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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. 

KATA KUNCI: Tumbuh Kembang Anak, Kebiasaan Merokok 

DAFTAR PUSTAK : 28 (1991-2014) 
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(xi + 69 page + 8 table + 10 Appendix) 

ABSTRACT 

BACKGROUND: In Indonesia, smokers where free to smoke cigarettes anywhere. Non-

smoking area in the country is still very low, and even then very likely violated because 

sanctions are virtually non-existent. In fact, someone who smokes it means he just 

inhale cigarette smoke about 15% only, while 85% sent out to suck on passive 

smokers. Some studies have suggested that prenatal tobacco exposure was associated with 

a number of neurodevelopmental and behavioral consequences are serious in infants, 

children, and adolescents. For example, research on infants has shown that mothers who 

smoke / exposed to smoke during pregnancy is associated with delayed psychomotor and 

mental development scores measured by the Bayley Scales Infant Development. 

OBJECTIVE: To determine the impact of pregnant women exposed to tobacco smoke 

during pregnancy on the growth and development of the child is born. METHODS: 

This study is observational analytic approach of Cross Sectional Study, which is the 

measurement of the variables is performed only once at a time. The data used is primary 

data such as patient interviews using checklists. Samples were taken using total 

sampling method. Sample of 100 patients. Then analyze whether there are effects of 

tobacco smoke exposure on the development of the child is born. Then the data 

obtained were analyzed using Chi Square statistical tests (a = 0.05). 

RESULTS: In this study, the children's growth disorders as many as 40 people (45.8%) and 

no interference of child development as many as 18 people (12.2%). While respondents 

were not exposed to tobacco smoke but no children's growth disorders as many as 39 people 

(33.2%) and that there is no interruption of child development as much as 3 people (8.8%). 

And the results of chi square statistical test obtained by value p = 0.004 (P <0.05) 

CONCLUSION: No relation pregnant women exposed to tobacco smoke on 

children's development. 

KEYWORDS: Growth, Smoking Habit 

BIBLIOGRAPHY: 28 (1991-2014) 
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B A B 1   

P E N D A H U L U A N  

1.1 LATAR BELAKANG 

Angka kematian anak merupakan indikator yang terkait langsung 

dengan target kelangsungan hidup bayi dan merefleksikan kondisi sosial, 

ekonomi dan lingkungan termasuk pemeliharaan kesehatannya. Kemajuan 

yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit 

penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat 

kematian anak. Dengan demikian angka kematian anak merupakan tolak ukur 

yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah 

khususnya di bidang kesehatan. 

Merokok selama kehamilan menyebabkan hingga 2.200 kelahiran 

prematur, keguguran 5.000 dan 300 perinatal kematian setiap tahun di 

Inggris.
1
 Fakta bahwa merokok selama kehamilan adalah salah satu penyebab 

paling penting yang dihindari dari basil kehamilan yang merugikan, sehingga 

keparahan dan jangka panjang efek negatif bagi ibu dan anak yang belum 

lahir telah dibuktikan oleh banyak studi yang berbeda. Hal ini dapat dianggap 

sebagai faktor risiko lingkungan utama yang dapat ditemui di dunia maju dan 

berkembang. Jika dibandingkan dengan faktor risiko lain pada periode 

perinatal, paparan asap tembakau dianggap di antara yang paling berbahaya. 
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Di Inggris lebih dari 12% wanita dicatat merokok pada saat hamil, 

dan diperkirakan lebih 83.000 bayi yang lahir dari ibu merokok setiap tahun.
2
 

Bayi yang lahir dari seorang ibu yang merokok lebih mungkin untuk menjadi perokok. 

Pemerintah memprioritaskan untuk meningkat harapan hidup sehat dan mengurangi 

kesenjangan. Dan untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan pada 

bayi maupun anak dari asap tembakau, baik sebelum dan setelah kelahiran. Karena 

merokok pada saat kehamilan sebagai salah satu indikator kunci keberhasilan dalam 

keberhasilan Kesehatan Masyarakat. 

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.
3
 

Hasil data dari Indonesia wanita yang merokok sekitar 2,3 %, sedangkan 

pada ibu hamil sekitar 1,7%, dari data ini telah membuktikan untuk menambah 

kemungkinan ibu hamil yang merokok akan dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi seperti kelahiran sebelum waktunya (prematur), berat badan lahir kurang, 

mortalitas perinatal dan gangguangangguan perkembangan janin. Selain itu rokok juga 

dapat menyebabkan keguguran, gangguan tumbuh kembang anak, gangguan oksigen 

pada janin, dan gangguan pernapasan.
4
 

Beberapa studi juga telah menyatakan bahwa paparan tembakau prenatal 

dikaitkan dengan sejumlah konsekuensi perkembangan saraf dan perilaku yang serius 

pada bayi, anak-anak, dan remaja.
5
 Misalnya, penelitian pada bayi telah menunjukkan 
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bahwa ibu yang merokok/terpapar asap rokok selama kehamilan dikaitkan dengan 

psikomotor tertunda dan skor perkembangan mental diukur dengan Timbangan 

Bayley Pembangunan Bayi.
6
 Dampak dari terpapar asap rokok/merokok ibu selama 

hamil pada respon batang otak pendengaran (ABR) dan menetapkan bahwa setelah 

mengendalikan sejumlah pembaur potensial, ibu yang merokok/terpapar asap rokok 

selama hamil berhubungan negatif dengan ABR latency pada bayi.
7
 Menariknya, 

karena perubahan dalam pengolahan pendengaran bayi sebelumnya telah 

ditemukan sangat prediktif membaca dan bahasa kesulitan di masa depan, temuan ini 

menunjukkan bahwa terpapar asap rokok/merokok ibu selama hamil dapat berdampak 

negatif terhadap anak masa depan perkembangan bicara dan bahasa.
8.9

'
1°
 

Penelitian paparan merokok prenatal di masa kecil banyak, mungkin karena 

penilaian yang lebih sensitif untuk kelompok usia dini, relatif terhadap bayi. Misalnya, 

hubungan antara kebiasaan merokok ibu selama kehamilan dan keturunan intelegensia 

pada usia 4 tahun, menemukan bahwa anak-anak yang ibunya merokok 10 batang atau 

lebih per hari selama kehamilan mereka memperlihatkan gangguan intelektual relatif 

terhadap anak-anak yang ibunya tidak merokok selama keharnilan.
I
 Hubungan antara 

rokok merokok ibu selama kehamilan dan agresi fisik pada anak usia dini.
12.13

 Hal ini 

konsisten dengan beberapa studi menunjukkan sebuah asosiasi paparan asap prenatal 

dan peningkatan gangguan eksternalisasi, seperti gangguan perilaku hiperaktif 

dan gangguan perhatian defisit.
I4
'
15

'
16

 

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa paparan asap rokok bagi yang bukan 

perokok selama kehamilan berhubungan dengan penurunan skor indeks perkembangan 

mental dan peningkatan risiko keterlambatan perkembangan pada bayi. 
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Penelitian di Indonesia, menemukan bahwa masyarakat miskin 

perkotaan dengan orang tua yang mempunyai kebiasaan merokok 

berhubungan dengan meningkatnya resiko menghambat pertumbuhan (kerdil) 

pada anak-anak mereka dan kekurangan gizi.
I7
 

Sehingga berdasarkan masalah yang diuraikan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian "untuk mengetahui faktor risiko yang ditimbulkan ibu hamil 

yang terpapar asap tembakau pada saat kehamilan terhadap tumbuh kembang anak 

yang dilahirkan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Kota Makassar". 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
Untuk mengetahui apakah ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada 

saat kehamilan berisiko terhadap tumbuh kembang anak setelah kelahiran di 

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

A. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat yang 

ditimbulkan ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada saat kehamilan 

terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkan di Rumah Sakit Khusus 

Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar. 

B. Tujuan Khusus 

Yang menjadi tujuan 'chums penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui gambaran ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada mat kehamilan 

di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota 

Makassar. 
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b. Mengetahui gambaran tumbuh kembang anak yang dilahirkan pada 

ibu hamil yang terpapar asap rokok. 

c. Untuk mengetahui hubungan ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada saat 

kehamilan terhadap turnbuhkembang anak yang telah 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

A. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti. 

B. Manfaat praktis 

a. Bagi instansi menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi 

pihak terkait khususnya jajaran sektor kesehatan dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara umum. 

b. Bagi peneliti : 

 Menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan dapat pengalaman 

langsung dalam pelaksanaan penelitian. 

 Sebagai informasi tambahan untuk mengkaji ilmu kedokteran dari aspek Al-

Qur'an dan hadits sehingga lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah 

SWT. 

c. Bagi Masyarakat memberikan informasi dan memberi kesadaran kepada 

masyarakat tentang kerugian dari kebiasaan merokok bagi kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TUMBUH KEMBANG 

Istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya 

berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan 

19,2o Pertumbuhan dan perkembangan . (growth) berkaitan dengan masalah 

perubahan ukuran, besar, jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun 

individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan 

satuan berat (gram, kilogram), satuan panjang (cm, m), umur tulang, dan 

keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh). 

Perkembangan (development) adalah pertambahan kemampuan struktur dan 

fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses 

diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang 

sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya .
2 1

 '
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Pertumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, 

perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. 

Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di 

setiap kelompok umur dan masing- masing organ juga mempunyai pola 

pertumbuhan yang berbeda. Terdapat 3 periode pertumbuhan cepat, yaitu 

masa janin, masa bayi 0 — 1 tahun, dan masa pubertas. 

Proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, 

sehingga setiap pertumbuhan disertai  dengan perubahan fungsi  
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Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan 

organ yang dipengaruhinya. Perkembangan fase awal meliputi beberapa aspek 

kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. 

Perkembangan pada fase awal ini akan menentukan perkembangan fase 

selanjutnya. Kekurangan pada salah satu aspek perkembangan dapat 

mempengaruhi aspek lainnya. 

A. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan, 

dan berkesinambungan dimulai sejak pembuahan sampai dewasa. Walaupun 

terdapat variasi, namun setiap anak akan melewati suatu pola tertentu. Tahapan 

tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi dua, yaitu masa pranatal dan masa 

postnatal. Setiap masa tersebut memiliki ciri khas dan perbedaan dalam anatomi, 

fisiologi, biokimia, dan karakternya .
22

 

Masa pranatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini 

dibagi menjadi dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa embrio 

adalah masa sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu, sedangkan masa 

fetus adalah sejak umur 9 minggu sampai kelahiran. 

Masa postnatal atau masa setelah lahir terdiri dari lima periode. Periode 

pertama adalah masa neonatal dimana bayi berusia 0 - 28 hari dilanjutkan masa 

bayi yaitu sampai usia 2 tahun. Masa prasekolah adalah masa anak berusia 2 — 6 

tahun. Sampai dengan masa ini, anak laki-laki dan perempuan belum terdapat 

perbedaan, namun ketika masuk dalam masa selanjutnya yaitu masa sekolah atau 

masa pubertas, perempuan berusia 6 — 10 tahun, sedangkan laki-laki berusia 8 - 
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12 tahun. Anak perempuan memasuki masa adolensensi atau masa remaja lebih 

awal dibanding anak laki-laki, yaitu pada usia 10 tahun dan berakhir lebih cepat 

pada usia 18 tahun. Anak laki-laki memulai masa pubertasa pada usia 12 tahun 

dan berakhir pada usia 20 tahun. 

B. Faktor-faktor yang  mempengaruhi Pertumbuhan danPerkembangan 

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 

faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal/lingkungan). Pertumbuhan dan 

perkembangan merupakan hasil interaksi dua faktor tersebut. 

Faktor internal terdiri dari perbedaan ras/etnik atau bangsa, keluarga, 

umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Anak yang terlahir 

dari suatu ras tertentu, misalnya ras Eropa mempunyai ukuran tungkai yang lebih 

panjang daripada ras Mongol. Wanita lebih cepat dewasa dibanding laki-laki. Pada 

masa pubertas wanita umumnya tumbuh lebih cepat daripada laki-laki, kemudian 

setelah melewati masa pubertas sebalinya laki-laki akan tumbuh lebih cepat. 

Adanya suatu kelainan genetik dan kromosom dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak, seperti yang terlihat pada anak yang menderita Sindroma 

Down. 

Selain faktor internal, faktor eksternal/lingkungan juga mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh faktor lingkungan yang banyak 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gizi, stimulasi, 

psikologis, dan sosial ekonomi. 
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Gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses 

tumbuh kembang anak. Sebelum lahir, anak tergantung pada zat gizi yang terdapat 

dalam darah ibu. Setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan 

dan kemampuan saluran cerna. Hasil penelitian tentang pertumbuhan anak 

Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan pertumbuhan paling gawat terjadi 

pada usia 6-18 bulan. Penyebab gagal tumbuh tersebut adalah keadaan gizi ibu 

selama hamil, pola makan bayi yang salah, dan penyakit infeksi. 

Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh stimulasi dan psikologis. 

Rangsangan/stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat 

mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain akan 

mempengaruhi anak dlam mencapai perkembangan yang optimal. Seorang anak 

yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua atau yang selalu merasa 

tertekan akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangan. 

Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah faktor sosial ekonomi. Kemiskinan selalu berkaitan 

dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, serta kurangnya 

pengetahuan .
22

 

C. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Pertumbuhan organ-organ tubuh mengikuti 4 pola, yaitu pola umum, 

neural, limfoid, serta reproduksi. Organ-organ yang mengikuti pola umum 

adalah tulang panjang, otot skelet, sistem pencernaan, pernafasan, peredaran 

darah, volume darah. Perkembangan otak bersama tulang-tulang yang 

melindunginya, mata, dan telinga berlangsung lebih dini. Otak bayi yang baru 
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dilahirkan telah mempunyai berat 25% berat otak dewasa, 75% berat otak dewasa 

pada umur 2 tahun, dan pada umur 10 tahun telah mencapai 95% berat otak dewasa. 

Pertumbuhan jaringan limfoid agak berbeda dengan dari bagian tubuh lainnya, 

pertumbuhan mencapai maksimum sebelum remaja kemudian menurun 

hingga mencapai ukuran dewasa. Sedangkan organ-organ reproduksi tumbuh 

mengikuti pola tersendiri, yaitu pertumbuhan lambat pada usia pra remaja, 

kemudian disusul pacu tumbuh pesat pada usia remaja .22 23,24 

Usia dini merupakan fase awal perkembangan anak yang akan 

menentukan perkembangan pada fase selanjutnya. Perkembangan anak pada fase 

awal terbagi menjadi 4 aspek kemampuan fungsional, yaitu motorik kasar, motorik 

halus dan penglihatan, berbicara dan bahasa, serta sosial emosi dan perilaku. Jika 

terjadi kekurangan pada salah satu aspek kemampuan tersebut dapat 

mempengaruhi perkembangan aspek yang lain. 

Kemajuan perkembangan anak mengikuti suatu pola yang teratur dan mempunyai 

variasi pola batas pencapaian dan kecepatan. Batasan usia menunjukkan bahwa 

suatu patokan kemampuan hams dicapai pada usia tertentu. Batas ini menjadi 

penting dalam penilaian perkembangan, apabila anak gagal mencapai dapat 

memberikan petunjuk untuk segera melakukan penilaian yang lebih terperinci dan 

intervensi yang tepat. 

D. Deteksi Dini Pertumbuhan dan Perkembangan 

Penilaian pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan sedini mungkin 

sejak anak dilahirkan. Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang 

dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh 



11 
 

kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko pada balita, yang disebut 

juga anak usia dini. Melalui deteksi dini dapat diketahui penyimpangan tumbuh 

kembang anak secara dini, sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan 

serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis 

proses tumbuh kembang. Upaya-upaya tersebut diberikan sesuai dengan umur 

perkembangan anak, dengan demikian dapat tercapai kondisi tumbuh kembang 

yang optimal .
25 

Penilaian pertumbuhan dan perkembangan meliputi dua hal pokok, 

yaitu penilaian pertumbuhan fisik dan penilaian perkembangan. Masing-masing 

penilaian tersebut mempunyai parameter dan alat ukur tersendiri. 

Dasar utama dalam menilai pertumbuhan fisik anak adalah penilaian 

menggunakan alat baku (standar). Untuk menjamin ketepatan dan keakuratan 

penilaian harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Pengukuran perlu dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu untuk menilai kecepatan pertumbuhan. 

Parameter ukuran antropometrik yang dipakai dalam penilaian 

pertumbuhan fisik adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lipatan kulit, 

lingkar lengan atas, panjang lengan, proporsi tubuh, dan panjang tungkai. 

Menurut Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita macam- macam 

penilaian pertumbuhan fisik yang dapat digunakan adalah:
2526

 

1) Pengukuran Berat Badan (BB) 

Pengukuran ini dilakukan secara teratur untuk memantau 

pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Balita ditimbang setiap bulan dan dicatat dalam 

Kartu Menuju Sehat Balita (KMS Balita) sehingga dapat dilihat grafik 

pertumbuhannya dan dilakukan interfensi jika terjadi penyimpangan. 
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2) Pengukuran Tinggi Badan (TB) 

Pengukuran tinggi badan pada anak sampai usia 2 tahun dilakukan dengan 

berbaring., sedangkan di atas umur 2 tahun dilakukan dengan berdiri. Hasil 

pengukuran setiap bulan dapat dicatat pada dalam KMS yang mempunyai grafik 

pertumbuhan tinggi badan. 

3) Pengukuran Lingkar Kepala Anak (PLKA) 

PLKA adalah cara yang biasa dipakai untuk mengetahui pertumbuhan 

dan perkembangan otak anak. Biasanya ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti 

perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak maka 

perkembangan otak anak juga terhambat. Pengukuran dilakukan pada diameter 

occipitofrontal dengan mengambil rerata 3 kali pengukuran sebagai standar. 

Untuk menilai perkembangan anak banyak instrumen yang dapat digunakan. 

Salah satu instrumen shining yang dipakai secara internasional untuk menilai 

perkembangan anak adalah DDST II (Denver Development Screening Test). DDST 

II merupakan alat untuk menemukan secara dini masalah penyimpangan 

perkembangan anak umur 0 s/d < 6 tahun. Instrumen ini merupakan revisi 

dari DDST yang pertama kali dipublikasikan tahun 1967 untuk tujuan yang sama. 

Pemeriksaan yang dihasilkan DDST II bukan merupakan 

pengganti evaluasi diagnostik, namun lebih ke arah membandingkan 

kemampuan perkembangan seorang anak dengan anak lain yang seumur. DDST II 

digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai umurnya pada anak 

yang mempunyai tanda-tanda keterlambatan perkembangan maupun anak sehat. 
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DDST II bukan merupakan tes IQ dan bukan merupakan peramal kemampuan 

intelektual anak di masa mendatang. Tes ini tidak dibuat untuk menghasilkan 

diagnosis, namun lebih ke arah untuk membandingkan kemampuan perkembangan 

seorang anak dengan kemampuan anak lain yang seumur. 

Menurut Pedoman Pemantauan Perkembangan Denver II (Subbagian 

Tumbuh Kembang Ilmu Kesehatan Anak RS Sardjito, 2004), formulir tes DDST 

II berisi 125 item yg terdiri dari 4 sektor, yaitu: personal sosial, motorik halus-

adaptif, bahasa, serta motorik kasar. Sektor personal sosial meliputi komponen 

penilaian yang berkaitan dengan kemampuan penyesuaian diri anak di 

masyarakat dan kemampuan memenuhi kebutuhan pribadi anak. Sektor motorik 

halus-adaptif berisi kemampuan anak dalam hal koordinasi mata-tangan, 

memainkan dan menggunakan benda-benda kecil serta pemecahan masalah. Sektor 

bahasa meliputi kemampuan mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. 

Sektor motorik kasar terdiri dari penilaian kemampuan duduk, jalan, dan gerakan-

gerakan umum otot besar. Selain keempat sektor tersebut, itu perilaku anak juga 

dinilai secara umum untuk memperoleh taksiran kasar bagaimana seorang anak 

menggunakan kemampuannya. 

E. Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan 

anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan 

perilaku. 

1. Gangguan Pertumbuhan Fisik 
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Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan 

gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS 

(Kartu Menuju Sehat) dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan 

anak. Bila grafik berat badan anak lebih dari 120% kemungkinan anak mengalami obesitas 

atau kelainan hormonal. Sedangkan, apabila grafik berat badan di bawah normal 

kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan 

hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam 

mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkar kepala 

menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan serebrospinal. Lingkar kepala yang 

lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, 

megaensefali, tumor otak ataupun hanya merupakan variasi normal. Sedangkan 

apabila lingkar kepala kurang dan normal dapat diduga anak menderita retardasi mental, 

malnutrisi kronis ataupun hanya merupakan variasi normal. Deteksi dini gangguan 

penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan 

yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, 

gangguan refraksi, juling, nistagmus, ambliopia, buta warna, dan kebutaan akibat 

katarak, neuritis optik, glaukoma, dan lain sebagainya 
.21

 Sedangkan ketulian pada anak 

dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensorineural. Tuli pada anak dapat 

disebabkan karena faktor prenatal dan postnatal. Faktor prenatal antara lain adalah 

genetik dan infeksi TORCH yang terjadi selama kehamilan. Sedangkan faktor postnatal 

yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait 

dengan otitis media. 



15 
 

2. Gangguan perkembangan motorik 

 

    Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. 

Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot atau 

penyakit neuromuskular. Anak dengan serebral palsi dapat mengalami keterbatasan 

perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, athetosis, ataksia, atau hipotonia. 

Kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida juga dapat menyebabkan 

keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuscular sepeti muscular distrofi 

memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan. Namun, tidak selamanya 

gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tersebut. Faktor 

lingkungan serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam 

perkembangan motorik. Anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar seperti 

sering digendong atau diletakkan di baby walker dapat mengalami keterlambatan 

dalam mencapai kemampuan motorik. 

3. Gangguan perkembangan bahasa 

Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh system 

perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemapuan motorik, 

psikologis, emosional, dan perilaku .
27

 Gangguan perkembangan bahasa pada anak 

dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, 

intelegensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang 

terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena 

adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan serebral palsi. Gagap juga termasuk 

salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena 
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adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara jelas .
21

 4. Gangguan Emosi dan 

Perilaku 

Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan 

yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul 

pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruh interaksi 

sosial dan perkembangan anak. Contoh kecemasan yang dapat dialami anak 

adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah 

mengalami trauma. Gangguan perkembangan pervasif pada anak meliputi autisme 

serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Autism adalah kelainan neurobiologis 

yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai 

dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh 

seperti berputar-putar, melompatlompat, atau mengamuk tanpa sebab .
27

 

2.2 KEBIASAAN MEROKOK
28

 

Seseorang dikatakan perokok jika telah mengisap minimal 100 batang rokok. 

Merokok dapat mengganggu kesehatan, kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. 

Banyak penyakit yang telah terbukti menjadi akibat buruk merokok baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Tcmbakau atau rokok paling berbahaya bagi 

kesehatan manusia. Rokok secara luas telah mnjadi salah satu penyebab 

kematian terbesar di dunia. Menurut Departemcn Kesehatan dalam Gizi dan 

Promosi Masyarakat, Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang 

memiliki tingkat konsumsi rokok dan produksi rokok yang tinggi. Variasi produk 

dan harga rokok di Indonesia telah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu 

produsen sekaligus konsumen rokok terbesar di dunia. 
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Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat 

tetapi kebiasaan merokok sulit dihilangkan dan jarang diakui orang sebagai suatu 

kebiasaan buruk. Sementara, alasan utama merokok adalah cara untuk bisa diterima 

secara sosial, melihat orang tuanya merokok, menghilangkan rasa jenuh, ketagihan dan 

untuk menghilangkan stress. 

A. Sejarah Rokok 

Awal mula perkenalan dunia pada tembakau dan kebiasaan merokok 

tak bisa dilepaskan dari peristiwa penemuan benua Amerika oleh para pelaut 

Spanyol di bawah pimpinan Christopher Colombus, melihat bangsa Indian 

mempergunakan daun kering dengan berbagai cara, salah satu diantaranya dengan 

membakarnya sebagai rokok yang mendatangkan kenikmatan pada tubuh mereka, 

menciptakan rasa nyaman dan mengurangi kelelahan. 

Sejarah rokok daun tembakau dipopulerkan pada abad XVI di Eropa, 

jumlah perokok terus meningkat. Bangsa Spanyol dan Portugis bersama menanam 

tembakau di Hindia Barat dan Brasil. Perancis mengenal tembakau lewat Jean 

Nicot dijumpai istilah Nicotiane untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau) 

yang dimaksud. Pada abad XVIII orang Rusia mengenal cara baru menikmati 

tembakau dengan menggunakan pipa air, yang sebelumnya telah populer di 

kalangan orang Turki. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di 

kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang 

merokok untuk keperluan ritual dan pengobatan, di Eropa orang merokok 

hanya untuk kesenangan semata-mata. Merokok yang semula bertujuan untuk 

pengobatan akhirnya menjadi penyebab banyak kelainan dan penyakit. 
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B. Pengertian Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 

hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm 

yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada 

salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup 

lewat mulut pada ujung lainnya. 

C. Cara Menghisap Rokok 

Penggunaan daun tembakau yang paling dominan adalah dengan cara 

dirokok dimana daun tembakau kering digulung dengan pembungkus atau 

menggunakan pipa. Setiap orang mempunyai cara masing-masing menghisap 

rokok, ada yang menghisap dari mulut kemudian asap rokok dikeluarkan 

melalui mulut atau hidung dan dengan berbagai cara yang lain. Secara garis 

besar dapat dibedakan tiga macam penghisap rokok, yaitu perokok paru 

mulut yang mana tipe ini hanya menghisap asap rokok sampai rongga mulut 

saja, perokok yang menghisap asap rokok sampai ke dalam paru-paru disebut 

perokok paru dalam, perokok yang menghisap rokok sampai ke dalam paru, 

menahan napas sebentar dan baru menghembuskannya keluar disebut perokok 

paru. 

D. Jenis Rokok 

Menurut Sitepoe, rokok berdasarkan bahan baku atau isi di bagi tiga jenis: 

a. Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau 

yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 
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b. Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau 

dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 

c. Rokok Klembak : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, 

cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan 

aroma tertentu. 

Rokok berdasarkan penggunaan filter dibagi dua jenis : 

a. Rokok Filter (RF) : rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus. 

b. Rokok Non Filter (RNF) : rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat 

gabus. 

E. Kandungan Rokok 

Pada saat rokok dihisap komposisi rokok yang dipecah menjadi komponen 

lainnya, misalnya komponen yang cepat menguap akan menjadi asap bersama-

sama dengan komponen lainnya terkondensasi. Dengan demikian komponen asap 

rokok yang dihisap oleh perokok terdiri dari bagian gas (85%) dan bagian partikel 

(15%). Rokok mengandung kurang lebih 4.000 jenis bahan kimia, dengan 40 

jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan 

setidaknya 200 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok 

adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida (CO). Selain itu, dalam sebatang 

rokok juga mengandung bahan-bahan kimia lain yang tak kalah beracunnya. 

Zat-zat beracun yang terdapat dalam rokok antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Nikotin 

Komponen ini paling banyak dijumpai di dalam rokok. Nikotin yang 

terkandung di dalam asap rokok antara 0.5-3 ng, dan semuanya diserap, sehingga 

di dalam cairan darah atau plasma antara 40-50 ng/ml. Nikotin merupakan alkaloid 
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yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi bersifat racun. Zat ini hanya ada dalam 

tembakau, sangat aktif dan mempengaruhi otak atau susunan saraf pusat. Nikotin 

juga memiliki karakteristik efek adiktif dan psikoaktif. Dalam jangka panjang, 

nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga 

perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk 

mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya. Sifat nikotin yang adiktif ini 

dibuktikan dengan adanya jurang antara jumlah perokok yang ingin berhenti 

merokok dan jumlah yang berhasil berhenti. Nikotin yaitu zat atau bahan senyawa 

porillidin yang terdapat dalam Nicoioana Tabacum. Nicotiana Ruslica dan 

spesies lainnya yang sintesisnya bersifat adiktif dapat mengakibatkan 

ketergantungan. Nikotin ini dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan 

darah, menyempitkan pembuluh perifer dan menyebabkan ketagihan serta 

ketergantungan pada pemakainya. 

b. Karbon Monoksida (CO) 

Gas karbon monoksida (CO) adalah sejenis gas yang tidak memiliki bau. 

Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang 

atau karbon. Gas karbon monoksida bersifat toksis yang bertentangan dengan 

oksigen dalam transpor maupun penggunaannya. Gas CO yang dihasilkan 

sebatang rokok dapat mencapai 3-6%, sedangkan CO yang dihisap oleh perokok 

paling rendah sejumlah 400 ppm (parts per million) sudah dapat meningkatkan 

kadar karboksi haemoglobin dalam darah sejumlah 2- 16%. 
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c. Tar 

Tar merupakan bagian partikel rokok sesudah kandungan nikotin dan 

uap air diasingkan. Tar adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang 

bersifat karsinogenik. Dengan adanya kandungan tar yang beracun ini, sebagian 

dapat merusak sel paru karena dapat lengket dan menempel pada jalan nafas dan 

paru-paru sehingga mengakibatkan terjadinya kanker. Pada saat rokok dihisap, tar 

masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok. Setelah dingin akan 

menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, 

saluran pernafasan dan paru-paru. 

Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara 

kadar dalam rokok berkisar 24-45 mg. Sedangkan bagi rokok yang menggunakan 

filter dapat mengalami penurunan 5-15 mg. Walaupun rokok diberi filter, efek 

karsinogenik tetap bisa masuk dalam paru-paru, ketika pada saat merokok hirupannya 

dalam-dalam, menghisap berkali-kali dan jumlah rokok yang digunakan bertambah 

banyak. 

d. Timah Hitam (Pb) 

Timah Hitam (Pb) yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 

ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis dihisap dalam satu hari akan 

menghasilkan 10 ug. Sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke 

dalam tubuh adalah 20 ug per hari. 

e. Amoniak 

Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan 

hidrogen. Zat ini tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang 
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ada pada ammonia sehingga jika masuk sedikit pun ke dalam peredaran darah akan 

mengakibatkan seseorang pingsan atau koma. 

f. Hidrogen Sianida (HCN) 

Hidrogen sianida merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan 

tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar 

dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan dan merusak saluran 

pernapasan. Sianida adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat 

berbahaya. Sedikit saja sianida dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat 

mengakibatkan kematian. 

g. Nitrous Oxide 

Nitrous oxide merupakan sejenis gas yang tidak berwama, dan bila 

terhisap dapat menyebabkan rasa sakit. 

h. Fenol  

Fenol adalah campuran dari kristal yang dihasilkan dari distilasi 

beberapa zat organic seperti kayu dan arang, serta diperoleh dari tar arang. Zat 

ini beracun dan membahayakan karena fenol ini terikat ke protein dan 

menghalangi aktivitas enzim. 

i .  Hidrogen sulfida 

Hidrogen sulfida adalah sejenis gas yang beracun yang gampang 

terbakar dengan bau yang keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim (zat 

besi yang berisi pigmen). 
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F. Kategori Perokok 

a. Perokok Pasif 

Perokok pasif adalah asap rokok yang di hirup oleh seseorang yang tidak 

merokok (Passive Smoker). Asap rokok merupakan polutan bagi manusia 

dan lingkungan sekitarnya. Asap rokok lebih berbahaya terhadap perokok pasif 

daripada perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif 

dan terhirup oleh perokok pasif,5 kali lebih banyak mengandung karbon 

monoksida, 4 kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin. 

b. Perokok Aktif 

Menurut Bustan, rokok aktif adalah asap rokok yang berasal dari 

hisapan perokok atau asap utama pada rokok yang dihisap (mainstream). 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perokok aktif adalah orang 

yang merokok dan langsung menghisap rokok serta bisa mengakibatkan 

bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. 

G. Jumlah Rokok Yang Dihisap 

Menurut Bustan, jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, 

bungkus, pak per hari. Jenis rokok dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu : 

a. Perokok Ringan : Disebut perokok ringan apabila merokok kurang dari 10 

batang/hari. 

b. Perokok Sedang : Disebut perokok sedang jika menghisap 10-20 

batang/hari. 

c. Perokok Berat : Disebut perokok berat jika menghisap lebih dari 20 batang. 

H. Lama Menghisap Rokok 

Menurut Bustan, merokok dimulai sejak umur kurang dari 10 tahun atau 

lebih dari 10 tahun. Semakin awal seseorang merokok makin sulit untuk berhenti 

merokok. Rokok juga punya dose-response effect, artinya semakin muda usia 
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merokok, akan semakin besar pengaruhnya. Apabila perilaku merokok dimulai 

sejak usia remaja, merokok dapat berhubungan dengan tingkat arterosclerosis. 

Risiko kematian bertambah sehubungan dengan banyaknya merokok dan umur 

awal merokok yang lebih dini. Merokok sebatang setiap hari akan meningkatkan 

tekanan sistolik 10-25 mmHg dan menambah detak jantung 5-20 kali per menit. 

Dampak rokok akan terasa setelah 10-20 tahun pasca digunakan. 

I. Pengaruh Rokok Pada Pertahanan Respirasi 

Rokok telah menunjukkan dampak yang luas terhadap mekanisme kekebalan 

inangnya. Terdapat banyak penelitian kontroversi karena perbedaan dalam hal 

riwayat merokok, kerentanan genetik, sosial ekonomi, olahraga, nutrisi, 

kelembaban udara dan pekerjaan yang dapat memodifikasi penyakit. Epitel pernapasan 

merupakan pertahanan pertama melawan agen lingkungan yang merugikan dan 

melindungi dengan cara menyapu partikel keluar dalam lapisan mukus, 

memfagositosis juga merekrut sel imun lain. Merokok secara langsung 

membahayakan integritas barier fisik, meningkatkan permeabilitas epitel pernapasan 

dan mengganggu bersihan mukosilier. Pajanan asap rokok akut 

mengakibatkan supresi epitel pernapasan dan secara kronik dapat 

mengakibatkan inflamasi dan kerusakan sehingga menyebabkan perubahan 

bentuk sel epitel. 

Di paru asap rokok memiliki efek baik proinflamasi dan imunosupresif 

pada sistem kekebalan tubuh. Makrofag mempunyai peran yang strategis di 

alveolar. Makrofag alveolar mempunyai peran kunci dalam merusak dan 

mengeliminasi agen. Rokok meningkatkan jumlah makrofag alveolar juga sel 
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epitelial dan mengaktivasinya untuk menghasilkan mediator proinflamasi mikro 

sirkulasi paru, Reactive Oxygen Species (ROS) dan enzim proteolitik 

dengan demikian memberikan mekanisme seluler yang menghubungkan rokok 

dengan inflamasi dan kerusakan jaringan. Serupa dengan ini merokok 

berpengaruh terhadap kemampuan makrofag alveolar untuk memfagositosis 

bakteri dan sel apoptosis. Pada saat yang sama, rokok juga mengganggu 

mekanisme pertahanan alamiah yang dimediasi oleh makrofag, sel epitel, sel 

dendritik (DCs), dan sel natural killer (NK) sehingga meningkatkan risiko, 

keparahan dan durasi infeksi. 

Pengaruh rokok dalam hubungannya dengan peningkatan penyakit hingga 

menjadi lebih berat ditandai dengan gangguan kemampuan makrofag untuk 

membunuh bakteri atau virus, hilangnya kemampuan untuk membersihkan sel-sel 

mati, degradasi dan modifikasi secara kimiawi dari matriks ekstraseluler, 

peningkatan retensi sel T CD 8 dan induksi Interleukin-17 (IL-17) sebagai efektor 

sekresi sel T. Setelah pajanan rokok jangka panjang, daerah agregasi limfosit 

dengan sel T dan sel B bisa terbentuk pada sisi tersebut, membantu produksi 

antibodi patogen dan menyebabkan penyakit autoimun. 

Hilangnya pertahanan mukosa dapat mengakibatkan kolonisasi bakteri 

seperti yang terjadi pada 30% perokok jangka panjang dengan PPOK. Bukti 

menunjukkan bahwa sel NK memiliki peran dalam pertahanan bawaan dalam 

melawan agen microbial dan proteksi anti tumor. Hal ini dilakukan dengan 

sitotoksisitas langsung yang mencetuskan apoptosis, sitokin pro inflamasi dan 
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pelepasan kemokin. Beberapa studi menunjukkan pada perokok dapat menurunkan 

jumlah dan aktivasinya berkurang pada perokok dibandingkan bukan perokok. 

Pajanan asap rokok melemahkan aktivitas sitotoksik dan produksi sitokin sel 

NK pada manusia dan tikus, dengan demikian hubungan defek sel NK menyebabkan 

peningkatan risiko infeksi dan kanker. Pada paru sel dendritik (DCs) merupakan sel 

antigen paling poten dan sangat diperlukan untuk inisiasi sel Tdan diduga 

memiliki kerentanan yang tinggi terhadap rokok karena posisinya didalam 

lumen dan berada langsung dibawah epitel paru. Studi klinis menunjukkan bahwa 

jumlah DCs berkurang pada sebagian besar jalan napas pasien ppok yang 

merokok. Setelah berhenti merokok jumlah DCs makin meningkat dan serupa 

dengan kontrol orang sehat yang tidak merokok.Studi pada hewan coba dilaporkan 

terdapatnya penurunan jumlah DCs tergantung pada tipe sistem pajanan rokok. Proses 

otoimun berperan pada timbulnya penyakit yang berhubungan dengan rokok. 

Merokok juga dapat menurunkan level semua kelas imunoglobulin kecuali Ig E. 

Pada studi dengan hewan coba didapatkan respons antibodi terhadap berbagai antigen 

berkurang secara nyata akibat pajanan kronik asap rokok. 
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2.3 KERANGKA TEORI
4
'
21

'
27

 

Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang dampak /efek 

kebiasaan merokok pada ibu hamil terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak 

yang dilahirkan. 

Status ibu merokok pada 

saat hamil 

- Aktif  

- Pasif 

       
      Efek merokok pada saat 

tumbuh kembang anak 

yang dilahirkan 

Bayi mengalami 

masalah prilaku 

Gangguan kolik 

Asthma 

Retardasi Mental 

Efek merokok pada bayi pada 

saat kelahiran 

- Prematur 

Berat Badan Rendah 

Gangguan jantung 

Keguguran 

Janin mati  dalam 

kandungan 

     

     
  GENETIK  
   
     

 

Gangguan 

Pertumbuhan/  

Perkembangan Anak 

Tabel 2.1 Kerangka Teori 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

3.1 KERANGKA KONSEP 

Berdasarkan tinjuan pustaka serta tujuan dari penelitian ini, maka 

disusunlah variabel pola pikir. Menurut kepustakaan terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak. Tetapi penulis membatasi 

penelitian ini dengan mengetahui akibat yang ditimbulkan ibu hamil yang terpapar 

asap tembakau pada saat kehamilan terhadap tumbuh kembang anak. 

Variabel Independent Variabel Dependent 

    Ibu Hamil yang 

Terpapar Asap 

Tembakau 

  Gangguan Tumbuh  

Kembang Anak   

    

Tabel 3.1 Kerangka Konsep 

3.2 DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk mengetahui ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati, 

perlunya variabel-variabel tersebut di beri batasan atau definisi operasional. 

Definisi operasional ini bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau 

pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan 

instrumen/alat ukur. 

1) Independen Variabel 

Ibu hamil yang terpapar asap rokok 
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Definisi : ibu hamil/bersalin yang menjadi responden di 

RSKD Siti Fatimah Kota Makassar. 

Cara Ukur : Wawancara 

Alat Ukur : Daftar tilik 

Skala Ukur : Kategorik 

Kriteria Objektif 

1. Terpapar = bilamana hasil wawancara responden menjawab `ya' apabila ibu hamil, 

anggota keluarga maupun orang disekitarnya melakukan aktivitas merokok 

(active smoking /passive smoking). 

2. Tidak Terpapar = bilamana basil wawancara responden menjawab apabila ibu 

hamil, anggota keluarga maupun orang disekitarnya melakukan aktivitas 

merokok (active smoking /passive smoking). 

2) Variabel Dependen 

Gangguan tumbuh kembang anak 

Definisi : perubahan bentuk dan ukuran serta fungsi alat tubuh 

Cara Ukur : Wawancara 

Alat Ukur : Daftar tilik 

Skala Ukur : Kategorik  

Kriteria Objektif 

1. Ada gangguan = bilamana hasil wawancara responden menjawab `ya' atau 

hasil diagnosa dokter menunjukkan ada indikasi gangguan tumbuh kembang pada 

anak. 
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2. Tidak ada gangguan pertumbuhan = bilamana hasil wawancara responden 

menjawab t̀idak' atau hasil diagnosa dokter menunjukkan tidak ada indikasi 

gangguan tumbuh kembang pada anak. 

3.3 HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka konsep yang telah disusun , maka hipotesis yang akan 

dibuktikan adalah : 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat hubungan ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada 

saat hamil terhadap pertumbuhan perkembangan anak yang dilahirkan. 

2. Hipotesis alternative (Ha) 

Terdapat hubungan ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada saat hamil 

terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak yang dilahirkan . 
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 DESAIN PENELITIAN 

Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, 

jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

observational analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Pada 

penelitian ini untuk melihat hubungan ibu hamil yang terpapar asap 

tembakau pada saat kehamilan dengan gangguan tumbuh kembang anak. 

4.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan 

Anak Siti Fatimah Kota Makassar dan pengumpulan serta pengolahan data 

dimulai sesuai waktu penelitian yang ditentukan. 

4.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang melahirkan di 

Rumah Sakit Kota Makassar pada bulan Januari 2013- bulan Desember 

2015. 

2 . Sampe l  

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi dan sudah disingkirkan dengan kriteria 

ekslusi sebagai berikut: 
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a. Kriteria inklusi : 

1) Ibu hamil/bersalin di Rumah Sakit Kota Makassar. 

2) Ibu hamil/bersalin dengan kelahiran tunggal (singleton) 

3) Data ibu hamil bersalin yang lengkap 

b. Criteria Ekslusi : 

1) Ibu hamil/bersalin yang mengalami riwayat penyakit selama masa 

kehamilan sampai kelahiran 

2) Ibu yang tidak ada PNC 

4.4 BESAR SAMPEL DAN RUMUS BESAR SAMPEL 

Pengambilan besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

rumus penentuan besar sampel dalam sampel berpasangan. Za = 1,960 

Zr3 = 10% = 1,282 

P2 = 4,3 

Q2 = 1 — P2 = 1 — 4,3 = -3,3 

P1
—

 P2 = 0,2 

P1 = P2 +0,2 = 4,3 + 0,2 = 4,5 

Q1 = 1 — PI = 1 — 4,5 = -3,5 

P = (P1+ P2 )/ 2 = (4,5 + 4,3)/ 2= 4,4 

Q = 1 — P = 1 — 4,4 = -3,4 

Zaj
-
FT2 +Z33 ,P1Q1+p2q2 12 

1,960 
-
V2(4,4 x -3,4) + 1,282 

-
(4,5x-3,5)+(4,3x-3,3) 

0,2 

n = 110,151
2
 

n = 103 
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Metode pengumpulan sampel adalah cara total sampling yang 

merupakan bagian dari non propability sampling. Syarat untuk dapat 

melakukan nonprobability sampling adalah adanya sampling frame yaitu daftar 

subjek yang terdapat pada populasi terjangkau penelitian. Pada kelompok 

sampel semua pasien yang memenuhi kriteria penelitian untuk kelompok terpapar 

diambil sebagai sampel. 

4.5 TEKNIK SAMPLING 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

total sampling, total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

4.6 CARA PENGUMPULAN DATA 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan 

daftar tilik (kuesioner). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil pencatatan 

data yang telah ada di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah yaitu 

berupa data ibu yang melahirkan dan data rekam mediknya. 

4.7 MANAJEMEN DATA 

Langkah-langkah pengolahan data menurut Alimul adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali data rekam medic menjadi lengkap 

.Editing dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau 

ketidaksengajaan kesalahan pengisian dapat segera dilengkapi atau 
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disempurnakan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, 

memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan. 

b. Coding 

Coding yaitu memberikan kode angka pada atribut variabel agar lebih mudah 

dalam analisa data.Coding dilakukan dengan cara menyederhanakan data yang 

terkumpul dengan cara variabel kode atau variable tertentu. 

c. Tabulating 

Pada tahapan ini data dihitung, melakukan tabulasi untuk masingmasing 

variable dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan 

pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun dan 

ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

d Transfering 

Tranfering data yaitu memindahkan data dalam media tertentu pada master tabel. 

4.8 RANCANGAN ANALISIS DATA 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam 2 (dua tahap) berdasarkan kriteria 

dibawah ini: 

Desain Penelitian : cross sectional 

Jenis Hipotesis : komparatif 

Variabel independen : ibu hamil yang terpapar asap tembakau 

Skala pengukuran variabel independen : kategorik 

Variabel dependen : gangguan tumbuh kembang anak 

Skala pengukuran variabel dependen : kategorik 

Kelompok : > 2 kelompok 
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Berpasangan : tidak berpasangan 

1) Analisis Univariat  

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

variabel independen dan dependen. Keseluruhan data yang dikumpul pada saat 

penelitian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2) Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel Independen dan variabel Dependen , Dengan menggunakan uji 

statistik chi square dengan tingkat kemaknaan a = 0,05 apabila nilai p < 0.05 

berarti HO ditolak dan Ha diterima artinya ada hubungan yang 

signifikan antara variabel independen dan variabel Dependen , 

sedangkan apabila nilai p > 0.05 berarti HO diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen 

4.9 ASPEK ETIKA PENELITIAN 

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1) Mengajukan surat izin kepada direktur Rumah Sakit Kota Makassar untuk 

melakukan penelitian. 

2) Menjaga kerahasiaan identitas dan temuan klinis yang terdapat pada 

rekam medik pasien, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan atas penelitian yang dilakukan. 

3) Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya. 

4) BAB V 
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5) HASIL PENELITIAN 

6) Gambaran Umum Populasi dan Sampel 

7) Telah dilakukan penelitian tentang Dampak Keterpaparan Asap Tembakau 

pada ibu hamil saat kehamilan terhadap Tumbuh Kembang Anak di RSKD Ibu 

dan Anak Siti Fatimah Makassar dari tanggal 10 Desember 2015 sampai 6 

Februari 2016. Sampel adalah Ibu hamil/bersalin yang memeriksakan 

kesehatan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar. 

8) Data yang ada dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar tilik. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dalam master tabel 

dengan menggunakan program komputerisasi yaitu Microsoft Excel. Dan 

master tabel tersebutlah kemudian data dipindahkan dan diolah menggunakan 

program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows version 

21 dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun tabel silang 

(cross label). 

9) Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah Rumah Sakit milik 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kelas B. Pada tanggal 4 

Februari 2002 berubah dari Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah menjadi 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah. Rumah sakit ini juga menampung 

pelayanan rujukan dari ruah sakit kabupaten. Lokasi di J1. Gunung 

Merapi No. 75, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

5.3 Analisis univariat 
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Tabe1.5.1 Distribusi Responden berdasarkan umur usia pendidikan 

responden, pendidikan suami, pekerjaan responden, pekerjaan suami 

Variabel Jumlah(n) Persentase(%) 

Umur   
< 35 tahun 75 75.0 

>35 tahun 25 25.0 

Pendidikan ibu   

Tinggi 19 19.0 

Rendah 81 81.0 

Pendidikan ayah   

Tinggi 11 11.0 

Rendah 89 89.0 

Pekerjaan ibu  

Non swasta 54 54.0 

Swasta 46 46.0 

Pekerjaan ayah  

Non swasta 20 20.0 

Swasta 80 80.0  

Total 100 100.0 

Sumber : data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.1 pada penelitian ini melibatkan 100 ibu 

hamil/bersalin dimana usia <35 tahun yaitu sebanyak 75 orang 

(75.0%),sedangkan yang berusia ?_35 tahun sebanyak 25 orang (25.0%). 

Ibu yang berpendidikan tinggi sebanyak 81 orang (81.0%) dan yang 

berpendidikan rendah sebanyak 19 orang (19.0%). Pekerjaan ibu yaitu non 

swasta berjumlah 54 orang (54.0%) dan swasta 46 orang (46.0%). 

Sedangkan Ayah yang berpendidikan tinggi sebanyak 89 orang (89.0%) dan 

berpendidikan rendah 11 orang (11.0%). Pekerjaan Ayah yaitu non swasta 

berjumlah 20 orang (20.0%) dan swasta 80 orang (80.0%). 
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Tabel.5.2 Distribusi Responden berdasarkan Status Merokok 

Variabel Jumlah(n) Persentase(%) 

Ibu Pernah Merokok   
Ya 2 2.0 

Tidak 98 98.0 

Masih Merokok   

Ya 1 1.0 
Tidak 99 99.0 

Suami (Ayah) Merokok   

Ya 40 40.0 
Tidak 60 60.0 

Anggota Keluarga dan Ling.Sekitar   

Merokok   
Ada 16 16.0 

Tidak Ada 84 84.0 

Sering Terpapar Asap Tembakau Saat   

Kehamilan   
Ya 59 59.0 

Tidak 41 41.0 

Total 100 100.0  

Sumber : data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.2 Ibu yang pernah merokok sebanyak 2 orang (2%) dan 

yang tidak pernah merokok sebanyak 98 orang (98.0%). Ibu yang masih 

merokok sebanyak 1 orang (1%). Suami dari responden yang merokok sebanyak 

40 orang (40.0%) , anggota keluarga maupun orang dilingkungan sekitarnya 

yang merokok sebanyak 16 orang (16%). Dan responden yang sering 

terpapar asap tembakau saat kehamilan yaitu sebanyak 59 orang (59.0%). 
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Tabel.5.3 Distribusi Responden berdasarkan Tinggi badan, Berat badan 

anak, Frekuensi kesehatan anak, keaktifan anak dalam bermain, Asupan 

gizi anak, dan Anak susah makan 

Variabel Jumlah(n) Persentase(%) 

Berat badan anak   
Normal 64 64.0 

Kurang 36 36.0 

Tinggi badan anak   

Normal 66 66.0 

Kurang 34 34.0 

Frekuensi keseringan sakit pada anak   

Ya 69 69.0 

Tidak 31 31.0 

Keaktifan anak dalam bermain   

Ya 91 91.0 

Tidak 9 9.0 

Sering memeriksakan anak   

Ya 47 47.0 

Tidak 53 53.0 

Asupan gizi anak  

Terpenuhi 85 85.0 

Tidak terpenuhi 15 15.0 

Anak susah makan   

Ya 40 40.0 

Tidak 60 60.0  

Total 100 100.0 

Sumber : data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.3 terdapat 64 orang (64%) yang memiliki berat 

badan normal dan 36 orang (36%) yang memiliki berat badan kurang. Tinggi 

badan anak yang normal sebanyak 66 orang (66%)dan yang memiliki tinggi 

badan kurang sebanyak 34 orang (34%). Anak yang sering sakit sebanyak 69 

orang (69%) dan yang tidak sering sakit 31 orang (31%). Anak yang aktif 

bermain sebanyak 91 orang (91%), sedangkan yang tidak aktif bermain 
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sebanyak 9 orang (9%). Anak yang asupan gizinya terpenuhi sebanyak 85 

orang (85%) dan yang tidak terpenuhi sebanyak 15 orang (15%). Anak yang 

susah untuk makan terdapat sebanyak 40 orang (40%) dan yang tidak susah 

untuk makan sebanyak 60 orang (60%). 

Tabel.5.4 Distribusi Kriteria Terpapar Asap Tembakau 

Kriteria  

Terpapar Asap Tembakau 
Jumlah (n) Persentase 

(%) 
 

Ada Gangguan  

Terpapar : 

Ibu 2 2.0 

Suami 30 30.0 
Anggota keluarga atau ling.sekitar 8 8.0 

Tidak terpapar 39 39.0 

Tidak Ada Gangguan  

Terpapar : 
Suami 12 12.0 

Anggota keluarga atau ling.sekitar 6 6.0 

Tidak Terpapar 3 3.0 

Total 100 100.0 

Sumber : data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.4 yang terpapar asap tembakau memiliki gangguan 

tumbuh kembang pada anak terdapat ibu yang merokok berjumlah 2 orang 

(2.0%), suami (ayah) berjumlah 30 orang (30%), anggota keluarga atau 

lingkungan sekitar berjumlah 8 orang (8%) dann yang tidak terpapar asap 

tembakau sebanyak 39 orang (39%). Sedangkan yang terpapar asap 

tembakau tanpa ada gangguan tumbuh kembang pada anak terdapat suami 

(ayah) yang merokok berjumlah 12 orang (12%), anggota keluarga atau 

lingkungan sekitar berjumlah 6 orang (6%) dan yang tidak terpapar asap 

tembakau berjumlah 3 orang (3%). 
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Tabel 5.5 Distribusi Kriteria Tumbuh Kembang Anak 

Kriteria Jumlah(n) Persentase(%) 

Frekuensi Sakit 

Ada gangguan : 

  

ISPA 77 77.0 

ISPB 1 1.0 

Keaktifan Bermain  

Hiperaktif 1 1.0 

Tidak ada gangguan 21 21.0 

Total 100 100.0  
Sumber : data primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.5 responden yang mengalami tumbuh kembang 

anak sebanyak 79 orang (79%), dimana anak yang sering sakit mengalami 

infeksi saluran nafas atas (ISPA) sebanyak 77 orang (77%), infeksi saluran 

nafas bawah (ISPB) berjumlah 1 orang (1.0%), dari keaktifan bermainnya 

terdapat anak yang hiperaktif berjumlah 1 orang (1.0%), dan yang tidak 

mengalami gangguan tumbuh kembang sebanyak 21 orang (21%). 

5.4 Analisis Bivariat 

Sumber: data primer 2016 

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang terpapar asap 

tembakau tetapi ada gangguan tumbuh kembang anak sebanyak 40 orang 

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

(12.2%). Sedangkan responden yang tidak terpapar asap tembakau tetapi ada 

gangguan tumbuh kembang anak sebanyak 39 orang (33.2%) dan yang 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), sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternative diterima. 

Hal ini berarti ada hubungan ibu hamil yang terpapar asap tembakau terhadap 

tumbuh kembang anak. 
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BAB VI  

PEMBAHASAN 

6.1 Pembahasan Hasil Analisis 

Pada penelitian ini, peneliti mendistribusikan hubungan umur, 

pendidikan ibu, pendidikan ayah, pekerjaan ibu, pekerjaan ayah, tinggi badan 

anak, berat badan anak, riwayat terpapar asap tembakau dengan gangguan 

tumbuh kembang anak. Namun yang menjadi fokus utama penelitian ini 

adalah riwayat terpapar asap tembakau, dan variabel lainnya hanya d 

id i stri busikan saja. 

1. Hubungan Keterpaparan Asap Tembakau pada Ibu Hamil saat 

Kehamilan terhadap Tumbuh Kembang Anak 

Ibu yang menjadi responden pada umumnya tidak merokok 

dari penelitian ini, melainkan hasil survey pada umumnya pasangan 

dari responden (suami) yang bekerja diduga sebagai perokok aktif. 

Jadi dalam penelitian ini riwayat merokok pada ibu hamil hampir 

tidak ada. Hanya 1 orang saja ibu hamil yang masih merokok pada 

saat kehamilan, juga 1 orang ibu hamil yang pernah merokok dan 

berhenti pada saat kehamilan. 

Hasil analisis statistik diperoleh nilai p value = 0,004 berarti nilai p lebih kecil 

dari pada a (0,05). Yang artinya ada hubungan antara ibu hamil yang terpapar 

dengan asap tembakau pada saat kehamilan terhadap gangguan tumbuh kembang 

anak di RSKD. Siti Fatimah Kota Makassar tahun 2015. 
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Rokok telah menunjukkan dampak yang luas terhadap mekanisme 

kekebalan. Terdapat banyak penelitian kontroversi karena perbedaan dalam hal riwayat 

merokok, kerentanan genetik, sosial ekonomi, olahraga, nutrisi, kelembaban udara 

dan pekerjaan yang dapat memodifikasi penyakit. Epitel pernapasan merupakan 

pertahanan pertama melawan agen lingkungan yang merugikan dan melindungi 

dengan cara menyapu partikel keluar dalam lapisan mukus, memfagositosis juga 

merekrut sel imun lain. Merokok secara langsung membahayakan integritas barier 

fisik, meningkatkan permeabilitas epitel pernapasan dan mengganggu bersihan 

mukosilier. Pajanan asap rokok akut mengakibatkan supresi epitel pernapasan dan secara 

kronik dapat mengakibatkan inflamasi dan kerusakan sehingga menyebabkan perubahan 

bentuk sel epitel. 

Di paru - paru asap rokok memiliki efek baik proinflamasi dan imunosupresif 

pada sistem kekebalan tubuh. Makrofag mempunyai peran yang strategis di alveolar. 

Makrofag alveolar mempunyai peran kunci dalam merusak dan mengeliminasi agen. 

Rokok meningkatkan jumlah makrofag alveolar juga sel epitelial dan 

mengaktivasinya untuk menghasilkan mediator proinflamasi mikro sirkulasi paru, 

Reactive Oxygen Species (ROS) dan enzim proteolitik dengan demikian 

memberikan mekanisme seluler yang menghubungkan rokok dengan inflamasi dan 

kerusakan jaringan. 

Merokok berpengaruh terhadap kemampuan makrofag alveolar untuk 

memfagositosis bakteri dan sel apoptosis. Pada saat yang sama, rokok juga 

mengganggu mekanisme pertahanan alamiah yang dimediasi oleh makrofag, sel epitel, 
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sel dendritik (DCs), dan sel natural killer (NK) sehingga meningkatkan risiko, 

keparahan dan durasi infeksi. 

Pengaruh rokok dalam hubungannya dengan peningkatan penyakit hingga 

menjadi lebih berat ditandai dengan gangguan kemampuan makrofag untuk 

membunuh bakteri atau virus, hilangnya kemampuan untuk membersihkan sel-sel 

mati, degradasi dan modifikasi secara kimiawi dan matriks ekstraseluler, 

peningkatan retensi sel T CD 8 dan induksi Interleukin-17 (IL-17) sebagai efektor 

sekresi sel T. Setelah pajanan rokok jangka panjang, daerah agregasi limfosit dengan sel 

T dan sel B bisa terbentuk pada sisi tersebut, membantu produksi antibodi patogen 

dan menyebabkan penyakit autoimun. 

Hilangnya pertahanan mukosa dapat mengakibatkan kolonisasi bakteri seperti yang 

terjadi pada 30% perokok jangka panjang dengan PPOK. Bukti menunjukkan bahwa sel 

NK memiliki peran dalam pertahanan bawaan dalam melawan agen microbial dan 

proteksi anti tumor. Hal ini dilakukan dengan sitotoksisitas langsung yang 

mencetuskan apoptosis, sitokin pro inflamasi dan pelepasan kemokin. Beberapa studi 

menunjukkan pada perokok dapat menurunkan jumlah dan aktivasinya berkurang pada 

perokok dibandingkan bukan perokok. 

Pajanan asap rokok melemahkan aktivitas sitotoksik dan produksi sitokin sel 

NK pada manusia dan tikus, dengan demikian hubungan defek sel NK menyebabkan 

peningkatan risiko infeksi dan kanker. Pada paru sel dendritik (DCs) merupakan sel 

antigen paling poten dan sangat diperlukan untuk inisiasi sel Tdan diduga memiliki 

kerentanan yang tinggi terhadap rokok karena posisinya didalam lumen dan berada 

langsung dibawah epitel paru. Studi klinis menunjukkan bahwa jumlah DCs 
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berkurang pada sebagian besar jalan napas pasien yang merokok. Setelah berhenti 

merokok jumlah DCs makin meningkat dan serupa dengan kontrol orang sehat yang 

tidak merokok.Studi pada hewan coba dilaporkan terdapatnya penurunan jumlah DCs 

tergantung pada tipe sistem pajanan rokok. Proses otoimun berperan pada timbulnya 

penyakit yang berhubungan dengan rokok. 

Beberapa penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang saya lakukan 

menyatakan bahwa paparan tembakau prenatal dikaitkan dengan sejumlah konsekuensi 

perkembangan saraf dan perilaku yang serius pada bayi, anak-anak, dan remaja.
5
 

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.
6
 

Dampak dari terpapar asap rokok/merokok ibu selama hamil pada respon batang otak 

pendengaran (ABR) dan menetapkan bahwa setelah mengendalikan sejumlah 

pembaur potensial, ibu yang merokok/terpapar asap rokok selama hamil 

berhubungan negatif dengan ABR latency pada bayi.
7
 Menariknya, karena perubahan 

dalam pengolahan pendengaran bayi sebelumnya telah ditemukan sangat prediktif 

membaca dan bahasa kesulitan di masa depan, temuan ini menunjukkan bahwa 

terpapar asap rokok/merokok ibu selama hamil dapat berdampak negatif terhadap anak 

masa depan perkembangan bicara dan bahasa."' 
I°
 

Penelitian paparan merokok prenatal di masa kecil banyak, mungkin 

karena penilaian yang lebih sensitif untuk kelompok usia dini, relatif 

terhadap bayi. Misalnya, hubungan antara kebiasaan merokok ibu selama 

kehamilan dan keturunan intelegensia pada usia 4 tahun, menemukan bahwa anak-
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anak yang ibunya merokok 10 batang atau lebih per hari selama kehamilan 

mereka memperlihatkan gangguan intelektual relatif terhadap anak-anak 

yang ibunya tidak merokok selama kehamilan." Hubungan antara rokok 

merokok ibu selama kehamilan dan agresi fisik pada anak usia dini.
12

'
I3

 Hal ini 

konsisten dengan beberapa studi menunjukkan sebuah asosiasi paparan 

asap prenatal dan peningkatan gangguan ekstemalisasi, seperti gangguan 

perilaku hiperaktif dan gangguan perhatian defisit.
14

'
I5
•
16

 

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa paparan asap rokok bagi 

yang bukan perokok selama kehamilan berhubungan dengan penurunan skor 

indeks perkembangan mental dan peningkatan risiko keterlambatan 

perkembangan pada bayi. 

Penelitian di Indonesia, menemukan bahwa masyarakat miskin perkotaan 

dengan orang tua yang mempunyai kebiasaan merokok berhubungan dengan 

meningkatnya resiko menghambat pertumbuhan (kerdil) pada anak-anak mereka 

dan kekurangan gizi.
I7
 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memerlukan penelitian cohort, yang dimana responden 

perlu di follow up mulai dari awal sampai beberapa tahun berikutnya agar 

dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Sedangkan pada 

penelitian ini waktu terbatas sehingga hasil yang didapatkan tidak signifikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang kurang dapat 

menggambarkan proses perkembangan penyakit secara tepat. 
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Penelitian ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan biokimia seperti 

pengambilan sampel urin, rambut, selaput plasenta dan lain-lain. Selain itu, 

penelitian ini juga kemungkinan masih ada information bias karena pada 

umumnya data responden hanya berdasarkan recall sehingga data yang 

didapatkan tidak akurat. 
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BAB VII  

TINJAUAN KEISLAMAN 

Benda fenomenal yang amat sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari 

ini terbuat dari bahan dasar tembakau yang diperoleh dari tanaman Nicotiana 

Tabacum L. Tembakau dipergunakan sebagai bahan dasar sigaret dan cerutu baik 

penggunaan menghisapnya dengan pipa atau tanpa pipa. Tembakau pertama kali 

dikenal di Meksiko sejak lebih dan 2500 tahun lalu. Sekitar tahun 1492M sebagian 

pelaut Eropa menemukan tembakau sebagai bahan dasar rokok saat pertama kali 

menemukan benua Amerika. Setelah itu tembakau mulai dipasok ke berbagai belahan 

benua Eropa. Pada abad ke-17 para ahli perniagaan Eropa memperkenalkan tembakau di 

seluruh Asia dan Afrika. Lalu pada abad ke -19 orang-orang Spanyol 

memperkenalkan cerutu ke Asia melalui Filipina, Rusia dan Turki. Nah mulai saat itulah 

tembakau mulai menyebar ke negeri-negeri Islam. 

Rokok mengandung zat-zat beracun yang mematikan bila masuk kedalam 

tubuh manusia antara lain: Nikotin, Arsenic, Karbon Monoksida, Amonium Karbonat, 

Tar, Ammonia, Formic Acid, Acrolein, Hydrogen Cyanide, Nitrous Oxide, Phenol, 

Acetol, Hydrogen Sulfide, Pyridine, Methyl Chloride, dan Methanol. Merokok 

atau yang dalam bahasa Arab disebut tadkhin mengakibatkan berbagai macam 

penyakit mulai dari penyakit organ pernapasan seperti kanker paru-paru,kerongkongan 

serta radang bronkusakut. Kemudian penyakit jantung seperti kacaunya sirkulasi 

darah dalam tubuh, serangan jantung, bahkan hingga jantung koroner. Kemudian 

penyakit organ pencernaan seperti luka lambung, usus, kanker pankreas dan 

ginjal. Kemudian yang tidak kalah berbahayanya rokok juga ternyata 
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merusak otak yang dapat melemahkan kemampuan otak dalam berpikir dan 

menganalisis, menurunnya daya ingat, dan merusak syaraf-syaraf penting 

lainnya. Lebih membahayakan lagi, ternyata rokok juga dapat mempengaruhi DNA 

dan bersifat degeneratif. 

Disini saya tidak akan membahas rokok dalam pendekatan medis secara 

detail, tetapi sesuai judul di atas insyaAllah kita akan bersama-sama 

menganalisis rokok melalui pendekatan Al-Quran dan Hadist. Rokok 

memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada di zaman 

Rasulullah, tetapi bukan berarti dalil-dalil tentang rokok tidak ada sama sekali di 

dalam dua pedoman utama umat Islam tersebut. Karena Rasulullah 

menjamin kita tidak akan tersesat selamanya apabila berpegang teguh pada 

keduanya. Artinya secara tersirat, segala sesuatu termasuk rokok juga 

sebetulnya ada dalam Al-Quran dan Hadist. Hanya saja kita yang hams 

cerdas memaknai nash-nash Al-Quran atau Hadist Rasulullah tersebut 

sehingga dapat kita ambil sebagai dalil mengistinbatkan suatu hukum atau 

sebagai alat untuk menganalisa fenomema rokok ini dan menyesuaikannya dengan 

keadaan yang ada saat ini. 

Mayoritas ulama-ulama dunia sepakat mengatakan bahwa rokok itu haram. 

Contohnya Asy-Syaukani, beliau menegaskan "segala sesuatu yang berbahaya 

secara langsung atau tidak, maka hukumnya haram". Syaikh Saad Nida juga 

memberikan pandangannya "rokok itu melemahkan tubuh segala sesuatu yang 

melemahkan tubuh dilarang (haram). Hal ini bersandar dari hadist riwayat 

Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang 
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memabukkan dan melemahkan." Dalam Islam haram terbagi dua. Pertama haram li-

dzatihi, haram jenis ini adalah haram mengonsumsinya karena zatnya memang sudah 

haram. seperti babi dan bangkai contohnya. Kedua haram 'aradhi yaitu haram karena 

suatu sebab tertentu. Misalkan diharamkan mengonsumsinya karena membahayakan, 

merusak, atau memabukkan. seperti khamr, rokok, narkoba dan sebagainya. 

Kegalauan terbesar saya mengenai rokok ini adalah tetntang 2 propaganda 

yang sepertinya sudah tertanam kuat sekali di benak masyarakat dan menjadi justifikasi 

(pembenaran) bagi para 'ahli hisab' untuk terus merokok. 

Padahal justifikasi ini salah dan cenderung dipropagandakan untuk menutupi 

ketidakmampuan perokok move on dari rokok. Bahkan digunakan oleh para produsen 

rokok untuk melanggengkan bisnis mereka dan mengeruk keuntungan diatas 

rusaknya jiwa dan raga orang lain. Kegalauan saya adalah: 1) "Merokok adalah 

simbol kejantanan, kedewasaan, kemajuan, bahkan kesetiakawanan." 

Pemahaman tersebut sungguh-sungguh menyesatkan. Mana ada setia kawan 

yang saling merusak satu dan lainnya ? mana ada kedewasaan atau kemajuan yang 

didapat dari merokok ? Merokok justru simbol kemunduran. iklan-iklan rokok di 

Indonesia dibuat sedemikian rupa untuk mendoktrin para pemirsa mencicipi rokok. Iklan-

iklan itu didesain bahwa rokok menggambarkan kejantanan, dan ketangguhan seseorang 

dengan mendaki gunung, menerjang hutan, menyeberangi lautan dan berbagai 

perilaku lainnya yang didramatisir untuk menarik masyarakat. Realitasnya saat 

ini iklan itu seperti berhasil mem-brain wash pemikiran masyarakat. sedih sekali saya 

ketika melihat anak-anak sekolah SMP, SMA bahkan SD yang merokok. Mereka 

generasi-generasi muda penerus bangsa yang seharusnya mempersiapkan diri dengan 
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akhlaqul kariimah, ilmu dan keterampilan justru membenamkan diri sendiri kedalam 

sesuatu yang merusak. 

Bahkan kaum terpelajar berpendidikan tinggi, kyai, ustadz, tokoh masyarakat, 

guru, dosen dan sebagainya memberikan contoh yang tidak baik. Banyak dari kaum 

terpelajar juga terjebak dalam asap pembunuh ini. Lantas dimanakah ilmu mereka 

yang tinggi ? Padahal mereka menyadari rokok itu berbahaya. ilmu apalagi yang hams 

dipelajari untuk tidak merokok? Merokok seperti lingkaran setan yang saling terkait 

begitu kuat. Kaum terpelajar yang seharusnya memberi tauladan dan pencerahan 

yang benar tentang rokok, malah terjerumus dalam kebinasaan. Maka akibatnya 

anak-anak sekolah generasi penerus melihat dan mencontoh perilaku mereka mencoba 

rokok dan akhirnya kecanduan. Benar-benar lingkaran setan yang dahsyat. 

Astaghfirullah Bahkan produsen rokok pun menyebut rokok dengan 

barang hina. Mereka terang-terangan hanya menjual rokok kepada orang lain 

demi meraup keuntungan. Mereka menikmati keuntungan dari uang Anda 

membeli rokok. Sedangkan Anda? Anda mendapatkan penyakit, kehilangan uang 

dan kesehatan. Bagaimana dengan produsen rokok di Indonesia? Jawabannya adalah 

sama ! Mereka juga tidak merokok. Silahkan tanyakan sendiri ke bos Dja**m, 

Sampo**na, dan perusahaan rokok lainnya. 

2)  Rokok itu makruhMenurut saya inilah yang paling menyesatkan ! Sudah jelas 

sekali rokok itu HARAM. Sudah sekitar 400 fatwa ulama di dunia ini yang 

memfatwakan bahwa rokok itu HARAM. Ulama yang mengatakan bahwa 

rokok itu makruh karena mungkin ulama tersebut menghisap rokok, atau belum 

memahami seutuhnya tafsir Al-Quran dan Hadist serta hakikat haram dan halal 
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sehingga keliru mengeluarkan fatwa yang berpotensi membawa umat kepada 

kebinasaan umat seperti sabda Rasulullah berikut: " Dari Ibnu Abbas r.a. la 

berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Bencana agama ini ada tiga. Yaitu 

ulama yang jahat, imam yang zhalim, dan mujtahid yang bodoh (tidak mengerti 

masalah agama)." (HR. Dailami) Mari kita sama-sama selami beberapa ayat Al-

Quran dan Hadist berikut: Tapi sebelum kita bahas dalil-dalil tentang haramnya 

rokok, saya minta rekan-rekan pembaca untuk mengaktifkan akal sehatnya, 

melembutkan hatinya, dan merendahkan diri karena kita akan membahas firman-

Nya Yang Maha Benar dan Hadist Rasulullah yang mulia. Baik, Mari kita mulai. 

 

 

Pertama, firman Allah yang artinya: "Dan helanjakanlah (harta 

bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqoroh : 195) Merokok 

jelas menjerumuskan diri sendiri dan penghisapnya kedalam berbagai macam 

penyakit yang mematikan. 
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Kedua, firman Allah yang artinya: "Dan janganlah kamu meinbunuh 

dirimu sendiri,  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu." (QS. An-Nisa : 29) Perokok pada hakikatnya menghisap bahan-

bahan yang menggiringnya kepada kematian. Membiarkan dirinya dijangkiti 

berbagai macam penyakit tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Banyak 

penelitian yang telah membuktikan bahwa rokok merupakan salah satu 

penyebab kematian terbesar di dunia. 

 

 

Ketiga, firman Allah yang artinya: "Mereka menanyakan kepadamu, 

'Apakah yang dihalalkan bagi mereka ?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang 

baik-baik." (QS. Al-Maidah : 4) Sebagian ulama menjelaskan bahwa maknanya 

adalah segala sesuatu yang baik adalah yang enak dimakan, diminum. dan 

tidak membahayakan. Rokok jelas membahayakan dan mematikan. 
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Keempat, firman Allah yang artinya: "(Yaitu) orang-orang yang 

mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis 

di dalam Taurat dan Injil yang ada di nisi mereka, yang menyuruh 

mereka mengerjakan yang ma'ruf  dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang balk 

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari 

mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 

orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. AL-

Araf)  

Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk adalah 

salah satu simbol ajaran Rasulullah. Orang yang masih mengatakan bahwa 
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rokok adalah makruh padahal is mengetahui rokok itu buruk dan berbahaya, maka 

is telah mendurhakai salah satu simbol ajaran kenabian. 

 

 

Kelima, firman Allah yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, 

makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 

menyembah." (QS. Al-Baqoroh : 172). Mengonsumsi yang haram (rokok) 

menunjukkan pelakunya tidak bersyukur. Mengapa mengonsumsi yang haram, 

jika Allah telah menyediakan yang halal? Mengapa mengonsumsi yang busuk 

dan berbahaya, jika Allah telah menghalalkan yang baik-baik ? 

 

 

Keenam, firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya para pemboros 

itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar 

kepada Rabbnya." (QS. Al-isra : 27) Perokok jelas melakukan 

tindakan mubadzir yakni menghabiskan sebagian hartanya untuk 

membakar sia-sia sebagian hartanya melalui rokok. Setan menjadikannya 

memandang indah perbuatan tabdzirnya sehingga pecandu rokok 
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merasakan nikmat ketika menghisapnya, mirip racun yang beraroma 

buah-buahan. Setan pun semakin menjerumuskan mereka berbuat 

maksiat, dan kufur terhadap nikmat Allah. 

 

 

Ketujuh, firman Allah hang artinya: "Yang tidak menggemukan, dan 

tidak pula menghilangkan lapar (mengenyangkan). "(QS.A1-Ghasyiah : 7) 

inilah makanan hina yang diberikan kepada para penghuni neraka, yaitu 

makanan dari pohon berduri. Fungsi makanan salah satunya adalah 

mengenyangkan dan menggemukkan. Tetapi makanan penghuni neraka 

tidak memiliki kedua fungsi tersebut. Demikian pula dengan rokok, rokok 

tidak memiliki fungsi mengenyangkan apalagi menggemukkan. Rokok 

seperti makanan hina di dunia bagi para penghisapnya. Kita dilarang 

menyerupai  perbuatan para  penghuni  neraka.  Seperti  sabda 

Rasulullah: "Barangsiapa yang meniru suatu kaum, maka ia termasuk 

golongan mereka" (HR. Ahmad). Rokok adalah seperti makanan penghuni 

neraka, maka tinggalkanlah rokok karena menghisapnya menyerupai para 

penghuni neraka. 

Kedelapan, Hadist Rasulullah SAW yang artinya: "Barangsiapa yang 

memakan racun sehingga ia meninggal, maka di akhirat nanti ia akan 

memakannya di neraka jahanam selama-lamanya" (HR. Bukhari) Hadist 

ini memberikan peringatan bagi kita bahwa membahayakan diri sendiri 
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sangat dilarang dan amat berat ancamannya. Merokok jelas 

menghisap racun kedalam tubuh. Merokok membunuh perlahan para 

penghisapnya, dan membunuh diri sendiri baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, secara cepat atau perlahan adalah haram. 

Kesembilan, Hadist Rasulullah SAW yang artinya "Segala sesuatu 

yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain 

hukumnya dilarang" (Shahih Al-Jami' 17393). Mudharat yang 

ditimbulkan rokok tentu saja membahayakan penghisapnya. Ditambah 

lagi asap rokok juga membahayakan orang-orang yang ada disekitarnya 

(perokok pasif) dan mengganggu kenyamanan orang lain. 

Kesepuluh, Hadist Rasulullah SAW yang artinya "Rasulullah melihat 

seorang laki-laki berdoa menengadah. "Ya Rabb aku minta 

pertolonganmu. Ya Rabb aku minta rahmat dan kasihmu. Ya Rabb aku minta 

keselamatan dari-Mu" pintanya berulang-ulang. la tampak khusyu berdoa. 

Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menolak doa lelaki malang 

itu. Bagaimana doanya akan terkabul, sedang makanannya haram, 

minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya d ikenyangkan 

dengan makanan haram! "(HR.  Musl im) Jika doa ingin 

terkabul, maka perbaikilah apa yang kita konsumsi. Tinggalkanlah 

rokok, karena rokok termasuk barang haram yang dapat menghalangi 

terkabulnya doa. 

Kesebelas, Hadist Rasulullah SAW yang artinya: "Sekiranya aku 

tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan 

bersiwak setiap kali hendak shalat." (HR. Bukhari, Muslim) Mulut yang 
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terjaga kebersihan dan kesegarannya adalah salah satu sunnah Rasul. Perokok 

justru mendurhakai sunnah Rasul, mulutnya bau busuk yang kemudian ia shalat 

dengan keadaan seperti itu. Bisakah kita bayangkan? Apa jadinya bacaan-bacaan 

shalat yang terlantun dari mulut yang bau rokok? Apa jadinya doa-doa yang 

dipanjatkan dari mulut yang bau rokok? 

Keduabelas, Hadist Rasulullah SAW yang artinya: "Kedua kaki 

hamba tidak akan bergeser hingga ditanya tentang; umurnya pada apa dia 

habiskan, ilmunya pada apa yang ia amalkan, hartanya darimana dia 

usahakan dan kemana dia belanjakan dan tubuhnya pada apa ia 

pergunakan".(HRat-Tirmidzi) 

Apa jawaban perokok ketika ditanya Allah tentang ilmunya? Padahal ia 

mengetahui rokok itu berbahaya, rokok itu merusak, rokok itu haram, namun 

para perokok seakan menutup mata dan tetap menghisapnya. Apa jawaban perokok 

ketika ditanya Allah tentang tubuh yang ia gunakan? Bersyukurkah ia atas 

kesehatan dan kelengkapan tubuhnya? Kesehatannya dijagakah? atau dia 

rusak kesehatannya? Apa jawaban perokok ketika ditanya Allah tentang harta 

yang ia belanjakan? Sebagian harta yang Allah titipkan ia gunakan untuk 

merusak tubuhnya? dan menkufuri nikmat-Nya ? 

Kawan, saya tidak bermaksud menggurui siapapun. Sungguh, tiada 

motivasi apapun selain karena saya terlalu sayang dengan kawan-kawan sekalian 

sehingga saya menuliskan artikel singkat ini. Saya hanya ingin mengajak 

berpikir ulang (reconsidering) dan berpikir lebih mendalam dengan akal yang 

sehat dan hati yang tunduk. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk 
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memandang rokok secara lebih holistik, secara komprehensif. Bahwa rokok 

bukan hanya menyangkut isu kesehatan belaka. Lebih dari itu, rokok sudah 

terkait dengan maqoshid syariah yang harus dijaga yaitu hifrhuddin (menjaga 

agama), hilzhunnafs (menjaga din), hifihu'aql (menjaga akal), hilthunnas1 

(menjaga keturunan) dan hifzhulmal (menjaga harta). rokok juga terkait dengan 

keberlangsungan generasi penerus bangsa yang ber-akhlaqul karimah, cerdas, 

dan kuat. 

Kawan-kawan yang masih merokok, dengan segenap kerendahan hati saya 

mengajak untuk meniggalkan rokok secara perlahan namun pasti. Dengan 

berbagai dalil yang telah diuraikan singkat diatas, saya berharap semoga kawan-

kawan tersentuh atas hidayah-Nya dan berhijrah meninggalkan rokok. 

Rasulullah pernah bersabda: Sungguh, tidaklah seseorang meninggalkan 

sesuatu dengan tulus dan bersungguh-sungguh karena Allah, kecuali Allah 

akan menggantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik. 

Bulatkan tekad, kuatkan niat, dan istiqomahkan ikhtiar. Maka 

insyaAllah Dia langsung yang membantu kawan-kawan perokok untuk hijrah 

dan menyiapkan gantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kemudian untuk 

kawan-kawan yang tidak merokok, saya himbau tetap istiqomah mengingatkan 

dan mengajak kawan-kawan perokok supaya berhenti merokok. Mereka 

adalah saudara-saudara seiman kita yang barangkali sedang khilaf dan 

sementara terjerembab dalam kemaksiatan. Beranikanlah diri untuk menegur, 

menasihati dan mengajak mereka berhenti merokok dengan cara yang 

santun. Mengingatkan dalam kebaikan adalah salah satu bentuk sayang kita 
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kepada saudara kita. Jangan hanya karena sering jalan bersama serta makan 

semeja kita jadi enggan untuk saling menegur dan menasihati dalam kebaikan. 

Diamnya kita, enggannya kita, justru merupakan ketidakpedulian kita kepada 

saudara kita dan semakin menjerumuskan mereka. 

Sekali lagi saya mengajak kawan-kawan perokok, baik dari kalangan 

terpelajar, ustadz, kyai, tokoh masyarakat, dosen, orangtua, guru, 

mahasiswa, profesional, dll. Tunduklah kepada Allah dan Rasul-Nya, 

tinggalkanlah rokok yang sudah jelas keharamannya, yang sudah jelas 

kemudharatannya. Nyaris tidak ada budaya merusak generasi dan insan manusia 

yang "dilegalkan" bahkan dilakukan oleh banyak orang dari berbagai macam 

kalangan selain budaya merokok. Semoga tulisan sederhana yang jauh dari 

kesempurnaan ini mampu menyentuh hati memberi energi dan pemahaman 

yang lebih luas mengenai rokok. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu 

memilih bersyukur diatas kufur, memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, 

saling mengajak kepada kebaikan juga saling mengingatkan dan mencegah 

berbuat kerusakan. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 KESIMPULAN  

a. Ibu hamil yang terpapar asap tembakau pada saat kehamilan merupakan salah 

satu penyebab terjadinya gangguan tumbuh kembang anak. 

b. Banyak anak mengalami gangguan infeksi saluran napas atas yang 

kemugkinan diakibatkan oleh paparan asap tembakau pada ibu ketika masa 

kehamilan. 

c. Dari penelitian ini didapatkan adanya hubungan keterpaparan asap 

tembakau pada ibu hamil saat kehamilan terhadap tumbuh kembang anak. 

7 . 2 S A R A N  

a. Diharapkan kepada ibu selama hamil untuk tidak merokok karena rokok 

berdampak negatif terhadap masa depan anak khususnya perkembangan 

bicara dan bahasa 

b. Sebaiknya ibu pada saat hamil menghidari apabila ada orang yang 

merokok di samping, karena rokok banyak mengandung sat yang beracun 

yang bisa merusak organ tubuh 

c. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan mengamati variabel yang lain. 

d. Sebaiknya Pemerintah lebih meningkatkan penyuluhan kepada 

masyarakat agar tidak merokok, karena rokok sangat berbahaya bagi 

kesehatan baik perokok aktif maupun perokok passif . 
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IR. IDENTITAS PARTISIPAN 

Identitas partisipan diperlukan untuk menghindari pemberian kuesioner pada 

orang yang sama dan untuk mengkonfirmasi ketika ada pertanyaan yang belum 

dijawab atau ada jawaban partisipan yang kurang jelas. 

IR 1 Wilayah Rumah Sakit  

IR 2 Nama Ibu  

IR 3 Nama Anak  

IR 4 No Telp/HP (Mohon diisi)  

IR 5 Usia Ibu  ........... Tahun 

IR 6 Jumlah anggota dalam  ...............  

keluarga 

Jiwa 

IR 7 Alamat sekarang (sesuai 

tempat tinggal) 

 

BERMAN TANDA SILANG (X) PADA PILIHAN JAWABAN 

ANDA 

Diisi 

Petugas 

IR 8 Pendidikan terakhir ibu 0. Tidak Sekolah 

I. Tidak Tamat SD 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA 

5. Tamat Akademi (Diploma) 
6. Tamat Perguruan Tinggi  

S I/S2/S3 

 

IR 9 Pendidikan terakhir suami 0. Tidak Sekolah 

1. Tidak Tamat SD 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA 

5. Tamat Akademi (Diploma) 
6. Tamat Perguruan Tinggi  

S I /S2/S3 

 

IR 10 Pekerjaan Ibu 0. Tidak bekerja 

1. Buruh 

2.Wiraswasta/ Pedagang/ 

pelayan Jasa 

3. PNS 

4. Pegawai BUMN / SWASTA 

5. Lainnya ....... (sebutkan) 

 

IR 11 Pekerjaan Ayah (suami) 0. Tidak bekerja  
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  1. Buruh 

2.Wiraswasta/ Pedagang/ 

pelayan Jasa 

3. PNS 

4. Pegawai BUMN / SWASTA 

5. Tidak berlaku (meninggal, 

dll) lainnya ......... (sebutkan) 

 

IR 12 Jumlah paritas (jumlah  ................  

kelahiran yang Anda alami) 

Anak   

IR 13 Berat bayi lahir anak  .......... Gram   

IR 14 Berapa jarak kehamilan  .................  

Anda antara kehamilan anak 

terakhir dengan kehamilan 

sebelumnya 

Tahun   

IR 15 Usia kelahiran 0. ? 37 minggu 

L < 37 minggu 

  

IR 16 Penolong persalinan Ibu 0. Medis 

I. Non medis 

  

A. Penyakit Penyerta Selama Masa Kehamilan  

AI Penyakit penyerta yang 
dialami ibu selama masa 

kehamilan berdasarkan  
diagnosa petugas kesehatan 

0. Ada 

1. Tidak ada 

  

A2 Jenis penyakit yang Ibu  ............................  

alami 

   

B. Pertambahan Berat Badan Ibu Hamil  

B1 Berat badan sebelum hamil  ...........  kg   

B2 ' Tinggi badan  ....... cm   

 Kategori IMT (Indeks 

Massa Tubuh) 

   

B3 Apakah asupan gizi ibu 

tercukupi selama kehamilan 

0. Ya 

1. Tidak 

  

B4 Pertambahan berat badan 

selama hamil 

Trimester 1 (0-12 mg) 

Trimester 11 (13-27 mg) 

Trimester III (28-40 mg) ..........  

 

 

kg  

 

kg 

kg 

 

C. Hipertensi Selama Kehamilan  

Cl Tekanan darah sebelum 

hamil 

.. ..... .  /  mmHg   

C2 Tekanan darah selama Trimester 1 ....................... /  mmHg  

  
 kehamilan Trimester 2 ............ /  mmHg 

Trimester 3 ............ /  mmHg 
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C3 Keluhan selama kehamilan 0. Sakit kepala 

1. edema pada ekstremitas 
2. kejang 

 

C4 Riwayat hipertensi 

kehamilan 

0. Ada 

1. Tidak ada 

 

C5 Berapa kadar protein urin 
selama masa kehamilan 

pada saat dilakukan 

pemeriksaan oleh petugas 

  

C6 Apakah ibu selama 

kehamilan mengomsusmsi 

obat anti hipertensi 

0. Ya 
1. Tidak 

 

D. Status Ibu Merokok 

Dl Pernah merokok 0. Pernah 
1. Tidak pernah 

 

D2 Masih merokok 0. Ya 
1. Tidak 

Jika Ya, Berapa batang sehari (

 ................... ) 

 

D3 Sudah berapa lama berhenti  .......................  
merokok 

  

D4 Apakah Ayah (Suami) Anda 

merokok 

0. Ya 

1. Tidak 

 

D5 Apakah di lingkungan 

ternpat tinggal Anda, ada  
yang merokok 

0. Ya 
1. Tidak 

Jika Ya, Siapa yang merokok: 

Sebutkan ( .................... ) 

 

D6 Apakah Anda sering 

terpapar asap rokok selama 

kehamilan 

0. Ya 
1. Tidak 

Berapa lama terpapar ( ..................  

 

E. Kunjungan Antenatal Care (ANC) 

E 1 Selama hamil, berapa kali 

Ibu melakukan pemeriksaan 

kehamilan ke pelayanan 

kesehatan 

Trimester 1  ..............  Kali 

Trimester 2  .............  Kali 

Trimester 3  .............  Kali 

 

F. Tumbuh Kembang Anak 

F 1 Umur anak sekarang  ......... tahun ...................... bulan  

F2 Berapa berat badan anak  ............... kg  

 

 sekarang   

F3 Berapa tinggi anak sekarang  .................  cm  
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F4 Selama tumbuh kembang 

anak, apakah anak sering  

sakit 

0. Ya 

1. Tidak 

Jika Ya, sebutkan penyakitnya 

( ....................................... ) 

 

F5 Apakah anak aktif dalam 

bermain 

0. Ya 

1. Tidak 

 

F6 Apakah anak sering dibawa  

ke pelayanan kesehatan 

untuk memeriksakan  

tumbuh kembangnya 

0. Ya 

I. Tidak 

Jika Ya, Sebutkan gangguan 

tumbuh kembang anak 

( ...................................... ) 

 

F7 Apakah asupan gizi 

terpenuhi 

0. Ya 

1. Tidak 
F8 apakah anak susah untuk 

makan 

0. Ya 

1. Tidak 

 

 

 

 

 


