menjawab benar 19 orang (10,13%), jumlah penyemprotan yang baik 

dalam 1 minggu yang menjawab benar  20 orang (10,67%), pengertian pestisida, 

manfaat pestisida, posisi yang benar saat melakukan penyemprotan, cara pencegahan 

keracunan pestisida yang menjawab benar 21 orang (11,2%). 

 Jadi pengetahuan yang paling rendah dari keterangan diatas yaitu mengenai 

pekerjaan yang paling sering menimbulkan terkena keracunan pestisida yang tepat 

menjawab yang benar 7 responden setelah dilakukan penyuluhan dengan pemutaran 

media audio visual (video) menjadi 13 responden dan tentang warna label bahaya 

pestisida yang sangat beracun menjawab benar 9 responden setelah dilakukan 

penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) menjadi 14 responden. 

Hasil kegiatan penyuluhan pada kelompok eksperimen ini menunjukan bahwa 

terserapnya materi penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) oleh 

responden menunjukan bahwa pengetahuan petani meningkat.  
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Pengetahuan tentang keracunan pestisida pada kelompok eksperimen 

sebelum (pretest) dengan jangka waktu 15 hari setelah (posttest) penyuluhan dengan 

pemutaran media audio visual (video) cukup untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang keracuanan pestisida pada kelompok eksperimen. Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka perlu diadakannya program penyuluhan baik secara individu maupun 

kelompok menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik sasaran 

penyuluhan, misalnya penggunaan media video keracunan pestisida guna 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pada akhirnya diharapkan akan menjadi 

sebuah kebiasaan baik dalam hal perilaku petani. Selain itu diharapkan adanya suatu 

kegiatan yang mencakup penanganan keracunan pestisida agar petani tahu upaya 

pencegahan keracunan pestisida. 

Perbedaan yang bermakna antara nilai pretest dan posttest pada kelompok 

eksperimen ini menunjukan bahwa pengaruh penyuluhan dengan pemutaran media 

audio visual (video) terhadap peningkatan pengetahuan tentang keracunan pestisida 

pada petani bawang merah dapat membantu proses penyerapan informasi tentang 

keracunan pestisida yang dimaksud. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian 

dari Mirza Rizki Hapsari (2011) bahwa pengaruh penerapan metode brainstorming 

disertai pemutaran video terhadap peningkatan pengetahuan tentang gangguan akibat 

kekurangan iodium pada sisa kelas V SDN Gunung Wungkal Kecamatan Gunung 

Wungkal Kabupaten Pati. 

Dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan, media akan sangat membantu 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan dengan lebih jelas. Media pendidikan 

kesehatan pada hakikatnya adalah alat bantu pendidikan. Media pendidikan 
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kesehatan merupakan alat-alat atau saluran (channel) yang digunakan untuk 

mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003:71). Penggunaan media penyuluhan juga dapat mempengaruhi 

hasil peningkatan pengetahuan tentang keracunan pestisida pada kelompok 

eksperimen. Menurut Ircham Machfoedz dan Eko Suryani (2007:46), bila fasilitas 

untuk belajar dan sumber materinya cukup, tentu proses akan berhasil.  

5.1.2 Analisis Skor Pengetahuan Keracunan Pestisida pada Kelompok Kontrol 

(Pretest dan Posttest) 

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan pengetahuan mengenai keracunan 

pestisida pada kelompok kontrol menunjukan bahwa korelasi nilai pretest dengan 

posttest dapat dinyatakan signifikan atau ada perbedaan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara rata-rata skor pretest dan posttest 

pada kelompok kontrol. Hal ini didasarkan pada perhitungan uji t berpasangan 

didapat nilai probabilitas p value =0,0001 (<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan skor pretest dan posttest pengetahuan pada kelompok kontrol. 

Hasil yang bermakna ini menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol terjadi 

perubahan yang bermakna pengetahuan petani tentang keracunan pestisida setelah 

petani mengikuti penyuluhan tanpa pemutaran media audio visual (video). 

Hasil analisis data pengetahuan petani yang masih rendah dari ke-16 

pertanyaan pretest sebelum dilaksanakan penyuluhan tanpa pemutaran media audio 

visual (video) tentang keracunan pestisida pada kelompok kontr olterhadap 30 

responden adalah warna label  bahaya pestisida yang sangat beracun yang menjawab 

benar  7 orang (3,93%), pekerjaan yang paling sering menimbulkan terkena 

keracunan pestisida yang menjawab benar 8 orang (4,26%), posisi yang benar saat 
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melakukan penyemprotan dan Alat Pelindung Diri (APD) apa yang sebaiknya 

digunakan pada saat penyemprotan yang menjawab benar 10 orang (5,3%), waktu 

yang tepat untuk menyemprot,  jumlah penyemprotan yang baik dalam 1 minggu, 

efek jangka panjang keracunan pestisida pada tubuh manusia yang menjawab benar 

11 orangb(5,87%), ciri-ciri orang yang  terkena keracunan pestisida 12 orang 

(6,4%). 

Hasil analisis data pengetahuan petani yang masih rendah dari ke-16 

pertanyaan  posttest setelah dilaksanakan penyuluhan tanpa pemutaran media audio 

visual (video) tentang keracunan pestisida pada kelompok kontrol terhadap 30 

responden adalah pekerjaan yang paling sering menimbulkan terkena keracunan 

pestisida yang menjawab benar 9 orang (4,8%), warna label bahaya pestisida yang 

sangat beracun yang menjawab benar 12 orang (6,4%), ciri-ciri orang yang  terkena 

keracunan pestisida yang menjawab benar 13 orang (6,93%), waktu yang tepat untuk 

menyemprot dan posisi yang benar saat melakukan penyemprotan yang mejawab 

benar 14 orang (7,46%), apa efek jangka panjang keracunan pestisida pada tubuh 

manusia yang menjawab benar 15 orang (8%). 

Jadi pengetahuan yang paling rendah dari keterangan diatas yaitu mengenai 

warna label  bahaya pestisida yang sangat beracun yang menjawab benar 7 orang 

setelah dilakukan penyuluhan tanpa pemutaran media audio visual (video) menjadi 

12 responden dan tentang pekerjaan yang paling sering menimbulkan terkena 

keracunan pestisida yang menjawab benar 8 orang setelah dilakukan penyuluhan 

tanpa pemutaran media audio visual (video) menjadi 9 responden. Hasil kegiatan 

penyuluhan pada kelompok kontrol ini menunjukan bahwa terserapnya materi 
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penyuluhan tanpa pemutaran media audio visual (video) oleh responden menunjukan 

bahwa pengetahuan petani juga meningkat. 

Pengetahuan tentang keracunan pestisida pada kelompok kontrol sebelum 

(pretest) dengan jangka waktu 15 hari setelah (posttest) penyuluhan tanpa pemutaran 

media audio visual (video) cukup untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

keracuanan pestisida pada kelompok kontrol. Perbedaan yang bermakna antara nilai 

pretest dan posttest pada kelompok kontrol ini menunjukan bahwa penyuluhan tanpa 

pemutaran media audio visual (video) juga meningkatan pengetahuan tentang 

keracunan pestisida pada petani bawang merah dapat membantu proses penyerapan 

informasi tentang keracunan pestisida yang dimaksud. Hal ini juga diperkuat dengan 

hasil penelitian dari Indah Yulianti (2012) bahwa booklet  untuk meningkatkan 

pengetahuan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) demam berdarah dengue (DBD) 

di Desa Plumbungan Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen. 

Menurut Notoatmodjo S. (2012 : 51), promosi kesehatan merupakan kegiatan 

atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya 

pesan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang 

kesehatan yang lebih baik. Penyampaian pesan kesehatan dalam penelitian ini 

menggunakan penyuluhan seperti yang biasa dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu 

menadakan penyuluhan dan pemeriksaan cholinesterase untuk  menyampaikan 

informasi secara langsung kepada petani tentang keracunan pestisida. Sehingga 

dengan penyampaian informasi tersebut menyebabkan petani dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. 
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5.1.3 Pengaruh Pemutaran Media Audio Visual (video) terhadap Peningkatan 

Pengetahuan tentang Keracunan Pestisida pada Petani Bawang Merah 

di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peningkatan pengetahuan tentang 

keracunan pestisida pada petani kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

menunjukan bahwa korelasi nilai pretest dengan posttest sehingga dapat dinyatakan 

signifikan atau ada perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang bermakna antara selisih skor pengetahuan pada kelompok eksperimen dan 

kontrol. Hal ini didasarkan pada perhitungan uji t tidak berpasangan didapat nilai 

probabilitas p value =0,0001 (diatas 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang bermakna antara selisih skor pengetahuan pada kelompok 

eksperimen yang diberi penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) 

dan kelompok kontrol penyuluhan tanpa pemutaran media audio visual (video).  

Berdasarkan nilai selisih rata-rata skor pretest dan posttest pengetahuan pada 

masing-masing kelompok perlakuan, menunjukkan bahwa pada kelompok 

eksperimen memiliki nilai selisih rata-rata skor pretest dan posttest pengetahuan 

sebanyak 2,9 yang lebih tinggi dibandingkan pada kelompok kontrol sebanyak 1,53. 

Hal ini menunjukkan bahwa skor pengetahuan petani pada kelompok eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan skor pengetahuan petani pada kelompok kontrol, 

maka ada perbedaan yang bermakna antara selisih skor pengetahuan pada kelompok 

eksperimen yang diberi penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) 

dan kelompok kontrol tanpa pemutaran media audio visual (video). Dapat 

disimpulkan bahwa penyuluhan dengan pemutaran media audio visual tentang 

keracunan pestisida lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan keracunan 
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pestisida pada petani bawang merah di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes.  

Hasil penelitian ini memperkuat dengan hasil penelitian Diyah Sariyansah 

(2014) yang menyatakan bahwa  dengan menggunakan media  booklet  lebih baik 

dalam meningkatkan pengetahuan terhadap responden tentang alat pelindung diri 

pada pekerja pabrik tahu Desa Kalibening Banjarnegara. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa dengan menggunakan media dapat membantu proses penyerapan 

informasi tentang pengetahuan tentang  keracunan pestisida  pada petani bawang 

merah Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.  

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan 

dengan menyebarkan luaskan pesan dan menanamkan keyakinan sehingga 

masyarakat tidak hanya sadar tetapi juga mau, dapat melakukan suatu ajaran yang 

ada hubungannya dengan kesehatan (Irham Machfoed, 2007: 57). Penyuluhan 

pertanian mempunyai peran untuk membantu petani agar dapat menolong dirinya 

untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara baik dan memuaskan 

sehingga meningkatkan derajat kehidupannya. 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. 

Tidak hanya penyuluhan perlu adanya media agar petani lebih minat sehingga 

menghasilkan tayangan yang dinamis dan menarik untuk menyimak.  

Media audio visual (video) merupakan alternatif  media penyuluhan yang 

memberikan efektifitas dan efisiensi dalam hasil dan proses penyuluhan. Video 

dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD sehingga mudah dibawa kemana-mana, 
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mudah digunakan, dapat menjangkau audiens yang luas dan menarik untuk 

ditayangkan, mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah belajar. Adanya 

pemutaran media audio visual (video) bertujuan untuk menyampaikan pesan 

sehingga terjadi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani yang 

menyaksikan tayangan video keracunan pestisida.  

Hasil menggunakan penyuluhan dengan pemutaran media audio visual 

(video) lebih  efektif dibandingkan dengan penyuluhan tanpa pemutaran media audio 

visual (video) untuk meningkatkan pengetahuan tentang keracunan pestisida di Desa 

Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan karena 

dengan menggunakan media audio visual (video) responden lebih mudah memahami 

dan mencerna materi yang diberikan oleh peneliti.  Media audio visual (video) yang 

dibuat pada penelitian ini yaitu berupa video dengan desain yang menarik lebih 

menekankan pada gambar bergerak dan bersuara agar lebih mudah dipahami oleh 

petani. Di dalamnya berisi tentang pengertian pestisida, manfaat, simbol dan label 

bahaya pestisida, bahaya penggunaan pestisida, gejala, pencegahan dan  informasi 

tentang keracunan pestisida, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah 

menyemprot. Kelebihan dari  video ini adalah dapat dikemas dalam bentuk VCD 

dan DVD sehingga mudah dibawa kemana-mana, menarik ditayangkan, 

mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada keselarasan antara penelitian  

dengan teori yang ada. Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan menggunakan 

penyuluhan dengan pemutaran media audio visual (video) lebih efektif dibandingkan 

dengan penyuluhan tanpa pemutaran media audio visual (video) untuk 
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meningkatkan pengetahuan tentang keracunan pestisida pada petani bawang merah 

di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan perlu adanya inovasi media 

penyuluhan yang dapat menunjang keberhasilan suatu penyuluhan, misalnya dengan 

menggunakan media video keracunan pestisada dan juga perlu dikembangkan 

materi-materi yang ada di dalamnya namun tetap dikemas dalam bahasa dan 

tampilan yang menarik, sehingga pengetahuan petani mengenai keracuan pestisida 

dapat lebih berkembang. Sasaran penyuluhan agar lebih diperluas misalnya dengan 

pemberian penyuluhan kepada ibu-ibu. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dan hambatan dalam peneliti ini adalah peneliti kesulitan dalam 

hal partisipasi dari responden karena penelitian dilakukan berketepatan pada bulan 

ramadhan karena pagi hari petani sibuk kesawah sedangkan siangnya istirahat. 

Hambatan ini dapat diatasi dengan membagi waktu luang bagi para petani yaitu 

pertemuan pertama penelitian dibagi pada waktu sore hari untuk pertemuan 

kelompok eksperimen (pre-test ) dan penelitian dibagi pada waktu malam hari untuk 

pertemuan kelompok kontrol (pre-test). 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 ada pengaruh pemutaran media audio visual (video) terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang keracunan pestisida pada petani bawang merah di Desa 

Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

6.2 Saran 

6.2.1 Untuk Petani Bawang Merah Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes 

1. Pengetahuan para petani dalam hal keracunan pestisida perlu ditingkatkan lagi, 

salah satu caranya yaitu dengan sering menonton tayangan video yang diberikan 

oleh peneliti.  

2. Bapak-bapak yang sudah mendapatkan penyuluhan agar menyampaikan 

informasi yang sudah diperoleh kepada keluarga, saudara atau bapak petani yang 

lainnya dan dapat melakukan praktek dengan baik. 

6.2.2 Untuk Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

Saat ada pertemuan kelompok tani atau petani dari pihak desa menanyangkan 

video tentang keracunan pestisida  sehingga pengetahuan petani meningkat dan 

mempraktekan contoh yang benar sehingga dapat mengurangi angka kejadian 

keracunan pestisida, lebih baik mencegah dari pada mengobati. 
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6.2.3 Untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Diharapkan melakukan penyuluhan tentang keracunan pestisida secara rutin 

serta penyuluhan dapat didukung dengan media-media penyuluhan yang lebih 

efektif seperti halnya melalui media audio visual (video) sehingga petani lebih 

antusias untuk mendengarkan dan memahami isi materi untuk meningkatkan 

pengetahuan agar angka kejadian keracunan pestisida menurun. 

6.2.4 Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Memilih media yang lain ataupun mengembangkan media yang sudah ada 

apabila ingin melakukan penelitian tentang pengaruh atau efektifitas media, 

sehingga bisa menambah referesi tentang media-media pendidikan kesehatan. 

2. 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.  
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH PEMUTARAN MEDIA AUDIO VISUAL (VIDEO) TERHADAP 

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG KERACUNANPESTISIDA 

PADA PETANI BAWANG MERAH 

 

Hasil kuesioner ini untuk kepentingan penelitian dan bersifat rahasia. Peneliti 

berharap untuk diisi secara jujur dan apa adanya, tidak ada sanksi apapun terhadap 

hasil kuesioner ini. Atas kerjasamanya peneliti mengucapkan terimakasih. 

 

1. Petunujuk pengisian: 

2. Isilah identitas dengan benar 

3. Baca pertanyaan dengan teliti dan seksama 

4. Tulislah jawaban anda dengan tanda (X) 

IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden : 

Nama   : 

TTL /umur  : 

Masa kerja  :  

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

Tanggal wawancara : 

1. Menurut bapak/saudara apa itu pestisida? 

a. Pestisida merupakan bahan kimia yang membunuh hama tetapi tidak 

meracuni/membunuh tanaman 

b. Pestisida merupakan bahan kimia membunuh hama 

c. Pestisida merupakan bahan kimia yang sering digunakan oleh petani 

2. Menurut bapak/saudara apa manfaat pestisida? 

a. Mengurangi tenaga untuk menghilangkan hama 

b. Memberantas atau mencegah hama atau penyakit yang merusak tanaman 

bagian tanaman atau hasil pertanian 

c. Menghilangkan hama dengan cepat 

3. Menurut bapak/saudara kapan waktu yang tepat untuk menyemprot? 

a. Pagi hari pkl 08.00-11.00 wib atau sore hari pkl 15.00-18.00 

b. Pagi hari pkl 06.00-08.00 wib atau siang hari pkl 12.00-15.00 

 Lampiran 1 
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c. Pagi hari pkl 08.00-10.00 wib atau sore hari pkl 15.00-17.00 

4. Menurut bapak/saudara apa label warna bahaya pestisida yang sangat beracun? 

a. Warna coklat tua 

b. Warna merah tua 

c. Warna kuning tua 

5. Menurut bapak/saudara bagaimana mencampurkan dosis pestisida?  

a. Sesuai dengan keinginan petani 

b. Sesuai dengan takaran pada label kemasan 

6. Menurut bapak/saudara pada saat melakukan penyemprotan, bagaiman posisi 
yang benar? 

a. Mengikuti arah angin 

b. Berlawanan dengan arah angin  

7. Menurut bapak/saudara yang baik dalam 1 minggu berapa kali menyemprot? 

a. > 2x 

b. < 2x 

8. Bahaya apa yang akan timbul pada manusia apabila pestisida digunakan terus 
menerus? 

a. Tidak menimbulkan keracunan pestisida 

b. Menimbulkan keracunan pestisida 

9. Menurut bapak/saudara apa efek jangka panjang keracunan pestisida pada tubuh 

manusia? 

a. Menyebabkan tubuh lemas, letih, muntah-muntah 

b. Menyebabkan kanker, kemandulan pria dan keguguran 

10. Menurut bapak/saudara bagaimana pestisida masuk dalam tubuh manusia? 

a. Bakteri, mikroorganisme, virus, jamur 

b. Melalui kulit, hidung (saluran pernapasan), mulut (saluran pencernaan) 

11. Menurut bapak/saudara ciri-ciri orang yang  terkena keracunan pestisida? 

a. Muntah-muntah, lemah, letih, sakit kepala, kesulitan bernafas, air liur 

berlebihan, pandangan pudar, punggung pegal-pegal 
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b. Muntah-muntah, lemah, letih, sakit kepala, kesulitan bernafas, air liur 

berlebihan, pandangan pudar  

12. Yang bukan termasuk cara pencegahan keracunan pestisida? 

a. Makan dan minum atau merokok pada saat melakukan penyemprotan 

b. Gunakan alat pengaman, berupa masker penutup hidung dan mulut, kaos 

tangan, sepatu boot dan jaket atau baju berlengan panjang 

c. Penyemprot segera pulang setelah melakukan penyemprotan 

13. Alat Pelindung Diri (APD) apa yang sebaiknya digunakan bapak/saudara pada 

saat penyemprotan? 

a. Masker, baju panjang, topi dan sepatu boot 

b. Sepatu boot, masker, baju panjang, topi, dan sarung tangan 

c. Baju panjang dan topi 

14. Menurut bapak/saudara apa yang harus dilakukan setelah menyemprot? 

a. Istirahat sambil merokok 

b. Istirahat sambil minum dan makan 

c. Langsung mandi yang bersih menggunakan sabun 

15. Diantara pekerjaan dibawah ini yang paling sering menimbulkan terkena 

keracunan pestisida adalah 

a. Menyimpan dan memindahkan pestisida 

b. Menyiapkan larutan pestisida 

c. Mengaplikasikan pestisida 

d. Mencuci alat-alat pestisida 

16. Menurut bapak/saudara apa yang dilakukan pada baju yang digunakan 

menyemprot? 

a. Dicuci dan dicampur dengan pakaian lain 

b. Dicuci dan dipisahkan dengan pakaian lain  
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KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

N
o
 

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

N
a
m

a
 

J
en

is 

K
ela

m
in

 

U
m

u
r (th

) 

M
a
sa

 

k
erja

 (th
) 

N
a
m

a
 

J
en

is 

K
ela

m
in

 

U
m

u
r (th

) 

M
a
sa

 

K
erja

 (th
) 

1. Fatkhuri L 33 20 Waedi L 33 17 

2. Rowid L 43 20 Darus L 30 13 

3. Warsono  L 43 15 Mustofa L 34 16 

4. Kusriyadi L 40 20 Komarudin L 32 15 

5. Sakroni L 45 25 Tabri L 39 18 

6. Wirto L 40 16 Washadi L 32 13 

7. Suhaji L 42 23 Wustadi L 25 17 

8. Warju L 40 29 Warsa L 40 20 

9. Amad L 40 15 Sonya L 43 26 

10. Juarso L 40 15 Kasmi L 45 28 

11. Tawas L 45 30 Surip L 36 18 

12. A.Sayidi L 32 16 Cariyat L 40 21 

13. Susbandi L 44 20 Kargono L 29 13 

14. Imam Syafi’i L 35 15 Tarso L 45 26 

15. Saryadi L 40 21 Karyo L 30 14 

16. Rasjid L 45 30 Soni L 35 17 

17. Sulam L 45 32 Sukarno L 31 15 

18. Tomasno L 45 29 Sutanto L 32 15 

19. Wasroni L 43 20 Sunandar L 30 14 

20. Maskon L 25 10 Taruno L 23 10 

21. Wahadi L 40 21 Sean L 32 15 

22. Johari L 42 27 Slamet L 41 21 

23. Thohasyim L 43 25 Ahmad L 35 18 

24. Tarmo L 44 28 Harto L 45 30 

25. Toni Ardi L 28 10 Khumaidi L 25 10 

26. Imam Suhaji L 37 14 Kusnadi L 32 12 

27. Darup L 35 15 Hanif L 23 10 

28. Yadi L 38 17 Jafar L 27 12 

29. Tono L 28 12 Dartim L 40 23 

30. Sono L 32 14 Karno L 40 22 
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Hasil Uji  Validitas dan Reliabilitas 
 

Case Process ing Summ ary

20 100.0

0 .0

20 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listw ise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statis tics

.843 .842 18

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of  Items

 
 

Item -Total Statis tics

9.6500 16.134 .498 . .833

9.7500 15.250 .674 . .823

9.8500 15.713 .497 . .832

10.2000 15.853 .536 . .830

9.8000 15.432 .591 . .827

9.8000 15.537 .562 . .829

10.1000 15.884 .467 . .834

9.6500 15.608 .669 . .825

9.9500 15.839 .451 . .835

9.5000 17.105 .427 . .838

10.0500 15.734 .491 . .832

9.9500 15.418 .562 . .828

10.0000 15.579 .522 . .831

9.7500 18.408 -.170 . .864

9.6000 16.253 .527 . .832

10.3000 18.747 -.295 . .863

10.1500 16.029 .450 . .835

9.6000 16.253 .527 . .832

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Correc ted

Item-Total

Correlation

Squared

Multiple

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted
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Hasil Uji  Validitas dan Reliabilitas 
 

Case Process ing Summ ary

20 100.0

0 .0

20 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listw ise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statis tics

.884 .887 16

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of  Items

 
 

 

 
 

Item -Total Statis tics

8.8000 17.432 .498 . .879

8.9000 16.411 .702 . .870

9.0000 17.053 .482 . .880

9.3500 17.187 .522 . .878

8.9500 16.576 .625 . .873

8.9500 16.787 .568 . .876

9.2500 17.145 .474 . .880

8.8000 16.695 .728 . .870

9.1000 16.937 .499 . .879

8.6500 18.450 .419 . .882

9.2000 16.905 .520 . .878

9.1000 16.726 .552 . .877

9.1500 16.976 .492 . .879

8.7500 17.566 .523 . .878

9.3000 17.274 .463 . .880

8.7500 17.461 .559 . .877

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P15

P17

P18

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Squared

Multiple

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted



92 
 

 

 

 

Karekteristik Responden 

 

 

Statis tics

Umur

60

0

36.6000

38.5000

40.00

6.53076

42.651

23.00

45.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Minimum

Maximum

Umur

2 3.3 3.3 3.3

3 5.0 5.0 8.3

1 1.7 1.7 10.0

2 3.3 3.3 13.3

1 1.7 1.7 15.0

3 5.0 5.0 20.0

1 1.7 1.7 21.7

7 11.7 11.7 33.3

2 3.3 3.3 36.7

1 1.7 1.7 38.3

4 6.7 6.7 45.0

1 1.7 1.7 46.7

1 1.7 1.7 48.3

1 1.7 1.7 50.0

1 1.7 1.7 51.7

11 18.3 18.3 70.0

1 1.7 1.7 71.7

2 3.3 3.3 75.0

5 8.3 8.3 83.3

2 3.3 3.3 86.7

8 13.3 13.3 100.0

60 100.0 100.0

23.00

25.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00

44.00

45.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Lampiran 4 
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Statistics

Masa Kerja

60

0

18.7167

17.0000

15.00

6.01718

36.206

10.00

32.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Minimum

Maximum

 

 

Masa Kerja

5 8.3 8.3 8.3

3 5.0 5.0 13.3

3 5.0 5.0 18.3

4 6.7 6.7 25.0

9 15.0 15.0 40.0

3 5.0 5.0 45.0

4 6.7 6.7 51.7

3 5.0 5.0 56.7

6 10.0 10.0 66.7

4 6.7 6.7 73.3

1 1.7 1.7 75.0

2 3.3 3.3 78.3

2 3.3 3.3 81.7

2 3.3 3.3 85.0

1 1.7 1.7 86.7

2 3.3 3.3 90.0

2 3.3 3.3 93.3

3 5.0 5.0 98.3

1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

10.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

20.00

21.00

22.00

23.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

32.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Jenis  Ke lamin

60 100.0 100.0 100.0Laki-lakiValid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Statistics

Jenis  Kelamin

60

0

1.0000

1.0000

1.00

.00000

.000

1.00

1.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Minimum

Maximum
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Deskripsi Data Penelitian 

Analisis Univariat 
 
 
 

Frequencies 
 

 

 

Frequency Table 
 

Skor ke lom pok eksperim en (post-test)

2 6.7 6.7 6.7

5 16.7 16.7 23.3

3 10.0 10.0 33.3

4 13.3 13.3 46.7

4 13.3 13.3 60.0

8 26.7 26.7 86.7

4 13.3 13.3 100.0

30 100.0 100.0

7.00

8.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Statistics

30 30 30 30 30 30

0 0 0 0 0 0

11.2000 8.1667 2.9000 9.0000 7.5000 1.5333

12.0000 8.0000 3.0000 8.5000 7.0000 2.0000

13.00 7.00 3.00 7.00 7.00 2.00

2.28035 1.76329 1.47040 2.01717 1.85231 1.04166

5.200 3.109 2.162 4.069 3.431 1.085

7.00 5.00 .00 6.00 5.00 .00

14.00 11.00 5.00 13.00 11.00 4.00

336.00 245.00 87.00 270.00 225.00 46.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Minimum

Maximum

Sum

Skor

kelompok

eksperimen

(post-test)

Skor

kelompok

eksperimen

(pre-test)

Selisih

Kelompok

Eksperimen

Skor

kelompok

kontrol

(post-test)

Skor

kelompok

kontrol

(pre-test)

Selisih

Kelompok

Kontrol

Lampiran 5 
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Skor ke lom pok eksperim en (pre -tes t)

1 3.3 3.3 3.3

5 16.7 16.7 20.0

7 23.3 23.3 43.3

4 13.3 13.3 56.7

4 13.3 13.3 70.0

6 20.0 20.0 90.0

3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Selisih Kelompok  Eksperim en

2 6.7 6.7 6.7

3 10.0 10.0 16.7

6 20.0 20.0 36.7

10 33.3 33.3 70.0

3 10.0 10.0 80.0

6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Skor ke lom pok kontrol (pos t-tes t)

1 3.3 3.3 3.3

10 33.3 33.3 36.7

4 13.3 13.3 50.0

1 3.3 3.3 53.3

6 20.0 20.0 73.3

4 13.3 13.3 86.7

3 10.0 10.0 96.7

1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Skor ke lom pok kontrol (pre-test)

6 20.0 20.0 20.0

3 10.0 10.0 30.0

7 23.3 23.3 53.3

5 16.7 16.7 70.0

4 13.3 13.3 83.3

3 10.0 10.0 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Selisih Kelompok  Kontrol

5 16.7 16.7 16.7

9 30.0 30.0 46.7

13 43.3 43.3 90.0

1 3.3 3.3 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

 
UJI NORMALITAS 

 

 

 

One-Sam ple Kolm ogor ov-Sm irnov Tes t

30 30 30 30

11.2000 8.1667 9.0000 7.5000

2.28035 1.76329 2.01717 1.85231

.185 .179 .206 .140

.153 .179 .206 .140

-.185 -.151 -.157 -.094

1.014 .982 1.128 .765

.256 .290 .157 .601

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Skor

kelompok

eksperimen

(post-test)

Skor

kelompok

eksperimen

(pre-test)

Skor

kelompok

kontrol

(post-test)

Skor

kelompok

kontrol

(pre-test)

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Hasil Perbedaan Hasil Pre dan Post Post  test Kelompok 

Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples  Statis tics

11.2000 30 2.28035 .41633

8.1667 30 1.76329 .32193

Skor kelompok

eksperimen (post-test)

Skor kelompok

eksperimen (pre-test)

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples  Corre lations

30 .712 .000

Skor kelompok

eksperimen (post-test)

& Skor kelompok

eksperimen (pre-test)

Pair

1

N Correlation Sig.

Paired Samples  Test

3.03333 1.60781 .29354 2.43297 3.63370 10.333 29 .000

Skor kelompok

eksperimen (post-test) -

Skor kelompok

eksperimen (pre-test)

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif ference

Paired Dif ferences

t df Sig. (2-tailed)

 Lampiran 6 
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Hasil Perbedaan Hasil Pre dan Post Post  test Kelompok 
Kontrol  

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples  Statistics

9.0000 30 2.01717 .36828

7.5000 30 1.85231 .33818

Skor kelompok

kontrol (post-test)

Skor kelompok

kontrol (pre-test)

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples  Corre lations

30 .858 .000

Skor kelompok

kontrol (post-test)

& Skor kelompok

kontrol (pre-test)

Pair

1

N Correlation Sig.

Paired Samples  Test

1.50000 1.04221 .19028 1.11083 1.88917 7.883 29 .000

Skor kelompok

kontrol (post-test)

- Skor kelompok

kontrol (pre-test)

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif ference

Paired Dif ferences

t df Sig. (2-tailed)

 Lampiran 7 
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Hasil Perbedaan Hasil Pre  test antara Kelompok Kontrol dan 
Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statis tics

30 8.1667 1.76329 .32193

30 7.5000 1.85231 .33818

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Pre Test

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

Independent Samples  Test

.002 .963
Equal variances

assumed

Pre Test

F Sig.

Levene's Test for Equality  of  Variances

Independent Samples  Test

1.428 58 .159 .66667 .46691 -.26796 1.60129

1.428 57.860 .159 .66667 .46691 -.26801 1.60134

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Pre Test

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif ference

Std. Error

Dif ference Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif ference

t-test for Equality  of  Means

 Lampiran 8 
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Hasil Perbedaan Hasil Post  test antara Kelompok Kontrol 

dan Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group Statis tics

30 11.2000 2.28035 .41633

30 9.0000 2.01717 .36828

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Post Test

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

Independent Samples  Test

.205 .652
Equal variances

assumed

Post Test

F Sig.

Levene's Test for Equality of  Variances

Independent Samples  Test

3.958 58 .000 2.20000 .55585 1.08735 3.31265

3.958 57.149 .000 2.20000 .55585 1.08700 3.31300

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Post Test

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif ference

Std. Error

Dif ference Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif ference

t-test for Equality of  Means

 Lampiran 9 
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Hasil Perbedaan Hasil Selisih antara Kelompok Kontrol dan 
Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Group Statis tics

30 2.9000 1.47040 .26846

30 1.5333 1.04166 .19018

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Selisih

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

Independent Samples  Test

2.149 .148
Equal variances

assumed

Selisih

F Sig.

Levene's Test for Equality  of  Variances

Independent Samples  Test

4.154 58 .000 1.36667 .32899 .70811 2.02522

4.154 52.252 .000 1.36667 .32899 .70657 2.02677

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Selisih

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif ference

Std. Error

Dif ference Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif ference

t-test for Equality of  Means

Lampiran 10 
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Rekap data tabulasi tingkat pengetahuan sebelum dan stelah diberi 

penyuluhan pada kelompok eksperimrn dan kontrol 

R
esp

o
n

d
en

 

(k
elo

m
p

o
k

 

ek
sp

erim
en

) 

S
k

o
r 

k
elo

m
p

o
k

 

ek
sp

erim
en

 

(p
re-test) 

S
k

o
r 

k
elo

m
p

o
k

 

ek
sp

erim
en

 

(p
o
st-test) 

S
elisih

 

R
esp

o
n

d
en

 

(k
elo

m
p

o
k

 

k
o
n

tro
l) 

S
k

o
r 

k
elo

m
p

o
k

 

k
o
n

tro
l 

(p
re-test) 

S
k

o
r 

k
elo

m
p

o
k

 

k
o
n

tro
l 

(p
o
st-test) 

S
elisih

 

1. 11 13 2 1. 7 8 2 

2. 8 10 2 2. 5 7 2 

3. 11 12 1 3. 9 10 1 

4. 10 13 3 4. 7 7 0 

5. 10 12 2 5. 5 7 2 

6. 10 13 3 6. 8 11 3 

7. 7 11 4 7. 9 10 1 

8. 6 10 4 8. 10 11 1 

9. 8 11 3 9. 5 7 2 

10. 7 8 1 10. 9 10 1 

11. 9 14 5 11. 11 12 1 

12. 6 8 2 12. 5 7 2 

13. 9 14 5 13. 8 10 2 

14. 10 13 3 14. 7 7 0 

15. 7 7 0 15. 10 11 1 

16. 6 11 5 16. 11 13 2 

17. 6 11 5 17. 5 7 2 

18. 8 8 0 18. 10 12 2 

19. 10 13 3 19. 7 8 1 

20. 7 12 3 20. 8 12 4 

21. 7 13 4 21. 6 6 0 

22. 5 7 2 22. 7 9 2 

23. 11 14 3 23. 5 7 2 

24. 8 13 5 24. 8 10 2 

25. 9 14 5 25. 6 8 2 

26. 10 13 3 26. 7 7 0 

27. 7 8 1 27. 7 11 4 

28. 6 8 2 28. 9 10 1 

29. 9 12 3 29. 8 8 0 

30. 7 10 3 30. 6 7 1 
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Data tabulasi tingkat pengetahuan sebelum diberi penyuluhan pada kelompok 

eksperimen 

R
esp

o
n

d
en

 

P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
5
 

P
6
 

P
7
 

P
8
 

P
9
 

P
1

0
 

P
1

1
 

P
1

2
 

P
1

3
 

P
1

4
 

P
1

5
 

P
1

6
 

T
o

ta
l 

1. 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 
2. 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 
3. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 11 
4. 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 
5. 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 
6. 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10 
7. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 
8. 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
9. 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 
10. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
11. 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 
12. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 
13. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 
14. 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 
15. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7 
16. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 
17. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
18. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 8 
19. 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10 
20. 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 
21. 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 
22. 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 
23. 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 
24. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 8 
25. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9 
26. 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10 
27. 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 
28. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6 
29. 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 
30. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 7 

Total 17 18 12 9 14 10 11 22 15 20 17 19 16 18 7 18  
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Data tabulasi tingkat pengetahuan sesudah diberi penyuluhan pada kelompok 

eksperimen 

R
esp

o
n

d
en

  

P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
5
 

P
6
 

P
7
 

P
8
 

P
9
 

P
1

0
 

P
1

1
 

P
1

2
 

P
1

3
 

P
1

4
 

P
1

5
 

P
1

6
 

T
o

ta
l 

1. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 
2. 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 
3. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 
4. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13 
5. 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 
6. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 
7. 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 
8. 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 
9. 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 
10. 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 
11. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
12. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 
13. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
14. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
15. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7 
16. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 11 
17. 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 
18. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 8 
19. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
20. 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
21. 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 
22. 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 
23. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
24. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
25. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
26. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 
27. 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 
28. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8 
29. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
30. 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 10 

Total 21 21 18 13 28 21 20 25 19 24 23 21 22 22 13 24  
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Data tabulasi tingkat pengetahuan sebelum diberi penyuluhan pada kelompok 

kontrol 

R
esp

o
n

d
en

  

P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
5
 

P
6
 

P
7
 

P
8
 

P
9
 

P
1

0
 

P
1

1
 

P
1

2
 

P
1

3
 

P
1

4
 

P
1

5
 

P
1

6
 

T
o

ta
l 

1. 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 
2. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 
3. 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 9 
4. 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 
5. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 
6. 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 8 
7. 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 
8. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 10 
9. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 
10. 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 
11. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 
12. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 
13. 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 
14. 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 
15. 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
16. 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 
17. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 
18. 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
19. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 
20. 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 
21. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 
22. 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 
23. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 
24. 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 
25. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
26. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 
27. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 7 
28. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9 
29. 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 8 
30. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 

Total 14 15 11 7 19 10 11 20 11 22 12 15 10 23 8 17  
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Data tabulasi tingkat pengetahuan sesudah diberi penyuluhan pada kelompok 

kontrol 

R
esp

o
n

d
en

  

P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
5
 

P
6
 

P
7
 

P
8
 

P
9
 

P
1

0
 

P
1

1
 

P
1

2
 

P
1

3
 

P
1

4
 

P
1

5
 

P
1

6
 

T
o

ta
l 

1. 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 8 
2. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 
3. 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 
4. 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 
5. 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7 
6. 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 11 
7. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 
8. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 
9. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 
10. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 
11. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12 
12. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 
13. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 
14. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 
15. 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 
16. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 
17. 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 
18. 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 
19. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 
20. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 
21. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 
22. 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 
23. 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 
24. 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 10 
25. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 8 
26. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7 
27. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 11 
28. 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 
29. 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 
30. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 7 

Total 16 17 14 12 22 14 19 20 15 22 13 16 17 24 10 19  
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Gambar 1. Pre-test pada kelompok eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan pada kelompok eksperimen 
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Gambar 3. Intervensi atau perlakuan pada kelompok eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pre-test pada kelompok kontrol 
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Gambar 5  Pelaksanaan penyuluhan pada kelompok kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Post-test pada kelompok kontrol 

 

 



118 
 

 

 

 Gambar 7. Post-test pada kelompok eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


