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Hasil FGD Pengendara Sepeda Motor Aktif 

1. Apakah kalian tahu bahwa asap kendaraan bermotor tidak baik untuk 

kesehatan tubuh? 

 Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa asap 

kendaraan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Mulai dari narasumber yang 

menggunakan masker dan juga narasumber yang tidak menggunakan 

masker saat bekendara. 

 

2. Apakah kalian merasa terganggu dengan asap kendaraan tersebut? 

 Mereka semua megatakan bahwa terganggu jika menghirup asap 

kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Dan narasumber yang tidak 
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menggunakan masker sebenarnya terganggu dengan asap kendaraan 

tersebut, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan narasumber tidak 

menggunakan masker saat berkendara. 

 

3. Apakah kalian tahu dampak negatif jika menghirup asap kendaraan 

bermotor? Sebutkan dampak negatif tersebut yang kalian tahu! 

 Semua narasumber tahu dampak negatif jika para pengendara yang 

tidak menggunakan masker. Dan mereka juga tahu apa saja dampak 

negatifnya, antara lain : asma, terkena virus, sesak nafas, dan peserta 

banyak menyebutkan akan terserang penyakit paru-paru.  

 

4. Untuk pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker. 

Apa alasan kalian tidak menggunakan masker saat berkendara? 

Rata-rata narasumber yang tidak menggunakan masker saat 

berkendara menyampaikan alasan kenapa tidak menggunakan masker 

dikarenakan narasumber rata-rata mengatakan kalau menggunakan masker 

itu ribet karena menurut mereka dengan menggunakan masker itu 

menghabat waktu mereka jika ingin berpergian apalagi jika mereka dalam 

kondisi tergesa-gesa. Lalu juga ada beberapa narasumber yang tidak 

menggunakan masker mengatakan jika menggunakan masker itu akan 

terasa sumuk, pengap, dan sulit bernafas. 

 Kemudian ada narasumber yang menggunakan masker tidak setuju 

akan pendapat narasumber yang tidak menggunakan masker. Dengan 

menyampaikan pendapatnya jika tidak menggunakan masker apakah kalian 

tidak takut berjerawat apa tidak sayang dengan kulit masing-masing. Dan 

juga udara luar merupakan kumpulan virus, apa kalian tidak takut jika virus 

itu masuk ke dalam tubuh kalian? 

 Narasumber yang tidak menggunakan masker menjawab bahwa itu 

kembali pada pribadi masing-masing, karena jenis kulit orang berbeda-beda 

ada yang mudah berjerawat dan ada yang tidak berjerawat. Dan dia 

mengaku bahwa dia merupakan golongan orang yang tidak mudah 

berjerawat itu sebabnya dia tidak menggunakan masker saat berkendara. 

Lalu untuk masalah terkena virus, mereka juga merasa was-was juga jika 

ada hal yang tak terguga terjadi. 

 Dan ada narasumber yang menggunakan masker mengatakan bahwa 

ia pernah bertanya dengan dokter kalau penyakit saluran pernafasan rentan 

menyerang usia anak dan lansia, dan apakah kalian yang tidak 
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menggunakan masker tidak takut jika hal tersebut terjadi jika kalian tua 

nanti? 

 Salah satu narasumber yang tidak menggunakan masker mengatakan 

bahwa ia takut lalu ia ingin mencoba memakai masker jika sudah diketahui 

dampak-dampak negatif seperti apa jika tidak menggunakan masker saat 

berkendara. 

 

5. Untuk pengendara sepeda motor yang menggunakan masker. Apakah 

pertama kali kalian berkendara menggunakan sepeda motor langsung 

menggunakan masker? Jika tidak, apa alasan kalian beralih untuk 

menggunakan masker saat berkendara? 

 Narasumber yang menggunakan masker semua mengaku bahwa 

pertama kali mereka berkendara tidak menggunakan masker, kemudian 

mereka beralih untuk menggunakan masker saat berkendara dengan 

beberapa alasan yaitu sejak mengikuti sosialisasi dan pernah mendengar 

sebuah berita di televisi mengenai masker karena masker berguna untuk 

menghindari debu dan paru-paru menjadi lebih sehat karena terhindar dari 

udara kotor yang berasal dari asap. Kemudian mereka juga mulai memiliki 

rasa terganggu saat berkendara karena menghirup asap kendaraan terupa 

kendaraan yang mengeluarkan asap yang lebat dan berwarna hitam. 

 Ada salah satu narasumber yang menggunakan masker bahwa ia 

mengaku bahwa ia termasuk tipe orang yang malas menggunakan masker 

karena ia merasa ribet dan malas. Kemudian ia menjadi beralih untuk 

menggunakan masker karena merasa udara di Kota Semarang semakin 

panas kemudian debu semakin banyak dan akibat dari debu tersebut 

menempel pada wajah dan wajah pun menjadi berat, tidak nyaman, dan 

lengket. Dan ada yang memiliki pengalaman pribadi bahwa pada malam hari 

banyak serangga kecil yang bertebangan kemudian serangga tersebut 

masuk melalui mulut karena tidak ada yang menutupi hidung dan mulut. 

 Kemudian ada narasumber yang tidak menggunakan masker 

bertanya, bahwa serangga kecil itu masuknya ke mata kenap bisa 

masuknya ke mulut atau pun hidung. Dan narasumber yang memiliki 

pengalaman tersebut menjawab bahwa mata sudah terlindungi dengan kaca 

helm, karena kaca helm itu tidak sepenuhnya menutupi wajah. Sehingga 

juga perlunya masker untuk mencegah agar kejadian itu tidak terulang lagi. 
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6. Penulis membagikan masker medis kepada semua peserta. Kemudian 

peserta menggunakan masker tersebut dengan bersama-sama. 

Dengan tujuan mengetahui apakah mereka sudah memahami 

menggunakan masker dengan baik dan benar! 

 Dari 8 narasumber yang menggunakan masker yang benar ada 7 

orang, dan 1 orang yang salah. Dan ternyata masih ada orang belum 

mengetahui cara memakai masker medis dengan baik dan benar. 

 

7. Menurut kalian apakah perlu adanya edukasi untuk para pengendara 

sepeda motor terutama pengendara yang tidak menggunakan masker 

saat berkendara? Jika perlu, menurut kalian edukasi yang seperti apa? 

 Banyak narasumber yang mengatakan bahwa adanya edukasi untuk 

para pengendara sepeda motor untuk menggunakan masker itu penting dan 

penting karena untuk memberi tahu dampak buruknya. Mereka berpendapat 

untuk cara penyampaiannya berupa adanya iklan dan informasi tentang 

dampak negatif jika tidak menggunakan masker saat berkendara. Kemudian 

memberikan edukasi interaktif dan adanya bantuan pemerintah untuk 

memberi peraturan dalam undang-undang bahwa selain pakai helm ternyata 

penggunaan masker saat berkendara itu juga penting. Serta adanya 

seminar mengenai masker dan pengetahuan mengenai dampak buruk dari 

asap kendaraan. Ada pembagian masker gratis serta adanya desain 

kemasan yang menarik untuk menarik perhatian karena selama ini masker 

medis yang dijual juga hanya plastik biasa tidak ada yang menarik. 

 Tetapi ada salah satu narasumber yang tidak menggunakan masker 

mengatakan bahwa pemberian edukasi itu tidak perlu karena ia 

berpendapat bahwa kalau orang Indonesia itu susah jika diberi informasi. 

Sehingga jika adanya edukasi itu percuma karena tidak akan diikuti. 

 

Hasil Wawancara Dokter 

1. Apakah polusi udara yang berasal dari asap kendaraan berbahaya bagi 

sistem pernafasan? 

Berbahaya jika terus- menerus dan banyak menghirup asap 

kendaraan karena dari asap kendaraan itu sendiri ada hasil pembakaran 

seperti bensin kemudian ada timbal. Dan hasil pembakaran tersebut 

terakumulasi di tubuh dan dapat menyebabkan penyakit. 
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2. Alasan kenapa asap kendaraan berbahaya bagi sistem pernafasan? 

Karena adanya kandungan karbon monoksida atau CO pada asap 

kendaraan karena CO merupakan hasil yang dikeluarkan dari knalpot 

kendaraan karena telah terjadinya proses pembakaran bensin di dalam 

mesin kendaraan. 

Kemudian tubuh manusia memerlukan oksigen, dan oksigen tersebut 

ditangkap oleh hemoglobin. Jika manusia terlalu banyak menghirup CO, dan 

hemoglogin akan menangkap CO tersebut jadi tubuh tidak bisa menangkap 

oksigen dan jika itu terjadi maka tubuh manusia tersebut akan kekurangan 

oksigen. 

 

3. Apa dampak yang akan terjadi jika pengendara sepeda motor 

menghirup udara kotor yang berasal dari asap kendaraan bermotor? 

Jika terlalu sering mengirup asap kendaraan maka dampak penyakit 

bisa menyerang pada antara lain, yaitu otak, jantung, paru-paru. 

 Jika otak teserang maka fungsi otak pun mulai berkurang dan lama 

kelamaan akan menyebapkan autis. Kemudian pada jantung memiliki 

gerakan untuk memompa darah keseluruh tubuh, jika jantung tersebut 

terserang maka gerakan jantung tersebut akan terhambat. Dan pada paru-

paru memiliki banyak penyakit jika ada partikel-partikel yang menempel 

pada paru-paru kan menyebabkan terganggunya fungsi pernafasan. Jika 

masih ringan akan menyebabkan batuk-batuk dan sesak nafas dan akan 

memicu terjadinya asma, PPOK (Paru-Paru Kronis). Dan ISPA (Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut) penyakit infesi ini bisa terjadi karena adanya 

gangguan pada vili yang terkena asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik 

dapat mengganggu kerja vili sehingga lebih mudah terserang ISPA. 

 

4. Penyakit tersebut sudah bisa mulai menyerang usia berapa? 

Dari penyaki tersebut bisa menyerang usia berapapun dan yang 

paling rentan adalah usia anak dan lansia. 
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5. Memakai masker merupakan salah satu cara yang mudah dijangkau, 

lalu masker yang seperti apa yang baik untuk melindungi saluran 

pernafasan agar tidak menghirup dari paparan polusi udara? 

Gunakan masker yang memiliki lapisan atau filter untuk menyaring 

partikel-pertikel yang berasak dari asap kendaraan. Minimal menggunakan 

masker medis. 

 

6. Bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar?  

Masker medis memiliki lipatan pada masker, pada lipatan tersebut 

arahkan lipatan itu untuk mengarah ke bawah. Kemudian ada kawat pada 

sisi atas itu bertujuan untuk merapatkan masker pada wajah agar udara 

kotor tidak bisa masuk. 
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