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ABSTRAK 

LATAR BELAKANG: di Indonesia, perokok relatif bebas mengisap rokok dimana 

saja. Kawasan bebas rokok di negeri ini masih sangat minim, itupun sangat mungkin di 

langgar karena sanksinya dapat dikatakan tidak ada. Padahal, pada seseorang yang 

merokok itu berarti dia hanya menghisap asap rokoknya sekitar 15% saja, sementara 

85% dilepaskannya untuk dihisap pada perokok pasif. Beberapa studi telah 

menyatakan bahwa paparan tembakau prenatal dikaitkan dengan sejumlah konsekuensi 

perkembangan saraf dan perilaku yang serius pada bayi, anak-anak, dan remaja. 

Misalnya, penelitian pada bayi telah menunjukkan bahwa ibu yang merokok/terpapar asap 

rokok selama kehamilan dikaitkan dengan psikomotor tertunda dan skor perkembangan 

mental diukur dengan Timbangan Bayley Pembangunan Bayi. 

TUJUAN: untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan ibu hamil yang terpapar asap tembakau 

pada saat kehamilan terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkan. METODE: 

penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik dengan pendekatan Cross 

Sectional Study, yang pengukuran variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu waktu. 

Data yang digunakan merupakan data primer berupa wawancara pasien dengan 

menggunakan daftar tilik. Sampel diambil menggunakan metode total sampling. Sampel 

berjumlah 100 pasien. Kemudian dianalisa apakah ada dampak keterpaparan asap 

tembakau terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Lalu data yang didapatkan 

dianalisis dengan menggunakan uji statistic Chi Square (a = 0,05). 

HASIL: pada penelitian ini didapatkan ada gangguan tumbuh kembang anak sebanyak 

40 orang (45.8%) dan tidak ada gangguan tumbuh kembang anak sebanyak 18 orang 

(12.2%). Responden yang tidak tcrpapar asap tembakau tctapi ada gangguan tumbuh 

kembang anak sebanyak 39 orang (33.2%) dan tidak ada gangguan tumbuh kembang 

anak sebanyak 3 orang (8.8%). Dan hasil dari uji statistik chi square diperoleh nilai p = 

0.004 (p < 0.05). 

KESIMPULAN: ada hubungan ibu hamil yang terpapar asap tembakau terhadap 

tumbuh kembang anak. 
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