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ABSTRAK 
 

MODEL PENGELOLAAN PESTISIDA SINTETIK DI DAERAH ALIRAN 
SUNGAI BONE DAN BULANGO MELALUI FORUM DULOHUPA 

 

Chairunnisah J. Lamangantjo 
 
Penggunaan pestisida sintetik di Gorontalo semakin meningkat dan tidak 

sesuai standar kesehatan, disebabkan oleh perilaku petani. Perilaku petani dalam 
pengelolaan pestisida sintetik dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: faktor pemudah 
(predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors) dan faktor pendorong 
(reinforcing factors). Tujuan penelitian adalah mengembangkan model 
pengelolaan pestisida sintetik di daerah aliran sungai Bone dan Bulango melalui 
forum dulohupa.  

Penelitian menggunakan desain Quasi–eksperimental dengan Pre test and 
Post test with control group. Sampel, 100 orang petani anggota forum dulohupa,  
50 petani kelompok intervensi di daerah aliran sungai Bone dan 50 petani 
kelompok kontrol di daerah aliran sungai Bulango. Perubahan perilaku sebelum 
dan sesudah intervensi dianalisis menggunakan uji t data berpasangan. 

Hasil Analisis Jalur Antar Variabel (p<0,05): 1) terdapat pengaruh 
signifikan faktor pemudah terhadap persepsi dengan nilai 0,25; 2) terdapat 
pengaruh signifikan faktor pemungkin terhadap pengetahuan dengan nilai 0,62, 
terhadap sikap 0,39, terhadap tindakan 0,21; 3) terdapat pengaruh signifikan 
pengetahuan terhadap persepsi dengan nilai 0,27, terhadap sikap 0,37, terhadap 
tindakan 0,37; 4) terdapat pengaruh signifikan sikap terhadap tindakan dengan 
nilai 0,37; Hasil Uji t data berpasangan: 1) terdapat perbedaan pengetahuan, 
persepsi, sikap, tindakan, faktor pemungkin, faktor pendorong sebelum dan 
sesudah intervensi; 2) terdapat perbedaan signifikan perubahan pengetahuan, 
persepsi, sikap, tindakan, faktor pemungkin, dan faktor pendorong antara 
kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

Temuan baru dalam penelitian ini, adalah: Model pengelolaan pestisida 
sintetik dengan pemberdayaan masyarakat melalui forum dulohupa dengan 
menyatukan program pertanian dan kesehatan, dapat memperbaiki perilaku petani 
dalam pengelolaan pestisida sintetik. Model ini berbeda dengan model 
pengelolaan pestisida sintetik selama ini yang tidak melalui forum dulohupa. 

Kesimpulan: Model pengelolaan pestisida sintetik dengan pemberdayaan 
masyarakat melalui forum dulohupa dapat meningkatkan pengetahuan petani, 
memperbaiki sikap, persepsi dan tindakan petani dalam pengelolaan pestisida 
sintetik. 
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