
1 

 

 
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Petani merupakan kelompok kerja terbesar di Indonesia. Meski ada 

kecenderungan semakin menurun, angkatan kerja yang bekerja pada sektor 

pertanian masih berjumlah sekitar 37% dari angkatan kerja (Badan Pusat 

Statistik, 2012). Banyak wilayah kabupaten di Indonesia yang mengandalkan 

pertanian, termasuk perkebunan sebagai sumber Penghasilan Utama Daerah 

(PAD) (Achmadi, 2005). 

 

Untuk meningkatkan hasil pertanian yang optimal, dalam paket intensifikasi 

pertanian diterapkan berbagai teknologi, antara lain penggunaan agrokimia 

(bahan kimia sintetik). Penggunaan agrokimia, khususnya pestisida 

diperkenalkan secara besar-besaran (massive) menggantikan kebiasaan 

teknologi lama, baik dalam pengendalian hama maupun pemupukan tanaman 

(Achmadi, 2005). 

 

Pestisida merupakan salah satu teknologi modern yang terbukti mempunyai 

peranan dalam peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam lingkup kesehatan 

masyarakat, penggunaan pestisida telah berhasil mengendalikan vektor-vektor 

penyakit menular tertentu, sehingga mampu menurunkan prevalensi penyakit 

seperti: malaria, schistosomiasis, filariasis, dengue dan penyakit pes.             
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Di bidang pertanian, penggunaan pestisida memungkinkan petani untuk 

meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya dan bahkan mampu 

melindungi petani dari kerugian pasca panen (Departemen Pertanian RI, 

2005). 

 

Di sisi lain, pestisida merupakan racun yang tidak hanya berlaku bagi hama 

yang menjadi target sasarannya, namun memberikan dampak negatif bagi 

kesehatan tenaga kerja. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) dan Program Lingkungan Persatuan Bangsa-bangsa (UNEP), satu 

sampai lima juta kasus keracunan terjadi pada pekerja yang bekerja pada 

sektor pertanian, 20.000 diantaranya berakibat fatal. Sebagian besar kasus 

keracunan tersebut terjadi di negara berkembang (Depkes RI, 2004).  

 

Penelitian – penelitian tentang pengaruh paparan pestisida terhadap tingkat 

keracunan pestisida telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rustia dkk (2009), terhadap petani sayur yang berada di Kecamatan Gisting, 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, didapatkan 71,4% petani 

mengalami keracunan ringan dan sisanya sebanyak 26,4% mengalami 

keracunan sedang. Penelitian ini menunjukan bahwa sebanyak 97,8% petani 

sayuran dalam penelitian tersebut mengalami keracunan pestisida. Penelitian 

lainnya juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi (2005), terhadap 

petani sayur di Kota Jambi didapatkan 65,22% mengalami keracunan 

pestisida. 
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Angka kejadian keracunan pestisida tersebut kemungkinan disebabkan oleh 

banyak faktor. Adapun faktot-faktor tersebut meliputi faktor internal seperti 

umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, sikap perilaku, dan faktor 

eksternal seperti luas lahan, lama penanganan, penggunaan Alat pelindung 

Diri (APD) dan jenis tanaman yang disemprot (Achmadi, 2005).   

 

Mengingat manfaat pestisida dalam usaha perlindungan tanaman dan hasil 

pertanian, serta memperhatikan potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya, 

maka petani sebagai pengguna pestisida harus mempunyai pengetahuan yang 

memadai tentang pengelolaan pestisida agar terhindar dari risiko keracunan. 

Promosi kesehatan tentang risiko keracunan pestisida dan cara pengelolaan 

pestisida yang aman merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman petani dalam pengelolaan pestisida. 

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan pestisida, 

diharapkan dapat mengubah perilaku petani. Penelitian yang dilakukan oleh 

Teguh (2009), tentang analisis faktor resiko keracunan pestisida organofosfat 

terhadap keluarga petani di Kabupaten Magelang, menunjukan bahwa istri 

petani yang memiliki pengetahuan baik cenderung lebih sedikit mengalami 

keracunan pestisida dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan 

kurang. Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa tingkat 

pengetahuan responden tentang pestisida yang kurang, memberikan risiko 

1,96 kali lebih tinggi terhadap kejadian keracunan pestisida. 

 

Promosi kesehatan tentang pestisida dapat dilakukan melalui media massa 

atau secara langsung terhadap target sasaran. Departemen Kesehatan 
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Republik Indonesia (2004), telah mengeluarkan panduan tentang cara 

pengelolaan pestisida yang aman bagi kesehatan. Namun petani tidak 

mengerti karenanya perlu metode yang tepat dalam menyampaikan informasi 

ini agar dapat meningkatkan pengetahuan petani mengenai bahaya keracunan 

pestisida. Penelitian yang dilakukan oleh Maria (2003), tentang pengaruh 

pelatihan dan keselamatan kerja dalam penggunaan pestisida terhadap 

kelompok tani di kupang, menunjukkan bahwa petani yang diberi pelatihan 

cenderung lebih tinggi tingkat pengetahuannya, tetapi tidak dapat 

meningkatkan perilaku petani secara bermakna. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu inovasi baru mengenai metode mempromosikan penggunaan pestisida 

yang aman agar petani terhindar dari risiko keracunan pestisida.  

 

Hasil need assessment melalui focus group discussion yang dilaksanakan oleh 

tim peneliti pada 29 Maret 2011 terhadap kelompok tani di daerah penelitian 

memberikan gambaran bahwa peserta pernah mendapat informasi tentang 

cara pengelolaan pestisida melalui penyuluhan/ceramah oleh petugas 

penyuluh lapangan (PPL), tetapi mereka merasa belum memahami secara 

benar informasi tersebut sehingga berpengaruh pada perilaku penggunaan 

pestisida. Peserta mengharapkan adanya upaya promosi kesehatan yang lebih 

intensif, sehingga informasi yang diberikan dapat diterima dan dipahami 

dengan baik.  

 

Pendidikan kesehatan dengan pendekatan kelompok merupakan pilihan yang 

cukup efektif dalam pendidikan kesehatan berbasis masyarakat. Pendekatan 

kelompok memberikan dukungan dan dorongan bagi anggotanya dalam 
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memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk mengubah 

perilakunya serta perilaku tersebut. Salah satu metode pendidikan kesehatan 

dengan pendekatan kelompok yang sesuai dengan hasil need assessment 

adalah metode peer education. 

 

Peer education (pendidikan sebaya) adalah proses pendidikan yang 

dilaksanakan antar kelompok sebaya (peer group) dengan dipandu oleh 

pendamping yang juga berasal dari kelompok itu sendiri yang disebut peer 

educator (pendidik sebaya) (Ypeer, 2003). Peer education diharapkan lebih 

bermanfaat karena alih pengetahuan dilakukan antar kelompok sebaya yang 

mempunyai hubungan lebih akrab, “bahasa” yang digunakan sama, dengan 

cara penyampaian santai, sehingga kelompok sasaran lebih nyaman 

berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi termasuk masalah sensitif. 

Komunikasi menjadi lebih terbuka dan lebih efektif (USAID, 1998). 

Penelitian yang dilakukan oleh Murti (2006)  tentang  efektivitas promosi 

kesehatan dengan peer education dalam upaya penemuan penderita 

Tuberkulosa Paru di Kabupaten Badung Provinsi Bali menunjukan adanya 

peningkatan pengetahuan dan perilaku pada kelompok dasawisma setelah 

mendapat intervensi dengan pendekatan peer education. 

 

Kelurahan Rajabasa Jaya (RJ) memiliki lahan hortikultura terluas di Bandar 

Lampung. Luas lahan pertanian di desa RJ mencapai 254 hektar. Di daerah 

ini petani sangat menggantungkan hasil pertaniannya pada penggunaan 

pestisida. Subjek penelitian adalah petani hortikultura dengan pertimbangan 

bahwa petani hortikultura mempunyai risiko lebih tinggi terkena keracunan 
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pestisida. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh tim peneliti pada 28 

Maret 2011 terhadap petani di daerah penelitian, petani menyatakan tidak 

begitu mengerti tentang bahaya penggunaan pestisida bagi kesehatan dan 

gejala timbulnya keracunan pestisida. Hasil pengamatan pendahuluan, 

menunjukkan bahwa petani belum benar dalam tata cara pengelolaan 

pestisida.  

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan 

penelitian di wilayah tersebut. Promosi kesehatan melalui peer education 

pada penelitian ini diharapkan dapat lebih memperluas jangkauan promosi 

kesehatan. Melalui peer education, pesan promosi kesehatan dapat 

disampaikan kepada petani melalui jalur informal sehingga pesan lebih dapat 

diterima.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian adalah: apakah promosi kesehatan dengan metode 

peer education efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani hortikultura 

tentang risiko keracunan pestisida ? 
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C.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas peer education dalam meningkatkan pengetahuan 

petani hortikultura tentang keracunan pestisida di Kelurahan Rajabasa Jaya. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan petani hortikultura di Kelurahan 

Rajabasa Jaya tentang keracunan pestisida sebelum diberi 

perlakuan berupa promosi kesehatan dengan metode peer 

education. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan petani hortikultura di Kelurahan 

Rajabasa Jaya tentang keracunan pestisida setelah diberi perlakuan 

berupa promosi kesehatan dengan metode peer education. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah untuk 

kajian bagi peneliti lain dalam mengembangkan atau meneliti lebih lanjut. 

2. Bagi Dinas Pertanian 

Sebagai bahan pertimbangan dan upaya perlindungan serta pengendalian 

terhadap penggunaan pestisida yang aman bagi kesehatan. 

 

 



8 

 

 
 

3. Bagi Dinas Kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan promosi kesehatan 

yang tepat  tentang risiko keracunan pestisida. 

 

E.  Landasan Teori  

Konsep mengenai perilaku Green dikenal dengan model PRECEDE 

(Predisposing, Reinforcing and enabling cause in Educational diagnostic and 

Evaluating). Pada model tersebut dijelaskan bahwa kesehatan dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu: 

1. Faktor genetik atau keturunan, 

2. Faktor perilaku seseorang atau masyarakat, 

3. Faktor lingkungan. 

 

Faktor genetik, perilaku, dan lingkungan itu mempunyai hubungan yang 

timbal balik dimana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi. 

Selanjutnya faktor perilaku itu sendiri terbentuk dari tiga unsur yang meliputi: 

a. faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam 

lingkungan pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai 

kehidupan dan sebagainya. Selain mempengaruhi perilaku, faktor ini juga 

mempunyai hubungan timbal balik dengan faktor penguat. 

b. Faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Selain 

mempengaruhi perilaku, faktor ini juga mempengaruhi faktor 

predisposisi. 
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c. Faktor penguat (reinforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku kelompok referensi dari masyarakat. Faktor ini saling 

mempengaruhi dengan perilaku itu sendiri, juga dapat mempengaruhi 

faktor  pendukung, mempunyai hubungan timbal balik dengan faktor 

predisposisi. Faktor ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. 

 
 

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa perilaku seseorang atau 

masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan di mana peningkatan 

hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan 

tentang kesehatan dengan metode yang tepat. 
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Teori perilaku model Green dengan model PRECEDE digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Landasan Teori 

F.  Kerangka Konsep 

Prinsip pokok pendidikan kesehatan adalah proses belajar yang terdiri dari 

tiga unsur pokok, yaitu input, proses dan output. Input dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan petani hortikultura tentang risiko keracunan pestisida, 

yang dipengaruhi oleh faktor karakteristik petani hortikultura yang terdiri dari 

Faktor predisposisi: 

  Pengetahuan,  Keyakinan 

  Nilai-nilai kehidupan 

  Sikap,  Kepercayaan  

Faktor pendukung: 

  Ketersediaan sarana 

  Kemudahan sarana 

  Masyarakat/pemerintah 

  Perundang-undangan 

  Prioritas kesehatan 

  Keterampilan petugas  

Kesehatan 
Perilaku 

individu/masyarakat 

Faktor penguat: 

  Keluarga,  Teman sebaya 

  Guru,  Tokoh Masyarakat 

  Pelayanan Kesehatan 

  Pengambilan kebijakan  
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umur dan tingkat pendidikan. Proses berisi kegiatan promosi kesehatan 

tentang risiko keracunan pestisida dilakukan dengan metode peer education 

oleh peer educator sebagai kontrol. Output adalah peningkatan pengetahuan 

petani hortikultura tentang risiko keracunan pestisida. Berdasarkan uraian 

tersebut diatas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

G.  Hipotesis 

Metode peer education efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani 

hortikultura tentang keracunan pestisida. 

Faktor Predisposisi : 

Pengetahuan 

Faktor Penguat : 

Teman sebaya 

Promosi Kesehatan 

tentang keracunan 

pestisida dengan 

metode peer 

education 

Independent variable Dependent variable 

Umur, tingkat pendidikan, 

Budaya, Informasi, 

Pengalaman, Sosial 

Budaya petani 

Confounding variable 

Tingkat 

Pengetahuan 


