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ABSTRAK 

Salah satu penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada buruh  pabrik 
seperti adalah kurangnnya pengetahuan tentang pentingnya alat pelindung diri  
berupa masker dan kurangnya pendidikan kesehatan tentang manfaat Alat 
Pelindung Diri (APD) berupa masker dan penyakit yang di timbulkan apa bila 
pekerja tidak menggunakan masker, sehingga berdampak pada minimnya 
kesadaran buruh dalam menggunakan APD berupa masker selama bekerja 
(Suma’mur, 2009). Tidak terkecuali pada pekerja funiture di PT Kharisma 
Mandiri dan CV. Rose Three. Pendidikan kesehatan adalah salah satu cara 
penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberikan perubahan pengetahuan 
dan perilaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
pemberian pendidikan kesehatan tentang penggunaan masker terhadap perubahan 
pengetahuan dan perilaku pada pekerja funiture di sukoharjo. Rancangan 
penelitian dengan menggunakan metode quasi experimen pre-test and post-test 
control group design. Populasi penelitian ini adalah semua pekerja di PT 
Kharisma Mandiri yang berjumlah 170 pekerja dan CV Rose Three yang 
berjumlah 83 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden pada PT 
Kharisma Mandiri sebagai kelompok perlakuan sedangkan pada CV. Rose Three 
sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 38 responden. Instrumen penelitian ini 
menggunakan quesioner dengan 15 pertanyaan untuk mengukur pengetahuan 
responden, sedangkan untuk mengukur perilaku menggunakan observasi selama 
satu minggu. Pendidikan kesehatan diberikan 1 kali ± 45 menit.  Hasil pengukuran 
pengetahuan dan perilaku kemudian dilakukan uji normalitas data, didapat hasil 
pada kelompok pengetahuan data berdistribusi normal sedangkan pada kelompok 
perilaku data berdistribusi tidak normal sehingga pada kelompok pengetahuan 
dilakukan menggunakan uji paried t test dan uji  independent t-test sedangkan 
pada kelompok perilaku di uji dengan wilcoxon signed rank dan manwitney. Hasil 
penelitian diketahui pada kelompok perlakuan pengetahuan sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan rata-rata 22,4 setelah diberikan pendidikan kesehatan rata-
rata pengetahuan meningkat menjadi 25,1 dengan nilai p = 0,000. Sedangkan pada 
kelompok kontrol nilai p=0,945. Hasil uji pada perlakuan responden didapatkan 
nilai p-value pada hasil uji manwitney didapat P-value= 0,071 sehingga 
disimpulkan tidak ada perubahan perilaku setelah diberikan pendidikan kesehatan.  
 
Kata kunci : pendidikan kesehatan, penggunaan masker, pengetahuan dan perilaku 
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ABSTRACT 
 

One of the causes respiratory problems in factory workers as is kurangnnya 
knowledge about the importance of personal protective equipment such as masks 
and lack of health education on the benefits of Personal Protective Equipment ( 
PPE ) such as masks and what caused the disease when workers do not wear 
masks , so the impact on the lack of awareness of workers in the use of PPE such 
as masks during work ( Suma'mur , 2009) . No exception to workers at PT 
Kharisma Mandiri funiture and CV . Rose Three . Health education is one way of 
delivering a message that aims to provide knowledge and behavior change . The 
purpose of this study was to determine whether there is the effect of health 
education on the use of masks to changes in knowledge and behavior of workers 
in sukoharjo funiture . The research design using quasi experimental pre - test and 
post-test control group design . The study population was all the workers at PT 
Kharisma Mandiri amounting to 170 workers and CV Rose Three , amounting to 
83 people . The samples in this study were 40 respondents in PT Kharisma 
Mandiri as the treatment group , while the CV . Rose Three as the control group , 
amounting to 38 respondents . The research instrument using questioner with 15 
questions to measure the respondents' knowledge , while using behavioral 
observation to measure for one week . Health education is given 1 time ± 45 
minutes . Results of measurement knowledge and behavior then the normality test 
data, the results obtained in the group of normal distribution of data knowledge 
while in the distribution of data is not normal behavior so that the knowledge is 
done using a test group paried t test and independent t - test test while on behavior 
in the test group with wilcoxon signed rank and manwitney . The results are 
known in the prior knowledge of the treatment group was given health education 
on average 22.4 after being given health education on average knowledge 
increased to 25.1 with p = 0.000 . Whereas in the control group p = 0.945 . Test 
results obtained in the treatment responders p-value on the test results obtained 
manwitney P - value = 0.071 therefore concluded there was no change in behavior 
after being given health education . 
 
Keywords : health education , use of masks , knowledge and behavior 
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PENDAHULUAN 
 

 Indonesia sebagai salah satu 
negara didunia yang sangat 
berkepentingan terhadap masalah 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3). Hal ini desebabkan karena 
masalah kesehatan dapat 
menimbulkan berbagai dampak 
positif  dan negatif. Salah satu 
dampak kerja adalah meningkatnya 
Penyakit Akibat Kerja (PAK), 
program K3 diharapkan dapat 
mengurangi atau bebas dari 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
yang dapat meningkatkan efiensi dan 
produktivitas kerja. Agar terciptanya 
lingkungan yang aman, sehat dan 
bebas dari pencemaaran lingkungan 
(Tresnaniangsih, 2004). 

 Salah satu penyebab dari 
terjadinya gangguan pernafasan pada 
buruh  pabrik seperti meubel adalah 
kurangnnya pengetahuan tentang 
pentingnya alat pelindung diri  berupa 
masker dan kurangnya pendidikan 
kesehatan tentang manfaat APD 
berupa masker dan penyakit yang di 
timbulkan apa bila pekerja tidak 
menggunakan masker, sehingga 
berdampak pada minimnya kesadaran 
buruh dalam menggunakan alat 
pelindung diri berupa masker  selama 
bekerja (Suma’mur, 2009).  

 
TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui pengaruh 
pemberian pendidikan kesehatan 
tentang penggunaan masker terhadap 
peningkatan pengetahuan dan 
perilaku pada pekerja funiture di 
sukoharjo. 
 
 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pendidikan Kesehatan 

 Pendidikan kesehatan adalah 
suatu upaya atau kegiatan untuk 
menciptakan  perilaku masyarakat 
yang kondusif untuk kesehatan. 
Artinya pendidikan kesehatan 
berupaya agar masyarakat mengetahui 
cara memelihara kesehatan, 
menghindari dan mencegah hal-hal 
yang merugikan kesehatan mereka 
dan orang lain. Pendidikan kesehatan 
adalah salah satu pendidikan yang 
dilakukan dengan cara menyebarkan 
pesan menanamkan keyakinan 
sehingga ada, tahu dan mengerti, 
tetapi juga mau serta bisa melakukan 
sesuatu tindakan yang ada 
hubungannya dengan kesehatan 
(Arikunto, 2005). 
 
Pengetahuan Penggunaan Masker 

Menurut (Wawan, 2010), faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan 
adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat pendidikan, semakin 

tinggi pendidikan  pekerja mebel, 
diharapkan mampu menerima 
informasi pengetahuan termasuk 
menambah pengetahuan dari 
pendidikan kesehatan. 

2. Informasi, informasi yang 
bermanfaat diharapkan dapat 
menambah pengetahuan termasuk 
pengetahuan tentang manfaat 
pemakaian  masker.  

3. Budaya, lingkungan kerja dapat 
mempengaruhi kebiasaan pekerja 
menggunakan masker 

4. Pengalaman, pengalaman  pekerja 
dalam menggunakan masker 
berkaitan dengan keluhan yang 
pernah dirasakan apabila tidak 
menggunakan masker. 

Peningkatan pengetahuan tidak 
selalu menyebabkan perubahan sikap 
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dan perilaku pada diri seseorang. 
Pengetahuan adalah sesuatu yang 
perlu, tetapi bukan merupakn faktor 
yang cukup untuk merubah sikap dan 
perilaku yang baik. Perlu ada 
“isyarat” yang cukup kuat untuk 
seseorang untuk bertindak sesuai 
dengan pengetahuan sehingga tidak 
ada hubungan antara pengetahuan 
dengan praktik penggunaan masker 
(Green, 1980). Hal tersebut terbukti 
bahwa pekerja yang memiliki 
pengetahuan yang baik ini sebagian 
besar memiliki praktik yang kurang 
baik dalam penggunaan masker, 
sedangkan pekerja dengan 
pengetahuan yang kurang baik juga 
memiliki praktik yang kurang baik 
dalam penggunaan masker. Hal 
tersebut mungkin dikerenakan 
walaupun responden mengetahui 
akibat yang dapat terjadi bila tidak 
menggunakan masker, namun 
responden tidak merasakan terjadi 
sesuatu hal yang buruk pada mereka 
sehingga responden tidak terpacu 
untuk berperilaku baik sehingga 
pengetahuan yang ada dalam pikiran 
tidak sampai diterapkan dalam 
tindakan nyata 
 
Perilaku dalam penggunaan 
masker 

Dasarnya perilaku manusia 
adalah tindakan atau aktifitas dari 
manusi itu sendiri, baik yang dapat di 
amati secara langsung atau maupun 
yang tidak dapat di amati oleh pihak 
luar. Berdasarkan bentuk respon 
terhadap stimulus, perilaku dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu perilaku 
tertutup dan perilaku terbuka 
(Purwanto, 2000). 

Faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku seseorang 
menurut Green dalam Notoatmojo 

(2003) adalah pertama faktor-faktor 
predisposisi (Predisposing factors) 
yaitu faktor ini mencakup, 
pengetahuan dan sikap masyarakat 
terhadap kesehatan, tradisi dan 
kepercayaan masyarakat terhadap hal-
hal yang berkaitan dengan kesehatan, 
sistem nilai yang dianut masyarakat, 
tingkat pendidikan, dan tingkat sosial 
ekonimi. Kedua faktor-faktor 
pemungkin (enabling factors) yang 
meliputi keterampilan, sumber 
pelayanan kesehatan, lingkungan, dan 
sebagainya. Ketiga adalah faktor-
faktor penguat (reinforcing factors) 
yang terwujud dalam sikap dan 
perilaku orang lain misalnya orang 
tua, tokoh masyarakat, petugas 
kesehatan, atau petugas yang lain. 
 
Masker 

Menurut (Cucunawangsari, 
2006), cara menggunakan masker 
yang benar adalah sebagai berikut: 
1) Masker harus menutupi hidung dan 

mulut rapat-rapat 
2) Tali atau pita plastik harus berada 

pada tempatnya dan terikat dengan 
baik 

3) Hindari memegang masker yang 
sudah terpasang, karena dapat 
mengurangi fungsinya untuk 
memberikan perlundungan 

4) Masker harus diganti setiap hari 
(masker bedah ). Jika masker dari 
kain harus dicuci bersih setiap kali 
setelah dipakai 

5)  Gantilah masker jika sudah rusak 
atau sobek. 
 

Manfaat Penggunaan masker 
Pekerja yang menggunakan 

masker mempunyai keuntungan lebih 
besar dari pada tidak 
memanggunakan masker. 
Keuntungan dalam menggunakan 
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masker adalah pekerja dapat 
meminimalkan paparan dan 
keracunan debu yang masuk ke 
saluran pernapasan pekerja serta 
memberikan keuntungan masa kerja 
lebih panjang karena pekerja 
terhindar dari paparan debu beracun 
yang dapat meracuni tubuh atau 
bahkan mematikan (Soedjono, 1985). 

 
Akibat pekerja apabila tidak 
menggunakan APD masker. 
 

Dampak pekerja apabila pada 
saat berkerja tidak menggunakan 
masker maka akan terpapar debu 
pengmplasan. Kondisi seperti ini 
dapat mengakibatkan gangguan 
kesehatan antara lain : 
1) Gangguan kesehatan pada organ 

paru-paru 
Alat fisiologi tubuh yang 
mengatur kapasitas pernafasan 
adalah paru-paru, apabila paru-
paru ini terganggu oleh benda 
asing atau debu maka seseorang 
akan terjadi sakit pada seluran 
pernapasan tersebut. Debu 
pengamplasan sangat berbahaya 
karena pertikelnya yang sangat 
kecil dan tajam. Apabila terhirup 
atau masuk kedalam tubuh kita 
dan nantinya akan menempel atau 
tertancap di paru-paru dapat 
mengakibatkan kangker atau 
gangguan paru-paru. 

2) Gangguan kesehatan pada saraf 
yang diakibatkan oleh debu 
Salah satu fungsi tubuh yang 
mengatur dan mempunyai kualitas 
gerak dan selanjutnya menjadi 
pusat dari organ-organ lainnya 
adalah saraf. Apabila syaraf kita 
tercemar oleh debu maka terjadi 
kemunduran aktifitas iritasi 
sensorik, hal ini dapat terjadi jika 

tidak segera ditanggulangi maka 
mengakibatkan selaput radang 
yang terkena iritasi. 

3) Transfer oksigen oleh hemoglobin 
terganggu akibat debu 
Oksigen yang telah kita hirup dari 
udara selanjutnya diedarkan 
keseluruh tubuh kita dengan 
perentara darah yaitu hemoglobin. 
Debu dapat menghambat proses 
tersebut apabila masuk kedalam 
tubuh kita. Ramali Ahmad ( 2003) 
menyatakan bahwa debu, aerosol 
dan gas iritan kuat menyebabkan 
batuk / spasme laring 
(penghentian pernapasan). 
Apabila zat-zat itu menerus ke 
dalam paru-paru dapat terjadi 
bronchitis toksik, edema paru 
pneumonitis (WHO, 1993). 

 
Pekerja Funitur 

 Menurut Suwito 
(2007), tenaga kerja adalah orang 
yang berada pada suatu wilayah untuk 
memproduksi barang atau jasa. 
Menurut Depnaker (2003), usia kerja 
adalah penduduk yang berusia di atas 
15 tahun atau tenaga kerja dimana 
golongan usia 15-24 tahun merupakan 
kelompok pemuda yang paling 
berpotensi sebagai tenaga kerja. Bila 
dilihat menurut jenis kelamin, jumlah 
penduduk yang bekerja lebih banyak 
adalah laki-laki dibandingkan 
perempuan. 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis dan rencana penelitian 
 Penelitian ini menggunakan 
metode Quasi experiment dengan 
menggunakan rencana pre-and post 
test control group desain. 
 Populasi dengan penelitian ini 
adalah semua pekerja bagian 
pengamplasan dan pengecatan yang 
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berada di PT. Kharisma Rotan 
Mandiri yang berjumlah 40 orang dan 
CV. Rose Tree sejumlah 38 orang 
Kriteria Sampel : 
 Penelitian ini menggunakan 
total sampling yaitu mengambil 
semua populasi sebagai sampel. 
Menurut Suginyono (2007) 
menyatakan dimana jumlah 30 orang 
menjadi dasar sampel terkecil. 
 Sampel akan diambil 
(diinklusikan) bila: 

1. Bersedia menjadi responden 
2. Dapat diajak komunikasi 

secara verbal untuk 
memastikan jawaban yang 
dapat dipercaya 

3. Dalam kondisi sehat 
4. Pekerja yang berada di tempat 

penelitian 
Sampel yang mesuk kriteria inklusi 
akan di ekslusikan bila responden 
tidak bersedia menjadi responden 
 
Pengumpulan Data 

1. Alat ukur penelitian  
menggunakan lembar 
kuesioner dan lembar 
observasi   

2. Pengumpulan data dilakukan 
pada saat sebelum pemberian 
pendidikan kesehtan dan 
sesudah deberikan pendidikan 
kesehatan, kemudian 
melakukan uji normalitas data, 
didapat hasil pada kelompok 
pengetahuan data berdistribusi 
normal sedangkan pada 
kelompok perilaku data 
berdistribusi tidak normal 
sehingga pada kelompok 
pengetahuan dilakukan 
menggunakan uji paried t test 
dan uji  independent t-test 
sedangkan pada kelompok 
perilaku di uji dengan 

wilcoxon signed rank dan 
mannwitney 

 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Responden 

 
 Berdasarkan tabel 2 diketahui 

usia responden kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol banyak 
diantara 21-35 tahun. Berdasarkan 
hasil pengumpulan data diperoleh 
kelompok perlakuan terdapat 25 
pekerja dari 40 pekerja bagian 
pengamplasan dan pengecatan dan 
pada kelompok kontrol terdapat 21 
pekerja dari total 38 orang pekerja 
yang terdiri dari bagian pengecatan 
dan pengamplasan. Menurut 
Depnaker (2003), usia kerja adalah 
penduduk yang berusia di atas 15 
tahun atau tenaga kerja dimana 
golongan usia 15-24 tahun merupakan 
kelompok pemuda yang paling 
berpotensi sebagai tenaga kerja, 
responden lebih banyak lulus 
SMA/SMK sementara lama kerja 
banyak  antara 11-19 tahun. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Umur Kelompok 
perlakuan  Kelompok kontrol 

Jumlah (%) Jumlah  (%) 
21-35 tahun 25 62.5 21 55.3 
35-50 tahun 15 37.5 17 44.7 

Pendidikan      
SMP 18 45.0 15 39.5 
SMA/SMK 22 55.0 23 60.5 

Lama  bekerja      
< 10 tahun 11 27.5 14 36.8 
11-19 tahun 21 52.5 17 44.7 
>= 20 tahun 8 20 7 18.4 
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Uji Bivariat 
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data 

 
Kelompok p Kesimpulann 

Perlakuan    

Pretest Pengetahuan 0.200 Normal  

Posttest Pengetahuan 0.200 Normal 

Pre test penggunaan masker  0.014 Tidak Normal

Post test penggunaan masker 0.034 Tidak Normal

Kontrol    

Pretest Pengetahuan 0.200 Normal 

Posttest Pengetahuan 0.176 Normal 

Pre test penggunaan masker  0.02 Tidak Normal

Post test penggunaan masker 0.02 Tidak Normal

 
Berdasarkan hasil uji 

normalitas data pengetahuan dan 
perilaku pada kelompok perlakuan 
dan kontrol didapat hasil pada 
kelompok pengetahuan mempunyai 
nilai p>0,05 dan disimpulkan data 
berdistribusi normal, data 
berdistribusi normal akan 
menggunakan uji paried t test dan uji  
independent t-test sedangkan pada 
kelompok perilaku mempunyai nilai 
p<0,05 dan disimpulkan data 
berdistribusi tidak normal, data yang 
tidak normal akan di uji dengan 
wilcoxon signed rank dan manwitney. 
Hasil uji pre test post test  
pengetahuan kelompok  perlakuan 
Tabel 9. Hasil uji pre test post test  
pengetahuan kelompok  perlakuan 
 
 

Pengetahuan 

Mean t- test P 
Pre test 

pengetahuan 
22.4 

Post test 
pengetahuan 

25.1 -9.970 0,00 

  
Berdasarkan Tabel 9 diketahui 

rata-rata pengetahuan pada pre test 
sebesar 22.4. Nilai rata-rata sesudah 
penyuluhan meningkat sebesar 25.1. 
Hasil uji paired t test = -9.970 dengan 
p = 0,00.  Kesimpulannya adalah 
Terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap pengetahuan 
tentang penggunaan masker. Adanya 
perubahan tingkat pengetahuan 
kelompok perlakuan ditampilkan 
pada grafik 1 dibawah.  

 
Hasil uji pre test post test 
pengetahuan kelompok kontrol. 
Tabel 10. Hasil uji pre test post test  
pengetahuan kelompok  kontrol 

 
Berdasarkan Tabel 10 

diketahui nilai rata-rata pengetahuan 
pada pre test sebesar 23.02. Nilai rata-
rata post test sebesar 23.21. Hasil uji 
paired t test diketahui t test = -0.464 
dengan p = 0.645.  Kesimpulannya 
adalah tidak ada beda pengetahuan 
tentang penggunaan masker antara 
pre test dan post test tidal adanya 
perubahan tingkat pengetahuan 
kelompok kontrol. Tidak ada beda 
pengetahuan tentang penggunaan 
masker pada kelompok kontrol 
ditampilkan pada grafik 1 dibawah. 

Pengetahuan 

Mean t- test              P 
Pre test 

pengetahuan 
    23.02    -0.464           0.645 

Post test 
pengetahuan 

    23.21  
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Gambar 4. Grafik perubahan pre test 
post test pengetahuan kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol 

Uji beda tingkat 
pengetahuan responden yang telah 
diberi   pendidikan dan responden 
yang tidak mendapat  pendidikan 
kesehatan 

Hasil uji post test pengetahuan 
kelompok perlakuan dan kelompok 
ontrol ditampilkan dalam Tabel 11. 
Tabel 11. Hasil uji post test 
pengetahuan kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol 
 
Post test 
Pengetahuan 

Rata-
rata  t- test      P 

Kelompok 
Perlakuan  

25.10 -3.932 0.001 

Kelompok 
Kontrol  

23.21  

Berdasarkan Tabel 11 
diketahui rata-rata pengetahuan pada 
kelompok perlakuan sebesar 25.10. 
Nilai rata-rata post test kelompok 
kontrol sebesar 23.21. Hasil uji paired 
t test diperoleh ttest = -3.932 dengan 
p = 0,001.  Kesimpulannya adalah 

beda pengetahuan tentang 
penggunaan masker antara  kelompok 
perlakuan yang menerima pendidikan 
kesehatan dengan kelompok kontrol 
yang belum menerima pendidikan 
kesehatan. Adanya perbedaan tingkat 
pengetahuan kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol. 
Hasil uji pre test post test 
penggunaan masker kelompok 
perlakuan 
Hasil uji pre test post test penggunaan 
masker  kelompok perlakuan 
ditampilkan dalam Tabel 12. 
Tabel 12. Hasil uji pre test post test  
penggunaan masker  kelompok  
perlakuan 

 
 

 
Berdasarkan Tabel 12 

diketahui hasil uji Wilcoxon Signed 
Ranks Test= -2.124 dengan p = 0,034. 
Kesimpulannya adalah terdapat 
perubahan perilaku dalam 
menggunakan masker pada kelompok 
perlakuan sebelum dan sesudah 
meneriman penyuluhan, adanya 
perubahan perilaku dalam 
menggunakan masker pada kelompok 
perlakuan ditampilkan pada grafik 2 
dibawah 
 
Hasil uji pre test post test 
penggunaan masker  kelompok 
kontrol ditampilkan dalam Tabel 13. 
 

        
Perilaku Mean Z P

Pre test 
penggunaan 

masker   

9.7 -2.124 0.034 

Post test 
penggunaan 

masker   

10.2   

Post test 

Pre test

Pre test

Post 

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

Kelompok perlakuan

Kelompok kontrol



9 
 

Tabel 13. Hasil uji pre test post test  
penggunaan masker  kelompok 
kontrol 

 
           Perilaku Mean Z        P 

Pre test penggunaan 
masker   

9.4 -1.857 0.063 

Post test penggunaan 
masker   

9.6   

 
Berdasarkan Tabel 13 diketahui 

hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test= -
1.857 dengan p = 0,063. Kesimpulannya 
adalah tidak terdapat perubahan perilaku 
dalam menggunakan masker pada 
kelompok perlakuan sebelum dan 
sesudah meneriman penyuluhan. Tidak 
adanya perubahan perilaku dalam 
menggunakan masker pada kelompok 
kontrol ditampilkan pada grafik 2 
dibawah. 
 

 
 
Grafik 2. Grafik perubahan pre test post 
test penggunaan masker kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol 

Uji beda post test penggunaan masker 
antara kelompok perlakuan dan 
kontrol 

 
Hasil uji post test perilaku 

penggunaan masker kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol ditampilkan dalam 
Tabel 14. 
 

Tabel 14. Hasil uji post test  
penggunaan masker kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol 

Berdasarkan Tabel 14 
diketahui hasil uji Mann-Whitney Test 
diperoleh  z = -1.794 dengan p = 
0.073.  Kesimpulannya adalah tidak 
terdapat perubahan perilaku 
penggunaan masker antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol pada 
hasil observasi kedua. 

 
PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian 
sebagian respoden berusia 21-35 
tahun. umur 21-35 tahun lebih 
disebabkan responden dianggap 
masih tenaga produktif dan 
terutama dibutuhkan keahlian 
khusus pada bagian pengamplasan 
dan dan khususnya bagian 
penyemprotan cat adalah 
responden yang mempunyai 
ketrampilan yang khusus. 
Pengalaman diperoleh dari berapa 
lama responden yang.  

Pendidikan responden 
diketahui sebagian besar 
berpendidikan terakhir lulusan 
SMA. Banyaknya responden 
berpendidikan SMA/SMK 
disebabkan karena kemampuan 
orang tua responden yang  hanya 
mampu menyekolahkan sampai 
tingkat SMA/SMK. Responden 
yang lulus SMA/SMK kemudian 
bekerja di perusahan tempat 
penelitian hingga saat penelitian 
ini dilakukan. Tingkat pendikan 
SMA/SMK sudah dapat dianggap 
mampu untuk bekerja, dimana 
SMK khususnya dipersiapkan 
untuk siap bekerja. Responden 
yang bekerja di perusahaan 
tempat penelitian sudah dilakukan 

9

9.5

10

10.5

Kelompok perlakuan

Kelompok kontrol

Post test 
Penggunaan 

masker Mean Z           P 

Kelompok Perlakuan  10.2 -1.794 0.073 

Kelompok Kontrol  9.6  
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selama bertahun-tahun. Hal ini 
diketahui dari lama bekerja, 
berdasarkan hasil penelitian 
diketahui 52,5% telah bekerja 
antara 11-19 tahun. Adanya 
pengalaman  bekerja yang lama 
ini dapat menjadikan rutinitas 
menggunakan masker justru tidak 
selalu digunakan mengingat 
respoden sudah merasa terbiasa 
dengan kondisi ruang kerja yang 
banyak debu dari sisa amplas 
kayu ataupun bau cat saat 
menyemprot. Berdasarkan hasil 
observasi di dua perusahaan, 
diketahui pada observasi 6 hari 
pertama pada kelompok perlakuan 
diketahui masih lebih banyak 
yang tidak menggunakan masker. 

B. Pengetahuan Tentang 
Penggunaan Masker 

Tingkat pengetahuan 
responden sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan (pre test) 
menunjukkan sebagian besar 
responden pada kelompok 
perlakuan memiliki pengetahuan 
cukup yaitu sebanyak 28 
responden (70%), pengetahuan 
baik 10 responden (25%), 
sedangkan responden dengan 
pengetahuan buruk sebanyak 2 
responden (5%), selanjutnya 
setelah diberikan pendidikan 
kesehatan (post tes) menunjukkan 
sebagian besar responden 
memiliki tingkat pengetahuan 
baik yaitu sebanyak 35 responden 
(cukup 87,5%), sedangkan 
pengetahuan  5 responden atau 
12,5%. Sedangkan responden 
dengan pengetahuan buruk tidak 
ada. 

Tingkat pengetahuan 
responden pada kelompok kontrol 
diketahui bahwa banyak 

responden pada saat (pre test ) 
memiliki pengetahuan cukup 
yaitu sebanyak 27 responden (71) 
sedangkan pengetahuan baik 
sebanyak 5 responden (13,2 %) 
dan pengetahuan buruk sebanyak 
6 responden (15,8%).  Selanjut 
nya setelah diberikan post test 
diketahui bahwa 27 responden 
dengan pengetahuan cukup 
(71%), responden dengan 
pengetahuan baik sebesar 9 
responden (23,7 %) sedangkan 
responden dengan pengetahuan 
buruk pada kelompok kontrol 
sebanyak 2 responden (5,1%). 

Tingkat pengetahuan awal 
responden tentang penggunaan 
masker menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah cukup, beberapa 
faktor yang berhubungan dengan 
timgkat pengetahuan tersebut 
antara lain informasi tentang 
pentingnya penggunaan masker. 

Pengetahuan responden 
pada tataran tahu dapat diartikan 
bahwa responden tahu akan 
bahaya yang diakibatkan dari 
penggunaan debu ataupun partikel 
dari cat, 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 Masker. 
Tidak menggunakan artinya 
responden belum 
mengaplikasikan penggunaan 
Masker (Wawan, 2010).  

C. Perilaku Penggunaan Masker 
Perilaku responden pada 

kelompok perlakuan pada saat pre 
test terbanyak pada kategori buruk 
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yaitu 26 responden (65%) 
sedangkan kategori buruk terdapat 
14 responden (35%).  Terjadi 
peningkatan perilaku baik pada 
saat pos test  yaitu sebanyak 17 
responden dalam kategori baik 
(42,5 %) sedangkan pada kategori 
buruk terdapat 23 responden 
(57,5%) 

Perilaku responden pada 
kelompok kontrol saat pre test 
tebanyak pada kategori buruk 
yaitu 30 responden (78,9%), 
sedangkan pada kategori baik 8 
responden (21,1%). Perilaku 
penggunaan masker pada 
responden saat post test terdapat 
26 responden dengan kategori 
buruk (68,4) sedangkan pada 
kategori baik terdapat 12 
responden (31,6%). 

Perilaku terbanyak pada 
kategori buruk  hal ini bisa 
disebabkan oleh beberapa faktor 
salah satunya adalah kurangnya 
pengetahuan. Dasarnya perilaku 
manusia adalah tindakan atau 
aktifitas dari manusi itu sendiri, 
baik yang dapat di amati secara 
langsung atau maupun yang tidak 
dapat di amati oleh pihak luar. 
Berdasarkan bentuk respon 
terhadap stimulus, perilaku dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu 
perilaku tertutup dan perilaku 
terbuka (Purwanto, 2000). 

Faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku seseorang 
menurut Green dalam Notoatmojo 
(2003) adalah pertama faktor-
faktor predisposisi (Predisposing 
factors) yaitu faktor ini 
mencakup, pengetahuan dan sikap 
masyarakat terhadap kesehatan, 
tradisi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan, 
sistem nilai yang dianut 
masyarakat, tingkat pendidikan, 
dan tingkat sosial ekonimi. Kedua 
faktor-faktor pemungkin 
(enabling factors) yang meliputi 
keterampilan, sumber pelayanan 
kesehatan, lingkungan, dan 
sebagainya. Ketiga adalah faktor-
faktor penguat (reinforcing 
factors) yang terwujud dalam 
sikap dan perilaku orang lain 
misalnya orang tua, tokoh 
masyarakat, petugas kesehatan, 
atau petugas yang lain. 

D. Pengaruh Pendidikan 
Kesehatan terhadap 
pengetahuan dan perilaku  
Pada Pekerja Funiture 

Pemberian penyuluhan 
kepada responden ditujukan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
tentang masker dan adanya 
perubahan perilaku dalam 
menggunakan masker. 

 
1. Perubahan Pengetahuan 

Hasil pengujian 
dengan  paried t test pada 
kelompok perlakuan diperoleh 
p-value = 0,000 <0.05, pada 
kelompok kontrol diperoleh 
nilai p-value = 0,0645 >0,05. 
Hasil uji independent t-test 
post test pengetahuan 
kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol didapat 
hasil p-value 0,000 sehingga 
disimpulkan terdapat beda 
rata-rata pengetahuan antara 
sebelum dan sesudah 
pemberian pendidikan 
kesehatan diperkuat dengan 
hasil uji paired t test pada 
kelompok kontrol yang tidak 
mengalami perubahan pada 
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saat post tes. Hal tersebut 
memperkuat hasil penelitian 
yang dilakukan Aurora (2013) 
yang berjudul Pengaruh 
Pemberian Pendidikan 
Kesehatan terhadap perubahan 
pengetahuan sikap dan 
perilaku pada keluarga dan 
penderita kusta, Aurora 
menyatakan ada peningkatan 
pengetahuan setelah diberikan 
pendidikan kesehatan. 

Pendidikan adalah 
upaya untuk memberikan 
pesan dan menanamkan 
keyakinan sehingga terjadi 
perubahan pengetahuan yang 
meningkat. Orang yang 
memiliki pendidikan yang 
baik memiliki kemampuan 
untuk menyerap dan 
memahami pengetahuan yang 
diterimanya, sehingga 
semakin baik pendidikan, 
semakin mudah menyerap dan 
memahami pengetahuan yang 
diterima. 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 debu 
ataupun partikel dari cat dan 
penerapan pengetahuan yaitu 
kemauan untuk menggunakan 
alat pelindung diri dari bahaya 
yang ditimbulkan pada saat 

melakukan penyemprotan 
debu ataupun partikel dari cat 
(Notoatmojo, 2007). 

2. Perubahan Perilaku 
Hasil pengujian 

dengan  Wilcoxon Signed 
Ranks pada kelompok 
perlakuan diperoleh p-value = 
0,034 <0.05, pada kelompok 
kontrol diperoleh nilai p-value 
= 0,063 >0,05. Hasil uji man 
withney post test pengetahuan 
kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol didapat 
hasil p-value 0,073 sehingga 
disimpulkan tidak terdapat 
perubahan perilaku setelah 
diberikan pendidikan 
kesehatan antara kelompok 
perlakuan dan kelompok 
kontrol. Hal tersebut 
mendukung penelitian yang 
dilakukan hiday (2013)  Hasil 
penelitian ini menujukkan 
tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dengan praktik 
penggunaan masker. Hal 
tersebut didukung bahwa 
Pekerja yang memiliki 
pengetahuan yang baik ini 
sebagian besar memiliki 
praktik yang kurang baik 
dalam penggunaan masker, 
sedangkan pekerja dengan 
pengetahuan yang kurang baik 
juga memiliki praktik yang 
kurang baik dalam 
penggunaan masker.  Hal 
tersebut mungkin dikarenakan 
walaupun responden  
mengetahui akibat yang dapat 
terjadi bila tidak 
menggunakan masker, namun 
responden tidak merasakan 
terjadi sesuatu hal yang buruk 
pada mereka sehingga 
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responden tidak terpacu untuk 
berperilaku baik sehingga 
pengetahuan yang ada dalam 
pikirannya tidak sampai 
diterapkan dalam tindakan 
nyata. 

Berdasarkan hasil 
diatas menujukkan bahwa 
peningkatan pengetahuan pada 
kelompok perlakuan tidak 
dapat mempengaruhi 
perubahan perilaku responden 
dan pada kelompok kontrol 
tidak mengalami perubahan 
perilaku. Gambaran tersebut 
menunjukkan bahwa 
responden yang mempunyai 
pengetahuan yang cukup 
maupun pengetahuan yang 
baik masih tetap tidak 
menggunakan masker. Oleh 
sebab itu pengetahuan 
responden 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). 

Responden dalam 
pelaksanaannya selama 
melakukan penyemprotan 
meubel seperti almari ada 
yang menggunakan masker.  
Namun ada yang tidak 
menggunakan masker karena 
berbagai alasan. Pertama, 
alasan malas. Responden 
menyatakan bahwa 
penyemprotan dengan 
menggunakan sprayer atau 
semprotan akan lebih nyaman 
apabila responden tidak 

menggunakan masker, masker 
akan menyebabkan bagian 
hidung menjadi  panas karena 
dalam menghirup udara 
menjadi terbatas. 

Responden yang 
menggunakan masker 
pelindung menunjukkan hanya 
kurang dari 50% saja, artinya 
lebih dari 50% responden 
yang belum menggunakan 
saat melakukan penyemprotan 
debu ataupun partikel dari cat. 
Responden yang tidak 
menggunakan masker 
memiliki peluang terkena 
dampak keracunan dari 
butiran cairan debu ataupun 
partikel dari cat yang yang 
disemprotkan.  Hasil 
penelitian Afrianto (2009) 
yang meneliti masalah 
keracunan petani dalam 
penyemprot cabe di Desa 
Candi Kecamatan Bandungan 
Kabupaten Semarang 
menunujukkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan pekerja 
dan penggunaan alat 
pelindung diri dengan 
kejadian keracunan pada 
petani. 

Masih buruknya 
penggunaan masker salama 
bekerja dapat terjadi karena 
kebiasaan yang sudah berjalan 
bertahun-tahun menjadikan 
responden enggan 
menggunakan masker. Sistem 
pengawasan yang masih 
longgar  kepada responden 
dari perusahaan membuat 
responden leluasa 
menggunakan ataupun tidak 
menggunakan masker saat 
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bekerja. Peringatan seperti 
adanya surat panggilan tidak 
pernah ada baik pada 
kelompok perlakuan maupun 
kelompok  kontrol. Hal ini lah 
yang menjadikan tingginya 
perilaku yang buruk dalam 
menggunakan masker. Hasil 
penelitian Morgulis (2006) 
yang meneliti mengenai A 
Fast and Symmetric Dust 
Implementation to Mask Low-
Complexity DNA Sequences. 
Menyimpulkan bahwa masker 
yang telah digunakan dengan 
sistem Blast mempunyai 
kelemahan. Perbedaan 
standirisari penggunan masker 
menjadikan kurang efektifnya 
penilaian penggunaan  masker 
pada pekerja. Diperlukan 
adanya standarisasi  penilaian 
yang sama dalam penggunaan 
masker agar dalam penilaian 
penggunaan masker dapat 
menjadi lebih. 

Hasil penelitian dari 
Morgulis (2006) juga 
menunjukkan kondisi pada 
pekerja pada kelompok 
perlakuan. Berdasarkan hasil 
observasi penggunan masker 
masih kurang dan 
menggunakan dari bahan yang 
tidak direkomendasi dari 
departemen kesehatan. Masih 
ada responden yang 
menggunakan penutup hidung 
dari kain biasa yang disiapkan 
oleh perusahaan. Banyaknya 
perilaku yang buruk pada 
responden baik pada 
kelompok perlakuan meskipun 
telah mendapat penyuluhan 
menunjukkan bahwa 
peningkatan pengetahuan 

tidak serta merta dapat 
merubah perilaku menjadi 
lebih baik. Berdasarkan hasil 
penelitian dilapangan 
diketahui bahwa selama ini 
dari pihak perusahaan belum 
pernah memberikan suatu 
sanksi kepada pekerja 
mengenai pelanggaran apabila 
tidak menggunakan masker 
saat bekerja. Kondisi 
sebalikinya juga tidak pernah 
diberikan seperti penghargaan 
atau hadiah kepada pekerja 
yang disiplin menggunakan 
masker. Bentuk yang dapat 
diberikan sepert ekonomi 
taken berupa uang atau barang 
agar pekerja mau lebih 
disiplin menggunakan masker.  

Pentingnya alat 
pelindung diri bagi pekerja 
untuk meminimalisir 
kemungkinan terkena racun 
dalam proses penyemprotan 
pada furniture adalah hal yang 
mutlak. Hasil penelitian Rifqi 
(2010) mengenai  hubungan 
pemakaian alat pelindung diri 
(sarung tangan) terhadap 
penurunan kejadian dermatitis  
kontak iritan pada pekerja 
bagian penyelesaian akhir di 
CV. Roda Jati Karanganyar 
menunjukkan bahwa proses 
pengerjaan akhir pada mebel 
yang membutuhkan cairan 
seperti hener, sanding sealer 
melamic clear, wood stain 
harus menggunakan sarung 
tangan sebagai alat pelindung 
diri. Pekerja yang lalai dan 
sering mengabaikan tidak 
memakai sarung tangan lebih 
berpotensi terkena dermatitis.  
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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 respoden belum 
menjadikan kesadaran untuk 
melindungi diri dari potensi 
terpapar keracunan debu 
ataupun partikel dari cat. Hal 
ini diperkuat dengan hasil uji 
statistik yang menunjukkan 
nilai signifikansi lebih dari 
5%, yang artinya ada 
hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang masker 
antara sebelum dan sesudah 
pemberian pendidikan 
kesehatan tentang penggunaan 
Masker pada pekerja di PT 
Kharisma Mandiri maupun 
pada CV Rose tree. Adanya 
hubungan antara pendidikan 
kesehatan dengan 
pengetahuan pekerja juga 
sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Acheson 
(1982) dengan judul  
Mortality of two groups of 
women who manufactured gas 
masks from chrysotile and 
crocidolite asbestos: a 40-
year follow-up. Hasil 
penelitiannya menyimpulkan  
adanya hubungan yang 
bermakna bahwa tingginya 
kematian dari pekerja di  
perusahaan kimia pada 
pekerja wanita usia 40 tahun 
keatas, dimana kurangnya 
kesadaran menggunakan 

masker, semakin tinggi risiko  
kematian. 

E. Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti dalam melakukan 

observasi tidak dapat 
melakukan secara penuh 
selama jam kerja. observasi 
bersifat acak  pada jam kerja. 

2. Penyuluhan yang diberikan 
tidak dapat secara maksimal, 
dimana tempat kurang 
mendukung seperti 
terganggunya suara 
pemotongan kayu, suara  
proses perakitan meubel. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Hasil penelitian dan 
pembahasan pada bab 
sebelumnya, peneliti mengambil 
simpulan  
1. presentase responden dengan 

peningkatan nilai dengan 
kategori kurang (42,1%) 
adalah lebih banyak pada 
kelompok control 
dibandingkan kelompok 
perlakuan (2,5%). Kategori 
cukup pada kelompok 
perlakukan (75%) adalah lebih 
besar dibandingkan kelompok 
control (31,6%). Kategori baik 
pada kolompok control 
(26,5%) adalah lebih besar 
daripada kelompok perlakuan 
(22,5%) 

2. Perubahan penggunaan 
masker pada kelompok 
perlakuan dan kelompok 
kontrol, terdapat perbedaan  
antara kategori baik dan 
buruk, pada kelompok 
perlakuan kategori baik dan 
buruk seimbang 50%, namun 
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pada kelompok control lebih 
banyak pada kategori buruk 
(89%) sedangkan baik 
sebanyak (10,5%).  
peningkatan pengetahuan pada 
kelompok perlakuan tidak 
dapat mempengaruhi 
perubahan perilaku responden 
dan pada kelompok kontrol 
tidak mengalami perubahan 
perilaku  

3. peningkatan pengetahuan pada 
kelompok perlakuan tidak 
dapat mempengaruhi 
perubahan perilaku responden 
dan pada kelompok kontrol 
tidak mengalami perubahan 
perilaku  

B. Saran 
Berdasarkan simpulan, peneliti 

memberikan saran kepada 
1. Pekerja  meubel 

Diharapkan para pekerja 
untuk selalu mematuhi 
penggunaan masker selama 
melakukan penyemprotan 
ataupun saat pengamplasan 
agar dapat memperkecil risiko 
terkena gangguan pernafasan. 

2. Perusahaan  
Diharapkan perusahaan untuk 
selalu mengontrol kepada 
pekerja khususnya dalam 
penggunanan masker, agar 
kesehatan pekerja tidak 
terganggu yang pada akhirnya 
dapat mengganggu proses 
kerja perusahaan. 

3. Bagi peneliti lain 
Diharapkan peneliti lain dapat 
melanjutkan penelitian ini 
dengan cara merubah variable 
seperti mengadakan 
pemeriksaan paru-paru 
pekerja. 
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