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1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Keputusan Dekan 

Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 

tentang Penetapan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Olahraga 

dan Kesehatan Universitas Gorontalo Tahun 2020. 

2. Tujuan Kegiatan 

Untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya merokok dan 

penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah 

3. Manfaat Kegiatan 

Manfaat kegiatan ini adalah : 

a. Meningkatnya pengetahuan siswa tentang pengendalian rokok dan 

bahayanya 

b. Penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) oleh siswa dan seluruh pemangku 

kepentingan di sekolah. 

4. Metode Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Ceramah umum 

2. Tanya jawab 

3. Advokasi penerapan KTR di sekolah 

 

 



5. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan adalah siswa sekolah menengah pertama dan 

pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Bulango Utara Kabupaten 

Bone Bolango. 

6. Judul 

Judul kegiatan adalah Hidup Cerdik, Enyahkan Kebiasaan Rokok 

Pada Siswa di Wilayah Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. 

7. Waktu dan Tempat Kegiatan 

 Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari 

bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Bulango Utara 

Kabupaten Bone Bolango. 

8. Jumlah Peserta 

Jumlah peserta terdiri dari siswa kelas 7 dan 8 berjumlah 30 orang 

9. Materi 

a. Pengertian Rokok 

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung / 

dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar  kelingking 

dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar 

ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya 

dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi 

lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 

diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan 

kanker. 



Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi 

(ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang 

menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA 

(Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif). 

b. Alasan Orang Merokok 

Alasan pertama kali merokok dari berbagai hasil penelitian antara lain : 

1) Coba-coba 

2)  Ikut-ikutan 

3)  Sekedar ingin merasakan 

4)  Kesepian 

5)  Agar terlihat gaya (gengsi) 

6)  Meniru orang tua 

7)  Iseng 

8)  Menghilangkan ketegangan 

9)  Biar tidak dikatakan  banci 

10)  Lambang kedewasaan 

11)  Mencari inspirasi 

12)  Sebagai penghilang stres 

13)  Penghilang jenuh 

c. Perokok Aktif 

Perokok Aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap 

lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, 

daun, dan kulit jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap 



rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan mereka 

merokok pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan mereka dari 

suhu yang dingin. Tapi seiring perjalanan waktu pemanfaatan rokok 

disalah artikan, sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk 

pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah ”keren”. 

d. Perokok Pasif 

Perokok Pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

menghirup asap rokok orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif 

mengalami risiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, 

yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri. 

e. Bahan Bahan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan 

1) Nikotin 

Nikotin pada awalnya nikotin dapat merangsang kerja otak, 

sehingga si perokok menjadi cerdas. Namun, apabila hal ini terjadi 

secara terus-menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak 

itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh nikotin yang memacu produksi 

hormon adrenalin. Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan 

denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Jantung akan 

memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis, risiko 

terjadinya serangan jantung koroner akan lebih tinggi.   

2) Karbon monoksida (CO) 

Gas berbahaya ini seharusnya hanya ada dalam pembuangan 

asap kendaraan. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok, 

gas yang juga dapat berikatan kuat dengan haemoglobin darah ini 



menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Dengan 

adanya karbon monoksida (CO) yang berikatan dengan haemoglobin 

darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak 

oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan 

bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit 

saluran nafas.  

3) Tar 

Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila 

terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-

angsur dan pasti, akan menyebabkan kanker.  

4) DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana) 

DDT merupakan racun serangga, yang biasanya digunakan 

untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa. 

5) Aseton 

Aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Bisa 

dibayangkan bahayanya, apabila zat ini berada dalam tubuh kita. 

6) Formaldehid 

Formaldehid atau lebih sering kita kenal sebagai zat formalin, 

digunakan untuk mengawetkan mayat. 

7) Kadmium 

Kadmium adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada accu 

atau aki kendaraan bermotor. 

 



8) Arsenik 

Seperti DDT, arsenik merupakan bahan kimia yang sering 

digunakan untuk membasmi seranga-serangga pengganggu. Biasanya 

kutu atau serangga sekelasnya akan mempan bila diberantas dengan 

arsenik ini 

9) Ammonia 

Ammonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam 

pembersih lantai. 

10) Polonium-210 

Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang 

mampu mengeluarkan radiasi aktif, yang bisa menyebabkan perubahan 

struktur dan fungsi sel normal. Bahan -bahan radioaktif juga bisa 

menyebabkan kanker. 

11) Hidrogen sianida 

Hidrogen sianida merupakan bahan yang digunakan sebagai 

racun dalam bentuk gas. 

12) Vinil klorida 

Zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

plastik. 

13) M. Naftalena 

Seperti DDT dan arsenik, bahan ini terdapat pada obat-obat 

pembasmi serangga. 

 



f. Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Rokok 

1) Rambut rontok 

2) Katarak 

3) Kulit keriput 

4) Hilangnya pendengaran 

5) Caries 

6) Enfisema 

7) Kerusakan paru 

8) Osteoporosis 

9) Penyakit jantung 

10) Tukak lambung 

11) Diskolori jari 

12) Kanker uterus 

13) Kerusakan sperma 

14) Penyakit Buerger 

g. Cara Menghentikan dan Menghindari Merokok 

1) Berhenti secara mendadak 

2) Menuda secara perlahan 

3) Mengurangi 

4) Tidak mengikuti kebiasaan merokok 

5) Terapi penggantian nikotin 

6) Pengalihan aktifitas 

7) Menanamkan sikap asertif 



8) Konsumsi makanan menu seimbang 

9) Membentuk kelompok sebaya 

10) Senantiasa berdoa 

10. Biaya 

a. Pembuatan Proposal  : Rp.    350.000,- 

b. Transportasi   : Rp.    450.000,- 

c. Konsumsi Kegiatan  : Rp.    500.000,- 

d. Dokumentasi Kegiatan : Rp.    300.000,- 

e. Penyusunan Laporan  : Rp.    400.000,- 

Jumlah    : Rp. 2.000.000,- 
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