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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA 
PESTISIDA DENGAN KEBIASAAN PETANI MENGGUNAAN ALAT 

PELINDUNG DIRI (APD) KETIKA MENYEMPROT PADI 
DI DESA LABAN KECAMATAN MOJO LABAN 

 
ABSTRAK 

 
Alif Wijayanti* 
Abi Muhlisin, SKM, M.Kep.** 
Dewi Listyorini, S.Kep.Ns.** 
 

Pestisida yang digunakan oleh petani dalam melakukan 
penyemprotan mengandung bahan berbahaya  bagi kesehatan. Petani yang 
melakukan penyemprotan tanaman padi tanpa menggunakan alat pelindung diri 
mempunyai peluang dalam terkena racun pestisida dibanding petani yang menggunakan 
alat pelindung diri. Alat pelindung diri (APD) bagi petani selama penyemprotan yang 
utama adalah memakai baju lengan panjang, celana panjang dan masker  selain 
perlengkapan APD lainnya seperti kacamata, sarung tangan, celemek, topi, maupun 
sepatu boot. Pentingnya penggunaan APD tersebut pada petani tidak terlepas dari 
pengetahuan petani tentang bahaya pestisida. Hasil studi pendahuluan diperoleh data 
bahwa masih banyak petani yang  memiliki pengetahuan kurang dan banyak yang tidak 
menggunakan APD saat melakukan penyemprotan padi. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya pestisida dengan 
kebiasaan petani menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika menyemprot padi di 
Desa Laban Kecamatan Mojo Laban.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan metode deskriptif korelatif. Populasi penelitian sebanyak 200 petani, sedangkan 
sampel yang diambil sebanyak 67petani dengan teknik pengambilan sampel accidental 
sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner pengetahuan petani tentang 
bahaya pestisida dan observasi penggunaan APD. Data penelitian kemudian dilakukan 
uji secara statistic dengan  Chi Square.Hasil penelitian memperlihatkan sebagian besar 
pengetahuan responden tentang bahaya pestisida kurang dan sebagian besar 
penggunaan APD kurang. Hasil uji Chi Square diperoleh nilai χ2= 0,120 p = 0,942  dan 
ditarik kesimpulan tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya 
pestisida dengan kebiasaan petani menggunaan alat pelindung diri (APD) ketika 
menyemprot padi  di Desa Laban Kecamatan Mojolaban. 

Kata kunci : pengetahuan,  pestisida,  petani,  alat pelindung diri 

 

Kata kunci : pengetahuan,  pestisida,  petani,  alat pelindung diri 
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF FARMERS TOWARDS 
PESTICIDES DANGEROUS  AND HABITUAL USE OF PERSONAL PROTECTIVE 

EQUIPMENT (PPE) WHEN SPRAYING RICE PLANT IN LABAN VILLAGE, 
MOJOLABAN SUB-DISTRICT 

 
ABSTRACT 

 
Pesticides used by farmers to spraying contain dangerous chemical substances. 

Farmers spraying pesticides without self protective equipment are in higher risk to contact 
with dangerous substance than those who use PPE. The following are primary 
equipments which are important to protect the farmers while spraying pesticides : long 
sleeves, long pants , masks and others such as :goggles, gloves, aprons, caps, boots. 
The importance of using PPE is strongly related to the knowledge level of farmers 
towards the dangerous of pesticides. Preliminary study result shows that there are still 
farmers who are lack of knowledge and use no PPE while spraying pesticides. The aim of 
this study is to know the relationship between the knowledge level of farmers about 
pesticides dangerous and the habitual use of PPE while spraying pesticides in laban 
village, mojolaban’s sub-district. the type of this study is quantitative research with  
descriptive correlative method involved 200 farmers while the rest, counting no less than  
67 farmers  involved used as samples taken with accidental sampling. The collected Data 
used questionnaires “knowledge of farmers about the dangers of pesticides and 
observation of the use of PPE”. The research data was then statistically tested by Chi 
Square.The Data results showedmost of theknowledgeof respondentsabout the dangers 
ofpesticidesis lessandlessthe majority ofthe use ofPPE. The data results of Chi Square 
found x2 = 0.120 p = 0.942 and then concluded that there was no relationship between 
knowledge level of farmers towards pesticides dangerous  and habitual use of personal 
protective equipment (PPE) when spraying pesticides to fertilize ricein Laban Village of 
Mojolaban. 

Key words: knowledge, pesticides, farmers, personal protective equipment 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Penggunaan pestisida secara 
tidak bijaksana dapat menimbulkan 
berbagai dampak negatif baik bagi 
manusia maupun lingkungan 
(Ameriana, 2008). Akibat yang 
ditimbulkan adalah keracunan, baik 
akut maupun kronis. Keracunan akut 
dapat menimbulkan gejala sakit 
kepala, pusing, mual, muntah dan 
sebagainya.  

Salah satu penyebab dari 
terjadinya keracunan akibat pestisida 
adalah petani kurang memperhatikan 
penggunaan alat pelindung diri (APD) 
dalam melakukan penyemprotan 
dengan menggunakan pestisida. Data 
yang diperoleh dari RSUD Sukoharjo, 
pada bulan Agustus 2010 sampai 
November 2011 terdapat 9 orang 
keracunan pestisida. Sedangkan di 

Puskesmas (UGD & Rawat Inap) Mojo 
Laban dari tahun 2008 sampai 2011 
terdapat 11 orang keracunan pestisida 
dimana 6 orang di rawat inap dan 5 
orang rawat jalan. Pada tahun 2008 
terdapat 1 orang keracunan pestisida, 
tahun 2010 terdapat  9 orang 
keracunan pestisida dan tahun 2011 
terdapat 1 orang keracunan pestisida. 
Korban keracunan pestisida yang 
memeriksakan diri ke puskesmas 
tersebut berasal dari Dukuh Canden, 
Plumbon, Gandengan, Gondangan, 
Candik, Tanjung, Wonopolo, Mojo, 
Nongko, Cangkol, dan Krajan. 

Berdasarkan hasil observasi 
yang dilakukan selama 2 minggu 
bahwa di Desa Laban, hampir semua 
petani menggunakan pestisida untuk 
meningkatkan hasil petanian mereka. 
Namun masih banyak petani ketika 
menyemprot padi tidak menggunakan 
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APD, dimana dari 12 petani yang 
menyemprot padi hanya ada 1 petani 
yang menggunakan masker, 4 petani 
menggunakan pakaian khusus/ 
basahan, dan tidak ada petani yang 
menggunakan sarung tangan, 
celemek, kaca mata, dan sepatu boot. 
Kebanyakan dari petani tersebut 
mengatakan sudah biasa tidak 
menggunakan APD. Petani tersebut 
mengatakan terlalu ribet jika 
menggunakan APD seperti masker, 
pekerjaan tidak akan segera selesai 
karena menyita waktu. Dari 7 petani, 5 
petani mengatakan tidak tahu bahaya 
pestisida, 1 petani mengatakan bisa 
terjadi infeksi dan 1 petani 
mengatakan bisa keracunan.  Tujuan 
Penelitian untuk mengetahui 
hubungan antara tingkat pengetahuan 
tentang bahaya pestisida dengan 
kebiasaan petani menggunakan alat 
pelindung diri (APD) ketika 
menyemprot padi di Desa Laban 
Kecamatan Mojo Laban.  
 
   
LANDASAN TEORI 

Pengetahuan seseorang 
tentang suatu objek akan 
mempengaruhi sikapnya terhadap 
objek tersebut dan selanjutnya sikap 
seseorang tentang suatu objek akan 
dapat mempengaruhi perilaku 
seseorang yang berkaitan dengan 
objek tersebut. Dengan pengetahuan 
yang luas tentang pestisida beserta 
bahayanya, para petani akan 
bertingkah laku baik sehingga dapat 
terhindar dari bahaya yang diakibatkan 
pestisida. Pengetahuan tentang 
penggunaan pestisida secara aman 
pada kegiatan pertanian, akan 
bermanfaat bagi orang yang 
menggunakan pestisida itu sendiri, 
juga masyarakat luas serta lingkungan 
secara umum (Rustia dkk, 2010) 

Namun faktanya petani 
menggunakan pestisida bukan atas 
dasar keperluan penggunaan pestisida 

secara indikatif, melainkan dengan 
cara cover blanket system, artinya ada 
atau tidak ada hama atau penyakit, 
tanaman tetap diberi aplikasi pestisida. 
Sehingga salah satu masalah 
kesehatan petani adalah penyakit 
akibat pekerjaan (occupational 
diseases) kerena penggunaan 
pestisida (Rario dkk, 2005). 

APD yang digunakan harus 
nyaman (enak dipakai), tidak 
mengganggu pelaksanaan pekerjaan, 
memberikan perlindungan efektif 
terhadap berbagai macam bahaya 
yang dihadapi (Suma’mur, 2009). 
Djojosumarto (2008) menyatakan 
bahwa, APD digunakan bukan saja 
ketika menyemprot tanaman, tetapi 
sejak mencampur dan mencuci 
peralatan aplikasi sesudah aplikasi 
selesai. APD yang harus digunakan 
adalah ; 
1. Pakaian sebanyak mungkin yang 

menutupi tubuh/pakaian ganti, 
yaitu celana panjang, baju lengan 
panjang dan tidak berkantung 
karena adanya kantung cenderung 
digunakan untuk menyimpan rokok 
dan sebagainya. 

2. Semacam celemek, dapat terbuat 
dari plastik atau kulit. Terutama 
digunakan ketika menyemprot 
tanaman tinggi. 

3. Penutup kepala, misalnya topi 
lebar atau helm khusus untuk 
menyemprot. 

4. Pelindung mulut dan lubang 
hidung, misalnya berupa masker 
sederhana atau sapu tangan atau 
kain sederhana lainnya. 

5. Pelindung mata, misalnya kaca 
mata. 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Desain penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif 
korelatif Sedangkan teknik 
pengambilan datanya adalah cross 
sectional (Budiman, 2011).Populasi 
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penelitian ini adalah sejumlah 200 
petani yang menggunakan APD. 
Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah accidental 
sampling. Diperoleh sampel sebanyak 
67 petani.  

Kriteria sampel penelitan terdiri 
dari criteria inklusi yaitu petani yang 
tinggal dalam lingkup Desa Laban, 
bersedia menjadi responden, baik 
pemilik atau bukan pemilik lahan 
pertanian yang terlibat dalam 
penyemprotan padi. Kriteria eksklusi 
adalah petani yang berasal dari 
lingkup Desa lain, petani yang sakit, 
petani yag tidak terlibat dalam 
penyemprotan padi. 

Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner 
dan observasi. Kuesioner dengan 
skala Guttman, Sedangkan untuk 
observasi, alat yang digunakan adalah 
check list. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan teknik 
statistik kuantitatif menggunakan 
analisis univariat dan bivariat. Analisa 
Bivariat yang digunakan adalah Chi 
Square (Sugiyono, 2009). 
HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden 
Kelompok  
 umur Frekuensi % 
27-38 11 16.4 
39-51 24 35.8 
52-64 24 35.8 
65-78 8 11.9 
Pendidikan    
Tidak sekolah 16 23.9 
SD 29 43.3 
SMP 9 13.4 
SMA 13 19.4 

 

Table 5 memperlihatkan responden 
banyak pada umur 39 sampai 64 
tahun. Sedangkan tingkat pendidikan 
banyak pada pendidikan SD. 

.  
Penggunaan Alat Pelindung Diri 
(APD) 
Responden dalam penggunaan APD 
terdiri dari celana panjang Baju  
lengan panjang masker sarung tangan 
topi, celana pendek,  celemek, 
kacamata pelindung, dan sepatu boot 
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Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan APD di Desa Laban 
Kecamatan Mojo Laban 

Jenis APD Frekuensi % 
APD  celana panjang   

Tidak memakai 39 58.2 
Memakai 28 41.8 

Baju  lengan panjang   
Tidak memakai 34 50.7 
Memakai 33 49.3 

APD  masker  
Tidak memakai 58 86.6 
Memakai 9 13.4 

APD  sarung tangan    
Tidak memakai 67 100 
Memakai 0 0 

APD  topi    
Tidak memakai 8 11.9 
Memakai 59 88.1 

APD celana pendek    
Tidak memakai 35 52.2 
Memakai 32 47.8 

APD celemek   
Tidak memakai 66 98.5 
Memakai 1 1.5 

APD  kacamata pelindung   
Tidak memakai 67 100.0 
Memakai 0 0 

APD  sepatu boot   
Tidak memakai 67 100.0 
Memakai 0 0 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dari berbagai jenis APD yang ada, masih  
banyak responden yang tidak memakai saat melakukan penyemprotan padi.  

 
Analisis Univariat 
Pengetahuan petani tentang bahaya 
pestisida 
Tabel 16. Distribusi  Responden 
Berdasarkan Pengetahuan Tentang 
Bahaya Pestisida di Desa Laban 
Kecamatan Mojo Laban 
Pengetahuan  Frekuensi % 
Baik  17 25.4 
Cukup  23 34.3 
Kurang  27 40.3 
Total    67 100.0 

Table 16 memperlihatkan banyak 
responden memiliki pengetahuan 
tentang bahaya pestisida yang  kurang 
yaitu 40,3%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Pemakaiaan APD  
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Pemakaian APD ketika 
Peyemprotan Padi di Desa Laban 
Kecamatan Mojo Laban 
 
Pemakaian APD Frekuensi % 
Baik 31 46.3 
Kurang  baik 36 53.7 
Total    67 100.0

Table 17 memperlihatkan 
53,7%  responden dalam pemakaian 
APD saat menyemprot tanaman padi 
masih kurang baik.  
 

 
 
 
 

Analisis Bivariat 
 
Analisis bivariat dilakukan dengan uji statistik Chi Square, dengan dasar 
pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi p<0,05. Hasil uji hipotesis 
ditampilkan dalam table 18. 
 
Tabel 18. Tabulasi Silang  Responden Berdasarkan Pemakaian APD Saat 
Peyemprotan Padi di Desa Laban Kecamatan Mojo Laban 
 

Pengetahua
n 

Penggunaan APD 
Total 2χ  P 

Baik Kurang  baik 

N % N % N % 

0.413 0,814 
Baik 9 13.4 8 11.9 17 25.4 
Cukup 10 14.9 13 19.4 23 34.3 
Kurang 12 17.9 15 22.4 27 40.3 
Total 31 46.3 36 53.7 67 100 

 
 

Table 18 menggambarkan 
hubungan antara pengetahuan 
responden dengan pengggunaan 
APD. Sebanyak 17 responden yang 
mempunyai pengetahuan baik, 
ternyata 8 responden masih kurang 
baik dalam penggunaan APD. Dua 
puluh tiga  responden dengan 
pengetahuan cukup, 13 responden 
kurang baik dalam penggunaan APD, 
demikian  juga pengetahuan 
responden yang kurang, 15 responden   
 
kurang baik dalam penggunaan APD.  
Hasil uji statistik menunjukkan nilai 

2χ = 0,413 dengan p = 0,814 (p>0,05). 
Hasil tersebut menunjukkan tidak ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan  
 

 
 
tentang bahaya pestisida dengan 
kebiasaan petani menggunaan alat  
pelindung diri (APD) ketika 
menyemprot padi  di Desa Laban 
Kecamatan Mojolaban. 
 
PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan 
penelitian dan hasil dari perhitungan 
tabulasi silang antara pengetahuan 
responden tentang  bahaya pestisida 
dengan penggunaan APD 
menunjukkan masih  banyak 
responden mempunyai pengetahuan 
dalam kategori kurang. Kurangnya 
pengetahuan tentang bahaya pestisida 
dapat dipengaruhi oleh latar belakang 
pendidikan responden. Hasil penelitian 
menunjukkan 43,3% responden 
berpendidikan SD. Banyaknya 
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responden yang berpendidikan 
sekolah dasar adalah kemampuan 
responden yang pada saat usia 
sekolah hanya mampu menyelesaikan 
sekolah dasar atau dahulu dikenal 
dengan sebutan Sekolah Rakyat (SR).  

Pendidikan adalah upaya untuk 
memberikan pengetahuan sehingga 
terjadi perubahan perilaku positif yang 
meningkat. Pendidikan sangat 
berpengaruh terhadap pengetahuan. 
Semakin tinggi pendidikan responden, 
diharapkan wawasan yang dimilikinya 
akan semakin luas sehingga 
pengetahuanpun juga akan 
meningkat, sebaliknya rendahnya 
pendidikan responden, akan 
mempersempit wawasan sehingga 
akan menurunkan pengetahuan, 
termasuk pengetahuan responden 
mengenai  bahaya pestisida dan 
penerapan pengetahuan yaitu 
kemauan untuk menggunakan alat 
pelindung diri dari bahaya yang 
ditimbulkan pada saat melakukan 
penyemprotan pestisida (Notoatmojo 
2003).  

Hasil penelitian mengenai 
tingkat pengetahuan  responden 
tentang bahaya pestisida 
menunjukkan 40,3% masih kurang, 
34,3% pengetahuan responden cukup, 
dan 25,4% pengetahuan responden 
sudah  baik. Ditinjau dari dari 
persentase penggunaan APD 
menunjukkan 83,6% responden tidak 
menggunakan. Gambaran tersebut 
menunjukkan bahwa responden yang 
mempunyai pengetahuan yang cukup 
maupun pengetahuan yang baik masih 
tetap tidak menggunakan APD. Oleh 
sebab itu, pengetahuan responden 
secara secara garis besar masih 
dalam pengetahuan tataran rendah, 
artinya bahwa responden hanya 
memiliki pengetahuan pada tingkat 
tahu dan memahami, namun belum 
sampai pada tataran mengaplikasi, 
menganalisis, sintesis serta evaluasi 
(Notodmojo, 2003). 

Pengetahuan responden pada 
tataran tahu dapat diartikan bahwa 
responden tahu akan bahaya yang 
diakibatkan dari penggunaan 
pestisida, namun tidak tahu  fungsi 
dari alat pelindung diri yang 
seharusnya digunakan saat 
penyemprotan. Tataran memahami 
dapat diartikan bahwa responden 
mengetahui bahaya yang dapat 
ditimbulkan pada saat penyemprotan 
dan responden tidak menggunakan 
APD. Tidak menggunakan artinya 
responden belum mengaplikasikan 
penggunaan APD. (Wawan, 2010).  

Responden dalam 
pelaksanaannya selama melakukan 
penyemprotan tanamanan padi 
diperoleh data bahwa dari 7 jenis APD 
yang ada, jenis seperti sarung tangan,  
kacamata pelindung dan sepatu boot 
tidak digunakan sama sekali. Ketiga 
jenis APD tersebut tidak digunakan 
oleh petani karena berbagai alasan.  

Pertama, untuk sarung tangan 
tidak digunakan karena alasan malas. 
Responden menyatakan bahwa 
penyemprotan dengan menggunakan 
sprayer atau semprotan akan lebih 
nyaman apabila responden tidak 
menggunakan sarung tangan. Sarung 
tangan akan menyebabkan tangan 
responden terasa panas apabila 
digunakan saat penyemprotan di pagi 
menjelang siang karena sinar 
matahari. Alasan kedua tidak 
digunakannya sarung tangan adalah 
mahalnya harga sarung tangan 
berbahan karet. Pentingnya alat 
pelindung diri bagi petani untuk 
meminimalisir kemungkinan terkena 
racun dalam proses pemeliharaan 
tanaman adalah hal yang mutlak. 
Sesuai dengan hasil penelitian Rifqi 
(2010), pekerja yang lalai dan sering 
mengabaikan tidak memakai sarung 
tangan lebih berpotensi terkena 
dermatitis.  

Alat pelindung diri lain yang 
tidak digunakan adalah sepatu boot. 
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Tidak adanya responden yang 
menggunakan sepatu boot dalam 
penyemprotan pestisida tanaman padi 
adalah faktor ketidaknyamanan pada 
bagian kaki. Artinya sepatu boot justru 
menjadikan pekerjaan penyemprotan 
menjadi lebih berkendala, karena 
responden melakukan penyemprotan 
di tanah berlumpur. Berbeda 
kondisinya jika responden tidak 
menggunakan sepatu boot. Lumpur 
yang menempel di kaki akan lebih 
cepat kering karena sinar matahari 
dan langkah berjalan juga tidak 
terganggu. Sepatu boot lebih cocok 
digunakan di kebun atau pada lahan 
dengan tanaman holtikultura atau 
buah-buahan.  

Alat pelindung diri yaitu 
kacamata juga tidak digunakan oleh 
semua responden. Kacamata 
pelindung seperti halnya sarung 
tangan karet juga memiliki harga yang 
mahal. Dengan pendapatan sebagai 
buruh petani yang tidak tetap, akan 
semakin sulit apabila petani harus 
membeli kacamata pelindung. Petani 
yang menggunakan kacamata pada 
saat penyemprotan lebih didasarkan 
faktor sinar matahari yang 
menyilaukan mata. Penggunakan 
kacamata ini berjenis kacamata sun 
glas yang berwarna hitam dan bukan 
kacamata pelindung diri yaitu yang 
menutupi mata dari butiran 
semprotaan pestisida. 

Alat pelindung diri lain yaitu 
baju lengan panjang menunjukkan 
50,7% responden tidak menggunakan 
sedangkan 47,8% manunjukkan tidak 
menggunakan celana panjang. 
Meskipun lebih banyak yang 
menggunakan baju dan celana 
panjang tetapi hasil penelitian di lokasi 
penelitian menunjukkan bahwa 
responden dalam penyemprotan tidak 
hanya melakukan penyemprotan saja, 
namun dalam pelaksanaannya 
responden selama menyemprot juga 
mengawasi apakah terdapat hewan 

pengganggu tanaman padi seperti 
siput/keong yang dapat mengganggu 
pertumbuhan tanaman padi, sehingga 
masih ditemukan responden yang 
memilih tidak meggunakan baju dan 
celana panjang.  

Selain itu, alat pelindung diri 
yang tidak digunakan adalah celemek. 
Hasil penelitian menunjukkan 98,5% 
responden tidak menggunakan 
celemek. Sebagian kecil responden 
yang menggunakan celemek tersebut 
menyatakan bahwa, responden 
menggunakan celemek hanya karena 
tanaman padi jika pagi hari 
mengembun sehingga diharapkan 
pakaian yang dikenakan tidak basah. 

Alat pelindung diri yang paling 
banyak digunakan adalah topi, yaitu 
88,1% responden menggunakan topi. 
Sebagian besar responden yang 
menggunakan topi saat penyemprotan 
lebih karena terik matahari yang begitu 
panas terutama pagi menjelang siang 
hari. Kerena saat penyemprotan 
responden membutuhkan waktu yang 
tidak sebentar ± 3 jam lebih.                         

Responden yang 
menggunakan masker pelindung 
menunjukkan hanya 1,4% saja, artinya 
lebih dari 50% responden yang belum 
menggunakan saat melakukan 
penyemprotan pestisida. Responden 
yang tidak menggunakan masker 
memiliki peluang terkena dampak 
keracunan dari butiran cairan pestisida 
yang yang disemprotkan.  Hal ini, 
sesuai dengan hasil penelitian Afrianto 
(2009) bahwa pengetahuan petani dan 
penggunaan alat pelindung diri 
mempengaruhi kejadian keracunan 
pada petani. 

Responden yang memiliki 
pengetahuan yang baik tentang 
bahaya racun maupun responden 
yang cukup maupun kurang 
pengetahuannya lebih banyak yang 
tidak menggunakan alat pelindung  diri 
pada saat penyemprotan. Oleh karena 
itu tinggi rendahnya pengetahuan 
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respoden belum menjadikan 
kesadaran untuk melindungi diri dari 
potensi terpapar keracunan pestisida. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian Rario dkk (2005), bahwa 
dengan pengetahuan yang tinggi akan 
mempengaruhi orang untuk 
mendudukkan sesuatu pada perspektif 
yang benar dan membandingkan 
dengan pengalaman dan pengetahuan 
yang dimiliki, sehingga persepsinya 
cenderung benar. 

Berdasarkan teori Lawrence 
Green (1980) dalam Maulana (2009), 
bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku seseorang 
tentang kesehatan selain pengetahuan 
adalah sikap, kepercayaan dan tradisi. 
Hal ini juga didukung oleh hasil 
wawancara, dimana mayoritas petani 
Desa Laban mengatakan bahwa tanpa 
menggunakan Alat Pelindung Diri 
(APD) petani tetap dalam kondisi 
sehat, sehingga petani menyikapi 
bahwa kontak dengan pestisida 
dianggap biasa-biasa saja. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Rario dkk, 
bahwa sikap terhadap praktek dapat 
berubah, baik oleh pengalaman atau 
faktor pendukung dan pendorong atau 
oleh suatu kondisi yang 
memungkinkan. Misalnya petani tetap 
mengabaikan keracunan pestisida, 
yang menurut mereka hal itu adalah 
suatu hal yang wajar dan biasa dialami 
serta sikap bahwa segala resiko itu 
ditempuh untuk mendapat hasil yang 
lebih baik. Faktor seperti itu dapat 
tumbuh karena dorongan faktor 
ekonomi (Rario dkk, 2005). 

Kepercayaan petani yang 
mengganggap bahwa, walaupun 
terkena pestisida baik dalam waktu 
penyimpanan, persiapan 
penyemprotan, penyemprotan dan 
selesai penyemprotan tidak pernah 
merasa khawatir sebab pestisida yang 
sedikit dianggap tidak berbahaya. Hal 
ini, menjadikan suatu tradisi dimana 
banyak petani yang tidak 

memperhatikan penggunaan APD 
untuk mengurangi resiko terjadinya 
keracunan. Selain itu, pengalaman 
petani selama bertahun-tahun 
menyemprot padi yang tidak pernah 
merasakan keluhan yang dirasakan, 
menjadi salah satu alasan bagi petani 
tidak menggunakan APD selama 
menyemprot padi. Kurangnya 
pengetahuan petani di desa Laban 
tentang bahaya pestisida baik dalam 
jangka pendek maupun jangka 
panjang, membuat kurangnya 
kesadaran petani dalam 
menggunakan APD. Untuk itu 
perlunya sosialisasi penggunaan APD 
ketika melakukan aplikasi 
menggunakan pestisida. 

SIMPULAN DAN SARAN 

simpulan  
1. Sebagian besar pengetahuan 

petani tentang bahaya pestisida 
masih kurang 

2. Sebagain besar petani kurang baik 
dalam menggunakan alat 
pelindung  diri (APD) saat 
melakukan penyemprotan 
tananam padi. 

3. Tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang bahaya 
pestisida dengan kebiasaan petani 
menggunaan alat pelindung diri 
(APD) ketika menyemprot padi di 
Desa Laban Kecamatan Mojo 
Laban. 
 

Saran 
1. Petani 

Hendaknya untuk lebih 
menambah pengetahuan tentang 
bahaya pestisida, melalui informasi 
dari petugas  atau dinas pertanian 
atau petugas kesehatan yang pada 
akhirnya diharapkan adanya 
peningkatan penggunaan alat 
pelindung diri dari kemungkinan 
terkena racun pestisida. 
2. Petugas kesehatan 
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Petugas kesehatan ataupun 
petugas dari dinas pertanian untuk 
memberikan pendidikan kesehatan 
mengenai pentingnya penggunaan 
alat pelindung diri. 
3. Peneliti lain 

Peneliti lain dapat 
mengembangkan dari materi 
penelitian  ini seperti  mengganti 
variabel lain yang kemungkinan ada 
hubungannya dengan penggunaan 
alat pelindung diri seperti  factor sikap, 
motivasi, harga alat pelindung diri.  
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