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ABSTRAK 

 

 

Kesehatan dan keselamatan petani sangatlah penting mengingat bahan 

makanan pokok masyarakat dihasilkan dari lahan pertanian. Terpenuhinya 

kesehatan dan keselamatan kerja kelompok petani dapat meningkatkan hasil 

pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari faktor yang berhubungan 

dengan kecelakaan kerja pada petani di daerah kecamatan Balongbendo, 

kabupaten Sidoarjo.  

Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di desa Penambangan 

sebanyak 136 diambil sampel menggunakan teknik simple random sampling 

dengan besar sampel 101 orang. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah kecelakaan kerja petani, sedangkan variabel terikatnya adalah faktor 

perilaku yang tidak aman, faktor kondisi lingkungan yang tidak aman  dan 

penggunaan alat pelindung diri. Data diperoleh  dari hasil wawancara dengan 

responden dan kuesioner keluhan kelelahan dilaksanakan di sawah. Data 

dianalisis dengan chi-square  tes. 

Hasil penelitian menunjukkan kecelakaan kerja yang pernah terjadi adalah 

terkena benda tajam, sesak nafas karena menghirup pestisida dan keseleo. Faktor 

perilaku petani yang tidak aman antara lain keluhan kelelahan dan keteledoran 

menyimpan benda tajam. Faktor lingkungan yang tidak aman antara lain alat kerja 

yang digunakan dan hewan yang bisa melukai. Alat pelindung diri yang biasa 

digunakan adalah topi, baju panjang dan sarung tangan kain. Cara penanganan  

sebagian besar petani terhadap kecelakaan kerja adalah diobati sendiri dan sisanya 

dibawa ke tenaga medis. Setelah diuji statistik, faktor yang berhubungan dengan 

kecelakaan kerja adalah keluhan kelelahan, keteledoran menyimpan benda tajam, 

alat kerja, cuaca, hewan yang bisa melukai dan alat pelindung diri. 

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian ini adalah istirahat yang cukup 

untuk mengatasi kelelahan, pemakaian alat pelindung diri untuk mencegah 

keparahan kecelakaan kerja, perlu tempat khusus dalam menyimpan benda tajam 

serta selalu waspada terhadap adanya hewan yang bisa melukai di sekitar kita. 
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