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PENGARUH PENYULUHAN DENGAN METODE CERAMAH 

MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET DAN FILM TERHADAP 
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TENTANG KERACUNAN PESTISIDA DI KELURAHAN RAJABASA 
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Oleh 

FAHMI AULIA 

Pestisida merupakan salah satu teknologi modern yang terbukti mempunyai 

peranan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, pestisida 

merupakan racun yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan petani. 

Mengingat manfaat pestisida yang begitu besar, maka petani harus memiliki 

pengetahuan yang baik agar terhindar dari keracunan pestisida. Untuk itu 

diperlukan adanya suatu promosi kesehatan. Promosi kesehatan dengan metode 

penyuluhan ceramah menggunakan media leaflet dan film diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan petani mengenai keracunan pestisida. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penyuluhan dengan 

metode ceramah menggunakan media leaflet dan film terhadap peningkatan 

pengetahuan petani tentang keracunan pestisida. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen semu (Quasi experimental) dengan rancangan pretest and 



posttest group design. Penelitian dilakukan pada bulan November sampai 

Desember 2012. Sampel penelitian berjumlah 60 orang yang terdiri dari 30 orang 

kelompok-1 dan 30 orang kelompok-2. Pemilihan Sampel ditentukan dengan 

teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. 

Analisis yang digunakan adalah análisis univariat dan análisis bivariat dengan 

menggunakan uji Wilcoxon dan Mann-whitney dengan taraf signifikansi α=0,05.  

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kenaikan nilai rerata pengetahuan petani 

dari pretest ke post test pada kelompok-1 adalah 2,77 dan kelompok-2 adalah 1,60. 

Hasil uji analisis pada masing-masing kelompok didapatkan nilai p=0,000 yang 

berarti bahwa ada pengaruh yang bermakna antara penyuluhan dengan metode 

ceramah menggunakan media leaflet dan film terhadap peningkatan pengetahuan. 

Hasil uji analisis antar kelompok diperoleh nilai p=0,014 dengan nilai mean 

difference pada kelompok-1 lebih besar dari kelompok-2, sehingga menunjukkan 

bahwa pada penelitian ini penyuluhan ceramah dengan media leaflet lebih efektif 

dibandingkan dengan penyuluhan ceramah menggunakan media film dalam 

meningkatkan pengetahuan petani tentang keracunan pestisida.  
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