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RINGKASAN
Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan
pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang
tidak sehat diantaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga,
kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan
yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan
minuman keras dan narkoba. Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial
ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan
minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka
bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau
minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini disusun secara sistematis, Mulai
dari observasi tempat pelaksanaan kegiatan, permohonan izin sampai pada
kegiatan dilaksanakan. Hasil dari kegiatan ini diketahui bahwa peserta sangat
antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut dilihat dari beberapa
pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan
apa yang direncanakan, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, akan
tetapi respon peserta yang mengikuti kegiatan ini sangat baik
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisa Situasi
Kegiatan Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan
zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa
pada masa milenial ini. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan
teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya
kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor
sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam
bidang kesehatan.
Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan
pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang
tidak sehat diantaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga,
kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan
yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan
minuman keras dan narkoba oleh remaja. Salah satu dampak modernisasi dari
faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah
penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini
dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan
alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi
kehidupan sosialnya (Yamani, 2009).
Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan,
sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk
minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung
alcohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga dan lain-lain.
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol
adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan

penurunan

kesadaran.
Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke
sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas
usia tertentu, (Pratama, 2013). Penyalahgunaan minuman keras saat ini

merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja dan
menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, yang
akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian,
munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme
pada kalangan remaja, (Yamani, 2009). Musni Umar (2014), mengatakan
terdapat sejumlah alasan pengguna miras cenderung meningkat yakni,
pertama, alasan bersifat sepele untuk menghangatkn badan. Kedua, pelarian
dari masalah yang dihadapi. Ketiga, terpengaruh dari lingkungan pergaulan.
Keempat, menyontoh orang lain. Kelima, menjaga relasi atau pergaulan
dengan teman atau lingkungan. "Faktor-faktor tersebut menyebabkan miras
terus bertambah yang meminumnya. Selain minuman keras yang ilegal saat
ini penjualan rokok juga semakin tak terkendali dan tanpa batasan, seperti
diketahui dari anak-anak, remaja maupun dewasa bisa membeli rokok secara
bebas.
Hal ini sangat merugikan bagi generasi penerus bangsa.Rokok sangat
mengancam generasi penerus bangsa. Para guru dan orang orangtua
menginginkan adanya tindakan dan usaha mecegah remaja dibawah umur
dari bahaya merokok. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di wilayah
daerah kertapati ditemukan Remaja dan anak usia sekolah di RW 04 yakni
kurang aktif dalam bersosialisasi masyarakat ada 64 %, yang merokok 13 %
dan minum-minuman keras, dan didapatkan bahwa remaja putri kurang
mengetahui tentang kebersihan diri sebanyak 65% dan yang mengetahui
sebanyak 35%.Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah untuk memberikan
informasi mengenai bahaya mengkonsumsi minuman keras dan rokok.
Dengan Adanya kegiatan ini tidak menutup kemungkinan pula dapat
menjadi contoh yang baik bagi pihak-pihak lain, karena masalah kesehatan
yang global merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya tanggung
jawab dari sebagian maupun pihak tertentu.
B. Rumusan Masalah
Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan,
sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk
minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung

alcohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga dan lain-lain.
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol
adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan

penurunan

kesadaran.
C. Tujuan Kegiatan
Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya merokok dan
minuman keras bagi kesehatan.
2) Meluruskan persepsi remaja yang selama ini menganggap bahwa
pelampiasan stress, galau, merasa manusia seutuhnya itu harus merokok
dan minum-minuman keras.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. Target
Target dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman remaja
tentang bahaya merokok dan minuman keras bagi kesehatan melalui
penyampaian materi tentang bahaya merokok dan miras.
B. Luaran
Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2.) Satu Artikel pada Meida Elektronik

BAB III
METODE PELAKSANAAN
1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada remaja di Kelurahan Kertapati

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Minggu, 10 Juni 2018

Waktu

: Pukul 15.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemua Kelurahan Kertapati

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Kegiatan
Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang bahaya merokok
dan minuman keras di Kelurahan Kertapati secara umum berjalan dengan
lancar. Ketua RT, RW, Remaja dan warga membantu mempersiapkan tempat
dan mengkoordinir peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan merupakan
remaja di wilayah tersebut. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut
adalah Balai Pertemuan Kelurahan Kertapati. Sebelum melakukan kegiatan
penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian
mencoba menggali pengetahuan dasar tentang rokok dan miras melalui
pemberian pretest. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri
mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai keseluruhan
materi rokok dan miras. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak
peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Kegiatan
pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi
pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.
Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait isi materi yaitu:
• Bagaimana cara agar terhindar dari kecanduan rokok dan miras?
• Mengapa orang yang tidak merokok bisa sakit?
• Bagaimana cara berhenti mengkonsumsi rokok dan miras?
Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi
terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara Untuk
mengevaluasi tingkat pemahaman para remaja terhadap isi materi penyuluhan,
maka diberikan beberapa pertanyaan (post test) terkait isi materi penyuluhan
dan para remaja dipersilahkan untuk menjawab.dan hasilnya hampir 100%
mereka memahami materi penyuluhan yang telah disampaikan. setelah itu
kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Pengabdian masyarakat dengan topik “Bahaya Merokok dan Miras
(Minuman Keras)” telah terlaksana dengan baik. Sambutan
masyarakat sangat baik dan mengharapkan kegiatan serupa
dilaksanakan secara rutin.
2) Metode penyuluhan, video dan pemberian leaflet yang menarik dapat
meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya rokok dan
minuman keras

B. Saran
1) Diharapkan semua pihak bertanggung jawab terhadap pemberian
informasi yang benar tentang keberadaan rokok dan minuman keras
serta bahayanya kepada masyarakat terutama di kalangan remaja.
2) Penyuluhan kesehatan seperti ini hendaknya berkesinambungan
karena persepsi remaja akan cepat kembali berubah dengan adanya
iklan-iklan dan tempat penjualan rokok yang marak di masyarakat.
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LAMPIRAN 1
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Kontrak Pengabdian

LAMPIRAN 4
SAP dan Materi

SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok pembahassan

: Cara mengatasi bahaya merokok dan miras

Sasaran

: Remaja

Hari/Tanggal

: Minggu, 10 Juni 2018

Tempat

: Kelurahan Kertapati

Jam/Waktu

: 15.00 s.d selesai

1. Tujuan instruktional umum
Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan diharapkan
remaja di wilayah Daerah Kertapati mengetahui dan memahami dengan
baik mengenai Bahaya merokok dan MIRAS
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x30 menit remaja
mampu menjelaskan tentang:
a. Apa itu Bahaya merokok dan MIRAS
b. Penyebab
c. Cara pencegahan
d. Tanda Dan Gejala
e. Penatalaksanaan
3. Sasaran
Remaja
4. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
5. Media
Leaflet
LCD Proyektor

6. Setting tempat

moderator

penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

7. Kegiatan penyuluhan
No
1

Waktu
5 menit
1.
2.
3.
4.

Kegiatan penyuluhan
Pembukaan :
Memberi salam dan
memperkenalkan diri
Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
Melakukan kontrak
waktu.
Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan

1.
2.
3.
4.

Kegian pesertata
Menyambut
salam dan
mendengarkan
Mendengarkan
Mendengarkan
Mendengarkan

2

10 menit

Pelaksanaan :
1. Apa itu bahaya
merokok
dan
MIRAS
2. Penyebab
3. Cara Pencegahan
4. Tanda Dan Gejala
5. Penatalaksanaan

3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada
peserta
2. Menjawab pertanyaan
dari pesert

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

4

5 menit

Penutup :
1. Feedback materi
2. Menyimpulkan materi
yang telah diberikan.
3. Membagi leaflet
4. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Mendengarkan
dan membalas
salam
3. Menerima
leaflet.

8. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

MATERI

1. Pengertian Rokok
Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung /
dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan
panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya.
Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar
dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis
bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi
dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.
Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi
(ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya.
Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA

(Narkotika,

Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif).
2.

Alasan Orang Merokok

Alasan pertama kali merokok dari berbagai hasil penelitian antara lain :
a. Coba-coba
b. Ikut-ikutan
c. Sekedar ingin merasakan
d. Kesepian
e. Agar terlihat gaya (gengsi)
f. Meniru orang tua
g. Iseng
h. Menghilangkan ketegangan
i. Biar tidak dikatakan banci
j. Lambang kedewasaan
k. Mencari inspirasi
l. Sebagai penghilang stress
m. Penghilang jenuh
Bagi kebanyakan pelajar, mulai merokok disebabkan oleh dorongan
lingkungan. Contohnya, pelajar tersebut merasa tidak enak kepada temantemannya karena dia tidak merokok. Sehingga dia pun mulai merokok dan
akgirnya menikmati rokok tersebut. Kebanyakan pelajar juga beranggapan

bahwa dengan merokok dirinya merasa sangat hebat, gaya, dan ditakuti.
Padahal, jika dia tidak pandai-pandai menjaga dirinya, rokok adalah awal dari
terjerumusnya seseorang kepada obat-obatan terlarang.
3.

Pengertian Perokok aktif
Perokok Aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap

lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas,
daun, dan kulit jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap rokok
yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan mereka merokok pada
umumnya adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin.
Tapi seiring perjalanan waktu pemanfaatan rokok disalah artikan, sekarang
rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri bahwa
mereka yang merokok adalah ”keren”.
Ciri-ciri fisik seorang perokok :
a. Gigi kuning karena nikotin.
b. Kuku kotor karena nikotin.
c. Mata pedih.
d. Sering batuk – batuk.
e. Mulut dan nafas bau rokok.
4.

Pengertian Perokok Pasif
Perokok Pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang

menghirup asap rokok orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif
mengalami risiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, yaitu
orang yang menghirup asap rokoknya sendiri.
Adapun gejala awal yang dapat timbul pada perokok pasif :
a. Mata pedih
b. Hidung beringus
c. Tekak yang serak
d. Pening / pusing kepala
Apabila perokok pasif terus-menerus ”menekuni” kebiasaanya, maka akan
mempertinggi risiko gangguan kesehatan, seperti :
a. Kanker paru-paru,
b. Serangan jantung dan mati mendadak,
c. Bronchitis akut maupun kronis,

d. Emfisema,
e. Flu dan alergi, serta berbagai penyakit pada organ tubuh seperti yang
disebutkan di atas.
5.

Bahan-Bahan Rokok yang Berbahaya Bagi Kesehatan
Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4000 jenis bahan kimia

berbahaya bagi tubuh. Empat ratus diantaranya bisa berefek racun, sedangkan
40 diantaranya bisa mengakibatkan kanker. Ini adalah sebagaian dari contohcontohnya :
Nikotin
Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi (ketagihan) dengan
toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah. Gejalagejala ketagihan juga terjadi pada seseorang yang mulai berhenti merokok.
Memang pada awalnya nikotin dapat merangsang kerja otak, sehingga si
perokok menjadi cerdas. Namun, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus,
maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu sendiri. Hal ini
diakibatkan oleh nikotin yang memacu produksi hormon adrenalin.
Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan denyut jantung lebih
cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Jantung akan memerlukan lebih banyak
oksigen dari biasanya. Otomatis, risiko terjadinya serangan jantung koroner
akan lebih tinggi.

Karbon monoksida (CO)
Gas berbahaya ini seharusnya hanya ada dalam pembuangan asap
kendaraan. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang
juga dapat berikatan kuat dengan haemoglobin darah ini menjadi lebih
banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon
monoksida (CO) yang berikatan dengan haemoglobin darah, maka jantung
seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat
oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit
jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran nafas. Selain sesak nafas, batuk
terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsurangsur akan menurun. Terganggunya sistem peredaran darah normal, yaitu
dengan adanya gas karbon monoksida pada darah, juga akan mengakibatkan
rusaknya pembuluh darah sebagai distributor aliran darah. Akan terdapat
endapan-endapan lemak sehingga pembuluh darah akan tersumbat. Hal ini
meningkatkan lagi risiko terkena serangan jantung ataupun mati mendadak.
Tar
Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terdapat pada
tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti,
akan menyebabkan kanker. Beberapa contohnya adalah benzoa pyrene,
nitrosamine, B-naphthylamine, dan nikel.
DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana)
DDT merupakan racun serangga, yang biasanya digunakan untuk membunuh
nyamuk, semut, atau kecoa.
Aseton
Aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Bisa dibayangkan
bahayanya, apabila zat ini berada dalam tubuh kita.
Formaldehid
Formaldehid atau lebih sering kita kenal sebagai zat formalin,
digunakan untuk mengawetkan mayat.
Kadmium
Kadmium adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada accu atau
aki kendaraan bermotor.

Arsenik
Seperti DDT, arsenik merupakan bahan kimia yang sering digunakan
untuk membasmi seranga-serangga pengganggu. Biasanya kutu atau serangga
sekelasnya akan mempan bila diberantas dengan arsenik ini
Ammonia
Ammonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembersih
lantai.
Polonium-210
Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang mampu
mengeluarkan radiasi aktif, yang bisa menyebabkan perubahan struktur dan
fungsi sel normal. Bahan -bahan radioaktif juga bisa menyebabkan kanker.
Hidrogen sianida
Hidrogen sianida merupakan bahan yang digunakan sebagai racun
dalam bentuk gas.
Vinil klorida
Zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik.
m. Naftalena
Seperti DDT dan arsenik, bahan ini terdapat pada obat-obat pembasmi
serangga.
6.

Penyakit yang Ditimbulkan Oleh Rokok
Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan

bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut beberapa penyakit yang
ditimbulkan oleh rokok, yaitu:
Rambut rontok
Rokok memperlemah system kekebalan sehingga tubuh lebih rentan
terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, sariawan mulut ,dll.

Katarak
Merokok dipercaya dapat memperburuk kondisis mata yaitu
memutihnya

lensa

mata

yang

menghalangi

masuknya

cahaya

dan

menyebabkan kebutaan, 40 % lebih terjadi pada perokok. Rokok dapat
menyebabkan katarak dengan 2 cara, yaitu cara mengiritasi mata dan dengan
terlepasnya zat-zat kimia dalam paru yang oleh aliran darah dibawa sampai
ke mata. Merokok dapat juga dihubungkan dengan degrasi muscular yang
berhubungan dengan usia tua yaitu penyakit mata yang tak tersembuhkan
yang disebabkan oleh memburuknya bagian pusat retina yang disebut Mucula.
Mucula ini berfungsi untuk memfokuskan pusat penglihatan di dalam mata
dan mengontrol kemampuan membaca, mengendarai mobil, mengenal wajah
dan warna dan melihat objek secara detail.
Kulit keriput
Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena
rusaknya protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit, terkikisnya
vitamin A, terhambatnya aliran darah. Kulit perokok menjadi kering dan
keriput terutama disekitar bibir dan mata.
Hilangnya pendengaran
Karena tembakau dapat menyebabkan timbulnya endapan pada
dinding pembuluh darah sehingga menghambat laju aliran darah ke dalam
telinga bagian dalam. Perokok dapat kehilangan pendengaran lebih awal dari
pada orang yang tidak merokok atau lebih mudah kehilangan pendengaran
karena infeksi telinga atau suara yang keras. Resiko untuk terkena infeksi
telinga bagian tengah yang dapat mengarah kepada kompliksi yang lebih jauh
disebut Meningitis dan Paralysis wajah bagi perokok 3 kali lebih besar dari
pada orang yang tidak merokok.
Kanker kulit
Merokok tidak menyebabkan melanoma (sejenis kanker kulit yang
kadang-kadang menyebabkan kematian) tetapi merokok mengakibatkan
meningkatnya kemungkinan kematian akibat penyakit tersebut. Ditengarai
bahwa perokok berisiko menderita Custaneus Scuamus Cell Cancer sejenis
kanker yang meninggalkan bercak merah pada kulit 2 kali lebih besar
dibandingkan dengan non perokok.

Caries
Rokok

mempengaruhi

keseimbangan

kimiawi

dalam

mulut

membentuk plak yang berlebihan, membuat gigi menjadi kuning dan
terjadinya caries, perokok berisiko kehilangan gigi mereka 1,5 kali lipat.
Enfisema
Selain kanker paru, merokok dapat menyebabkan enfisema yaitu pelebaran
dan rusaknya kantong udara pada paru-paru yang menurunkan kapasitas paru
untuk menghisap oksigen dan melepaskan karbondioksida. Pada kasus yang
parah digunakan Tracheotomy untuk membantu pernafasan pasien. Ibarat
suatu sayatan untuk lubang ventilasi pada tenggorokan sebagai jalan masuk
udara ke dalam paru-paru. Pada kasus Bronkhitis kronis terjadi penumpukan
muncus sehingga mengakibatkan batuk yang terasa nyeri dan kesulitan
bernafas.
Kerusakan paru
Selain kanker paru dan jantung merokok dapat pula menyebabkan
batuk. Dikarenakan rusaknya kantung udara pada paru yang menurunkan
kapasitas paru dan oksigen untuk melepas oksigen. Bila keadaan ini belanjut
akan terjadi penumpukan lendir sehingga mengakibatkan batuk yang tersa
nyeri dan kesulitan bernafas.
Berisiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung
Satu diantara tiga kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung.
Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor resiko terbesar untuk penyakit
ini. Telah ditetapkan bahwa asap rokok mengandung lebih dari 40 macam zat
racun. Kemungkinan timbulnya kanker paru dan jantung pada perokok 22
kali lebih besar daripada yang tidak merokok.
Osteoporosis
Karbon monoksida (CO) yaitu zat kimia beracun yang banyak
terdapat pada gas buangan mobil dan asap rokok lebih mudah terikat pada
darah dari pada oksigen sehingga kemampuan darah untuk mengangkat
oksigen turun 15% pada perokok. Akibatnya tulang pada perokok kehilangan
densitasnya menjadi lebih mudah patah atau retak dan penyembuhannya 805
lebih lama. Perokok juga menjadi lebih rentan terhadap masalah tulang
punggung. Sebuah studi menunjukkan bahwa buruh pabrik yang merokok 5
kali lebih banyak mengalami nyeri punggung setelah terjadi trauma.

Penyakit jantung
Satu diantara tiga kematian di dunia diakibatkan oleh penyakit
kardiovaskuler. Pemakaian tembakau adalah salah satu factor resiko terbesar
untuk penyakit ini. Di Negara yang sedang berkembang penyakit membunuh
lebih dari satu juta orang setiap tahun. Penyakit kardiovaskuler yang
menyangkut pemakaian tembakau di Negara-negara maju membunuh lebih
dari 600.000 orang setiap tahun. Rokok menyebabkan jantung berdenyut
lebih cepat, menaikkkan tekanan darah dan meningkatkan resiko terjadinya
hipertensi dan penyumbatan arteri yang akhirnya menyebabkan serangan
jantung dan stroke.
Tukak lambung
Konsumsi tembakau menurunkan resistensi terhadap bakteri yang
menyebabkan tukak lambung juga meminimalisasi kemampuan lambung
untuk menetralkan asam lambung setelah makan sehingga sisa asam akan
mengerogoti dinding lambung. Tukak lambung yang diderita para perokok
lebih sulit dirawat dan disembuhkan.
Diskolori jari-jari
Tar yang terdapat pada asap rokok terakumulasi pada jari-jari dan
kuku yang meninggalkan warna coklat kekuningan.
Kanker uterus
Selain meningkatkan resiko kanker serviks dan uterus rokok
meneyebabkan timbulnya masalah kesuburan pada wanita dan berbagai
komplikasi selama masa kehamilan dan kelahiran bayi. Merokok selama
masa kehamilan meningkatkan resiko kelahiran bayi dengan BBLR (Berat
Badan Lahir Rendah) dan masalah kesehatan sesudahnya. Kegagalan hamil
atau abortus terjadi 2-3 kali lebih besar pada wanita perokok. Angka yang
sama berlaku juga untuk kelahiran atau kematian karena kekurangan oksigen
pada janin dan plasenta yang menjadi abnormal karena tercemar oleh Karbon
Monoksida dan Nikotin dalam asap rokok. Sindrom kematian bayi mendadak
(Sudden Infant Death) juga dihubungkan dengan pemakaian tembakau.
Tambahan pula, rokok dapat menurunkan kadar estrogen yang menyebabkan
terjadinya menopause dini.

Kerusakan sperma
Rokok dapat menyebabkan deformasi pada sperma dan kerusakan
pada DNA-nya sehingga mengakibatkan aborsi. Beberapa studi menemukan
bahwa pria yang merokok meningkatkan resiko menjadi ayah dari anak yang
berbakat kanker. Rokok juga memperkecil jumlah sperma dan infertilitas
(ketidaksuburan) banyak terjadi pada perokok.
Penyakit Buerger
Terjadinya inflamasi pada arteri, vena, dan saraf terutama di kaki,
yang mengakibatkan terhambatnya aliran darah. Dan jika dibiarkan tanpa
perawatan akan mengarah ke gangrene (matinya jaringan tubuh) sehingga
pasien perlu diamputasi.
7.

Cara Menghentikan Merokok dan Cara Menghindarinya
Agar terhindar dari kebiasaan merokok, maka sepatutnya kita

menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan merokok tidak akan
pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kita harus terbiasa untuk
bersikap asertif, untuk tetap mengatakan tidak pada rokok. Apabila telah
mampu kita terapkan, maka teman sebaya atau kelompok kita bisa dijadikan
kader pendidik sebaya.
Bagi para perokok, khususnya remaja, untuk berhenti dari kebiasaan
merokok bukanlah suatu hal yang mustahil. Apabila remaja meninggalkan
kebiasaan merokok hari ini, maka badan akan terbebas dari nikotin dalam
masa 8 jam. Setelah satu minggu efek dari kebiasaan merokok tersebut akan
hilang. Lama-kelamaan, tubuh akan memperbaiki kerusakannya akibat
tembakau dan bahan kimia lain yang pada rokok. Menghentikan kebiasaan
merokok, bisa tetap dilakukan, antara lain dengan cara sebagai berikut.
Berhenti secara mendadak
Tidak ada suatu cara terbaik bagi perokok untuk berhenti merokok,
karena pengaruhnya terhadap setiap perokok adalah berbeda. Namun, hanya
ada satu hal yang sama diantara mantan perokok yang berhasil, yaitu mereka
semua memang berkeinginan untuk berhenti merokok. Sebagaian besar,
perokok memilih cara ini untuk menghentikan kebiasaannya. Cara ini bisa
dipilih sebagai salah satu alternatif.

Cara menunda secara perlahan
Cara ini mengajak anda menunda masa menghisap batang rokok yang
pertama sehingga anda tetap dapat bertahan tanpa rokok. Atau anda bisa
menunda untuk menyalakan batang rokok dalam beberapa menit, sampai
anda bisa bertahan sepenuhnya setiap kali anda ingin merokok.
Cara mengurangi
Cara ini dilakukan dengan mengurangi jumlah batang rokok yang
anda hisap setiap merokok. Dalam satu hari, setiap kali merokok, bisa
dikurangi jumlah rokok yang anda hisap, mulai dari hitungan satu batang,
dua batang, hingga separuh dari jatah rokok anda setiap harinya, atau bahkan
mengurangi sepenuhnya.
Tidak mengikuti kebiasaan perokok
Pada umumnya, merokok identik dengan minum kopi ataupun
minuman keras. Apabila seseorang mengkonsumsi kopi ataupun minuman
beralkohol, maka biasanya dilengkapi dengan sebatang atau sebungkus rokok.
Dengan mengurangi atau sama sekali tidak mengkonsumsi kopi atau
minuman beralkohol secara berlebihan, maka keinginan untuk merokok bisa
dikurangi.
Terapi penggantian nikotin
Terapi ini memanfaatkan koyo atau tempelan nikotin yang bisa
menembus kulit ke dalam tubuh dan bisa mengurangi efek adiksi (ketagihan)
akibat merokok. Cara ini bisa ditempuh tanpa anda harus berhenti secara
mendadak. Cara ini juga menolong anda untuk menghadapi kebiasaan
merokok serta ketergantungan psikologis. Konsultasikan dengan dokter anda
untuk keterangan lebih lanjut.
Pengalihan aktivitas
Biasanya, remaja mulai merokok karena ada waktu yang tersisa. Pada
waktu tersebut bisa dilakukan aktivitas-aktivitas lain, yang tentunya lebih

positif, untuk menghindari kebiasaan merokok. Bagi perokok yang ingin
berhenti, alternatif ini juga bisa ditempuh setiap anda ingin merokok.
Misalnya, melakukan aktivitas-aktivitas yang anda senangi, mulai dari
berolah raga, rekreasi bersama teman, membaca majalah atau komik
kesukaan, bermain atau mendengarkan musik, mengikuti kegiatan organisasi
remaja, seperti OSIS di sekolah-sekolah,organisasi kemahasiswaan di
kampus, Sekeha Teruna-Teruni di masyarakat, hingga mengerjakan tugas
bersama teman-teman kelompok belajar.
Tentunya hal ini akan berhasil apabila kodisi keluarga dan tempat
bergaul saling mendukung untuk mengurangi atau bahkan menghentikan
sama sekali kebiasaan merokok remaja. Tentu masih banyak cara lain yang
bisa dilirik untuk mengalihkan kebiasan merokok. Yang terpenting,
kebiasaan merokok tetap dialihkan pada aktivitas lain yang positif dan
bermanfaat.
Menanamkan sikap asertif pada diri serta pemahaman akan dampak
negatif rokok terhadap kesehatan
Sikap tegas untuk tidak merokok atau memang akan menghentikan
sama sekali kebiasaan ini, sangat diperlukan untuk menunjang upaya berhenti
merokok. Dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai dampak negatif
merokok bagi kesehatan, akan semakin menambah keyakinan serta motivasi
diri untuk tetap berusaha menghentikan kebiasaan merokok. Secara
berangsur-angsur, pemahaman ini akan semakin kuat karena setiap kita mulai
terbiasa berhenti merokok, akan terasa manfaatnya
Konsumsi makanan dengan menu seimbang
Menu seimbang adalah seperangkat makanan yang mengandung
hampir seluruh zat makanan yang diperlukan tubuh. Terdiri dari nasi, sayursayuran, lauk-pauk, buah-buahan, air, serta dilengkapi dengan susu. Sayur
dan buah-buahan serta air mineral mengandung antioksidan yang dapat
mengurangi efek negatif bahan kimia pada rokok. Nasi, lauk-pauk dan susu
pun memiliki sejumlah vitamin, mineral, protein, serta serat yang diperlukan
tubuh.Untuk menambah keinginan mengkonsumsi menu ini, bisa disiasati
dengan tampilan menu yang menarik. Potongan lauk-pauk ataupun sayuran
bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menarik bentuknya. Buahbuahan tertentu juga bisa dikonsumsi dalam bentuk jus buah segar.

Membentuk kelompok sebaya
Kelompok ini bisa dibentuk berdasarkan kesamaan prinsip para
remaja, yaitu terdiri dari sekelompok remaja yang sama-sama menginginkan
berhenti merokok. Selain memberi ruang yang cukup bagi para remaja yang
ingin berhenti merokok, kelompok ini juga bisa menampung segala
permasalahan yang dialami remaja, khususnya yang berkaitan dengan upaya
menghentikan kebiasaan merokok.

LAMPIRAN 5
Dokumentasi Kegiatan
a. Foto Kegiatan

Leaflet

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Snack

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

•
Umum

Realisasi Anggaran
Rp. 500.000

Cetak Media
Penyuluhan

Rp. 100.000

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana

Rp. 150.000 x 3

Rp. 450.000

orang
•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK

Rp. 200.000 x 2

Rp. 400.000

orang
•

Pembuatan
laporan
kegiatan dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

