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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bahaya Merokok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah 

gulungan tembakau yang dibungkus kertas. Rokok adalah salah satu 

produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau 

dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya 

yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan 

spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan 

tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Menkes,2013). 

Rokok dijadikan sebagai simbol kejantanan, kekuatan, kegagahan, 

keberanian dan ketangguhan.  

         Sebatang rokok mengandung zat-zat kimiawi yang sangat 

berbahaya bagi tubuh manusia, terdapat 4000 zat kimia pada asap rokok 

(Aditama,2006), berikut kandungan dalam sebatang rokok: 

a. Nikotin, zat ini bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi 

kecanduan untuk selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya bagi 

kesehatan tubuh manusia atau binatang, nikotin penyebab penyakit 

jantung koroner dan kanker. Nikotin dapat mengganggu irama 
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jantung yang normal sehingga terjadi serangan jantung secara 

mendadak (Nururrahman,2014). 

b. Tar, zat ini racun bagi tubuh dan menyebabkan gigi berubah kuning 

kecokelatan, kulit menjadi keriput dan kusam. Zat ini dapat 

menempel pada saluran nafas yang menyebabkan penurunan 

efektivitas alveolus (kantung udara dalam paru-paru), sehingga 

oksigen yang terserap ke dalam peredaran darah mengalami 

penurunan (Infopom, 2014). 

c. Insektisida, zat yang sangat beracun dan digunakan sebagai 

pembunuh serangga. 

d. Polycyclic, zat ini menyerang paru-paru dan menyebabkan 

kerusakan yang fatal bagi perokok aktif. 

e. Carcinogens, asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan 

kertas sigaret mengandung beragam zat kimiawi yang sangat 

berbahaya dan mampu memicu penyakit kanker bagi siapapun yang 

menghirupnya. 

f. Karbon Monoksida, gas CO sangat berbahaya jika terhirup kedalam 

tubuh seseorang, karena hal gas CO akan berikatan dengan 

hemoglobin dalam darah (Infopom, 2015). 

         Para peneliti berhasil mengungkapkan adanya sekitar 30 zat 

kimiawi yang mampu memicu kanker dalam setiap batang rokok, zat 

kimiawi yang dianggap berbahaya adalah Beta-Napthylamine dan PAH 

(Polcyclic Aromatic Hydrocarbon) (Husaini, 2007). Masih banyak 
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komponen yang belum dikenal masyarakat secara luas, komponen 

tersebut diantaranya hidrogen sianida (racun yang digunakan sebagai 

fumigan untuk membunuh semut), amoniak (senyawa yang beracun), 

oksida nitrogen (zat pembius pada operasi), farmaldehida ( cairan yang 

digunakan untuk mengawetkan mayat), arsenik (bahan yang terdapat 

pada racun tikus), aseton (bahan pengupas zat kuku), pyridine (bahan 

pembunuh hama), methyl chloride (uapnya sama dengan obat bius), 

senyawa hidrokarbon benzopiren, fenol, polonium, kadmium, acrolein, 

formic acid, dan lain-lain (Barus, 2012). 

         Bahaya merokok menurut (Depkes RI dalam Poltekkes Depkes, 

2010) adalah: 

a. Bagi perokok aktif, yaitu sesorang yang merokok secara langsung 

atau menghisap rokok (Thayyarah, 2013) 

1) Meningkatkan risiko dua kali lebih besar untuk mengalami 

serangan jantung. Merokok dapat meningkatkan tekana darah 

dan mempercepat denyut jantung sehingga pemasokan zat asam 

kurang dan keadaan ini memberatkan tugas otot jantung. 

Merokok dapat mempertebal dinding pembuluh darah yang 

berakibat jantung kesulitan dalam memompa darah 

(Nururrahmah,2014). 

2) Meningkatkan risiko dua kali lebih besar untuk mengalami 

stroke 
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3) Meningkatkan risiko mengalami serangan jantung dua kali lebih 

besar pada mereka yang mengalami tekanan darah tinggi atau 

kadar kolesterol tinggi 

4) Meningkatkan risiko sepuluh kali lebih besar untuk mengalami 

serangan jantung bagi wanita pengguna pil KB 

5) Meningkatkan risiko lima kali lebih besar menderita kerusakan 

jaringan anggota tubuh yang rentan. Zat dalam rokok yang 

bersifat karsinogenik adalah tar, dapat meyebabkan kanker paru-

paru karena sebagian besar zat ini tersimpan didalam paru-paru. 

Selain itu, tar ini dapat menyebakan kanker jika merangsang 

tubuh dalam waktu yang lama, biasanya didaerah mulut dan 

tenggorokan (Nururrahmah,2014). 

b. Bagi perokok pasif, yaitu seseorang yang terekspos asap tembakau 

dari orang yang merokok yang menyebabkan inhalasi (terisap) pada 

orang-orang sekitarnya (Pramono,2014). 

        Asap sampingan (sidestream smoke) hasil dari ujung rokok 

yang terbakar ternyata lebih berbahaya dibandingkan asap utama 

(mainstream smoke) yang dihisap dan dikeluarkan oleh perokok, 

karena mengandung 2 kali lebih banyak nikotin, 3 kali kandungan 

tar dan kandungan karbon monoksida 5 kali lebih banyak. Perokok 

pasif yang berada disekitar perokok aktif akan menghirup dua jenis 

rokok ini sekaligus, sehingga mengalami risiko gangguan kesehatan 

seperti mata perih, bersin dan batuk-batuk, sakit kerongkongan, sakit 
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kepala, hingga masalah pernapasan termasuk radang paru-paru dan 

bronkitis, dan meningkatkan risiko kanker paru dan penyakit jantung 

(BPOM RI dalam Novarianto, 2015). 

 Center for Disease Control and Prevention (2016), merokok 

sangat berhubungan dengan penyakit jantung, pernapasan, kanker 

dan risiko penyakit lainnya. Pembuluh darah pada orang yang 

merokok terjadi penyempitan sehingga tekanan darah meningkat. 

Hal ini dapat menyebabkan stroke apabila menyumbat pembuluh 

darah di otak atau vena sekitar otak. Penyakit paru-paru seperti 

PPOK, emphysema, chronic bronchitis dan asma merupakan 

dampak dari merokok yang merusak saluran pernapasan dan 

alveolus. Perokok akan mengalami bronkitis dengan gejala awal 

batuk yang berkepanjangan, karena paru-paru tidak dapat 

melepaskan mukus yng terdapat dalam bronkus secara normal. Hal 

ini disebabkan karena asap rokok dapat memperlambat pergerakan 

silia dan setelah jangka waktu lama akan rusak sehingga perokok 

lebih sering batuk (Nururrahmah,2014) 

 Menurut Center for Disease Control and Prevention (2016), 

Wanita yang sedang mengandung sangat berisiko terjadi gangguan 

pada kehamilannya, dapat menyebabkan kematian bayi dalam 

kandungan, BB bayi rendah, kelahiran imatur, kehamilan ektopik 

(hamil diluar rahim), dan cacat dibagian wajah. Sperma pada 

perokok jumlahnya lebih sedikit, disfungsi ereksi dan kualitas 
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sperma buruk, karena bahan kimia yang terkandung dalam rokok 

dapat masuk kedalam aliran darah yang secara langsung 

mempengaruhi sperma (Maharani, 2016). Dampak rokok dapat 

mempengaruhi penampilan seperti keriput pada wajah, kecerahan 

kulit yang buruk, kulit kendor dan rambut rontok. Hal ini disebabkan 

asap rokok yang merusak kolagen, elastin dan kekuranngan oksigen 

pada kulit (Chang,2011). Penyakit lain yang disebabkan dari 

perokok yaitu katarak, diabetes mellitus tipe 2, artritis reumatoid 

(peradangan sendi). 

2. Pengetahuan  

         Menurut Mobarak, Chayatin, Rozikin dan Supradi (2007),  

menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil mengingat sesuatu, 

termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik sengaja 

maupun tidak sengaja dan terjadi ketika seseorang telah melakukan kontak 

terhadap suatu objek. Pengetahuan seseorang terjadi beberapa tingkatan, 

yaitu : 

a. Tahu (Know), proses mengingat kembali materi yang telah dipelajari 

termasuk spesifik dari seluruh rangsangan yang diterima. Tingkat 

“tahu” merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, biasanya 

berhubungan dengan menguraikan, menyebutkan, dan mengidentifikasi 

suatu informasi. 

b. Memahami (Comprehension), kemampuan saat menjelaskan suatu 

objek dengan benar yang telah diketahui dan dapat 
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menginterprestasikan secara luas. Individu yang berada pada tingkat ini 

dapat menyebutkan contoh, menjelaskan dan menyimpulkan. 

c. Aplikasi (Application), kemampuan menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada kondisi yang nyata. Aplikasi dapat diartikan sebagai 

penggunaan rumus, hukum, metode dan prinsip. 

d. Analisis (Analysis), kemampuan menjebarkan suatu materi kedalam 

komponen yang lebih luas tetapi saling berkaitan. Kemampuan analisis 

dapat digunakan dalam menggambarkan, mengelompokkan, dan 

membedakan. 

e. Sintesis (Synthesis), suatu kemampuan menghubungkan bagian-bagian 

didalam suatu bentuk yang baru. Misalnya dapat menyusun, meringkas, 

merencanakan terhadap suatu teori. 

f. Evaluasi (Evaluation), kemampuan memberikan penilaian pada materi 

yang telah dipelajari. 

 Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 

a. Pendidikan, pendidikan sangatlah penting dalam mempengaruhi 

pendidikan seseorang karena semakin tinggi pendidikan maka semakin 

mudah menerima informasi dan akhirnya semakin banyak pengetahuan 

yang dimiliki, sebaliknya dengan tingkat pendidikan yang rendah maka 

menghambat seseorang dalam menerima informasi yang baru. 

b. Pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 
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c. Umur, semakin bertambah umur seseorang maka semakin matang dan 

dewasa dalam berpikir. 

d. Minat, merupakan keinginan yang besar terhadap sesuatu dan dapat 

dijadikan seseorang dalam mencoba dan menekuni suatu hal yang 

akhirnya memperoleh pengetahuan yang lebih dalam. 

e. Pengalaman, suatu kejadian yang pernah dialami seseorang baik 

pengalaman yang buruk maupun yang baik. Pengalaman baik dapat 

memberikan sikap yang positif dalam kehidupannya. 

f. Kebudayaan lingkungan sekitar, kebudayaan memiliki pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap seseorang sehingga pengetahuan 

seseorang dapat tergantung dari kebudayaan dilingkungan mereka 

masing-masing. 

g. Informasi, kemudahan dalam memperoleh informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang dalam mendapatkan pengetahuan yang baru. 

Pengetahuan dapat diukur menggunakan wawancara atau 

angket yang berisi pertanyaan tentang isi materi yang ingin diukur dari 

responden penelitian (Notoatmodjo,2011). Kuesioner dalam mengukur 

tingkat pengetahuan bahaya merokok terdiri dari: bahan pembuat 

rokok, kandungan didalam rokok, dan bahaya perokok aktif maupun 

pasif. Kategori tingkat pengetahuan menurut Arikunto, 2010 terdiri dari 

3 yaitu : 

a. Tinggi mencapai skor ≥76% 

b. Cukup mencapai skor 56-75% 
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c. Rendah mencapai ≤55% 

3. Pendidikan Kesehatan 

 Pendidikan kesehatan merupakan suatu rangkaian pembelajaran 

yang memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat dapat 

membuat keputusan, memodifikasi perilaku dan mengubah kondisi sosial 

dengan cara peningkatan kesehatan (California Department of Education, 

2009).   Menurut Craven dan Hirnle (1996) pendidikan kesehatan adalah 

penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mengingat 

fakta/ kondisi nyata melalui tehnik praktek belajar atau instruksi dengan 

cara memberikan dorongan pengarahan diri (self direction), dan aktif 

memberikan informasi-informasi (Mubarak, 2007). Pendidikan atau 

promosi kesehatan merupakan suatu bentuk intervensi atau upaya yang 

ditujukan kepada perilaku individu, kelompok atau masyarakat yang 

mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan (Notoatmodjo,2007). 

Menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992 dan 

WHO “tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik 

fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun 

secara social, pendidikan kesehatan disemua program kesehatan baik 

pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, 

pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya” 

(Mubarak,2009) 

 

Menurut Wong dalam Mobarak, Chayatin, Rozikin dan Supradi  

(2007) tujuan pendidikan kesehatan sebagai berikut : 

a. Agar masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar pada 

kesehatannya, keselamatan lingkungan dan masyarakatnya. 
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b. Agar individu dapat melakukan langkah-langkah pencegahan 

terjadinya penyakit yang lebih parah, dan mencegah ketergantungan 

melalui rehabilitasi cacat akibat penyakit. 

c. Agar individu mempunyai pemahaman yang baik terkait eksistensi dan 

perubahan-perubahan system dan pemanfaatannya dengan efektif dan 

efisien. 

d. Agar individu mempelajari apa yang dilakukan dan bagaimana caranya, 

tanpa selalu meminta pertolongan kepada pelayanan kesehatan. 

Menurut Mubarok, Chayatin, Rozikin dan Supradi (2007), 

ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi 

: 

1) Dimensi sasaran, terdapat 3 kelompok yaitu pendidikan kesehatan 

individual dengan sasaran individu, pendidikan kesehatan kelompok 

dengan sasaran kelompok dan pendidikan kesehatan masyarakat 

dengan sasaran masyarakat luas. 

2) Dimensi tempat pelaksanaanya, pendidikan kesehatan dapat 

berlangsung diberbagai tempat, misalnya pendidikan kesehatan 

disekolah dengan sasaran murid, pendidikan kesehatan dirumah 

sakit dengan sasaran pasien atau keluarga pasien dan pendidikan 

kesehatan ditempat kerja dengan sasaran karyawan. 

3) Dimensi tingkat pelayanan kesehatan, menurut Leavel & Clark 

pendidikan kesehatan meliputi 5 tingkat pencegahan (five levels of 

prevention) meliputi : 
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a) Health promotion atau peningkatan kesehatan, dengan melalui 

beberapa kegiatan seperti pendidikan kesehatan, penyuluhan 

kesehatan masyarakat, pengamatan tumbuh kembang anak, 

konsultasi perkawinan, program P2M (pemberantasan Penyakit 

Menular), dan pengendalian lingkungan. 

b) General and specific protection (perlindungan umum dan 

khusus), merupakan usaha kesehatan untuk memberikan 

perlindungan secara khusus atau umum kepada seseorang dan 

masyarakat. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa 

immunisasi dan hygiene perseorangan, perlindungan diri dari 

kecelakaan, kesehatan kerja, perlindungan diri dari karsinogen, 

toksin dan alergen. 

c) Early diagnosis and prompt treatment (diagnosa dini dan 

pengobatan segera). Usaha ini dilakukan karena rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan 

penyakit, sehingga sulit mendeteksi penyakit yang terjadi 

dimasyarakat. Bentuk usaha dapat dilakukan melalui penemuan 

kasus secara dini, pemeriksaan umum lengkap, pemeriksaan 

massal, dan penanganan kasus serta pengobatan adekuat. 

d) Disability limitation atau pembatasan kecatatan. Minimnya 

kesadaran dan pengetahuan mengenai kesehatan, masyarakat 

sering tidak melanjutkan pengobatannya sampai selesai sehingga 

dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat. Pendidikan 
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kesehatan dapat diberikan berupa penyempurnaan dan 

intensifikasi terapi lanjutan, pencegahan komplikasi, perbaikan 

fasilitas kesehatan, dan penurunan bebas social penderita. 

e) Rehabilitation, setelah sembuh dari penyakit, seseorang 

mengalami cacat sehingga perlu latihan-latihan tertentu. Sering 

terjadi pada masyarakat tidak mau menerima anggota masyarakat 

yang cacat sehingga perlu pendidikan kesehatan untuk seseorang 

yang mengalami cacat maupun masyarakat. 

Menurut Nursalam dan Efendi (2008), media pendidikan 

kesehatan merupakan alat bantu komunikasi yang bertujuan untuk 

menyampaikan informasi kesehatan kepada penerima pendidikan 

kesehatan. Terdapat beberapa yang dapat digunakan untuk memberikan 

pendidikan kesehatan salah satunya adalah media elektronik. Media 

elektronik dapat berupa handphone, pesatnya perkembangan teknologi 

saat ini menghasilkan perubahan pada media elektronik khususnya 

handphone menjadi smartphone.  

Menurut Mayasari (2012), Smartphone merupakan 

pengembangan dari telepon seluler yang dilengkapi dengan fitur dan 

fasilitas lainnya sehingga menjadikan sebuah telepon pintar. Penelitian 

Rustrini, Arthana dan Santyadiputra (2015) menyebutkan fitur dalam 

smartphone terdiri dari: fitur browser, fitur sosial media dan 

komunikasi, fitur aplikasi office, fitur penjadwalan, fitur penyimpanan 



22 
 

data dan fitur translator . Smartphone dapat dimanfaatkan mahasiswa 

sebagai media mengakses informasi edukatif (Juraman, 2014). 

4. Media Sosial Line 

Media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) 

yaitu sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas 

dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. Menurut Shirley dalam Fitrianur (2016), 

media sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna 

untuk berbagi (to share), bekerja sama (to-operate) diantara pengguna dan 

melakukan tindakan secara kolektif yang berada diluar kerangka 

institusional atau organisasi. Media sosial bisa dikatakan sebagai media 

online, dimana penggunanya melalui aplikasi berbasis internet berupa blog, 

wiki, forum dan jejaring sosial. Dampak positif adanya fitur jejaring sosial 

adalah percepatan penyebaran informasi, sedangkan dampak negatif dapat 

berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung, kecanduan 

pemakaian media sosial, persoalan etika dan hukum karena kontennya yang 

melanggar moral, privasi dan peraturan. 

 Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (Kemendag RI, 2014) 

mengklasifikasikan jenis media sosial berdasarkan ciri-ciri penggunanya 

yang terdiri enam jenis, yaitu: 

a. Proyek kolaborasi website, usernya dapat mengubah, menambah atau 

membuang konten-konten yang dimuat di website. Contohnya 

Wikipedia. 
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b. Blog dan microblog, user memiliki kebebasan dalam mengungkapkan 

suatu hal diblog tersebut, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan dan 

kritikan terhadap suatu hal. Contohnya Twitter. 

c. Konten/ isi, user diwebsite ini saling membagikan konten-konten 

multimedia seperti e-book, video, foto, gambar. Seperti Youtube. 

d. Situs jejaring sosial, user  memperoleh izin untuk tekoneksi dengan cara 

membuat informasi bersifat pribadi, kelompok, atau sosial sehingga 

dapat diakses dan terhubung oleh orang lain seperti facebook, line, We 

chat dll. 

e. Virtual game world, pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam 

wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan berinteraksi dengan orang 

lain yang mengambil wujud avatar didunia nyata, contohnya online 

game. 

f. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang 

memberi kesempatan berinteraksi dengan yang lain. Contohnya second 

life. 

  Media sosial memiliki dampak positif dan negatif, antara lain 

dampak positif dalam pemanfaatan media sosial, 

a. Cepat, ringkas, padat dan sederhana 

b. Menciptakan hubungan yang lebih intens dan memberikan kesempatan 

user berinteraksi dengan mitra, pelanggan, relasi serta membangun 

hubungan timbal balik secara langsung dengan mereka. 

c. Jangkuan yang luas dan global. 
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d. Kendali dan terukur, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur 

efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi 

yang muncul. 

e. Sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan  terkait informasi, 

data, isu yang berada disekitar kita. 

f. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Memanfaatkan sebagai 

ajang promosi baik kesehatan maupun non-kesehatan, marketing suatu 

jasa atau produk. 

 Line merupakan media sosial yang termasuk dalam jejaring 

sosial yang sangat poluler saat ini, line merupakan aplikasi pesan instan 

(instant messaging) untuk smartphone dan PC, line juga bisa 

menggunakan gambar, video, pesan suara dan melakukan panggilan 

suara secara gratis. Line diluncurkan pada 23 Juni 2011 oleh NHN 

Jepang. Aplikasi ini dapat diakses oleh smartphone, tablet dan desktop 

yang bekerja pada jaringan intenet dan layanan gratis untuk telepon 

(Fitrianur, 2016). 

 Fitur aplikasi line sangat banyak seperti dibawah ini: 

a. Sticker, sebuah fitur emotikon orang dengan ekspresi yang lucu dan 

menggemaskan, fitur ini digunakan untuk menggambarkan 

perasaan yangs sedang mereka rasakan untuk dibagikan kepada 

orang lain. 
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b. Free call line, telepon ini bisa digunakan untuk menelepon dan 

tidak membutuhkan pulsa, namun hanya membutuhkan koneksi 

internet. 

c. QR Code, fitur yang membuat efisien para pengguna agar bisa 

mengumpulkan teman secara cepat dan mudah dengan scan QR 

code orang lain. 

d. Group Chat, biasanya digunakan untuk berinteraksi, berbisnis dll. 

e. Home Line, Fitur yang dapat melihat status orang lain, 

mengomentari, menyukai dan dapat menyunting profil pengguna. 

f. Berbagi video, foto, dan file, Line menyediakan fasilitas berbagi 

kepada pengguna lain, sehingga mereka dapat mengunggah file, 

gambar, video yang dibagikan. 

Gambar yang diberikan melalui line merupakan gambar 

edukatif yang dapat meningkatkan pengetahuan pengguna terkait 

bahaya merokok. Menurut Hamzah, Syarief, dan Mustikadara (2013), 

suatu gambar yang digunakan untuk pendidikan harus memiliki syarat-

syarat diantaranya relevansi (keterkaitan gambar dan materi 

pendidikan), gambar tersebut mampu mengunggah rasa ingin tahu dan 

mengunggah emosional seseorang. Selain itu, kekontrasan dan gambar 

dan tulisan yang akan dipadukan perlu diperhatikan. Arsyad (2011) 

menjelaskan bahwa media visual gambar merupakan media yang dapat 

menyampaikan gambaran secara keseluruhan dari yang konkrit sampai 

abstrak dan dapat diamati oleh indera penglihatan. Media visual juga 
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meningkatkan ketertarikan dan memudahkan pemahaman seseorang 

sehingga meningkatkat memori otak. 

Menurut Norman and Richard Sprinthall dalam Luthfiyana 

(2015), menyebutkan bahwa learning theory yang disebut mediation 

theory, keefektifan seseorang dalam belajar dapat dibantu 

menggunakan media berupa gambar dan verbal (tulisan). Stimulus 

gambar dan verbal sangat meningkatkan aktivitas otak kanan dan kiri, 

karena otak kiri akan mengolah bahasa verbal dan menggunakan short 

term memory sebagai media penyimpanan sedangkan otak kanan 

mengolah gambar dan long term memory. Sehingga terdapat dua 

stimulus yaitu verbal dan gambar yang akan memberikan informasi 

secara sempurna. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

    

   : Variabel yang akan diteliti 

  

   : Variabel yang tidak diteliti 

 

- 

 

Media Elektronik 

Media 

Sosial Line 

Pendidikan 

Kesehatan 

Pengetahuan : 

- Kandungan 

zat rokok 

- Bahaya 

rokok 

Pengetahuan 

Bahaya Merokok 

Pengukuran 

Pengetahuan : 

-Kuesioner 

Faktor yang 

mempengaruhi : 

-Pendidikan 

-Pekerjaan 

-Umur 

-Minat 

-Pengalaman 

-Kebudayaan 

Lingkungan 

-Informasi 

 

Smartphone 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Akan diteliti 

   : Tidak diteliti 

 

   : Tinggi 

: Cukup 

: Rendah 

 

 

 

 

Stimulus 

Pendidikan Kesehatan 

Media sosial 

Line 

Tingkat 

pengetahuan 

merokok  Post-test 

 

Tingkat 

pengetahuan 

bahaya merokok  

Pre-test 

Faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan : 

1. Pendidikan 

2. Pekerjaan 

3. Pengalaman 

4. Umur 

5. Minat 

6. Kebudayaan  

7. Informasi 
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D.  Hipotesa  

1. H0 : Tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan melalui media sosial 

terhadap tingkat pengetahuan bahaya merokok pada Mahasiswa Teknik 

Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. H1 : Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan melalui media sosial 

terhadap tingkat pengetahuan bahaya merokok pada Mahasiswa Teknik 

Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 


