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III. METODE PENELITIAN 

A.     Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu (Quasi 

experimental) dengan rancangan non-equivalent control group design with 

pre-test and post-test (Notoatmodjo, 2007). Model rancangan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

 

Kelompok eksperimen   O1  X1 X2  O2 

Kelompok kontrol   O3  X1   O4  

 

Keterangan :  

O1 dan O3      :   Pretes pada kelompok eksperimen  dan  kelompok  kontrol  

untuk mengetahui pengetahuan tentang risiko keracunan 

pestisida.  

X1                  :   Promosi kesehatan melalui  metode ceramah oleh fasilitator 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.  

X2                 :   Promosi kesehatan melalui metode peer education oleh peer 

educator pada kelompok kontrol.  

O2 dan O4     :   Post test untuk mengetahui pengetahuan responden tentang  

risiko keracunan pestisida pada kelompok eksperimen dan  

kelompok kontrol 1 minggu setelah perlakuan.   
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B.  Waktu dan Tempat 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 1 bulan. Lokasi penelitian 

ditetapkan peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) luas lahan 

hortikultura paling luas di Bandar Lampung; (b) belum pernah mendapatkan 

promosi kesehatan tentang risiko keracunan pestisida metode peer education 

dan (c) relatif mudah dijangkau dengan transportasi. Berdasarkan data dari 

Dinas Pertanian Bandar Lampung (2008), lahan hortikultura yang paling luas 

adalah Desa Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa (254 hektar).  

 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petani yang terhimpun dalam 

kelompok tani di Desa Rajabasa Jaya yaitu berjumlah 124 orang. Sampel 

penelitian untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ditetapkan 

dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Singarimbun dan Effendi, 

1995).Adapun kriteria inklusi adalah: 

1. Berumur 20-55 tahun 

2. Tingkat pendidikan minimal tamat SD 

3. Secara aktif menggunakan pestisida untuk menyemprot 

4. Bersedia menjadi responden penelitian 

Jumlah sampel yang diperlukan pada masing-masing kelompok agar 

memenuhi persyaratan statistik untuk uji beda, sehingga menjamin data dapat 

terdistribusi normal adalah minimal 30 orang (Singarimbun dan Effendi, 

1995). 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas (independent variable), yaitu promosi kesehatan tentang 

risiko keracunan pestisida dengan metode peer education 

2. Variabel terikat (dependent variable), yaitu pengetahuan petani tentang 

risiko keracunan pestisida.  

 

E. Definisi Operasional 

1. Promosi kesehatan dengan peer education adalah suatu bentuk penerapan 

pendidikan kesehatan yang diberikan oleh peer educator (kader 

kelompok tani) kepada peer group (petani pada kelompok tani) melalui 

diskusi kelompok atau perorangan dalam suasana non formal membahas 

materi tentang risiko keracunan pestisida dan pengelolaannya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.  

2. Peer educator adalah kader kelompok tani yang telah mendapatkan 

pelatihan tentang risiko keracunan pestisida oleh fasilitator tenaga 

kesehatan. Selanjutnya dapat meneruskan informasi yang diterimanya 

dalam pelatihan kepada petani lain dalam kelompoknya.  

3. Peer group adalah kelompok tani yang terdiri dari 3-4 orang, berasal dari 

kelompok tani yang sama dengan peer educator.  

4. Pengetahuan tentang risiko keracunan pestisida adalah nilai yang 

diperoleh dari kemampuan petani dalam menjawab kuesioner 

pengetahuan tentang risiko keracunan pestisida yang  terdiri dari 20 item 
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pernyataan dengan pilihan jawaban benar (B) dan salah (S). Setiap 

jawaban benar diberi nilai 1 dan setiap jawaban salah diberi nilai 0. Total 

skor diperoleh dari penjumlahan jawaban yang benar terhadap 

pernyataan pada kuesioner. Pengukuran pengetahuan dilakukan sebelum 

dan sesudah perlakuan menggunakan skala ukur data interval. Hasil 

penilaian berupa angka dari 0-20 dan data dikelompokan menjadi : < 4, 

5-8, 9-12, 13-16, 17-20.  

5. Umur adalah jumlah tahun hidup responden sejak dilahirkan sampai 

dengan saat penelitian, yang ditulis responden pada kuesioner. Diukur 

menggunakan skala ukur data rasio.  

6. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang 

ditempuh responden sampai tamat, yang ditulis responden pada kuesioner. 

Diukur menggunakan skala ukur data ordinal. 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

Data primer berupa karakteristik petani yaitu umur dan tingkat 

pendidikan didapatkan dari populasi sampel. Pemilihan sampel dilakukan 

oleh peneliti secara langsung ketika akan melaksanakan Pre test. Data 

primer lainnya adalah tingkat pengetahuan peer educator dan petani 

hortikultura tentang keracunan pestisida didapatkan dengan 

menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden.  
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2. Data sekunder 

Data sekunder berupa jumlah populasi petani diambil dari kantor 

Kecamatan Rajabasa. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pengetahuan adalah kuesioner 

yang  disusun berdasarkan beberapa referensi antara lain  Sudarmo (1990), 

Depkes RI (1994), Achamdi (1994), Wudiyanto (2002), Murphy (2002), 

Maria (2003) dan Tuormaa (2004), dan Mariana (2006). Bentuk kuesioner 

berupa pernyataan, dengan alternatif jawaban benar (B) dan salah (S). 

Adapun distribusi item pernyataan pada kuesioner, seperti tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Distribusi item skala pengukuran pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek Pengetahuan Nomor Item Jumlah 

Item 

1 Pengertian dan jenis pestisida 1,2 2 

2 Cara masuk pestisida 3,4 2 

3. Bahaya pestisida dan tanda-tanda 

keracunan pestisida 

5,6,8,7 4 

4 Faktor risiko keracunan  9,10,11 3 

5 Cara pengelolaan pestisida 12,13.14,15,16

,17,18,19,20 

9 

 Jumlah  20 
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H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur kegiatan penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan yaitu :  

1. Tahap persiapan  

a. Pengurusan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran Univeristas 

Lampung kepada pemerintah daerah setempat.  

b. Penjajagan awal dan koordinasi dengan kecamatan/puskesmas, desa 

yang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh dukungan.  

c. Uji coba alat ukur penelitian  

d. Persiapan fasilitator untuk pelatihan peer educator 

e. Persiapan fasilitator/penceramah  

f. Persiapan materi pelatihan peer educator. Pemilihan materi dilakukan 

dengan prinsip educational diagnostic, yaitu dengan mencari 

permasalahan yang dibutuhkan oleh populasi sampel. Adapun caranya 

yaitu dengan  melihat hasil pre test dimana akan dipilih materi 

berdasarkan pertanyaan yang paling banyak dijawab salah oleh 

kelompok sampel. 

g. Melakukan koordinasi dengan Kepala dan Ketua Kelompok tani 

dalam pemilihan peer educator dengan kriteria : memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik, diterima dan dihargai oleh kelompoknya 

(sesuai dengan budaya setempat), mempunyai perilaku yang tidak 

menghakimi, mempunyai sifat kepemimpinan, mampu mempengaruhi 

kelompoknya dan bersedia mengisi lembar pernyataan kesediaan 

menjadi peer educator. Jumlah peer educator yang dipilih tiga orang 

dari lima kelompok tani yang ada di Desa Rajabasa Jaya.  
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h. Koordinasi dengan Kepala Desa Rajabasa Jaya, ketua kelompok tani 

dan peer educator untuk memilih subjek penelitian sesuai dengan 

kriteria inklusi.  

 

2. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan penelitian adalah :  

1. Pengambilan data pre test responden pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen.  

2. Melakukan educational diagnostic untuk pemilihan materi 

pendidikan kesehatan berdasarkan hasil pre test. 

3. Promosi kesehatan dengan metode ceramah pada kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen. 

4. Pelatihan peer educator yang dilaksanakan bergantung pada 

banyaknya materi yang akan disampaikan sesuai educational 

diagnostic yang dilaksanakan pada tahap persiapan. Kegiatan 

pelatihan yang dilakukan pada hari pertama  yaitu pre test, pemberian 

materi dinamika kelompok, tata cara pengelolaan pestisida yang 

aman bagi kesehatan. Kegiatan pada hari selanjutnya yaitu pemberian 

materi pelatihan dengan konsep peer education, teknik komunikasi. 

Pelatihan peer educator menggunakan metode diskusi, brainstorming, 

permainan dan role play. Selanjutnya dilaksanakan post test untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan dan standarisasi peer educator. 

Standarisasi terhadap pengetahuan peer educator adalah dengan 

melihat nilai dari post test terhadap pengetahuan ≥ 70% menjawab 

benar. Semua peer educator dinyatakan lulus dengan nilai post test 
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86%-100% menjawab benar. Untuk meningkatkan keterampilan peer 

educator dilaksanakan role play penyampaian materi tentang tata 

cara penggunaan pestisida yang aman bagi kesehatan, kemudian 

dievaluasi oleh sesama peer educator dan dipandu oleh fasilitator 

untuk mencari kesepakatan cara penyampaian materi kepada 

kelompoknya masing-masing dalam rencana kegiatan pendidikan 

kesehatan tentang risiko keracunan pestisida pada kelompoknya (peer 

group), yang dibuat oleh semua peer educator sebelum penutupan. 

5. Promosi kesehatan oleh peer educator kepada kelompok eksperimen 

(peer group) melalui metode diskusi kelompok atau orang per orang 

bila diperlukan dalam suasana non formal dengan jadwal dan tempat 

pertemuan sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. 

4. Pengisian post test dilakukan 1 minggu setelah perlakuan berupa 

kuesioner pengetahuan yang diisi sendiri oleh responden (kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen) dan langsung dikumpulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Pelaksanaan Penelitian 

Promosi kesehatan 

oleh tenaga kesehatan 

Pre test untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

Post test untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

Promosi kesehatan 

oleh Peer educator 
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I.  Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data (editing, coding, 

entry, cleaning), selanjutnya data dianalisis. Pengolahan dan analisis data 

menggunakan program Statistical Program for Social Sciences (SPSS) for 

windows versi 17.  

 

Analisis data yang dilakukan secara umum meliputi : 

 

1.  Analisis Univariat 

 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif variabel-

variabel yang diteliti baik variabel bebas maupun variabel terikat.  

 

2. Analisis Bivariat 

 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya peran peer 

educator dalam meningkatkan pengetahuan petani hortikultura tentang 

keracunan pestisida. Sebelum melakukan analisis bivariat, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Uji Shapiro-Wilk karena sampel 

pada masing-masing kelompok kurang dari 50.  

 

Uji statistik yang digunakan untuk membandingkan pengetahuan 

responden sebelum dan sesudah perlakuan pada masing-masing 

kelompok adalah uji statistik paired t-test. Apabila data tidak 
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memenuhi syarat untuk dilakukan uji tersebut, maka data akan di 

analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon.  

 

Uji statistik yang digunakan untuk membandingkan pengetahuan 

responden antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

digunakan uji statistik independent t-test. Apabila data tidak memenuhi 

syarat untuk dilakukan uji tersebut, maka dilakukan uji alternatif 

dengan Uji Mann Whitney Semua keputusan uji statistik menggunakan 

taraf signifikansi α = 0,05. 


