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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pestisida Pertanian dan Bahayanya Terhadap Kesehatan 

Mujoko (2000) menyatakan bahwa pestisida secara harfiah berarti pet killing 

agent atau bahan pembunuh hama. Kemudian batasan operasional pestisida 

berkembang menjadi semua bahan yang digunakan untuk membunuh, 

mencegah, dan mengusir hama atau bahan yang digunakan untuk merangsang, 

mengatur, dan mengendalikan tumbuhan.  

 

Wudianto (2008), istilah pestisida merupakan terjemahan dari pesticide yang 

berasal dari bahasa latin, pestis dan caedo, yang dapat diterjemahkan secara 

bebas menjadi racun untuk mengendalikan jasad pengganggu. Istilah jasad 

pengganggu pada tanaman sering disebut organisme pengganggu tanaman. 

 

Menurut peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 

tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran Pestisida, Pestisida adalah zat kimia 

atau bahan lain dan jasad renik dan virus yang digunakan untuk : 

a. memberantas atau mencegah hama-hama tanaman, bagian-bagian 

tanaman, atau hasil-hasil pertanian; 

b. memberantas rerumputan; 

c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak 

diinginkan; 
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d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian 

tanaman, tidak termasuk pupuk; 

e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan piaraan dan 

ternak; 

f. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik 

dalam rumah tangga,  bangunan, dan alat-alat pengangkutan; 

g. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia atau binatang yang peril dilindungi dengan 

penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. 

 

Pestisida dibuat dari proses yang relatif simpel, bahan dasarnya terdiri dari 

kombinasi beberapa substansi kimia. Pertumbuhan industri pestisida 

pertanian sangat pesat, diperkirakan kini 45-50.000 bahan dasar pestisida 

dengan 600 bahan aktifnya (Tuormaa, 2004). 

 

Berdasarkan bahan kimia yang terkandung di dalamnya, maka pestisida 

digolongkan menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Organochlorine, contohnya : DDT, lindane, dieldrin, aldrin 

2. Organophospate, contohnya : dichlorovos, disulfoton, diazinon, 

malathion  

3. Carbamat, contohnya : propoxur (baygon), bux, carbaryl (sevin), mexa 

carbamate (zectran) 

Pestisida golongan organochlorine sangat ampuh untuk membunuh hama, 

tetapi sifatnya sangat persisten dalam tubuh makhluk hidup maupun 

lingkungan. Organophospate jauh lebih tinggi tokisitasnya, tetapi tidak 
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bersifat persisten, tetapi termasuk pestisida yang bertahan lama dalam tubuh 

(Murphy et al., 2002) 

 

Pestisida dapat membantu manusia mengatasi gangguan hama, tetapi 

aplikasi pestisida dapat menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan 

manusia apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Penelitian Mourad (2005) 

terhadap 48 orang petani di Gaza Strip, Palestina, menunjukkan bahwa 42 

orang (87,5%) mengalami gejala keracunan yang berhubungan dengan 

pestisida. Gejala potensial yang dialami petani berhubungan dengan 

keracunan pestisida adalah rasa panas seperti terbakar pada mata dan muka, 

iritasi kulit, rash pada kulit, mengeluarkan ingus dari hidung, sakit dada dan 

kelelahan. Dalam tubuh manusia organochlorine seperti Dichloro Difenil 

Trichloreytan (DDT) ditemukan dalam jaringan lemak tubuh manusia. 

Sebagai contoh, konsentrat yang tinggi dari aldrin telah dilaporkan pada 

sampel air susu ibu di India (Nair et al., 1992)  

 

Pemerintah Inggris menggambarkan bahwa pada tahun 1977, rata-rata 

kontaminasi DDT pada laki-laki 2,6 ppm dan wanita 1,6 ppm. Departemen 

Pertanian Inggris, Ministry of Agriculture Fisheries and Foot (MAAF) 1987, 

menemukan beberapa sampel makanan bayi terkontaminasi dengan 

pestisida (Tuormaa, 2004). Bila wanita yang sedang menyusui terpapar 

dengan pestisida, maka kemungkinan bayi yang minum Air Susu Ibu (ASI) 

tersebut juga akan terpapar pestisida. Penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan DDT, jenis pestisida yang terkenal ampuh untuk memberantas 

hama untuk sayur-sayuran di beberapa daerah di Jawa Barat terbukti telah 
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mencemari air susu ibu melalui makanan. Penelitian ini mendorong 

pemerintah pada tahun 1991 mengeluarkan larangan penggunaan DDT pada 

pertanian (Kompas, 2003). 

 

Pestisida sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, dapat menimbulkan 

keracunan bahkan pada dosis tertentu dapat menimbulkan kematian. 

Keracunan pestisida pada manusia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Keracunan akut : apabila pestisida masuk ke dalam tubuh manusia 

sekaligus dengan dosis tertentu dan dapat menyebabkan kematian. 

Gejala keracunan akut pada manusia menyebabkan pusing, mual, pupil 

mata menyempit sehingga penglihatan menjadi kabur, mata berair, 

mulut berbusa, berkeringat banyak, kejang-kejang, muntah, mencret, 

detak jantung cepat dan sesak nafas. World Health Organisation (WHO) 

1986, memperkirakan antara 800.000 sampai dengan 1.500.000 kasus 

keracunan pestisida di seluruh dunia dan 3000 – 28.000 menimbulkan 

kematian. Kebanyakan keracunan akut berhubungan dengan kecelakaan 

kerja (Tuormaa, 2004) 

2. Keracunan kronis : apabila pestisida masuk kedalam tubuh manusia 

secara berangsur-angsur dalam jumlah yang sedikit, sehingga 

penumpukan terjadi pada tubuh manusia. Efek keracunan kronis 

diantaranya berbahaya bagi sistem reproduksi karena efek pestisida 

dapat menyebabkan mutasi gen (mutagenicity) dan cacat pada anak 

yang lahir (teratogenicity). Penelitian retrospektif di Vietnam 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara paparan 

pestisida dengan anak lahir cacat. 
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Gejala keracunan kronis pestisida sangat beragam. Gejala tersebut 

muncul bergantung pada sistem organ mana yang dipengaruhinya. 

Adapun gejala-gejala keracunan kronis tersebut menurut Guven et al 

(1999) yaitu : 

 gejala pada sistem syaraf : masalah ingatan yang gawat, sulit 

berkonsentrasi, perubahan kepribadian, kelumpuhan, kehilangan 

kesadaran, dan koma; 

 gejala pada hati : hepatitis; 

 gejala pada sistem kekebalan : alergi, kemampuan daya tahan tubuh 

terhadap infeksi berkurang; 

 gejala pada sistem hormonal : beberapa pestisida mempengaruhi 

hormon reproduksi yang dapat menyebabkan penurunan produksi 

sperma pada pria dan pertumbuhan telur yang tidak normal pada 

wanita serta pelebaran tiroid yang menyebabkan terjadinya kanker 

tiroid. 

 

The London Foot Commision dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 426 

bahan kimia yang terdaftar sebagai pestisida, 68 ditemukan bersifat 

karsinogenik, 61 menyebabkan mutasi gen, 35 ditemukan mempunyai efek 

terhadap sistem reproduksi mulai dari impotensi sampai dengan lahir cacat 

dan 93 jenis menyebabkan iritasi kulit (Tuormaa, 2004). 

 

Tingkat keracunan pestisida dapat ditunjukkan oleh aktivitas cholinesterase 

dalam darah. Salah satu cara pemeriksaan cholinesterase darah adalah 

dengan tintometer tes. Berdasarkan berat ringannya efek keracunan pestisida 
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terhadap tubuh maka tingkat keracunan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan 

(Depkes, 1992) : 

1. Keracunan ringan : aktivitas cholinesterase 75 – 50 % mungkin telah 

terjadi over exposure perlu diuji ulang, jika responden lemah agar 

istirahat dan tidak kontak dengan pestisida selama dua minggu diuji 

ulang sampai sembuh 

2. Keracunan sedang : aktivitas cholinesterase 50 – 25 %, over exposure 

yang serius, perlu dikaji ulang, jika benar, istirahat dari semua 

pekerjaan yang berhubungan dengan pestisida dan jika sakit rujuk ke 

pemeriksaan medis 

3. Keracunan berat : aktivitas cholinesterase 25 – 0 %, over exposure yang 

sangat serius dan berbahaya, perlu diuji ulang, harus istirahat dari 

semua pekerjaan, jika perlu rujuk untuk pemeriksaan medis. 

 

B. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keracunan Pestisida 

 

 

Keracunan pestisida dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam 

tubuh maupun dari luar tubuh. 

1. Faktor dari Dalam Tubuh 

a. Usia 

Semakin bertambah usia seseorang maka akan semakin lama bekerja 

dengan pestisida sehingga semakin banyak pula paparan yang 

dialaminya. Selain itu, usia berhubungan dengan kekebalan tubuh 

dalam mengatasi tingkat toksisitas suatu zat. Semakin tua usia 



18 

 

seseorang maka efektifitas sistem kekebalan di dalam tubuhnya akan 

semakin berkurang (Arisman, 2004). 

b. Status gizi 

Semakin baik status gizi seseorang maka akan semakin sulit mengalami 

keracunan karena mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik. Tetapi, 

semakin buruk status gizi seseorang maka akan semakin mudah 

mengalami keracunan karena mempunyai sistem kekebalan tubuh yang 

kurang. 

c. Pengetahuan, sikap, dan praktek (tindakan) 

Bila seseorang telah setuju terhadap objek, akan terbentuk sikap positif 

terhadap obyek tersebut. Bila sikap positif terhadap obyek atau program 

telah terbentuk, diharapkan akan terbentuk niat untuk melakukan 

program tersebut. Bila niat tersebut akan betul–betul dilakukan, sangat 

bergantung terhadap beberapa aspek, seperti tersediannya sarana dan 

prasarana serta pandangan orang lain di sekitarnya. Misalnya, seorang 

petani berniat menggunakan APD secara baik dan benar pada saat 

menyemprot pestisida. Seharusnya, APD sudah tersedia sehingga petani 

dapat menggunakannya. Hal ini merupakan dorongan untuk melakukan 

tindakan secara tepat sesuai aturan kesehatan sehingga risiko terjadinya 

keracunan pestisida dapat dicegah atau dikurangi (Prijanto, 2009). 

d. Tingkat pendidikan 

Pendidikan formal yang diperoleh seseorang akan memberikan 

tambahan pengetahuan bagi individu tersebut. Dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan pengetahuan seseorang 
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tentang pestisida dan bahayanya lebih baik jika dibandingkan dengan 

individu yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga dalam 

pengelolaan pestisida, individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 

akan lebih baik (Prijanto, 2009). 

 

2. Faktor dari Luar Tubuh 

 

a.  Suhu lingkungan 

Suhu lingkungan berhubungan dengan waktu menyemprot karena 

semakin terik matahari atau semakin siang waktu menyemprot maka 

suhu akan semakin panas. Suhu lingkungan yang tinggi akan 

mempermudah penyerapan pestisida organofosfat ke dalam tubuh 

melalui kulit dan atau ingesti. Temperatur yang aman yaitu 24°C–30°C. 

Bila suhu melebihi yang ditentukan maka pekerja mudah berkeringat 

sehingga pori–pori banyak terbuka dan pestisida akan mudah masuk 

melalui kulit (Achmadi, 1991). 

b.  Penggunaan APD 

Pestisida umumnya adalah racun yang bersifat kontak. Oleh karena itu, 

penggunaan APD pada petani ketika bekerja menggunakan pestisida 

sangat penting untuk menghindari kontak langsung dengan pestisida. 

Departemen Kesehatan (2003) menyatakan bahwa jenis perlengkapan 

minimal yang digunakan oleh pengguna pestisida yang melakukan 

penyemprotan di luar lapangan, yaitu (1) pelindung kepala; (2) 

pelindung mata; (3) pelindung pernafasan; (4) pelindung badan; (5) 

pelindung tangan; dan (6) pelindung kaki. Penelitian Cross sectional di 
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Wisconsin Countis, menunjukkan 23% pestisida masuk melalui kulit, 

32% dilaporkan melalui saluran pernafasan pada petani yang tidak 

menggunakan APD secara rutin (Perry et al., 1998). Petani yang tidak 

memakai APD, mempunyai ririko keracunan pestisida lebih besar 

dibandingkan dengan petani yang memakai APD. 

c.  Cara penanganan pestisida 

Dalam menggunakan pestisida, perlu diperhatikan pemilihan jenis 

pestisida, peracikan, penyemprotan, pencucian alat, dan pembuangan 

sisa pembungkus pestisida. Suma’mur (1995) menyatakan bahwa 

penggunaan bahan kimia harus memenuhi prinsip dan cara kerja yang 

sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Adapun prinsip 

dan cara kerja tersebut, yaitu (1) saat mencampur, harus menggunakan 

sarung tangan karet, alat takar, dan pengaduk khusus sehingga terhindar 

dari kontak dengan kulit tangan; (2) saat menyemprot, harus searah 

dengan arah angin, memakai baju lengan panjang, celana panjang, serta 

perlengkapan pelindung kepala, mata, dan hidung; (3) selesai 

menyemprot, bekas pestisida dibungkus dan dikubur, air bekas cucian 

dibuang pada tempat yang tidak mencemari badan, mandi dengan  

sabun  dan mengganti pakaian sebelum melakukan pekerjaan lain, serta 

mencuci tangan sebelum makan. 

d.  Dosis pestisida 

Suma’mur (1995) menyatakan bahwa semakin besar dosis pestisida, 

semakin mempermudah terjadinya keracunan pada petani pengguna 

pestisida. Hal ini diperkuat oleh Mualim (2002) yang menyatakan 
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bahwa dosis pestisida yang semakin besar akan menyebabkan semakin 

besar kemungkinan terjadi keracunan. Bila dosis penggunaan pestisida 

bertambah, efek dari pestisida pun akan bertambah. Dosis yang tidak 

sesuai mempunyai resiko 4 kali untuk terjadi keracunan dibandingkan 

penyemprotan yang dilakukan dengan menggunakan dosis sesuai aturan. 

Untuk dosis penyempotan di lapangan khususnya golongan 

organofosfat, dosis yang dianjurkan 0,5–1,5 kg/ha (Djojosumarto, 

2008).  

e. Jumlah jenis pestisida 

Masing–masing pestisida mempunyai efek fisiologis yang berbeda-beda  

tergantung dari kandungan zat aktif dan sifat fisik pestisida tersebut. 

Pada saat penyemprotan, penggunaan pestisida > 3 jenis dapat 

mengakibatkan keracunan pada petani. Banyaknya jenis pestisida yang 

digunakan menyebabkan beragamnya paparan pada tubuh petani yang 

mengakibatkan reaksi sinergik dalam tubuh. Hal ini diperkuat oleh 

Suwarni (1997) yang menyatakan bahwa penggunaan pestisida lebih 

dari satu jenis mempunyai risiko lebih besar untuk terjadi keracunan 

bila dibandingkan dengan satu jenis pestisida.  

f. Toksisitas senyawa pestisida 

Pestisida yang mempunyai daya bunuh tinggi dalam penggunaan 

dengan kadar rendah menimbulkan gangguan lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan pestisida dengan daya bunuh rendah tetapi dengan 

kadar tinggi.  
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g. Bentuk dan cara masuk pestisida 

Racun dalam bentuk larutan akan bekerja lebih cepat dibandingkan 

dengan bentuk padat. Sedangkan racun yang masuk ke dalam tubuh 

secara intravena dan intramuskular akan memberikan efek lebih kuat 

dibandingkan dengan melalui mulut (Sartono, 2001). 

h.  Lama penyemprotan 

Achmadi (1993) menyatakan bahwa bahwa frekuensi dan lama 

penyemprotan akan menyebabkan semakin sering terpapar pestisida 

sehingga kecenderungan untuk keracunan semakin tinggi. Menurut 

Departemen Kesehatan (2003), lamanya penanganan pestisida per hari 

tidak boleh lebih dari 5 jam dan tidak lebih dari 5 hari per minggu. 

i.  Frekuensi penyemprotan 

Semakin sering menyemprot maka semakin tinggi pula resiko 

keracunan. Penyemprotan sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

Tenaga kerja yang mengelola pestisida tidak boleh mengalami 

pemaparan lebih dari 5 jam sehari atau 30 jam dalam seminggu 

(Direktorat Jenderal P2M dan PLP, 1992). 

j. Tindakan penyemprotan pada arah angin 

Penyemprotan yang baik searah dengan arah angin dan penyemprot 

hendaklah mengubah posisi penyemprotan bila arah angin berubah. 

Menurut WHO disyaratkan bagi pekerja penyemprot, bekerja pada 

kecepatan angin tidak lebih dari 4 – 12 km/jam (Achmadi, 1994). 
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k.    Masa kerja 

Semakin lama petani menjadi penyemprot maka semakin lama pula 

kontak dengan pestisida sehingga resiko keracunan terhadap pestisida 

semakin tinggi.  

 

C. Cara Pencegahan Risiko  Keracunan Pestisida 

Cara pengelolaan pestisida yang tepat dan aman dapat mengurangi risiko 

keracunan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan beberapa hal dalam 

mengaplikasikan pestisida pertanian mulai dari meracik pestisida, 

penyemprotan,personal hygiene, penyimpanan dan pembungan bekas wadah 

pestisida. 

1. Meracik pestisida 

Dalam meracik pestisida harus mengikuti petunjuk yang tercantum dalam 

label, tidak mencium pestisida karena sangat berbahaya apabila tercium, 

karena rata-rata bahan dasar pestisida adalah bahan kimia. Sebaiknya 

pada waktu pengenceran atau pencampuran pestisida dilakukan di tempat 

terbuka. Gunakan selalu alat yang bersih dan khusus. Dalam mencampur 

pestisida sesuaikan dengan takaran yang dianjurkan, tidak berlebihan dan 

tidak pula kurang (Sudarmo, 1990). Petani tidak diperkenankan 

mencampur pestisida sejenis, artinya insektisida dengan insektisida, 

kecuali bila ada anjuran. Menggunakan alat pengaduk yang panjang 

untuk menghindari percikan-percikan mengenai kulit, tidak mencampur 

pestisida dengan tangan, akan tetapi selalu memakai pengaduk dan 

sewaktu meracik pestisida harus memakai sarung tangan yang tidak dapat 
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tembus dan memakai masker. Bekerja dengan pestisida harus hati-hati, 

lebih-lebih yang konsentrasinya pekat, tidak boleh sambil makan, minum 

dan merokok. 

2. Pemakaian Pestisida dan Cara Penyemprotan 

Pemakaian pestisida dilakukan hanya apabila perlu untuk memberantas 

hama tertentu dan bukan berdasarkan tenggang waktu tertentu. Sebaiknya 

makan dan minum secukupnya sebelum bekerja dengan pestisida 

(Sudargo, 1997). Anak-anak tidak diperkenankan memakai pestisida, 

demikian pula wanita hamil dan orang yang tidak baik kesehatannya. 

Apabila terjadi atau terdapat luka harus ditutup, karena pestisida dapat 

diserap melalui luka. Menggunakan perlengkapan khusus yaitu : pakaian 

lengan panjang, celana panjang, sarung tangan, sepatu bot, kaca mata 

khusus, penutup hidung (masker) dan topi. Penyemprotan harus searah 

dengan arah mata angin dan tidak melakukan menyemprotan sewaktu 

angin kencang. Petani tidak merokok, makan dan minum sewaktu 

melakukan penyemprotan (Sudarmo, 1990). 

3. Personal Hygiene dan Aturan Lainnya 

Seluruh perlengkapan alat pelindung diri harus dicuci dengan baik secara 

berkala (Depkes RI, 1994). Fasilitas (termasuk sabun) untuk mencuci 

kulit (mandi) dan mencuci pakaian harus tersedia cukup. Mandi setelah 

menyemprot adalah merupakan keharusan yang perlu mendapat perhatian. 

Pekerja tidak boleh bekerja dengan pestisida lebih dari 4 – 5 jam dalam 

satu hari kerja, bila aplikasi dari pestisida oleh pekerja yang sama 

berlangsung dari hari ke hari (kontinyu dan berulang kali) dan untuk 
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waktu yang sama, diusahakan supaya tenaga kerja pertanian pengguna 

pestisida melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (Depkes RI, 

1994). 

4. Penyimpanan dan Pembuangan Bekas wadah Pestisida 

Pestisida disimpan pada tempat khusus, tidak boleh dekat dengan tempat 

penyimpanan makanan dan harus jauh dari jangkauan anak-anak. Wadah 

bekas pestisida harus dirusak, dikubur atau dibakar supaya tidak dapat 

digunakan oleh orang lain sebagai tempat makanan, minuman atau 

bahan-bahan lainnya (Sudarmo, 1990). 

 

D. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman 

orang lain, media massa maupun lingkungan (Notoatmodjo, 2005). 

 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang 

mendukung tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003). 

 

 

 

 



26 

 

1. Tingkat Pengetahuan 

Notoatmodjo mengemukakan yang dicakup dalam domain kognitf yang 

mempunyai enam tingkatan, pengetahuan mempunyai tingkatan sebagai 

berikut (Notoatmodjo, 2007) : 

a. Tahu (Know) 

Kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari, dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsang yang diterima. Cara 

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari 

antara lain : menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan dan 

mengatakan. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap 

sesuatu harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, dan sebagainya. 

c. Aplikasi (Aplication) 

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 

situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan 

sebagai pengguna hukum-hukum, rumus, metode, maupun prinsip 

dalam situasi yang lain tetapi masih ada kaitannya dengan satu sama 

lain. 
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d. Analisis (Analysis) 

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek dalam suatu 

komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat ilihat 

dari penggunaan kata kerja seperti kata kerja mengelompokkan, 

menggambarkan, memisahkan. 

e. Sintesis 

Kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam bentuk 

keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Kemampuan untuk melakukan suatu penelitian terhadap suatu materi 

atau objek tersebut berdsarkan suatu cerita yang sudah ditentukan 

sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada (Notoatmodjo, 

2003). 

  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), ada dua faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi status kesehatan, intelegensi, perhatian, minat, dan 

bakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, masyarakat, dan 

metode pembelajaran.  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut 

Sukanto (2000) antara lain : 

a. Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

b. Informasi 

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. 

c. Budaya 

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

d. Pengalaman 

Sesuatu yang dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

tentang sesuatu yang bersifat informal. 

e. Sosial ekonomi 

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi akan menambah tingkat 

pengetahuan. 

 

E. Promosi Kesehatan  

Promosi kesehatan mempunyai pengertian sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama 

masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta 

mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan 
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lingkungan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang 

berwawasan kesehatan. Pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat disertai dengan 

mengembangkan iklim yang mendukung, sehingga penekanannya pada 

pengembangan perilaku dan lingkungan sehat (Departemen Kesehatan, 2004).  

 

Konferensi Internasional Promosi Kesehatan I di Ottawa tahun 1986 

menghasilkan Piagam Ottawa (The Ottawa Charter for Health Promotion) 

yang merumuskan promosi kesehatan sebagai suatu proses memandirikan 

masyarakat dalam meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan dan memperbaiki kesehatan mereka. Piagam 

Ottawa juga merumuskan lima komponen utama promosi kesehatan, yaitu : 1) 

membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan (build healthy public 

policy); 2) menciptakan lingkungan yang mendukung (create supportive 

environments); 3) memperkuat gerakan masyarakat (strengthen community 

action); 4) mengembangkan keterampilan individu (develop personal skill); 5) 

reorientasi pelayanan kesehatan (reorient health services) (Wass, 2000).  

 

Konferensi Internasional Promosi Kesehatan VI di Bangkok tahun 2005 

merumuskan lima kunci dasar strategi promosi kesehatan yaitu: 1) promosi 

kesehatan berhubungan dengan penggerakan (health promotion is context 

driven); 2) promosi kesehatan mengintegrasikan tiga dimensi sehat menurut 

WHO yaitu fisik, sosial, mental (health promotion integrates the three 

dimensions of the WHO health definition); 3) promosi kesehatan merupakan 

dasar tanggung jawab pemerintah dalam mempromosikan kesehatan (health 
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promotion underpins the overall responsibility of the state in promoting  

health); 4) promosi kesehatan memperjuangkan kesehatan yang berkualitas 

sebagai kebutuhan publik (health promotion champions good health as a 

public good); dan 5) Partisipasi adalah dasar utama dalam promosi kesehatan 

(participation is a core principle in promoting health) (WHO, 2005). 

 

F. Pendidikan Kesehatan  

Green dan Kreuter (2000) mengemukakan bahwa pendidikan kesehatan 

merupakan komponen dari promosi kesehatan yang mempunyai bentuk 

intervensi berupa komunikasi, pelatihan dan umpan balik, sehingga 

dihasilkan motivasi, kemampuan dan penghargaan untuk menghasilkan 

perilaku yang kondusif terhadap kesehatan. Selanjutnya Ewles dan Simnett 

(1992) menyatakan bahwa pendidikan kesehatan merupakan unsur yang 

sangat penting dalam promosi kesehatan dengan tujuan memberikan 

informasi/pengetahuan tentang kesehatan yang dapat dipahami, sehingga 

dapat dipakai sebagai dasar membuat keputusan untuk merubah sikap dan 

perilakunya.  

 

Menurut WHO (1988), pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan yang 

terencana dengan tujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, persepsi dan 

perilaku seseorang atau masyarakat dalam pengambilan tindakan yang 

berhubungan dengan kesehatan. Pendidikan kesehatan akan membantu 

masyarakat untuk memahami perilaku seseorang atau masyarakat dalam 

pengambilan tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Pendidikan 

kesehatan akan membantu masyarakat untuk memahami perilaku mereka dan 
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cara perilaku ini berpengaruh terhadap kesehatan serta mendorong 

masyarakat untuk memilih cara yang tepat untuk hidup sehat. Mariani (2003) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan berupa 

pelatihan dengan metode ceramah dikombinasi dengan focus group 

discussion dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku tentang risiko 

keracunan pestisida. Karo (2006) membuktikan bahwa pendidikan kesehatan 

melalui agen peubah dapat meningkatkan pengetahuan,sikap dan perilaku 

keracunan pestisida. 

 

Menurut Sarwono (1997), pendidikan kesehatan itu pada dasarnya adalah 

suatu proses mendidik individu/masyarakat supaya mereka dapat 

memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Pendidikan 

kesehatan tidak terlepas dari proses belajar yang mempunyai tiga unsur pokok 

yang saling berhubungan yaitu masukan (input) menyangkut subjek/sasaran 

belajar, setelah diproses dengan teknik-teknik pendidikan tertentu akan 

menghasilkan keluaran (output) yaitu hasil belajar berupa perubahan perilaku 

sesuai dengan tujuan pendidikan kesehatan tersebut. Selanjutnya Simon-

Morton, Greene and Gottlieb (1995) mengemukakan bahwa faktor-fator yang 

mempengaruhi proses pendidikan adalah pendidik (fasilitator), peserta 

didik/sasaran belajar, metode belajar, bahan belajar dan alat bantu yang 

digunakan serta lingkungan belajar.  

 

Menurut Notoatmodjo (2007), metode pembelajaran dalam pendidikan 

kesehatan dipilih berdasarkan tujuan pendidikan kesehatan, kemampuan 

individu, kelompok, masyarakat, besarnya kelompok, waktu pelaksanaan 
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pendidikan kesehatan, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Metode 

pendidikan kesehatan dapat bersifat pendidikan individual, pendidikan 

kelompok dan pendidikan massa. Beberapa metode pendidikan kesehatan 

baik yang bersifat individual, kelompok maupun massal menurut 

Notoatmodjo (2007) yaitu bimbingan dan penyuluhan, wawancara, seminar, 

ceramah, simposium, diskusi kelompok, curah gagas, forum panel, 

demonstrasi, simulasi, dan permainan peran (role play). Selain metode-

metode tersebut, menurut Perry dan Sieving (1993) terdapat metode 

pendidikan kesehatan lain yang sedang populer digunakan saat ini yaitu 

metode peer education. Metode peer education menjadi sangat populer 

terutama dalam hal pencegahan penyebaran Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) di kalangan remaja (Peers et al., 1993). 

 

G. Peer education  

Peer education merupakan bagian dari pendidikan kesehatan. Peer 

mengandung pengertian seseorang yang memiliki derajat sama dengan orang 

lain atau seseorang yang termasuk dalam kelompok sosial yang sama 

terutama didasarkan atas kesamaan usia, kelas dan status. Education berarti 

mengembangkan pengetahuan, sikap, keyakinan dan perilaku seseorang dari 

proses belajar. Peer education (pendidikan sebaya) adalah proses belajar yang 

dilaksanakan antar kelompok sebaya (peer group) dengan dipandu oleh 

pendamping yang berasal dari kelompok itu sendiri yang disebut peer 

educator (pendidik sebaya) yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, 
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sikap, keyakinan dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam 

memelihara dan melindungi kesehatannya (Ypeer, 2003).  

 

Peer education dapat digunakan dalam kelompok kecil atau orang per orang, 

dalam lingkungan formal maupun non formal dan dalam berbagai setting 

seperti sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, tempat pertemuan sosial dan 

tempat-tempat yang tidak terjangkau. Kegiatan Peer education dapat 

dilakukan di mana saja, kapan saja asalkan berada dalam lingkungan yang 

kondusif (Blankhart, 2002).  

 

Shoemaker et al (1998) dan Flanagan et al (1996) dalam UNAIDS (1999) 

menyatakan bahwa pendidikan sebaya (peer education) biasanya melibatkan 

penggunaan anggota kelompok tertentu untuk menghasilkan perubahan di 

antara anggota lain dalam kelompok yang sama. Pendidikan sebaya sering 

digunakan untuk mengubah tingkat perilaku pada individu dengan cara 

memodifikasi pengetahuan, sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang. 

Namun, pendidikan sebaya juga dapat mempengaruhi perubahan di tingkat 

kelompok atau masyarakat dengan memodifikasi norma-norma dan 

merangsang tindakan kolektif yang mengarah pada perubahan program dan 

kebijakan yang ada dalam masyarakat. 

 

Peer education diharapkan lebih bermanfaat karena alih pengetahuan 

dilakukan antar kelompok sebaya, yang mempunyai hubungan lebih akrab, 

“bahasa” yang digunakan sama, dengan cara penyampaian yang santai, 

sehingga kelompok sasaran lebih nyaman berdiskusi tentang permasalahan 

yang dihadapi termasuk masalah yang sensitif. Komunikasi menjadi lebih 
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terbuka. Keberhasilan Peer education terletak pada saling bagi informasi 

kesehatan, saling tukar pengalaman dan keterampilan antara anggota 

kelompok yang memiliki derajat yang sama (AUSAID, 1998, YPeer, 2003). 

 

Inti dari program Peer education terletak pada pendamping/peer educator 

yang telah mendapatkan pelatihan (Ypeer, 2003). Peer educator harus 

memiliki kredibilitas dalam kelompok sasarannya. Kriteria seorang peer 

educator adalah mempunyai kemampuan interpersonal yang baik termasuk 

kemampuan mendengar, dapat diterima dan dihargai oleh kelompok sasaran, 

mempunyai perilaku yang tidak menghakimi, mempunyai sifat 

kepemimpinan dan mampu mempengaruhi kelompok sasaran (Blankhart, 

2002).  

 

Berbagai penelitian yang dilakukan tentang Peer education menunjukkan 

adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku di kalangan peer 

educator dan mereka yang dijangkau oleh intervensi Peer education. 

Penelitian Fuad et al. (2003) menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan 

remaja di Kodya Yogyakarta setelah perlakuan pendidikan kesehatan seksual 

untuk pencegahan HIV/AIDS dengan pendekatan Peer education. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Katzenstein et al. (1998, cit. UNAIDS, 

1999) pada pekerja pabrik di Zimbabwe menunjukkan insidensi HIV pada 

kelompok eksperimen yang diberi intervensi bimbingan dan pengujian HIV 

dengan Peer education 34% lebih rendah dari kelompok kontrol yang diberi 

intervensi bimbingan dan pengujian HIV tanpa Peer education. Lezin (2001) 

menyatakan penerapan metode Peer education pada remaja cukup efektif 
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dalam menumbuhkan perilaku positif terhadap kesehatan, sehingga perlu 

dipelajari pemakaian metode ini pada program orang dewasa.  

 

 


