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SARI 

 

Pingpong Rohmad Istiadi, 2012. Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba dan 
Rokok pada Siswa SMA N 1 Kayen Kabupaten Pati. Skripsi Jurusan Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. 
 

Kurang memadainya pendidikan kesehatan pada siswa sering kali menjadi 

penyebab penyelahgunaan narkoba dan rokok di kalangan siswa, oleh karena itu 

muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu : 1) Bagaimana tingkat 

pemahaman siswa SMA N 1 Kayen tentang bahaya narkoba?, dan 2) Bagaimana 

tingkat pemahaman siswa SMA N 1 Kayen tentang bahaya rokok?. Tujuan dari 

penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA N 1 

Kayen tentang bahaya narkoba, dan 2) Untuk tingkat pemahaman siswa SMA N 1 

Kayen tentang bahaya rokok.  
Penelitian survei menggunakan populasi siswa SMA kelas XI SMA N 1 

Kayen kabupaten Pati. Untuk penelitian diambil sampel 25 % dai populasi atau 82 
siswa menggunakan teknik random sampling. Variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah pemahaman bahaya narkoba dan rokok. Instrumen yang 
digunakan untuk penggumpulan data adalah angket. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan rumus persentase. 
Berdasarkan penelitian tentang pemahaman siswa tentang bahaya narkoba 

diperoleh hasil 8 siswa (9,76%) dalam kategori sangat tinggi, 26 siswa (31,71%) 

dalam kategori tinggi,  40 siswa (48,78%) dalam kategori sedang  dan 8 siswa 

(9,769%) dalam kategori  rendah.  Pemahaman siswa tentang bahaya rokok 

diperoleh hasil 9 siswa (10,98%) dalam kategori sangat tinggi, 46 siswa (56,10%) 

dalam kategori tinggi, 21 siswa (25,61%) dalam kategori sedang dan 6 siswa 

(7,32%) dalam kategori rendah. 
Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu pemahaman 

siswa tentang bahaya narkoba secara umum masih sedang dan pengetahuan 
tentang bahaya rokok sudah tinggi. Saran yang dapat diajukan terkait simpulan 
tersebut adalah: 1) Bagi siswa yang sudah terlanjur mengkonsumsi rokok 
hendaknya menyadari akan bahaya rokok bagi kesehatannya dan berusaha untuk 
berhenti dari kebiasaan mengkonsumsi rokok tersebut karena merokok sering kali 
menjadi awal penyebab orang mengkonsumsi narkoba, 2) Bagi sekolah 
hendaknya secara rutin menjalin kerja sama dengan pihak dinas kesehatan dan 
pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan 
rokok kepada siswa, 3) Bagi orang tua hendaknya senantiasa memperhatikan 
keseharian anak-anaknya agar terjadinya penyalahgunaan narkoba dan 
pengkonsumsian rokok pada anaknya dapat dicegah, dan 4) Bagi penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang berbeda misalnya menggunakan 
metode observasi dan wawancara agar diperoleh hasil yang semakin akurat 
tentang pengetahuan siswa akan bahaya narkoba dan rokok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas dan dinamis, 

dibandingkan dengan batasan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kesehatan 

seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga 

diukur dari produktivitasnya. Bagi yang belum memasuki dunia kerja, anak dan 

remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, berlaku arti 

produktif secara sosial. Misalnya produktif secara sosial-ekonomi bagi siswa 

sekolah atau mahasiswa adalah mencapai prestasi yang baik dicapai dengan 

memiliki perilaku dan lingkungan yang positif sedang produktif secara sosial-

ekonomi bagi usia lanjut atau para pensiunan adalah mempunyai kegiatan sosial 

dan keagamaan yang bermanfat, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi orang 

lain atau masyarakat. 

Akhir-akhir ini, orang mengkonsumsi rokok dan narkoba adalah hal yang 

sudah sering kita lihat di sekeliling kita. Mereka umumnya anak-anak remaja yang 

masih duduk di bangku pendidikan. Mereka tidak tahu apa dampak negatif yang 

mereka peroleh setelah mengkonsumsi narkoba dan rokok tersebut, yang ada 

dalam pikiran mereka hanyalah kenikmtan sesaat. Padahal bayak dampak negatif 

dalam mengkonsumsi narkoba atau rokok tersebut, baik dampak jangka pendek 

maupun dampak jangka panjang.   

Peningkatan penyalah-gunaan narkoba di Indonesia dengan dampak sosial 

dan ekonomi semakin mengkhawatirkan. Kerugian sosial-ekonomi penyalah-
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gunaan narkoba dalam tahun 2004 diperkirakan Rp.23,6 triliun, dengan perkiraan 

jumlah penyalah-guna 2,9 juta sampai 3,6 juta orang atau setara 1,5% penduduk 

Indonesia (BNN & Puslitkes VI, 2005). 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah 

ini sangat populer di masyarakat termasuk media masa dan aparat penegak 

hukum, yang sebetulnya  mempunyai makna yang sama dengan NAPZA. NAPZA 

(Narkotita, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain)  adalah bahan/zat/obat yang bila 

masuk kedalam tubuh  manusia  akan mempengaruhi tubuh terutama otak/saluran 

saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, psikis dan fungsi 

sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan 

(dependensi) terhadap NAPZA. (Depkes, 200: 4). 

Walaupun dalam kedokteran sebagian besar golongan Nakotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktf lainnya (NAPZA) bermanfaat bagi pengobatan, 

namun bila di salah gunakan  atau digunakan tidak menurut indikasi  medis atau 

standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan 

berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas kususnya 

generasi muda. 

Cukup gencar berita masalah narkoba agaknya masih belum cukup 

menghentikan gelombang jatuhnya korban-korban zat berbahaya itu. Bahkan 

kabar yang lain sering terdengar tentang tewasnya korban penggunaan narkotika, 

di yakini tidak menyurutkan minat pendatang baru  untuk mencoba bergabung 

dengan korban-korban lain. Mereka umumnya tidak tahu bahaya kedepan sudah 

dimulai, ketika akhirnya seseorang   memutuskan  mau mencoba. Meski tidak di 

niatkan  untuk menjadi kecanduan, yang sangat mungkin terjadi justru kecanduan 
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itu. Dari sekali menjadi dua kali, selanjutnya tiga kali, empat kali, dan seterusya 

sampai akhirnya yang berkuasa tidak kuasa menyetopnya. 

Maraknya penyalahgunaan narkoba/NAPZA tidak hanya di kota-kota 

besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh  wilayah republik 

Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah, menengah, sampai tingkat 

sosial ekonomi atas. Dari data yang ada penyalahgunaan NAPZA paling banyak 

berumur antara 15-24 tatun. (Depkes, 2001: 1). Tampaknya generasi muda adalah 

sasaran yang  strategis  perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua 

perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan  

pembinaan generasi muda. Data lain meyebutkan penyalah gunaan NAPZA di 

kalangan pelajar dan mahasiswa  makin mencemaskan. Survei badan narkotika 

nasional, yang bekerjasama dengan lembaga pranata Universitas Indonesia, di 

kalangan siwa SMP, SMA dan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di 

30 kota propinsi  menunjukan bahwa 3,4 persen dari 13.170 siswa dan mahasiswa 

itu telah menjadi pengguna narkoba dalam setahun terakhir. (Irwa Suhanda, 

2006:4). 

Disisi lain seperti halnya  narkoba, rokok juga dapat mengakibatkan 

seseorang itu menjadi ketergantungan atau kecanduan terhadap rokok. Dimana 

pun kebiasaan merokok sudah menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari.  

Entah mengapa perilaku kebiasaan merokok ini tak pernah surut. Lihat 

saja disekitar rumah, kantor, angkutan umum, maupun di jalan-jalan. Meraka 

begitu menikmati sebatang, demi sebatang rokok tanpa memedulikan siapa saja 

yang berada di dekatnya. Hembusan rokok itu jelas akan terhisap oleh orang yang 

berada si sekelilingnya, yang biasa saja seperti bayi, anak kecil dan ibu hamil. 
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Apakah mereka tidak sadar bahwa asapnya telah meracuni banyak manusia sedikit 

demi sedikit? Yang bisa saja manusia itu adalah istri dan anak anda, orang tua dan 

keluarga dekat anda. 

Di dalam rokok terdapat bermacam-macam zat beracun yang dapat 

mengganggu kesehatan tubuh, membuat seseorang menjadi ketagihan, dan bahkan 

juga bisa mengakibatkan kematian. Berikut ini merupakan sebagian zat yang 

terkandung di dalam rokok dan berpengaruh merusak proses metabolisme tubuh : 

1) Nikotin (nicotine), 2) Gas karbon monoksida (carbon monoxide), 3) Nitrogen 

oksida (nitrogen oxides), 4) Tar, 5) Gas amoniak (ammonia).  (Abdul Karim 

Muhammad Nazar, 2008 : 49). 

Kandungan dalam rokok yang berisi zat-zat beracun tersebut, umumnya 

para penikmat rokok tidak tahu dan tidak mau tahu bahaya yang diakibatkan dari 

rokok tersebut. Menghisap rokok, apapun jenisnya dan bagaimanapun cara 

pemakaiannya, cepat atau lambat akan membawa dampak buruk bagi manusia, 

baik bagi dirinya maupun orang disekitarnya.  

Narkoba dan rokok  merupakan sama-sama  barang berbaha yang dapat 

mengganggu kesehatan tubuh kita. Gambaran nyata korban akibat narkoba di 

Indonesia sebagai berikut: sebanyak 1.759 anak dibawah umur 14 tahun 

meninggal pada tahun 1996. pada tahun 1997 sebanyak 1.563 anak dibawah umur 

14 tahun meninggal. Pada tahun 1998 sebanyak 228.000 oarang meninggal. Pada 

tahun 1999 terdapat 9 juta orang menjadi pecandu narkoba (SMART 2000). WHO 

melaporkan jumlah orang meninggal dunia atau hidup sengsara akibat merokok 

tidak meragukan lagi, melebihai jumlah orang meninggal akibat wabah penyakit 

kolera, cacar, kusta, TBC, dan tipes secara total, laporan tersebut juga 
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menyatakan, “berhenti merokok dapat memperbaiki kesehatan dan 

memperpanjang usia, yang tidak dapat di lakukan oleh sarana-sarana kesehatan 

lainnya secara terpadu. 

Melihat dari pengertian dan bahaya dari narkoba dan rokok diatas, dengan 

demikian kebiasaan atau pendidikan kesehatan  perlu kita berikan sejak dini untuk 

menghindari bahaya darti narkoba dan rokok tersebut. Yang dimaksud dengan 

pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau 

tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan, yang meliputi 

seluruh aspek pribadi (fisik, mental, sosial) agar dapat berubah dan berkembang 

secara harmonis. (Mu’fifah dan Hardianto Wibowo, 1992: 5) 

SMA N 1 Kayen, terletak di Jl. Kayen-Sukolilo kabupaten Pati. Lokasi 

dari sekolah ini berada di salah satu kota kecil dekat dengan keramaian dan pasar  

di kabupaten Pati. Siswa SMA N 1 Kayen ini sebagian besar siswanya berasal dari 

golongan menengah ke bawah. Dan hanya beberapa saja yang berasal dari 

golongan menengah ke atas. Banyaknya kasus masalah pelanggaran merokok 

menjadi hal yang utama di SMA N I Kayen. Hal ini berdasarkan survey awal dan 

wawancara dengan guru BK. 

Melihat kondisi seperti ini yang telah penulis ungkapkan di atas sangat 

memungkinkan wawasan atau pengetahuan anak sekolah SMA N 1 Kayen 

mengenai bahaya narkoba dan rokok minim. Sehingga membutuhkan upaya-

upaya tertentu misalnya penyuluhan tentang bahaya narkoba dan rokok dari 

bidang kesehatan, untuk memberikan penyuluhan demi terciptanya tingkat 

pengetahuan yang luas tentang bahaya narkoba dan rokok untuk menuju generasi 

muda yang mempunyai perilaku hidup sehat dan bermoral. 
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Selain itu siswa SMA N 1 Kayen ini kurang mendapatkan mata pelajaran  

yang memadai tentang pendidikan kesehatan. Hal ini dapat mengakibatkan 

kurangnya pemahaman siswa tentang pemeliharaan kesehatan tubuh. Padahal 

melalui mata pelajaran pendidikan kesehatan guru dapat memberikan sedikit 

banyak informasi tentang bahaya akibat dari narkoba dan rokok.  

Sementara itu tujuan dari pendidikan kesehatan itu sediri dalah: 1.) 

Meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara 

hidup sehat dan teratur. 2.) Menanamkan dan membina nilai dan sikap mental 

yang positif terhadap prinsip hidup sehat. 3.) Menanamkan dan membina 

kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan.4.) mening 

katkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan 

pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. 

 

1.2 Permasalahan 

Masalah penelitian adalah sebuah pernyataan yang merupakan perasaan 

atau simpulan dari uraian dari suatu situasi problematik (Ihlaw, 2003).  Menurut 

Cooper dan Emore (1995) masalah penelitian adalah satu atau dua kalimat yang 

tidak dijawab dengan iya atau tidak dan merupakan sebuah masalah yang luas, 

akan diukur, digali dan diuji secara mendalam melalui hipotesis-hipotesis yang 

dikembangkan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa SMA N 1 Kayen tentang bahaya 

narkoba? 

6 



 

 

 

2. Bagaimana tingkat pemahaman siswa SMA N 1 Kayen tentang bahaya rokok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA N 1 Kayen tentang bahaya 

narkoba.  

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA N 1 Kayen tentang bahaya 

rokok.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu yang dijadikan objek penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi para guru untuk lebih memperhatikan masalah 

pendidikan kesehatan siswa terutama mengenai bahaya narkoba dan rokok. 

2. Bagi siswa itu sendiri sebagai tambahan  pengetahuan tentang  bahaya rook 

dan narkoba. 

 

1.5 Penegasan Istilalah 

Agar di dapatkan gambaran yang jelas dan supaya tidak terjadi kesalahan 

dalam menafsirkan kata dalam berbagai istilah dalam penelitian yang dapat 

mengakibatkan keracunan arti kalimat maka ada beberapa istilah yang perlu di 

tegaskan yaitu. 

1. Pemahaman 

7 



 

 

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman merupakan proses atau 

cara untuk memahami sesuatu mengerti secara benar atau proses atau cara 

untuk mengerti secara benar tentang sesuatu. 

2. Bahaya 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahaya merupakan yang 

memungkinkan mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan atau 

kerugian). 

3. Narkoba 

Narkoba Merupakan merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan 

Bahan berbahaya lain. 

4. Rokok. 

Rokok merupakan suatu benda berbentuk silinder  terdiri dari kertas yang 

berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) 

dengan diameter sekitar 10 mm, berwarna putih dan coklat, biasanya berisi 

daun-daun tembakau yang telah dicacah, ditambah sedikit racikan-racikan 

seperti cengkeh, saus rokok serta racikan lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain 

narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif. 

Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NAPZA, mengacu pada kelompok 

senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut 

pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang 

biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk 

penyakit tertentu. 

Narkoba adalah senyawa-senyawa yang cukup banyak diperlukan di dalam 

dunia kesehatan, industri dan rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba 

bersifat mempengaruhi kerja sistem otak. (Ida Listyarini Handoyo, 2004: 1). 

Pengertian lain tentang  narkoba adalah zat-zat kimiawi yang kalau dimasukan 

kedalam tubuh manusia baik secara oral atau lewat mulut, dihirup atau di suntik 

dapat mengubah pikiran, suasana atau perasaan dan perilaku seseorang (Irwan 

Suhanda, 2006: 8). Oleh sebab itu, penggunaan narkoba harus sesuai aturan-aturan 

tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemakaianya. 

Sebagaimana obat yang bekerja dalam sistem saraf, pemakaian narkoba 

dapat menimbulkan berbagai macam pengaruh, mulai dari yang ringan sampai 

yang berat. Pengaruh yang ringan, misalnya rasa ngantuk dan rasa santai. 
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Pengaruh yang berat, misalnya pingsan, mabuk, dan bahkan mati. Oleh sebab itu, 

narkoba tidak bisa dikonsumsi sembarangan tanpa sepengetahuan tenaga medis 

atau tenaga kesehatan.  

2.2 Penggolongan Narkoba 

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa  ada tiga jenis narkoba yaitu 

narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lain serta zat adiktif. Setiap 

jenis narkoba digolong lagi menjadi beberapa kelompok tersendiri menurut 

jenisnya. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut : 

2.2.1.1   Penggolongan Narkotika Berdasarkan Proses Pembuatanya 

Berdasarkan proses pembuatannya, narkoba dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Narkotika alam, yaitu narkotika yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti 

tumbuhan dan sebagainya. Jenis-jenis narkotika alam ini antara lain sebagai 

berikut : 

a. Opium, yaitu jenis narkotika yang dihasilkan dari getah tanaman Papaver 

somniverum. Tanaman ini berbentuk semak dan memiliki 12 jenis spesies. 

b. Kokain atau candu atau lomarch, yaitu jenis narkotika tumbuhan 

Erythroxyloncoca. Candu bisa menghasilkan morfin, heroin, dan kodein. 

Sejak masa penjajahan Belanda, candu sudah dikenal di Indonesia dan 

digunakan oleh orang-orang dengan cara dihisap (madat). 

c. Cannabis (ganja), yaitu jenis narkotika yang berasal dari tanaman Canabis 

sativa. Nama lain ganja adalah marihuana atau mariyuana. Tanaman ini 

banyak ditemukan di Amerika utara dan Amerika Selatan. Daun ganja 
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mengandung, zat kimia/racun yakni THC (Tetra Hydra-cannabinol), suatu 

zat elemen aktif, yang oleh para ahli dianggap sebagai halusinogen atau 

zat penyebab terjadinya halusinasi pada orang yang menghisapnya. Kadar 

zat THC tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai mekar. 

2. Narkotika semi sintetis merupakan narkotika yang disintesis dari alkaloid 

opium yang memiliki inti phenanthren. Alkaloid ini kemudian diproses secara 

labolatoris menjadi narkotika lain seperti heroin, kodein, dan lain-lain. 

3. Narkotika sintetis merupakan narkotika yang dibuat secara laboratories 

menggunakan bahan dasar senyawa kimia. Contoh narkotika ini adalah: 

Laritine dan Nisentil. 

2.2.1.2  Penggolongan Narkotika Menurut UU RI No. 22 Tatun 1997 

Menurut Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997, narkotika dabagi menjadi 

tiga golongan sebagai berikut: 

1. Golongan I 

a. Papaverin 

b. Opium 

c. Tanaman koka, daun koka dan kokain merah 

d. Heroin dan morfin 

e. Ganja 

2 Golongan II 

a. Alfasetil metadol 

b. Benzetidin 

c. Beta metadol 
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3 Golongan III 

a. Asetil dehidrocodeina 

b. Dokstroproposifen 

c. Dihidrocodeina 

Berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1997 narkoba jenis psikotropika 

digolongkan sebagai berikut: 

1. Psikotropika Golongan I  

Psikotropika golongan I mempunyai potensi yang sangat kuat dalam 

menyebabkan ketergantungan dan di nyatakan sebagai  barang terlarang, 

misalnya ekstasi (ectasy). Adapun jenis psikotropika golongan I lainya antara 

lain: 

a. MDMA (methylene dioxy methamphetamine) 

b. N-etil MDA 

c. LCD (lysergic acid), dan 

d. DOM 

2. Psikotropika Golongan II 

Psikotropika golongan II mempunyai potensi kuat dalam menyebabkan 

sindroma ketergantungan. Contoh psikotropika golongan ini yaitu: 

a. Ampetamin 

b. Metampetamin dikenal sebagai SHABU 

c. Fenetilina, dan 

d. Fleksikidine (PCP) 

3. Psikotropika Golongan III 

Psikotropika golonga II berpotensi sedang dalam menyebabkan sindroma 

ketergantungan. Contoh psikotropika jenis ini adalah: 
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a. Amorbarbital 

b. Brupronofina 

c. Butalbital, dan 

d. Flunitazepam/Rohibno/Mogadon 

4. Psikotropika Golongan IV 

Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan 

sindroma ketergantungan. Contoh psikotropika golongan ini adalah : 

a. Diazepam (valium) 

b. Nitrazepam 

c. Nordazepam 

d. AlpraZolam  

e. Bromazepam (lexotan) 

f. Estazolam (esilgan), dan 

g. Frisium. 

2.2.1.3  Penggolongan  Bahan Berbahaya Lain 

Yang dimaksud bahan berbahaya disini adalah bahan kimia yang dapat 

menimbulkan kecelakaan seperti terbakar, karsinogenik, (menimbulkan kanker, 

dapat meracunu dan sebagainya. Bahan berbahaya lain di klasifikasikan kedalam 

4 golongan sebagai berikut: 

1. Golongan 1 

Bahan berbahaya golongan 1 sangat berbahaya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan tingkat bahaya cukup luas sulit penangananya. 

Contohnya pestisida. 
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2. Golongan 2 

Bahan berbahaya golongan 2 adalah bahan yang mudah meledak. Contoh 

bahan ini adalah minuman keras serta bahan bakar, seperti bensin dan sepirtus. 

3. Golongan 3 

Bahan berbahaya golonga 3 adalah bahan karsinogenik (dapat menimbulkan 

kanker) dan mutagenik (dapat menimbulkan mutasi atau kecacatan). Contoh 

bahan ini adalah zat pewarna tekstil, pewarna makanan, dan pemanis 

makanan. 

4. Golongan 4 

Bahan berbahaya golongan 4 adalah bahan korosif (dapat minimbulkan luka 

atau iritasi). Contohnya beberapa bahan kosmetika dan bahan untuk 

pengobatan atau kesehatan. 

2.2.1.4  Penggolonga Zat Adiktif 

Zat adiktif adalah zat-zat atau obat-obat yang dapat menimbulkan 

ketergantungan, selain ketiga jenis di atas. Zat-zat yang termasuk dalam kategori 

ini adalah inhalansia, nikotin, dan kafein. Bahan-bahan inhalansia adalah larutan-

larutan yang mudah menhuap. Contoh bahan yang termasuk inhalansia adalah: 

lem, aerosol, cat semprot, hairspray,  dan lain-lain. 

Minuman keras (minuman beralkohol) juga termasuk zat adiktif. Jenis 

minuman keras sendiri dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut: 

1. Minuman keras golongan A yaitu minuman keras berkadar alkoholantara 1%-

5%., contohnya Bir 

2. Minuman keras golongan B yaitu minuman keras berkadar antara alkohol 5%-

20%, contohnya Anggur 
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3. Minuman keras golongan C yaitu minuman keras berkadar alkohol antara 

20%-50%, contohnya Whisky dan Arak. 

2.3 Penyebab Penyalah Gunaan Narkoba 

Banyak penyebab yang menjadi alasan menyalahgunakan obat-obat 

terlarang. Bayak kasus yang mencoba menggunakan obat terlarang karena 

ditawari atau mendapat tekanan dari teman sebaya. Atau bisa saja 

menggunakannya untuk menghindari atau melupakan masalah dan konflik yang 

dihadapi  dalam kehidupan sehari-hari. 

Ada beberapa faktor yang saling berinteraksi yang mendorong untuk 

menyalahgunakan narkoba. Baik faktor internal maupun eksternal. 

2.3.1 Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. 

Faktor internal dapat mempengarui seseorang menyalahgunakan narkoba. Faktor 

internal antara lain : 

1. Keluarga 

Jika hubungan kita dengan keluarga kurang harmonis (broken home), 

maka seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih 

jauh, orang itu akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan 

menjadikonsumen narkoba. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan 

kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga akan membuat 

seseoarang merasa kesepian, dan merasa tidak derguna sehingga lebih suka 

berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman-teman sebaya. 

Padahal mungkin saja di antara teman dari geng tersebut ada yang menjadi 
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pengguna narkoba dan berusaha mempengaruhi untuk ikut-ikutan memakai 

barang haram tersebut. 

2. Ekonomi 

Kesulitan mencari pekerjaan sering menimbulkan keinginan untuk 

bekerja menjadi pengedar narkoba. Namun, orang kadang tidak sadar bahwa 

menjadi pengedar narkoba adalah menyalahi hukum. Di lain pihak, untuk 

dapat memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena narkoba 

harganya cukup mahal. Seseorang yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi 

kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam 

lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih medah terjerumus menjadi 

pengguna narkoba. 

3. Kepribadian 

Kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku 

orang tersebut. Apa bila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah 

di pengaruhiorang lain, maka akan lebih mudah terjerumus kedalam jurang 

narkoba. Bagus tidaknya kepribadian juga sangat di pengaruhi oleh dasar 

pemahaman agama dan keyakinan. Semakin taat kita beribadah, maka pridadi 

kita juga semakin bagus dan tentu saja tidak mudah tersetret arus untuk ikut 

menyalahgunakan narkoba. 

Berikut ini beberapa hal yang dapat menyeret orang yang 

kepribadianya kurang kuat ke dalam lembah narkoba : 

a. Adanya kepercayaan bahwa narkoba dapat mengatasi semua persoalan. 

b. Harapan dapat memperoleh kenikmatan dari efek narkoba yang ada untuk 

menghilangkan  rasa sakit atau ketidak nyamanan yang di rasakan 
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c. Merasa kurang/tidak percaya diri 

d. Bagi generasi muda, adanya tekanan kelompok sebaya untuk dapat di 

terima atau di akui dalam kelompoknya. 

e. Pada usia remaja, kemampuan mereka untuk menolak ajakan negatif dari 

teman umumnya  masih rendah. Mereka kurang mampu menghindari  

ajakan tersebut, apalagi keinginan yanag kuat untuk mencoba hal baru. 

f. Sebagai pernyataan sudah dewasa atau ikut zaman (model). 

g. Coba-coba ingin tahu. 

2.3.2 Faktor Eksternal 

Fakor eksternal cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk 

menyalahgunakan narkoba. Faktor ini berasal dari luar seseorang, seperti faktor 

pergaulan dan sosial/masyarakat.  

1. Pergaulan 

Siapa orang yang tidak suka berteman. Semua orang pasti senang 

mempunyai banyak teman. Akan tetapi, kalau seseorang bergaul sembarangan, 

artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak nakal yang menjadi pengguna 

narkoba, bisa berakibat fatal. Terlebih lagi seseorang yang memiliki mental 

dan kepribadian yang cukup lemah, pasti akan mudah untuk terjerumus.  

Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerimusnya 

seseorang ke dalam  lembah narkoba, biasanya berawal  dari ikut-ikutan teman 

kelompoknya yang mengkomsumsi narkoba. Hal tersebut karena pada usia 

remaja, seseorang masih suka ikut-ikutan. Oleh karena itu, untuk mencari 

teman,  harus mempunyai sikap dan kegiatan yang positif, misalnya membuat 

kelompok belajar, kelompok pengajian, kelompok olahraga, dan lain-lain. 
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2. Sosial/Masyarakat 

Sebagai mana faktor pergaulan, faktor social masyarakat juga 

mempunya peran penting penyebab penyalahgunaan narkoba. Lingkungan 

masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan 

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sebaiknya, anak-anak 

dan remaja yang tinggal di lingkungan yang masyarakatnya sebagian besar 

bukan orang baik-baik, juga akan lebih suka berbuat menyalahi hukum, 

misalnya menjadi pengedar narkoba dan minuman keras. Selain itu, apa bila 

masyarakat di lingkungan seseorang, terutama anak-anak dan remaja adalah 

oang baik,  tetapi mereka acuh satu sama lain dan tidak saling memperhatiakn, 

juga memperbesar kemungkinan dapat menjerumuskan  orang itu ke dalam 

pemakai narkoba. 

2.4 Gejala / Akibat Penyalah Guaan Narkoba Searta Peralatan Yang Di 

Gunakan 

Pada umumnya, para pengguna narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin 

mencoba, dan sebagainya. Akan tetapi, sifat senyawa narkoba  yang dapat 

mengakibatkan ketagihan  membuat si pengguna tidak biasa  lepas dari jerat 

narkoba. Bahkan, apa bila dosis yang diperguinakan semakin tinggi dan jangka 

waktu pemakaian  semakinlama,  maka gejala yang timbul akan semakin berat. 

Apabila obat (narkoba) tidak di konsumsi dalam jangka waktu tertentu, akan 

menimbulkan gejala putus obat (sakaw) yang sangat tidak mengenakkan, 

menyakitkan, dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Bentuk gejala atau akibat 

penyalahgunan narkoba antara lain : 
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2.4.1 Perubahan Fisik 

Gejala fisik yang terjadi tergantung jenis zat yang di gunakantapi secara 

umum dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Pada saat menggunakan Narkoba : jalan sempoynan, bicara peloh (cedal), 

apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, curiga. 

2. Bila kelebihan dosis (over dosis): nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, 

kulit teraba dingin, nafas lambat/berhenti, meninggal. 

3. Bila sedang ketagihan (putus zat/sakaw): mata dan hidung berair, menguap 

terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, 

kejang, kesadarn menuru. 

4. Pengaruh jangka panjang: penampilan tidak sehat, tidak peduli kesehatan dan 

kebersihan, gigi tidak terawat dan keropos, terdapat bekas suntikan pada 

lengan atau bagian tubuh lain (pada pengguna dengan jarum suntik). 

2.4.2 Perubahan Sikap dan Perilaku 

1. Prestasi sekolah menurun, sering tidak mengerjakan tugas sekolah, sering 

membolos, pemalas, kurang bertanggung jawab. 

2. Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan pagi hari, mengantuk di kelas 

atau tempat kerja. 

3. Sering bepergian sampai larut malam, kadang tidak pulang tanpa memberi 

tahu terlebih dahulu. 

4. Sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, menghindar bertemu 

dengan anggota keluarga lain di rumah. 

5. Sering berbohong dan minta banyak unang dengan berbagai alasan tapi tak 

jelas penggunaanya. Mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri 
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atau milik keluarga bahkan mencuri, mengompas, terlibat tindak kekerasan 

atau berurusan dengan polisi. 

6. Sering bersikap emosional, mudah tersinggung, marah, kasar, sikap 

bermusuhan, pencuriga, dan tertutup penuh rahasia. 

Sedangakan ada beberapa peralatan yang dapat digunakan atau menjadi 

petunjuk bahwa seseorang mempunyai kebiasaan menggunakan narkoba tertentu. 

Misalnya pada pengguna heroin, pada dirinya, kamarnya, tasnya atau laci terdapat 

antara lain : 

1. Jarum suntik insulin ukuran 1 ml, kadang-kadang dibuang kesaluran air di 

kamar     mandi 

2. Botol air minuman bekas, yang berlubang di din-dingnya. 

3. Sedotan minuman dari plastik. 

4. Gulungan uang kertas, yang digunakan untuk menyedot heroin, atau kokain. 

5. Kertas timah,  bekas bungkus rokok atau permen karet, untuk tempat heroin 

dibakar. 

6. Kartu telepon, untuk memilah bubuk heroin 

7. Botol-botol kecil sebesar jempol, dengan pipa pada dindingnya. 

2.5 Efek atau Bahaya Narkoba / NAPZA  pada Tubuh 

Pada para pemakai narkoba/NAPZA yang sudah menggunakan dalam 

jangka waktu panjang atau pada para pemakai yang berada dalam kondisi over 

dosis efeknya lebih berat. Pada orang-orang itu sering di temukan kerusakan pada 

berbagai organ penting dalam tubuh. Efek narkoba dapat merusak paru, jantung, 

lever, lambung, alat reproduksi, ginjal, dan darah, serta sistem hormonal dan 

pertahanan tubuh. 

20 



 

 

 

1. Pada otak, narkoba dapat mengakibatkan perdarahan pada pembuluh darah 

otak (stroke). 

2. Pada paru, narkoba dapat mengakibatkan bronkhitis, asma, dan kegagalan 

pernafasan. 

3. Pada jantung narkoba dapat mengaki batkan gagal jantung dan infrark 

miocard (MCI) 

4. Pada lever, narkoba dapat mengakibatka hepatitis dan kanker hati (cirrhosis) 

5. Pada lambung, narkoba dapat mengakibatkan perdarahan lambung. 

6. Pada alat reproduksi, narkoba dapat mengakibatkan impotensi,  keguguran, 

mandul, sifilis dan GO (gonorrhea) 

7. Pada ginjal, narkoba dapat mengakibatkan gagal ginjal 

8. Pada darah, narkoba dapat mengakibatkan  anemia (kurang darah) 

9. pada sistem hormonal, narkoba dapat mengakibatka gangguan menstruasi. 

10. Pada sistem pertahanan tubuh, narkona dapat mengacu pada penyakit 

HIV/AIDS. 

2.6 Dasar Hukum Narkoba 

Sebenarnya, dan zat psikotropika merupakan jenis obat yang diperlukan di 

dunia pengobatan. Akan tetapi, senyawa-senyawa tersebut tidak dapat 

dipergunakan sembarangan. Penggunaanya harus melalui izin Dokter serta 

pengetahuan dari Dirjen Badan Pengelola Obat Dan Makanan. Selain itu 

pemakaian narkoba juga telah diatur dalam undang-undang. 

Pada tahun 1972, pemerintah hindia belanda sudah meneluakan peraturan 

ancaman hukuman pidana terhadap pengguna obat-obat tertentu. Hukuman ini di 
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pertegas dalam UU RI No. 6 tahun 1976. pada tahun 1997, mentri kesehatan 

mengeluarkan empat buah surat mengenai penciptaan bahan narkotika, 

penenjukan laboratorium pemeriksaan narkotika, penetapan alat dan bahan bi 

bawah pengawasan, dan narkotika yang dilarang untuk pengobatan. Karena 

peraturan peundang-undangan itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

situasi, maka dikeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nimor 22 

Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1997 tentang psikotropika.  

2.6.1 Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika 

Penggunaan narkotika diatur di dalam UU RI No. 22 tahun 1997 tentang 

narkotika. Berdasarkan undang-uadang tersebut, penyalah gunaan narkotika di 

klasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut: 

1. Pengguna 

Pengguna narkotika dapat di kenakan sanksi pidana Berdasarkan pasal 85 UU 

RI No. 22 tahun 1997. dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. 

2. Pengedar 

Pengedar yang memperjual belikan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana 

berdasarkan pasa 81 dan 82 UU RI No. 22 tahun 1997, dengan ancaman 

hukuman maksimal 20 tahun/seumur hidup/mati/denda. 

3. Produsen 

Produsen (pembuat) narkotika dapat di kenakan  sanksi pidana berdasarkan 

pasal 80 UU RI N0. 22 tahun 1997 dengan ancaman hukuman maksimal 20 

tahun/seumur hidup/mati/denda.  
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2.6.2 Dasar Hukum Penyalahgunaan Psikotropika 

Penggunaan zat psikotropika di atur dalm UU RI No. 5 tahun 1997 tentang 

psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika juga di klasifikasikan ke dalam tiga 

kategori sebagai berikut : 

1. Pengguna 

Pengguna psikotropika dapat di kenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 59 

dan 62 UU RI No. 4 tahun 1997, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun 

dan maksimal  15 tahun di tambah denda. 

2. Pengedar 

Pengedar psikotropika dapat di kenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 59 

dan 60 UU RI No. 5 tahun 1997, dengan ancaman hukuman paling lama 15 

tahun di tambah denda. 

3. Produsen. 

Produsen psikotropika dapat dikenakan sanksi pidana  berdasarkan pasal 80 

UU RI No. 5 tahun 1997, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun di 

tambah denda. 

2.7 Pencegahan atau Cara untuk Menghindari Narkoba 

Penyalahgunan narkoba sebenarnya dapat dapat dihindari dengan berbagai 

macam cara. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dengan cara-cara berikut : 

1. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Hubungan 

komunikasi antara anggota keluarga yang lebih baik dapat menurunkan resiko 

penyalahgunaan narkoba. Apabila seluruh keluarga saling memberi perhatian  

penuh kepada kita, kita akan merasa nyaman dan tenang, tidak ingin bersikap 

aneh-aneh apa lagi mencoba-coba narkoba. 
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2. Memperbanyak kegiatan bermanfaat. Dengan berkegiatan positif, kita akan 

merasa terhibur dan tidak merasa frustasi. Waktu kita juga sudah padat dengan 

kegiatan, jadi tidak mungkin iseng untuk memakai narkoba. 

3. Memilih Pergaulan dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, 

termasuk bujukan teman sebaya. Pada umumnya, para produsen atau pengedar 

narkoba awalnya berusaha membujuk dan merayu calon pemakai (korbanya) 

dengan cara memberi calon korban secara geratis. Namun, setelah si korban 

narkoba telah masuk ke dalam taraf ketagihan, apalagi sampai mengalami 

sakaw, maka si produsen dan pengedar akan menarik biaya konsumsi narkoba 

tersebut. Yang akhirnya tidak hanya mencekik korban narkoba secara fisik, 

melainkan juga secara ekonomi. Kemudian agar kita tidak mudah terbawa arus 

lingkungan, sebaiknya berusaha untuk tidak masuk ke dalam kelompok-

kelompok yang sekiranya dapat menyeret kita ke dalam lembah narkoba. 

4. Menghindari rokok. Awal masuknya pengaruh narkoba biasanya adalh melalui 

rokok, karena itu berhati-hatilah apabila ada seorang menawarkan rokok pada 

kita. Alangkah baiknya kalu kita menghindari rokok. Merokok tidak banyak 

manfaatnya, bahkan hanya mempertipis uang saku. 

5. Meningkatka iman dan takwa kepada Tuhan. Iman dan takwa sangat berperan 

penting dalam pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba. Dengan semakin 

kuat iman dan takwa kita, kita akan semakin takut akan dosa, takut melanggar 

perintah Tuhan, dan selalu ingin berbuat baik rasa takut terhadap dosa tersebut 

mampu menghindarkan diri kita dari penyalahgunaan narkoba. 
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2.8 Rokok dan Macamnya 

 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. 

Manusia pertama kali yang suka melakukan kegiatan merokok untuk 

keperluan ritual adalah suku bangsa Indian di Amerika.yaitu sekitar abad-16, saat 

itu bangsa Eropa baru saja menemukan benua amerika. Kemudian penjelajah dari 

Eropa ini, ikut mencoba-coba menghisap rokok. Tembakaupun dibawa dari benua 

ini menuju Eropa dan diperkenalkan dikalangan bangsawan Eropa kebiasaan 

merokok ini dijadikan kesenangan semata, berbeda dengan orang Indian yang 

menjadikan kegiatan merokok sebagai bentuk keperluan ritual. 

Rokok berbahan dasar dari tembakau. Tembakau itu sendiri merupakan 

tumbuhan dari jenis terung-terungan yang berasal dari sebuah pulau yang bernama 

Tabago (sekarang Republik  Trinidad Tobago) timur laut Venezuela, selatan laut 

karibia, di dekat Negara meksiko. Dalam bahasa arab tembakau bisa disebut Ad-

Dukhan, inilah sebutan paling terkenal, juga di kenal dengan At-tutun, At-Tabgh, 

dan At-Tanbag.  

Rokok biasanya berbentuk silinder terdiri dari kertas yang berukuran 

panjang 70 hingga 120 mm (berfariasi tergantung Negara) dengan diameter 

sekitar 100 mm, berwarna putih dan coklat. (Sugeng D. Triswanto, 2007: 15). 

Biasanya berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah, di tambah sedikit 
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racika-racikan seperti cengkeh, saus rokok serta racikan lainya. Untuk menikmati 

sebatang rokok, perlu di lakukan pembakaran pada salah satu ujungnya dan di 

biarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujungnya yang 

lain. Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan atas 

bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, 

dan penggunaan filter pada rokok. 

1. Rokok berdasarkan bahan pembungkus 

a. Klobot: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung. 

b. Kawung: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren. 

c. Sigaret: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas. 

d. Cerutu: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau. 

2. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi 

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

yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 

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.  

3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya 

a. Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok yang proses pembuatannya dengan 

cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat 

bantu sederhana. 
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b. Sigaret Kretek Mesin (SKM): rokok yang proses pembuatannya 

menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam 

mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok 

berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu 

menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang 

rokok per menit. 

4. Rokok berdasarkan penggunaan filter 

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

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

terdapat gabus. 

2.9 Kandungan dalam Rokok 

 Dimana pum dan di negara mana pun kebiasaan merokok sudah di anggap 

hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.  Kalau saja anda tahu, dalam asap 

rokok terdapat lebih dari 3.800 zat kimia yang bebahaya untuk kesehatan. (Sugeng 

D. Triswanto, 2007: 9) sungguh mengerikan dari efek yang di timbulkanya, 

bayangkan saja zat kimia tertanam dalam tubuh dengan jangka waktu berpuluh-

puluh tahun seakan kita semua dibuai dengan kenikmatan semua tiada manfaat 

suatu apa. 

Berikut ini merupakan  sebagian zat beracun yang terkandung di dalam 

rokok dan berpengaruh merusak metabolisme tubuh : 

2.9.1 Nikotin 

Nikotin merupakan zat kimia beracun, termasuk jenis semikonduktor 

alkalis. Tidak diragukan lagi bahwa dampak negatif dari rokok secara langsung 
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terhadap organ tubuh di timbulkan oleh zat ini. Riset membuktikan bahwa empat 

tetes nikotin telah cukup untuk membuhuh seekor kelinci yang bertubuh besar. 

Kadar nikotin yang terkandung pada sehelai daun tembakau kering 

berkisar antara 1-3% dari berat daun. Dan berat daun tersebut berbeda antara satu 

jenis dengan  jenis yang lain, bahkan berbeda pula antara satu bagian dengan 

bagian lain dalam satu struktur daun.  

Satu batang rokok pada umumnya mengandung sekitar 25 miligram 

nikotin yang sebagian besar terserap  oleh asap ketika rokok dibakar. Perokok 

biasanya menghabiskan kira-kira 2/3 rokoknya dan membuang sisanya. Ini berarti 

bagian rokok yang benar-benar di konsumsi  untuk rokok yang berukuran sedang 

mengandung 17 miligram nikotin. Dari kadar tersebut yang masuk kemulut 

perokok sekitar 3 miligram, dengan cara melayang di udara melalui jalur 

keluarnya asap rokok yang dihisap. 6 ½ milligram di antaranya menghilang 

menguap di sebabkan temperatur yang tinggi pada ujung yang terbakar. Kira-kira 

1 miligram berkumpul dan tetap berada di bagian rokok yang tidak terbakar. 

2.9.2 Gas Karbon Monoksida 

Gas karbon monoksida terbentuk ketika terjadi pembakaran secara 

perlahan pada tembakau dan kertas rokok. Para dokter telah membuktikan adanya 

kandungan gas beracun tersebut dengan kadar banyak dalam tubuh para perokok. 

Gas tersebut merupakan gas yang merugikan kemampuan sel-sel darah 

merah untuk mengangkut oksigen., sehingga menyebabkan berkurangnya kadar 

oksigen dalam jaringan tubuh terutama dalm jaringan otot jantung. Karena fungsi 

sel darah merah adalah untuk menyatu dengan oksigen pada sel-sel paru paru dan 
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mengangkutnya keseluruh anggota tubuh, maka fungsi tersebut relatif lambat 

karena gas karbon monoksida mampu menyatu dengan hemoglobin  (yang berada 

dalam sel-sel darah merah) lebih kuat dan cepat dari pada menyatunya 

hemoglobin dengan oksigen. Gas ini juga dapat merusak jaringan tubuh, 

menghilangkan vitalitas kelenjar, merusak selaput lender pada mulut, trakea, 

bronkus, dan alveolus (kantung-kantung udara). 

2.9.3 Nitrogen Oksida 

Nitrogen oksida berpengaruh pada bulu-bulu halus yang meliputi 

bronchial dan merangsang bulu-bulu tersebut, sehingga bertambah pula keluarnya 

cairan ekskresi di selaput lendir pada saluran pernafasan, dan membesarlah 

kelenjar getah bening yang ada pada bronchial. Dengan demikian , berubahlah 

kualitas dahak yang keluar. 

2.9.4 Tar 

Zat ini lah yang mengandung hidrokarbon (benzatrasin dan benzopirin) 

yang di kenal sebagai penyebab kanker pada paru-paru dan kandung kelamin) 

2.9.5 Gas Amoniak 

Gas inilah yang menyengat lidah, mengakibatkan terbentuknya lapisan 

berwarna kuning pada permukaan lidah, dan mengganggu kelenjar pemgecap dan 

perasa yang ada pada permukaan lidah. Gas amoniak juga dapat memperbanyak 

keluarnya air liur, merangang batuk,  membuka peluang terserang pilek secara  

berulang-ulang seta radang pada mulut, kerongkongan, dan farinks. 

Berikut ini merupakan gambar mengenai bagian-bagian yang terdapat 

pada rokok : 
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Gambar 2.1 Kandungan Racun dalam Rokok 

 (Sumbar: Malajah Muslimah. Bahaya Rokok, 2008) 

2.10 Penyakit-penyakit yang Disebabkan oleh Rokok 

Menghisap rokok apapun jenisnya dan bagaimana pun  cara 

pemakaiannya, cepat atau lambat akan membawa dampak buruk bagi manusia, 

baik bagi dirinya maupun hartanya. Selain itu merokok juga dapat menimbulkan 

berbagai macam penyakit, serta membawa pemakainya pada kebinasaan. 

Adapun dampak negatif rokok terhadap fungsi-fungsi organ tubuh 

manusia adalah sebagai berikut : 

2.10.1 Dampak Negatif Rokok Terhadap Sistem Peredaran Darah 

Merokok dapaat membawa dampak  negatif terhadap sistem peredaran 

darah. Diantaranya adalah :  

1. Hipertensi (tekanan darah tinggi), para dokter penyakit jantung berkata 

“kandungan nikotin yang terdapat dalam tembakau dapat menyebabkan 

terjadinya Hipertensi”. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Prf. Benh, guru 
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besar bidang organ dalam, pada sekolah tinggi kedokteran di paris. Hipertensi 

sendiri dapat menimbulkan penyakit-penyakit jantung yang berbahaya, 

diantaranya: Terisolirnya otot jantung, Nyeri dada,Gagal jantung, Jantung 

berdebar. 

2. Arteriosklerosis (penyempitan atau pengerasan arteri), faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya arteriosclerosis adalah minuman keras dan rokok, 

keduanya merupakan faktor yang paling berbahaya terhadap terjadinya 

pengerasan pembuluh nadi. 

3. Berkurangnya supali darah kepembuluh darah kapiler dalam kulit. Dampak ini 

terlihat lebih jelas pada kulit jarijari tangan dan jari-jari kaki. Dampak negatif 

tersebut telah diteliti oleh banyak dokter dan di pelopori oleh Dr. Chris M. 

Ruth dari bagian fisiologi pada klinik MU di USA. 

2.10.2 Dampak Negatif Rokok Terhadap Sistem Syaraf 

Nikotin berdampak negatif terhadap kelenjar syaraf yang mengontrol 

kandungan kemih termasuk berbahaya, karena pengosongn kandunga kemih 

menjadi sangat sulit, selain itu nikotin juga dapat mengganggu bagian lain pada 

sistem syaraf pusat, sehingga menimbulkan pusing kepala. Tamhan lagi merokok 

juga dapat berdampak buruk pada pembuluh darah otak, yang selanjutnya dapat 

menghambat proses kerja otak dan memperlambat daya ingat sesorang. 

2.10.3 Dampak Negatif Rokok Terhadap Sistem Penafasan 

Zat-zat yang terkandung dalam asap rokok masuk dalam tubuh melalui 

sistem pernafasan. Sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti: bronchitis 

kronis, dan Kanker paru-paru. 
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2.10.4 Dampak Negatif Rokok Terhadap Sistem pencernaan 

Rokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita, di 

antaranya : luka pada lambung (tukak lambung) dan usus dua belas jari, susah 

mencerna makanan,kanker pancreas, hati atau liver, radang tenggorokan, kanker 

bibir dan lidah. 

2.10.5 Dampak Negatif Rokok Terhadap Sistem Urin 

Rokok berdampak negatif pada system urin yang terdiridarisepasang 

ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Dengan berbagai macam penyakit yang 

paling berbahaya adalah kanker ginjal, kanker kandung kemih, luka pada kandung 

kemih, dan rokok juga dapat menghalangi penyembuhan  diabetes. 

2.10.6 Dampak Negatif Rokok Terhadap Perempuan Hamil 

Merokok dapat mengendurka payudara, mengurangi produksi susu dalam 

payudara. Nikotin juga mempengaruhi perempuan hamil dengan menimbulkan  

gerakan yang membuatnya merasakan adanya denyutan-denyutan yang sangat 

menykitkan. Selain itu perempuan hamil yang merokok menimbulkan peluag 

berkurangnya masa kehamilan, yakni kehamilan sebelum waktunya. 

2.11 Faktor yang Menyebabkan Kebiasaan Merokok 

Ada beberapa pengaruh yang menyebabkan para remaja membiasakan diri 

menghisap rokok. Diantaranya : 

2.11.1 Pengaruh Orang Tua 

Menurut Bear & Corado (dalam Atkinson, Pengantar Psikologi, 1999: 

294) disebutkan bahwa golongan usia remaja yang rentan terpengaruh kebiasaan 

merokok ini salah satunya berasal dari suasana rumah tangga yang tidak bahagia, 
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dimana sebagai orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya dan suka 

memberikan hukuman secara fisik yang terlalu keras. 

Biasanya yang besar anak usia remaja mempunyai kebiasaan merokok 

adalah dari kebiasaan orang tuanya sendiri sebagai figur. Pada usia remaja akan 

lebih cepat berperilaku merokok pada ayah atau ibunya yang juga seorang 

perokok. 

2.11.2 Pengaruh Teman 

Tidak bisa di pungkiri lagi banyak fakta membuktikan bahwa semakin 

banyak  para remaja yang merokok maka kemungkinan  besar teman-teman yang 

mempunyai kebiasaan merokok. 

Jadi, dari fakta tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama anak 

anada terpengaruh oleh teman-temannya yang juga perokok atau bahkan 

sebaliknya. Menurut Al Bachri di antara remaja perokok terdapat 87% 

mempunyai satu atau lebih sahabat yang juga perokok, begitu pula dengan remaja 

non perokok. 

2.11.3 Faktor Kepribadian 

Pada faktor ini biasanya berkebiasaan merokok karena alasan ingin tahu, 

ingin melepaskan kebosanan, setres dan dari sakit lain yang mereka rasakan. 

Mereka ingin melakukan apa yang banyak orang branggapan seperti  alasan di 

atas. Hal ini termasuk dalam konformitas social, tetapi sifat kepribadian ini  masih 

bersifat prediktif pada pengguna obat-obatan (termasuk rokok).   

2.11.4 Pengaruh Iklan 

 Anda harus menyadari bahwa iklan baik di mediamasa atau elektrinik, 

sangat mempunyai andil besar seseorang remaja mengikuti figur yang mereka 
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lihat dalam iklan. Biasanya dalam sebuah iklan akan di tampilkan gambaran 

menarik mengenai perokok sebagai lambang. 

2.12 Upaya Pencegahan untuk Menghindari Rokok 

  Dalam upaya pencegahan rokok perlu dilakukan suntikan motifasi agar 

remaja menjahui prilaku merokok. Motifasi ini bisa sebagai benteng agar mereka 

tidak ikut-ikutan mencoba untuk merokok. Atau menagkal dari godaan teman, 

media masa, dan kebiasaan keluarga dan orang tua. 

  Mungkin apa yang dilakukan Richard Evan dapat di jadikan contoh untuk 

melakukan  upaya pencegahan agar remaja tidak merokok, karena ternyata 

program tersebut membawa hasil yang menggembirakan. Ia melakukan kampanye 

anti rokok melalui berbagai poter, film dan diskusi-diskusi tentang berbagai aspek 

yang berhubungan dengan merokok. 

  Sasarannya termasuk sekolah-sekolah, TV dan radio. Beberapa pesan-

pesan  yang di sampaikan melipiti : 

1. Meskipun orang tuamu merokok, kamu tidak perlu harus meniru, karena kamu 

mempunyai akal yang dapat kamu pakai untuk membuat keputusan sendiri. 

2. Iklan-iklan merokok sebenarnya menjerumuskan orang. Sebaiknya kamu 

mulai belajar untuk tidak terpengaruh iklan seperti itu. 

3. Kamu tidak harus ikut merokok hanya karena teman-teman merokok.  Kamu 

bisa menolak ajakan mereka untuk ikut merokok. 

4. Prilaku merokok akan memberikan dampak bagi kesehatan secara jangka 

pendek  maupun jangka panjang yang nantinya di tanggung tidak saja  oleh 

diri kamu sendiri  tetapi juga akan dapat membebani orang lain. 
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Selain itu, Richrad Evans juga menyertakan beberapa pelatihan  agar 

pesan-pesan tersebut dapat di pahami  dan dijalankan oleh remaja, antara lain : 

1. Ketermpilan berkomunikasi 

2. Keterapilan membuat keputusan sendiri 

3. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan rasa cema. 

4. Keterampilan untuk ber prilaku assertive. 

5. Kemampuan untuk menghadapi tekanan dari kelompok sebaya, dan lain-lain 

Cara-cara ini bisa menjadikan remaja memiliki kemampuan dan 

kepercayaan diri dalam menolak berbagai godaan untuk merokok dan hal negative 

lain. Jadi cara pencegahan dengan melarang, menghukum, ataupun memaksa 

mereka untuk menjahui kebiasaan merokok hanyalah akan berdampak negatif  

dan andai pun berhasil hanyalah relatif singkat saja, karena tidak didasari oleh 

motifasi dari dalam diri, kususnya para remaja. 

2.13 Manfaat yang Bisa Dirasakan  Setelah Berhenti Merokok 

Adapn manfaat yang dapat di rasakan setelah berhenti merokok adalah 

sebagai berikut : 

1. Setelah beberapa jam, sistem peredaran darahakan mulai bersih dan lancer. 

Dalam tempo dua hari, efek samping bahkan nikotin akan lenyap dari badan. 

2. Setelah 6 jam, nadi berdenyut lebih normal  dan tekanan darah akan menurun 

sedikit. Ini amat baik untuk jantung anda. 

3. Setelah 24 jam, gas karbon monoksida (CO) yaitu gas yang mengganggu 

hemoglobim dalam mengikat oksigen akan mulai lenyap, dan tergantikan 

dengan oksigen yang akan lebih banyak  diserap oleh sel-sel tubuh serta paru-

paru akan dapat berfungsi dengan lebih baik. 
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4. Setelah 2 hari. Lidah akan bisa merasakan makanan sengan baik, serta gigi, 

kuku, rambut, pakaian, bau badan dan nafas akan menjadi lebih bersihdari 

pada ketika merokok. 

5. Setelah beberapa minggu, silia (rambut halus) dalam saluran pernafasan yang 

berfungsi membersihkan bahan-bahan kotoran akibat kebiasaan merokok. 

Paru-paru dapat berfungsi dengan baik. 

6. Setelah 2 bulan, peredaran darah keseluruh tubuh akan mulai lancar terutama 

kebagian periferi seperti jemari tangan dan kaki 

7. Setelah 3 bulan, mengembalikan kesuburan laki-laki dan wanita.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian 

juga merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya 

penelitian tergantung dari pertanggungjawaban metode penelitian.  

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

misalnya, untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik serta 

alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidik menghitungkan 

kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidik serta dari situasi penyelidikan 

(Winarno Surachmad, 1994:131). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 

cara angket. Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan 

informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview 

supaya nanti menggambarkan berbagai aspek populasi. Sebaiknya angket atau 

kuosioner adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan 

yang disampaikan pada responden untuk dijawab secara tertulis mengenai 

pendapat, kenyakinannya, atau diminta menceritakan tentang keadaan dirinya 

sendiri, (Sutrisno Hadi, 1997: 158). Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah siswa SMA N I Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

3.1 Populasi  

Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitanya dengan 

masalah yang ingin diteliti, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 
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(Suharsimi Arikunto, 1997:115). Menurut Sutrisno Hadi (1997:216), populasi 

adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki, populasi dibatasi oleh 

sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sikap yang 

sama. Populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk diteliti disebut 

populasi atau universum. Berdasarkan pengertian di atas maka populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa putra putri kelas XI SMA N I Kayen Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati yang berjumlah 329. 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti  (Suharsimi 

Arikunto, 1998 : 109 ). Sedangkan Sutrisno Hadi (1995 : 221) sample adalah 

sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi.  

Supaya lebih obyektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subyek atau 

obyek. Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau yang 

representative artinya yang menggambarkan keadaan  populasi atau 

mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sempel bukan 

merupakan duplikat dari populasi. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu  

dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Random sampling yang juga 

disebut pengambilan secara acak yaitu pengambilan sample yang tanpa pilih-pilih 

atau tanpa pandang bulu, didasarkan atas prinsip-prinsip matematis yang telah 

diuji dalam praktik. Karenanya dipadang sebagai teknik sampling paling baik 

dalam penelitian. 
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Sampel dalam penelitian ini adalah siswa putra putri kelas XI (sebelas) 

SMA N I Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini  sejumlah 25% dari populasi siswa sebanyak 329 

siswa yaitu 82 siswa. Pengambilan sampelnya yaitu dengan cara tiap tiap kelas 

dimbil 9-10 siswa dari 9 kelas.  

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel merupakan obyek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. (Suharsismi Arikunto, 1991: 105). Adapun variabel dalam penelitian 

ini adalah pemahaman siswa SMA N I Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

tehadap bahaya narkoba dan rokok. 

3.4 Rencana Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dengan metode survei dengan cara angket yang 

disebarkan pada siswa SMA N I Kayen Kecamatan Kayen. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam 

sebuah penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. 

Untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini menggunakan 

angket. 

Kuosioner yang baik harus mengikuti persyaratan yang telah digariskan 

dalam penyusunannya. Oleh karena itu sebelum angket disusun, maka harus 

dilalui prosedur : 1) merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuosioner, 2) 

mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuosioner, 3) 

menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik dan tunggal, 
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4) menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan 

teknik analisisnya (Suharsimi Arikunto, 1998:58). 

Angket atau kuersioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan di teliti. (Cholid 

Narbuko Dan H. Abu Achmad, 2005: 76). Untuk memperoleh data, angket di 

sebarkan kepada responden terutama pada penelitian survei. Angket dalam 

penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap bahaya narkoba dan rokok. 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan 

data dengan angket. Bentuk angket terdiri dari dua macam yaitu angket yang 

berstruktur dan angket tak berstruktur. Angket berstruktur sifatnya tegas, terbatas, 

kongkrit dan jawban yang terbatas dan singkat. Sedangkan angket tak berstruktur 

adalah sifatnya terbuka, responden yang di beri  kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan dengan uraian dan penjelasan yang panjang. 

 Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian adalah bentuk angket 

berstruktur sehingga responden hanya diminta untuk memenuhi jawaban dari 

empat pilihan yaitu a, b, c, d, dan e. Langkah-langkah penyusunan instrument 

dalam penelitian adalah pembatasan materi yang digunakan untuk penyusunan 

materi yang mengacu pada ruang lingkup bahaya narkoba dan rokok. 

Setelah pengkatagorian dilakukan maka disediakan kisi-kisi sifat angket 

untuk siswa sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kisi-sisi Angket Penelitian Bahaya Narkoba dan Rokok 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Soal 

(1) (2) (3) (4) 

Pemahaman 

tentang 

narkoba dan 

rokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Narkoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rokok 

 

 

 

 

 

a. Pengetahuan narkoba 

b. Jenis-jenis narkoba 

c. Bahaya Narkoba  

d. Penyakit akibat narkoba  

e. Berusaha untuk menghenti 

konsumsi narkoba 

f. Slogan atau kampanye anti 

narkoba 

g. Perudan-undangan narkoba 

h. Penyuluhan narkoba 

 

 

a. Pernahkah mengkonsumsi  

b. Bahaya rokok  

c. Bahaya Asap rokok 

d. Akibat merokok 

e. Berusaha untuk berhenti 

merokok 

f. Pendapat rokok 

g. Iklan rokok 

h. Slogan atau kampanye dan 

penyuluhan anti rokok 

i. Perundang-undangan rokok 

j. Penyuluhan tentang rokok 

di sekolah 

 

1 

2 

3,4,5 

6,7 

 

8 

 

9 

10,11 

12 

 

 

13 

14,15 

16,17 

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

 

24 

 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

Untuk penyempurnaan penelitian maka instrument tersebut perlu di uji 

cobakan. Dengan tujuan untuk  apakah instrument tersebut dapat terpenuhi syarat 

validitas dan reliabilitasnya. Ujii coba intrumen dilakukan pada 30 siswa kelas XI 

di SMA Kesatrian 2 Semarang. 

3.7.1 Validitas Angket 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang di 

inginkan dan data dapat terungkap dari variable yang diteliti secara tepat 
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(Arikunto, 2006: 168 ). Untuk menguji Validitas digunakan rumus korelasi 

product moment 

rxy = 
)}Y)(-)}{NΣ}X(-ΣX{

Y)( X)(XYN

2222 



N
  

Keterangan rumus korelasi prodak moment 

rxy = Koefisien korelasi tiap item 

N  = Jumlah subyek 

X = Jumlah skor item 

Y = Jumlah skor total 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga rxy >rtabel 

pada taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil uji validitas angket penelitian pada lampiran 

menunjukan bahwa dari 32 butir angket yang diujicobakan terdapat 24 butir 

angket yang valid karena memiliki harga rxy > rtabel = 0,361 untuk α = 5% dengan 

N=30 dan terdapat 8 butir angket yang tidak valid karena memilki harga rhitung< 

rtabel = 0,361 untuk α = 5% dengan N=30. Selanjutnya utunuk keperluan penelitian 

8 butir angket yang tidak valid yaitu 3, 4, 9, 12, 17, 19, 25 dan 28 tersebut 

dibuang. 

3.7.2 Reliabilitas Angket 

Reliabilitas adalah suatu pengertian bahwa suatu instrument dapat 

dipercaya sebagai alat  pengumpul data karena insterumen sudah baik. ( Arikunto, 

2006 : 178). Untuk mencari reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Alpa Cronbach  sebagai berikut: 
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Keterangan : 

b
2
 = jumlah varians butir 

k       = jumlah butir angket 

t
2
     = Varians skor total 

r11      = Koefisien reliabilitas (Suharsimi Arikunto, 1998:171) 

Untuk mencari varians butir dengan rumus : 

 
 

N

N

ΧΣ
ΧΣ

σ

2
2

2



  

Keterangan :  

 = Varians tiap butir 

X = Jumlah skor butir 

N = Jumlah responden (Suharsimi Arikunto, 1998:171) 

Suatu instrumen dikatan reliable jika memiliki harga r11  > rtabel  pada 

taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan uji reliabelitas menggunakan rumus alpha diperoleh koefisien 

reliabelitas sebesar 0,898. Pada α = 5% dengan N=30 diperoleh rtabel = 0,361. 

Karena  r11 >  rtabel  maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 

3.8 Metode Analisis Data 

Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pemahaman siswa 

SMA N I Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tehadap bahaya narkoba dan 

rokok.. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif 

43 



 

 

 

persentase. Analisa deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, dan bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena (Suharsimi Arikunto, 1998:245). 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada pada penelitian 

ini, yaitu variabel pelayanan perkreditan dan variabel partisipasi anggota yang 

dinyatakan dalam prosentase dan kemudian dideskripsikan. Rumus yang 

digunakan adalah statistik deskriptif persentase sebagai berikut: 

%100% x
N

n
  

Keterangan: 

% = Prosentase nilai yang diperoleh  

N = Skor empiris(skor yang diperoleh) 

N = Skor ideal (Muhamad Ali, 1987:184). 

Untuk menentukan kategori/jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Menentukan angka persentase tinggi 

%100%100
1

1

%100

x

x
alSkormaksim

alSkormaksim

 

2. Menentukan angka persentase terendah 

%20%100
5

1

%100
min

x

x
alSkormaksim

imalSkor
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3. Rentang Persentase : 100%-20% = 80% 

4. Interval kelas persentase :80% : 5 = 16% 

5. Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut,selanjutnya skor yang diperoleh 

(dalam % ) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan pada tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2  Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

No. Persentase Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

85% - 100% 

69% - 84% 

53% - 68% 

37% - 52% 

20% - 36% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Data penelitian dari jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang tertuang dalam kuesioner tentang pemahaman bahaya narkoba dan rokok 

pada siswa kelas XI SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

merupakan data kuantitatif yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. 

Pengolahan data dilakukan dengan analisis statistik menggunakan rumus 

deskriptif persentase. Hasil analisis data disajikan dengan cara dijumlahkan dan 

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Hasil 

persentase tersebut kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. 

Hal ini dimaksudkan untuk  mempermudah dalam memahami hasil akhir dalam 

mengkualifikasikan hasil penelitian tersebut. Gambaran tentang pemahaman 

bahaya narkoba dan rokok pada siswa kelas XI SMA N 1 Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dianalisis 

dengan analisis deskriptif persentase dapat disajikan sebagai berikut: 

4.1.1 Pemahaman Siswa tentang Bahaya Narkoba 

Berdasarkan jawaban pada angket bahaya narkoba dari kelas XI SMA N 1 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati diperoleh skor rata-rata sebesar 40,00 

dengan persentase 66,67% dan termasuk kategori sedang. Ditinjau dari jawaban 

masing-masing siswa tentang bahaya narkoba diroleh hasil seperti disajikan pada 

table berikut : 
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Tabel 4.1 Distribusi Pemahaman Siswa tentang Bahaya Narkoba 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Kriteria 

1. 85 % - 100% Sangat tinggi 8 9.76% 

2. 69% - 84% Tinggi 26 31.71% 

3. 53% - 68% Sedang 40 48.78% 

4. 37% - 52% Rendah 8 9.76% 

5. 20% - 36% Sangat rendah 0 0.00% 

Jumlah 82 100% 

Sumber: Data penelitian 2012 

Lebih jelasnya gambaran pemahaman tentang bahaya narkoba siswa kelas 

XI SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tabel 4.1 di atas 

dapat dituangkan secara grafis pada diagram batang berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Distribusi Pemahaman Siswa tentang Bahaya Narkoba 

 

Berdasarkan gambar dia atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 40 siswa (48,78%) memiliki pemahaman tentang bahaya narkoba dalam 

kategori sedang, selebihnya 8 siswa (9,76%) dalam kategori sangat tinggi, 26 
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siswa (31,71%) dalam kategori tinggi dan 8 siswa (9,769%) dalam kategori 

rendah.  Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman tentang 

bahaya narkoba dari siswa kelas XI SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati saat ini masih dalam kategori sedang. 

Secara lebih rinci ditinjau dari tiap-tiap indikator pemahaman tentang 

bahaya narkoba pada siswa kelas XI SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Deskripsi Tiap Indikator Pemahaman Siswa tentang Bahaya Narkoba 

No. Indikator 
Jml 

Skor 

Skor 

Ideal 
% Skor Kategori 

1. Pengetahuan narkoba 236 410 57.55% Sedang 

2. Jenis-jenis narkoba 252 410 62.46% Sedang 

3. Bahaya narkoba 796 1230 64.72% Sedang 

4. Penyakit akibat narkoba 500 820 60.98% Sedang 

5. Berusaha menghentikan konsumsi 

narkoba 

311 410 75.58% Tinggi 

6. Slogan atau kampanye anti narkoba 305 410 74.39% Tinggi 

7. Perundang-undangan narkoba 588 820 71.71% Tinggi 

8. Penyuluhan narkoba 292 410 71.22% Tinggi 

Sumber: Data penelitian 2012 

Tabel di atas menunjukkan pada indikator pengetahuan narkoba, jenis-

jenis narkoba, bahaya narkoba, dan penyakit akibat narkoba masih dalam kategori 

sedang dan untuk indikator berusaha mengehentikan konsumsi narkoba, slogan 

atau kampanye anti narkoba, perundang-undangan narkoba dan penyuluhan 

narkoba sudah dalam kategori tinggi. 

4.1.2 Pemahaman Siswa tentang Bahaya Rokok 
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Berdasarkan jawaban pada angket bahaya rokok dari siswa kelas XI SMA 

N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati diperoleh skor rata-rata sebesar 

42,51 dengan persentase 70,85% dan termasuk kategori tinggi. Ditinjau dari 

jawaban masing-masing siswa tentang bahaya rokok diroleh hasil seperti disajikan 

pada table berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Pemahaman Siswa tentang Bahaya Rokok 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Kriteria 

1. 85 % - 100% Sangat tinggi 9 10.98% 

2. 69% - 84% Tinggi 46 56.10% 

3. 53% - 68% Sedang 21 25.61% 

4. 37% - 52% Rendah 6 7.32% 

5. 20% - 36% Sangat rendah 0 0.00% 

Jumlah 82 100% 

Sumber: Data penelitian 2012 

Lebih jelasnya gambaran pemahaman tentang bahaya rokok siswa kelas XI 

SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tabel 4.1 di atas dapat 

dituangkan secara grafis pada diagram batang berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Distribusi Pemahaman Siswa tentang Bahaya Rokok 
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Berdasarkan gambar dia atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 46 siswa (56,10%) memiliki pemahaman tentang bahaya rokok dalam 

kategori tinggi, selebihnya 9 siswa (10,98%) dalam kategori sangat tinggi, 21 

siswa (25,61%) dalam kategori sedang dan 6 siswa (7,32%) dalam kategori 

rendah.  Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman tentang 

bahaya rokok dari siswa kelas XI SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten 

Pati saat ini sudah dalam kategori sedang. 

Secara lebih rinci ditinjau dari tiap-tiap indikator pemahaman tentang 

bahaya rokok pada siswa kelas XI SMA N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten 

Pati diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Deskripsi Tiap Indikator Pemahaman Siswa tentang Bahaya Rokok 

No. Indikator 
Jml 

SKor 

Skor 

Ideal 
% Skor Kategori 

1. Pernah mengkonsumsi 242 410 59.02% Sedang 

2. Bahaya rokok 580 820 70.73% Tinggi 

3. Bahaya asap rokok 568 820 69.27% Tinggi 

4. Akibat merokok 290 410 70.73% Tinggi 

5. Berusaha berhenti merokok 312 412 76.10% Tinggi 

6. Pendapat rokok 324 412 79.02% Tinggi 

7. Iklan rokok 339 412 82.68% Tinggi 

8. Slogan atau kampanye anti rokok 299 412 72.93% Tinggi 

9. Perundang-undangan rokok 266 412 64.88% Sedang 

10. Penyuluhan rokok di sekolah 292 412 71.22% Tinggi 

Sumber: Data penelitian 2012 

Tabel di atas menunjukkan pada indikator pernah mengkonsumsi rokok 

dan perundang-undangan rokok dalam kategori sedang dan untuk indikator 

bahaya rokok, bahaya asap rokok, akibat merokok, berusaha berhenti merokok, 
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pendapat rokok, iklan rokok, sloglan atau kampanye rokok dan penyuluhan rokok 

di sekolah sudah dalam kategori tinggi. 

 

4.2 Pembahasan 

Narkoba yaitu narkotika dan obat/bahan berbahaya merupakan senyawa-

senyawa yang cukup banyak diperlukan di dalam dunia kesehatan, industri dan 

rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba bersifat mempengaruhi kerja 

sistem otak.  Narkoba merupakan zat-zat kimiawi yang kalau dimasukan kedalam 

tubuh manusia baik secara oral atau lewat mulut, dihirup atau di suntik dapat 

mengubah pikiran, suasana atau perasaan dan perilaku seseorang. Sebagaimana 

obat yang bekerja dalam sistem saraf, pemakaian narkoba dapat menimbulkan 

berbagai macam pengaruh, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pengaruh 

yang ringan, misalnya rasa ngantuk dan rasa santai. Pengaruh yang berat, 

misalnya pingsan, mabuk, dan bahkan mati. Oleh sebab itu, penyalahgunaan 

penggunaan narkoba akan sangat berbagaya bagi kesehatan.  

Untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan narkoba di kalangan 

pelajar maka perlu dilakukan sosialisasi secara gencar kepada siswa tentang 

berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan penggunaan 

narkoba. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat pemahaman 

tentang bahaya penggunaan narkoba pada siswa kelas XI SMA N 1 Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih dalam kategori sedang, di mana dari 82 

siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini baru 8 siswa (9,76%) yang telah 

memiliki pemahaman tentang bahaya narkoba dalam kategori sangat tinggi, 26 

siswa (31,71%) dalam kategori tinggi sedangkan selebihnya yaitu 40 siswa 
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(48,78%) baru memiliki pemahaman tentang bahaya narkoba dalam kategori 

sedang  dan 8 siswa (9,769%) dalam kategori        rendah.   

Ditinjau dari tiap-tiap indikator pemahaman siswa tentang bahaya narkoba 

menunjukkan bahwa untuk indikator pemahaman narkoba, jenis-jenis narkoba, 

bahaya narkoba, dan penyakit akibat narkoba masih dalam kategori sedang dan 

untuk indikator berusaha mengehentikan konsumsi narkoba, slogan atau 

kampanye anti narkoba, perundang-undangan narkoba dan penyuluhan narkoba 

sudah dalam kategori tinggi. 

Tingkat pemahaman siswa tentang bahaya narkoba yang secara umum masih 

sedang tersebut tentunya akan berdampak negatif bagi siswa, dimana dengan 

tingkat pemahaman tentang bahaya narkoba yang belum memadai dari siswa 

memungkinkan siswa untuk mencoba-coba menggunakan narkoba tersebut. Oleh 

karena itu perlu usaha serius dari berbagai pihak baik orang tua, sekolah, maupun 

instansi yang terkait yang dalam hal ini kepolisian untuk mengeliminir 

penggunaan narkoba di kalangan pelajar SMA. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mencegah penyalah gunaan narkoba di kalangan pelajar 

diantaranya: 

1.  Meningkatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Hubungan 

komunikasi antara anggota keluarga yang lebih baik dapat menurunkan resiko 

penyalahgunaan narkoba. Apabila seluruh keluarga saling memberi perhatian  

penuh kepada kita, kita akan merasa nyaman dan tenang, tidak ingin bersikap 

aneh-aneh apa lagi mencoba-coba narkoba. 
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2.  Memperbanyak kegiatan bermanfaat. Dengan berkegiatan positif, kita akan 

merasa terhibur dan tidak merasa frustasi. Waktu kita juga sudah padat dengan 

kegiatan, jadi tidak mungkin iseng untuk memakai narkoba. 

3.  Memilih Pergaulan dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, 

termasuk bujukan teman sebaya. Pada umumnya, para produsen atau pengedar 

narkoba awalnya berusaha membujuk dan merayu calon pemakai (korbanya) 

dengan cara memberi calon korban secara geratis. Namun, setelah si korban 

narkoba telah masuk ke dalam taraf ketagihan, apalagi sampai mengalami sakaw, 

maka si produsen dan pengedar akan menarik biaya konsumsi narkoba tersebut. 

Yang akhirnya tidak hanya mencekik korban narkoba secara fisik, melainkan juga 

secara ekonomi. Kemudian agar kita tidak mudah terbawa arus lingkungan, 

sebaiknya berusaha untuk tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang 

sekiranya dapat menyeret kita ke dalam lembah narkoba. 

4.   Menghindari rokok. Awal masuknya pengaruh narkoba biasanya adalh melalui 

rokok, karena itu berhati-hatilah apabila ada seorang menawarkan rokok pada 

kita. Alangkah baiknya kalu kita menghindari rokok. Merokok tidak banyak 

manfaatnya, bahkan hanya mempertipis uang saku. 

5.   Meningkatka iman dan takwa kepada Tuhan. Iman dan takwa sangat berperan 

penting dalam pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba. Dengan semakin kuat 

iman dan takwa kita, kita akan semakin takut akan dosa, takut melanggar perintah 

Tuhan, dan selalu ingin berbuat baik rasa takut terhadap dosa tersebut mampu 

menghindarkan diri kita dari penyalahgunaan narkoba. 
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Selain narkoba rokok juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan 

tubuh manusia walaupun tidak setinggi bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

penyalahgunaan narkoba. dalam asap rokok terdapat lebih dari 3.800 zat kimia 

yang bebahaya untuk kesehatan. Menghisap rokok apapun jenisnya dan 

bagaimana pun cara pemakaiannya, cepat atau lambat akan membawa dampak 

buruk bagi manusia, baik bagi dirinya maupun hartanya. Selain itu merokok juga 

dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, serta membawa pemakainya pada 

kebinasaan. 

Banyak faktor yang menyebabkan penggunaan rokok di kalangan siswa 

yang salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya 

yang ditibulkan dari rokok. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 

tingkat pemahaman tentang bahaya penggunaan rokok pada siswa kelas XI SMA 

N 1 Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sudah dalam kategori tinggi , di 

mana dari 82 siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini 9 siswa (10,98%) 

memiliki pemahaman tentang bahaya rokok dalam kategori sangat tinggi, 46 

siswa (56,10%) dalam kategori tinggi, 21 siswa (25,61%) dalam kategori sedang 

dan hanya 6 siswa (7,32%) yang dalam kategori rendah.   

Ditinjau dari tiap-tiap indikator pemahaman siswa tentang rokok 

menunjukkan bahwa pada indikator pernah mengkonsumsi rokok dan 

pengetahuan tentang perundang-undangan rokok dalam kategori sedang dan untuk 

indikator pengetahuan bahaya rokok, bahaya asap rokok, akibat merokok, 

berusaha berhenti merokok, pendapat rokok, iklan rokok, sloglan atau kampanye 

rokok dan penyuluhan rokok di sekolah sudah dalam kategori tinggi. 
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Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum siswa kelas XI SMA N 1 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  sudah mengetahui dengan baik 

berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok dan hanya pengetahuannya 

tentang perundang-undangan rokok saja yang belum di ketahui dengan baik. 

Namun demikian konsumsi rokok di kalangan siswa kelas XI SMA N 1 Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  sudah tergolong sedang. Oleh karena itu 

kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh berbagai pihak baik orang tua, 

sekolah maupun masyarakat di tempat tinggal siswa. 

Dalam upaya pencegahan merokok di kalangan siswa SMA dapat 

dilakukan dengan suntikan motifasi agar remaja menjahui prilaku merokok. 

Motifasi ini bisa sebagai benteng agar mereka tidak ikut-ikutan mencoba untuk 

merokok. Atau menagkal dari godaan teman, media masa, dan kebiasaan keluarga 

dan orang tua. 

  Menurut Richard Evan untuk melakukan  upaya pencegahan agar remaja 

tidak merokok, dapat dilakukan dengan kampanye anti rokok melalui berbagai 

poter, film dan diskusi-diskusi tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan 

merokok. Sasarannya termasuk sekolah-sekolah, TV dan radio. Beberapa pesan-

pesan  yang di sampaikan melipiti : 

1.   Meskipun orang tuamu merokok, kamu tidak perlu harus meniru, karena kamu 

mempunyai akal yang dapat kamu pakai untuk membuat keputusan sendiri. 

2.   Iklan-iklan merokok sebenarnya menjerumuskan orang. Sebaiknya kamu 

mulai belajar untuk tidak terpengaruh iklan seperti itu. 
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3.    Kamu tidak harus ikut merokok hanya karena teman-teman merokok.  Kamu 

bisa menolak ajakan mereka untuk ikut merokok. 

4.    Prilaku merokok akan memberikan dampak bagi kesehatan secara jangka 

pendek  maupun jangka panjang yang nantinya di tanggung tidak saja  oleh diri 

kamu sendiri  tetapi juga akan dapat membebani orang lain. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelas XI SMA N 1 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  dapat diambil simpulan sebagai             

beriku: 

1. Tingkat pemahaman tentan bahaya narkoba dari siswa kelas XI SMA N 1 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  saat ini masih tergolong sedang. 

2. Tingkat pemahaman tentang bahaya rokok dari siswa kelas XI SMA N 1 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  saat ini sudah tergolong tinggi. 

 

4.2  Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa 

saran antara lain: 

1. Bagi siswa yang sudah terlanjur mengkonsumsi rokok hendaknya menyadari 

akan bahaya rokok bagi kesehatannya dan berusaha untuk berhenti dari 

kebiasaan mengkonsumsi rokok tersebut karena merokok sering kali menjadi 

awal penyebab orang mengkonsumsi narkoba. 

2. Bagi sekolah hendaknya secara rutin menjalin kerja sama dengan pihak dinas 

kesehatan dan pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya 

narkoba dan rokok kepada siswa. 
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3. Bagi orang tua hendaknya senantiasa memperhatikan keseharian anak-

anaknya agar terjadinya penyalahgunaan narkoba dan pengkonsumsian rokok 

pada anaknya dapat dicegah. 

4. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

menggunakan pendekatan yang berbeda misalnya menggunakan metode 

observasi dan wawancara agar diperoleh hasil yang semakin akurat tentang 

pemahaman siswa tentang bahaya narkoba dan rokok. 
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KISI-KISI ANGKET ANGKET UJI COBA 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Soal 

(1) (2) (3) (4) 

pemahaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Narkoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rokok 

 

 

 

 

 

a. Pengetahuan narkoba 

b. Jenis-jenis narkoba 

c. Memakai narkoba 

d. Bahaya narkoba  

e. Penyakit akibat narkoba  

f. Berusaha untuk menghenti 

konsumsi narkoba 

g. Slogan atau kampanye anti 

narkoba 

h. Perudan-undangan narkoba 

i. Penyuluhan narkoba 

 

 

k. Pernahkah mengkonsumsi  

l. Bahaya rokok  

m. Bahaya Asap rokok 

n. Akibat merokok 

o. Berusaha untuk berhenti 

merokok 

p. Pendapat rokok 

q. Iklan rokok 

r. Slogan atau kampanye dan 

penyuluhan anti rokok 

s. Perundang-undangan rokok 

t. Penyuluhan tentang rokok 

di sekolah 

 

1 

2 

3,4 

5,6,7 

8,9 

10,11 

12 

 

13 

14,15 

16 

 

 

17,18,19 

20,21 

22,23 

24 

 

25,26 

27 

28,29 

 

30 

31 

 

32 
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ANGKET UJI COBA 

 

IDENTITAS PENELITIAN 

Nama  : 

Kelas : 

Nama Sekolah : SMA N 1 Kayen Kabupaten Pati   

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda silang (X) dengan jawaban yang sesuai dengan pengetahuan anda 

tentang narkoba dan rokok. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah anda tahu tentang narkoba? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama  sekali 

2. Tahukah anda jenis-jenis dari narkoba itu? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

3. Pernahkah anda memakai salah satu jenis narkoba? 

a. Tidak pernah 

b. Pernah 

c. Kadang-kadang 

d. Sering 

e. Sering sekali 

4. Jika anda pernah memakai narkoba, dari siapa anda belajar memakainya? 

a. Saya tidak pernah memakai 

b. Dari orang tua  

Lampiran 3 
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c. Dari lingkungan 

d. Dari teman 

e. Mencoba-coba 

5. Apakah anda tahu bahaya yang di timbulkan dari pemakaian narkoba itu?  

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

6. Apakah anda tahu bahwa narkoba itu dapat mengakibatkan ketergantungan? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

7. Tahukah anda bahwa dengan memakai narkoba  dapat menyebabkan 

timbulnya berbagai penyakit bagi diri anda? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

8. Tahukah anda bahwa narkoba itu dapat mengakibatkan penyakit HIV/AIDS 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit  

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

9. Seandainya anda terserang suatu penyakit akibat memakai narkoba, langkah 

apa yang anda lakukan? 

a. Berhenti total 

b. Berhenti 

c. Jika mau 

d. Kadang-kadang  

e. Terus memakai narkoba 

10. Tahukah anda bila memakai narkoba itu dapat mengakibatkan kematian? 
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a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

11. Jika anda seorang pemakai narkoba, perlukah anda berusaha untuk 

menghentikanya? 

a. Sangat perlu 

b. Perlu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak perlu 

e. Tdak perlu sama sekali 

12. Setujukah anda bila ada seseorang memakai narkoba di tempat umum? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

13. Setujukah anda dengan adanya slogan-slogan maupun kampanye anti narkoba 

di berbagai penjuru. baik di media elektronik, media masa dan lain-lain? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

14. Setujukah anda dengan peraturan perundang-undangan narkoba yang dibuat 

pemerintah? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

15. Setujukah anda bila peredaran narkoba di negara kita ini diberantas secara 

tuntas? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
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d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

16. Setujukah anda bila di sekolah ini di adakan penyuluhan tentang bahaya 

narkoba? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali  

17. Pernahkah anda mengkonsumsi rokok? 

a. Tidak pernah 

b. Pernah 

c. Kadang-kadang 

d. Sering 

e. Sering sekali 

18. Berapa batang rokok rata-rata yang anda habiskan dalam sehari? 

a. Saya bukan perokok 

b. 1 batang 

c. 2 batang 

d. 3 batang 

e. Lebih dari 3 batang 

19. Jika anda merokok, dari siapakah anda belajar untuk merokok? 

a. Saya bukan perokok 

b. Dari orang tua 

c. Dari lingkugan 

d. Dari teman 

e. Mencoba-coba 

20. Apakah anda tahu bahwa rokok itu dapat mengakibatkan ketagihan? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

21. Apakah anda tahu bahaya yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu  

c. Sedikit 
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d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

22. Tahukah anda bahwa asap rokok itu sangat mengganggu anda dan orang di 

sekitar anda? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

23. Tahukah anda bahwa asap rokok itu mengandung berbagai macam zat kimia 

yang beracun? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

24. Tahukah anda bila mengkonsumsi rokok itu dapat mengakibatkan bebagai 

macam penyakit? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu  

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 

25. Seandainya anda terserang suatu penyakit yang disebabkan karena 

mengkonsumsi rokok, langkah apa yang anda lakukan? 

a. Berhenti total 

b. Berhenti 

c. Jika mau 

d. Kadang-kadang 

e. Terus merokok 

26. Jika anda seorang perokok, perlukah anda berusaha mengurangi atau berhenti 

merokok? 

a. Sangat perlu 

b. Perlu 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak perlu 

e. Tidak perlu sama sekali 

27. Setujukah anda bila ada pendapat bahwa rokok itu menggangu kesehatan? 
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a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

28. Setujukah anda bila ada orang merokok di tempat umum? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

29. Setujukah anda dengan adanya iklan rokok yang ada di media elektronik, 

media masa, papan reklame dan lain-lain? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

30. Setujukah anda dengan adanya slogan-slogan atau kampanye dan penyuluhan 

anti rokok di berbagai penjuru? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

31. Setujukah anda bila di negara kita ini dibuat perundang-undangan dan sanksi 

hukum tentang rokok? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali 

32. Setujukah anda bila di sekolah ini di adakan penyuluhan tentang bahaya 

rokok? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Tidak setuju sama sekali.  
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KISI-KISI ANGKET ANGKET UJI COBA 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Soal 

(1) (2) (3) (4) 

pemahaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Narkoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rokok 

 

 

 

 

 

a. Pengetahuan narkoba 

b. Jenis-jenis narkoba 

c. Memakai narkoba 

d. Bahaya Narkoba  

e. Penyakit akibat narkoba  

f. Berusaha untuk menghenti 

konsumsi narkoba 

g. Slogan atau kampanye anti 

narkoba 

h. Perudan-undangan narkoba 

i. Penyuluhan narkoba 

 

 

u. Pernahkah mengkonsumsi  

v. Bahaya rokok  

w. Bahaya Asap rokok 

x. Akibat merokok 

y. Berusaha untuk berhenti 

merokok 

z. Pendapat rokok 

å. Iklan rokok 

ä. Slogan atau kampanye dan 

penyuluhan anti rokok 

ö. Perundang-undangan rokok 

aa. Penyuluhan tentang rokok 

di sekolah 

 

1 

2 

3,4 

5,6,7 

8 

9, 

10 

 

9 

10,11 

12 

 

 

13 

14,15 

16,17 

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

 

24 
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ANGKET PENELITIAN 

 

IDENTITAS PENELITIAN 

Nama  : 

Kelas : 

Nama Sekolah : SMA N 1 Kayen Kabupaten Pati   

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda silang (X) dengan jawaban yang sesuai dengan pengetahuan anda 

tentang narkoba dan rokok. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah anda tahu tentang narkoba? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

2. Tahukah anda jenis-jenis dari narkoba itu? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

3. Apakah anda tahu bahaya yang di timbulkan dari pemakaian narkoba itu?  

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

4. Apakah anda tahu bahwa narkoba itu dapat mengakibatkan ketergantungan? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 
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5. Tahukah anda bahwa dengan memakai narkoba  dapat menyebabkan 

timbulnya berbagai penyakit bagi diri anda? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

6. Tahukah anda bahwa narkoba itu dapat mengakibatkan penyakit HIV/AIDS 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

7. Tahukah anda bila memakai narkoba itu dapat mengakibatkan kematian? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

8. Jika anda seorang pemakai narkoba, perlukah anda berusaha untuk 

menghentikanya? 

a.  Sangat perlu 

b.  Perlu 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak perlu 

e.  Tdak perlu sama sekali 

9. Setujukah anda dengan adanya slogan-slogan maupun kampanye anti narkoba 

di berbagai penjuru. baik di media elektronik, media masa dan lain-lain? 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

10. Setujukah anda dengan peraturan perundang-undangan narkoba yang dibuat 

pemerintah? 

a.  Sangat setuju 
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b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

11. Setujukah anda bila peredaran narkoba di negara kita ini diberantas secara 

tuntas? 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

12. Setujukah anda bila di sekolah ini di adakan penyuluhan tentang bahaya 

narkoba? 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

13. Berapa batang rokok rata-rata yang anda habiskan dalam sehari? 

a.  Saya bukan perokok 

b.  1 batang 

c.  2 batang 

d.  3 batang 

e.  Lebih dari 3 batang 

14. Apakah anda tahu bahwa rokok itu dapat mengakibatkan ketagihan? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

15. Apakah anda tahu bahaya yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu  

c. Sedikit 

d. Tidak tahu 

e. Tidak tahu sama sekali 
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16. Tahukah anda bahwa asap rokok itu sangat mengganggu anda dan orang di 

sekitar anda? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

17. Tahukah anda bahwa asap rokok itu mengandung berbagai macam zat kimia 

yang beracun? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

18. Tahukah anda bila mengkonsumsi rokok itu dapat mengakibatkan bebagai 

macam penyakit? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

19. Jika anda seorang perokok, perlukah anda berusaha mengurangi atau berhenti 

merokok? 

a.  Sangat perlu 

b.  Perlu 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak perlu 

e.  Tdak perlu sama sekali 

20. Setujukah anda bila ada pendapat bahwa rokok itu menggangu kesehatan? 

a.  Sangat tahu 

b.  Tahu 

c.  Sedikit 

d. Tidak tahu 

e.  Tidak tahu sama  sekali 

21. Setujukah anda dengan adanya iklan rokok yang ada di media elektronik, 

media masa, papan reklame dan lain-lain? 
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a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

22. Setujukah anda dengan adanya slogan-slogan atau kampanye dan penyuluhan 

anti rokok di berbagai penjuru? 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

23. Setujukah anda bila di negara kita ini dibuat perundang-undangan dan sanksi 

hukum tentang rokok? 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 

24. Setujukah anda bila di sekolah ini di adakan penyuluhan tentang bahaya 

rokok? 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Ragu-ragu 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak setuju sama sekali 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian Maksud dan Tujuan Penelitian 
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Pengisian Angket Oleh Siswa Putra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Angket Oleh Siswa Putra 
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