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ABSTRAK

Jumlah HIV pada tahun 2015 di Indonesia 30.935 kasus. Padang merupakan
kota dengan angka HIV tertinggi di Sumatera Barat yang meningkat dari 225
kasus di tahun 2014 menjadi 227 kasus tahun 2015. Puskesmas Seberang Padang
memiliki jumlah penderita HIV positif terbanyak yaitu 27 orang dari 1856
kunjungan konseling dan tes HIV. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan
upaya pencegahan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pengetahuan, sikap dan pemanfaatan multimedia internet dengan upaya
pencegahan HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang
Padang tahun 2017.

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross
sectional. Penelitian ini dilaksanakan Agustus 2016 - Juli 2017 di SMA PGRI 3
dan SMA DEK Padang. Sampel yaitu seluruh siswa kelas X dan XI di SMA PGRI
3 dan SMA DEK Padang 124 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner. Analisis data terdiri dari univariat dan bivariat menggunakan
komputerisasi dengan uji Chi Square.

Hasil penelitian didapatkan 55,6% responden melakukan upaya pencegahan
HIV/AIDS yang baik, 54,8% responden berpengetahuan baik tentang HIV/AIDS,
56,5% responden memiliki sikap positif terhadap HIV/AIDS dan 75,8%
responden jarang menggunakan multimedia internet. Hasil analisis bivariat
didapatkan ada hubungan tingkat pengetahuan responden dengan upaya
pencegahan HIV/AIDS (p=0,000). Ada hubungan sikap responden dengan upaya
pencegahan HIV/AIDS (p=0,006). Tidak ada hubungan pemanfaatan multimedia
internet dengan upaya pencegahan HIV/AIDS (p=0,178).

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
tingkat pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan HIV/AIDS serta tidak
ada hubungan antara pemanfaatan multimedia internet dengan upaya pencegahan
HIV/AIDS. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan pihak sekolah dapat menjalin
kerja sama dengan Puskesmas Seberang Padang dan PKBI Padang dalam
memberikan informasi pada remaja di SMA tentang pencegahan HIV/AIDS.

Kata kunci :“Upaya Pencegahan, HIV/AIDS, Pengetahuan, Sikap,
Pemanfaatan Multimedia Internet”

Daftar Pustaka : 31 (2008-2016)
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ABSTRACT

The number of people with HIV in 2015 in Indonesia 30,935 cases. Padang as the
city with the highest HIV rate in West Sumatra increased from 225 cases in 2014 to 227
cases in 2015. Puskesmas Seberang Padang had the higest number of HIV positive With
27 people from 1856 counseling visits and HIV testing. There are several factors related
to HIV / AIDS prevention efforts. The purpose of this study is to determine the
relationship of knowledge, attitude and utilization of multimedia internet with HIV/AIDS
prevention efforts in high school teenagers in Puskesmas Seberang Padang’s work area
in 2017.

The method of this study is descriptive analytic with cross sectional technique. This
study was conducted in August 2016 - July 2017 in SMA DEK and SMA PGRI 3 Padang.
Samples are all students of class X and XI in SMA DEK and SMA PGRI 3 Padang 124
people. Data were collected by questionnaire. Data analysis consisted of univariate and
bivariate using computerized with Chi Square test.

The results of the study were 55.6% respondents did good HIV / AIDS prevention,
54.8% of respondents were well knowledgeable about HIV / AIDS, 56.5% of respondents
had positive attitude toward HIV / AIDS and 75,8% respondents sometimes using
multimedia internet. The result of bivariate analysis showed that there was a correlation
between knowledge level of respondents with HIV / AIDS prevention efforts (p=0,000).
There is a relationship of respondent attitude with HIV / AIDS prevention efforts
(p=0,006). There is no connection between the use of internet multimedia and HIV / AIDS
prevention efforts (p=0,178).

Based on the analysis results can be concluded that there is a relationship between
the level of knowledge and attitudes with HIV / AIDS prevention efforts and there is no
relationship between the use of Internet multimedia with HIV / AIDS prevention efforts.
Based on the results of the study is expected to cooperate beetwen schools, Puskesmas
Seberang Padang and PKBI Padang in providing information to teenagers in high school
abaut the prevention of HIV/AIDS..

Key word :“Prevention efforts, HIV/AIDS, Knowledge, Attitude,
Utilization of Multimedia Internet, High school’s Teenager”

Bibliography : 31 (2008-2016)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang

menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS adalah

tahap lanjut dan infeksi HIV yang menyebabkan beberapa infeksi

lainnya.Jumlah penderita HIV tiga tahun terakhir di dunia mengalami

peningkatan yaitu 35,2 juta orang tahun 2013, 35,9 juta orang tahun 2014 dan

36,7 juta orang tahun 2015.Di Asia dan Pasifik diperkirakan 5,1 juta orang

hidup dengan HIV tahun 2015. 1-3

Jumlah infeksi baru HIV di Asia dan Pasifik diperkirakan sebanyak

300.000 orang pada tahun 2015. Jumlah kematian terkait AIDS di Asia dan

Pasifik tahun 2015 yaitu 180.000 orang. Jumlah kasus infeksi HIV yang

dilaporkan di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan

secara signifikan yaitu 29.037 dan 32.711 dan tahun 2015 sebanyak 30.935

kasus. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan 2015

sebanyak 191.073 kasus.3,4

Jumlah kasus baru infeksi HIV di Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu

243 kasus. Kota Padang merupakan kota dengan kasus HIV/AIDS paling

tinggi di Sumatera Barat. Jumlah kasus AIDS pada tahun 2014 di Padang

sebanyak 116 kasus atau 51% dari kasus AIDS di Sumatera Barat. Kasus

HIV di Padang meningkat dari 225 kasus pada tahun 2014 menjadi 227

kasus pada tahun 2015 dan AIDS sebanyak 81 kasus (63 orang laki-laki dan
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18 orang perempuan).5,6

Hal ini karena jumlah penduduk Kota Padang yang lebih banyak

dibandingkan kabupaten/kota lainnya, status Kota Padang sebagai sentra

ekonomi, pendidikan dan pariwisata menjadi faktor salah satu pendukung

tingginya kasus HIV/AIDS di kota tersebut. Oleh sebab itu berbagai tindakan

pengendalian, pencegahan penularan serta program dukungan perawatan

lainnya harus terus diintensifkan di kota Padang.5

Jumlah kasus HIV menurut umur tertinggi di Padang yaitu pada umur 25 -

49 tahun dengan jumlah 151 kasus (66,52%) dan 20-24 tahun 39 kasus

(17,3%). Puskesmas Seberang Padang memiliki jumlah penderita HIV positif

terbanyak yaitu 27 orang dari 1856 kunjungan konseling dan tes HIV tahun

2015 dibandingkan puskesmas lain di kota Padang. Jika seseorang pada usia

25 tahun telah positif HIV maka kemungkinan pada usia antara 13-20 (usia

remaja) ia sudah terinfeksi HIV dengan faktor risiko tertinggi yaitu

hubungan seks berisiko pada heteroseksual (81,3%), lelaki suka lelaki (5,1%)

dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril pada Penasun (3,3%).6,7

Pendekatan yang terbaik terhadap penanggulangan HIV/AIDS adalah

pencegahan, sama dengan penyakit lainnya yang berhubungan dengan

perilaku dan gaya hidup manusia. Hampir semua pakar menyatakan bahwa

penanganan masalah kesehatan yang terbaik adalah melalui pencegahan.

Demikian pula dengan masalah seks, penyakit menular seksual dan

HIV/AIDS sebaiknya dilaksanakan pencegahan secara dini.8

Remaja merupakan kelompok rentan (vulnerable people) atau kelompok

masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan atau
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kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga

rentan terhadap penularan HIV. Menurut BKKBN remaja merupakan

penduduk laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 10-24 tahun dan

belum menikah.9,10

Masa remaja merupakan masa peralihan (transisi) dari anak-anak ke masa

dewasa. Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga

remaja cenderung ingin bertualang dan mencoba hal-hal yang belum pernah

dialaminya. Pada masa transisi, remaja sering menghadapi permasalahan

yang sangat kompleks dan sulit ditanggulangi sendiri. Tiga risiko yang sering

dihadapi oleh remaja (TRIAD KRR) yaitu risiko-risiko yang berkaitan

dengan seksualitas (kehamilan tidak diinginkan, aborsi dan terinfeksi

Penyakit Menular Seksual), penyalahgunaan NAPZA, dan HIV/AIDS.11

Keberhasilan mencegah penularan HIV/AIDS pada remaja adalah kunci

penting pengendalian penularan HIV/AIDS.Upaya untuk menurunkan

kejadian HIV/AIDS diantara remaja membutuhkan penanganan yang

terintegrasi dan menyeluruh. Beberapa kegiatan untuk mengurangi

HIV/AIDS diantaranya dengan pendidikan kesehatan. Sekolah sebagai

institusi pendidikan mempunyai kesempatan yang luas sebagai tempat

penyebaran informasi sehingga dapat meningkatkan sikap para remaja

berkaitan dengan pencegahan dan penularan HIV/AIDS.12

Sekitar 60-70% remaja di sekolah pernah menerima penyuluhan tentang

HIV, dan 70-80% pernah menerima penyuluhan Napza. Sejalan dengan hasil

ini, hampir semua remaja tersebut mengaku pernah mendengar tentang AIDS,

namun sayang hanya 26,9% yang memiliki pengetahuan tentang HIV secara
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komprehensif. Rata-rata hampir separuh dari mereka mengetahui cara

penularan HIV, sayangnya sangat sedikit yang mengetahui cara pencegahan

(berkisar 1,2 hingga 2,8% saja). 13

Usaha pencegahan juga memerlukan dasar pengetahuan yang baik.

Perilaku yang didasari pengetahuan lebih langgeng dibandingkan perilaku

yang tidak didasari pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu domain

yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, secara

nasional pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada penduduk umur 15-24

tahun yang pernah mendengar tentang HIV dan AIDS adalah 75,1%,

sedangkan pengetahuan komprehensif dan “benar” tentang penularan dan

pencegahan HIV dan AIDS secara nasional masih rendah yaitu 7,6% pada

laki–laki dan 7,3% pada perempuan.13

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) yang dilakukan

pada penduduk berusia 15-24 tahun belum menikah 2002-2003 mencatat

bahwa 8 dari 10 responden pernah mendengar HIV/AIDS namun hanya 3

dari 10 responden yang mcngetahui secara spesifik satu cara untuk

menghindari atau mencegah penularan penyakit ini. Rendahnya pengetahuan

responden tentang HIV/AIDS juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa hanya

satu di antara 10 orang yang mengatakan bahwa orang yang terlihat sehat

dapat saja mengidap virus HIV. Demikian pula hanya 3 dari 10 responden

yang mengetahui tentang tes darah HIV/AIDS dan tempat mendapatkan tes

darah HIV/AIDS.14
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Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek

tertentu yang merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan

perilaku seseorang. Menurut Survei Kesehatan Reproduksi Remaja 2007

sikap penduduk 10 tahun ke atas bila ada anggota keluarga menderita

HIV/AIDS berdasarkan kelompok umur, semakin tua umur penduduk

semakin tinggi persentase sikap baik (tidak merahasiakan dan mengucilkan

penderita HIV/AIDS).15,16

Pemberian informasi yang benar, lengkap dan tepat tentang HIV/AIDS

sangat diperlukan agar pengetahuan dan sikap remaja baik, salah satunya

dengan menggunakan multimedia. Multimedia merupakan salah satu media

menarik yang dapat dimodifikasi untuk menerapkan pendidikan kesehatan.

Multimedia dapat menampilkan data dalam bentuk yang lebih menarik dan

materi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami sehingga tujuan

penyampaian informasi dapat tercapai.salah satu jenis multimedia adalah

internet, saat ini internet merupakan gaya hidup (life style) bagi sebagian

besar remaja diseluruh dunia. Bagi mereka internet adalah sebuah alat

fungsional yang telah mengubah cara seseorang berinteraksi dengan orang

lain, maupun dalam menemukan informasi.17

Siswa-siswi SMA merupakan kelompok remaja yang berusia 14-18 tahun

yang tergolong kelompok rentan terinfeksi HIV/AIDS. Pencegahan untuk

kelompok ini ditujukan agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang

berisiko tertular HIV/AIDS. Sehingga angka kejadian HIV/AIDS dapat

menurun dimasa mendatang.SMA yang berada di wilayah kerja Puskesmas

seberang Padang adalah SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK Padang.9
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada siswa-siswi

SMA PGRI 3 dan SMA DEK Padang yang berada di wilayah kerja

Puskesmas Seberang Padang dengan mengajukan 10 pertanyaan pada 20

orang siswa-siswi mengenai HIV/AIDS didapatkan hasil bahwa semua

responden pernah mendengar HIV/AIDS namun hanya 40% responden

menjawab penyebab HIV/AIDS karena seks bebas dan narkoba dan cara

pencegahannya yaitu dengan tidak menggunakan narkoba dan melakukan

seks bebas. Sedangkan 60% responden lainnya menjawab cara pencegahan

HIV/AIDS dapat dilakukan dengan tidak berbagi makanan dan minuman

dengan teman. Sebanyak 50% responden mengatakan bahwa orang yang

tertular HIV/AIDS dapat dilihat melalui penampilannya salah satunya seperti

berbadan kurus, 30% responden mengatakan bahwa orang yang tertular

HIV/AIDS tidak dapat dilihat melalui penampilannyadan 20% lainnya

mengatakan tidak tahu. Responden mengatakan mendapatkan informasi

mengenai HIV/AIDS 50% dari internet, 40% dari guru dan 10% dari televisi.

Dari data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Faktor-

faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan HIV/AIDS pada remaja

SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang.tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan

HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang

tahun 2017?
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C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Diketahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan

HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang

Padang tahun 2017.

2) Tujuan Khusus

a. Diketahui distribusi frekuensi upaya pencegahan HIV/AIDS pada

remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun

2017.

b. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan tentang HIV/AIDS pada

pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang

tahun 2017.

c. Diketahui distribusi frekuensi sikap terhadap HIV/AIDS pada remaja

SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017.

d. Diketahui distribusi frekuensi pemanfaatanmultimediainternet

tentang HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas

Seberang Padang tahun 2017.

e. Diketahui hubungan tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan

HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang

Padang tahun 2017.

f. Diketahui hubungan sikap dengan upaya pencegahan HIV/AIDS

pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang

tahun 2017.
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g. Diketahui hubungan pemanfaatanmultimedia internet dengan upaya

pencegahan HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja

Puskesmas Seberang Padang tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1) Bagi tempat penelitian

Bagi tempat penelitian agar dapat membentuk dan mengembangkan PIK-R

sebagai sarana siswa untuk mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS.

2) Bagi jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Padang

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi

instansi pendidikan mengenai HIV/AIDS dan untuk menambah

pengetahuan mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Data dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai upaya pencegahan

HIV/AIDS.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengenai Faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya

pencegahan HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas

Seberang Padang menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain

cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2016 – Juli 2017

di SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK Padang untuk mengetahui hubungan

pengetahuan, sikap dan pemanfaatan multimedia internet dengan upaya

pencegahan HIV/AIDS remaja. Variable dependen adalah upaya pencegahan

HIV/AIDS. Data dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner kepada
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responden. Sampel yaitu seluruh siswa kelas X dan XI di SMA PGRI3

Padang dan SMA DEK Padang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian

ini adalah total sampling. Pengolahan data dilakukan dengan sistem

Komputerisasi dan dianalisis secara univariat dan bivariat. Analisis data

univariat pada penelitian ini menggunakan program komputer. Analisis data

bivariat pada penelitian ini menggunakan Chi-square.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Perilaku

a. Pengertian

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan,

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan

sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik

yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak

luar.15

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut Lawrence Green, perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor

utama yaitu :15

1) Faktor Predisposisi (predisposing factor)

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan kesehatan, sistem yang dianut masyarakat, tingkat

pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan lain sebagainya. Perilaku

yang dilandasi dengan pengetahuan akan lebih awet daripada

perilaku tanpa dilandasi pengetahuan, karena dengan adanya
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pengetahuan maka perilaku itu dilakukan secara sadar dan tau

manfaat serta dampaknya. misalnya perilaku ibu untuk

memeriksakan kehamilannya akan dipermudah apabila ibu tersebut

tahu apa manfaat dari periksa hamil, tahu siapa dan dimana periksa

hamil tersebut dilakukan. Sikap seseorang terhadap suatu perilaku

juga akan mempengaruhinya untuk menerapkan perilaku tersebut

dikehidupan sehari-harinya.

2) Faktor Pemungkin (enabling factors)

Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas

kesehatan bagi masyarakat, misalnya: puskesmas, rumah sakit,

poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, dokter atau bidan

praktek swasta, air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat

pembuangan tinja, ketersediaan makanan yang bergizi, tersedianya

informasi yang benar dan sebagainya. Agar seseorang atau

masyarakat buang air besar di jamban, maka harus tersedia jamban,

atau mempunyai uang untuk membangun jamban sendiri.

Pengetahuan dan sikap saja belum menjamin terjadinya perilaku,

sehingga masih diperlukan sarana atau fasilitas untuk memungkinkan

atau mendukung perilaku tersebut. Dari segi kesehatan masyarakat,

agar masyarakat mempunyai perilaku sehat harus terjangkau sarana

dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan.

3) Faktor Penguat (reinforcing factors)

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat

(toma), tokoh agama (toga), sikap dan perilaku para petugas
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kesehatan. Termasuk juga undang-undang, peraturan-peraturan

baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan

kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat kadang-kadang

bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif serta dukungan

fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) dari

para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para petugas terlebih lagi

petugas kesehatan. Di samping itu, undang-undang juga diperlukan

untuk memperkuat perilaku masyarakat tersebut.Sering terjadi,

bahwa masyarakat sudah tahu manfaat keluarga berencana (KB)

dan juga telah tersedia di lingkungannya fasilitas pelayanan KB,

tetapi mereka belum ikut KB karena alasan yang sederhana, yakni

bahwa Toma (tokoh masyarakat) yang dihormatinya tidak atau

belum mengikuti KB. Dari contoh diatas telah terlihat jelas bahwa

Toma (tokoh masyarakat) merupakan faktor penguat (Reinforcing

factors) bagi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat.

c. Bentuk Respon terhadap Perilaku

Respon terhadap perilaku terbagi dua yaitu: 15

1) Perilaku Tertutup (covert behaviour) Respon seseorang terhadap

stimulus dalam bentuk tertutup (covert). Respon terhadap stimulus

ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran,

dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut.

Misalnya: seorang ibu hamil tahu pentingnya periksa kehamilan,

seorang pemuda tahu bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui

hubungan seks, dan sebagainya.
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2) Perilaku Terbuka (overt behaviour) Respon seseorang terhadap

stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Misalnya:

seorang ibu memeriksakan kehamilannya atau membawa anaknya

ke puskesmas untuk diimunisasi, penderita TB paru minum obat

secara teratur, dan sebagainya

2. Pencegahan HIV/AIDS

a. Upaya Pencegahan

Perilaku kesehatan adalah tanggapan seseorang terhadap

rangsangan yang berkaitan dengan sakit dan penyakit sistem

pelayanan kesehatan, makanan maupun lingkungan. Menurut

Notoatmodjo, terdapat empat unsur rangsangan yang berkaitan

dengan perilaku kesehatan, diantaranya sakit dan penyakit, sistem

pelayanan kesehatan, makanan, dan lingkungan. Perilaku terhadap

sakit dan penyakit merupakan perilaku seseorang tentang bagaiman

sesorang menanggapi rasa sakit dan penyakit yang berkaitan dengan

respon internal dan eksternal dan sesuai dengan ruang lingkup

kesehatan masyarakat, diantaranya: 18,19

1) Perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan (Health

promotion behavior)

2) Perilaku pencegahan penyakit (Health prevention behavior)

3) Perilaku pencarian pengobatan (Health seeking behavior)

Perilaku pencegahan penyakit (health prevention behavior)

merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah atau menghindari
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suatu penyakit melalui usaha-usaha tertentu. Upaya-upaya

pencegahan terbagi menjadi tiga yaitu: 18

1) Upaya pencegahan primer, yaitu upaya pencegahan yang

umumnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan

individu, keluarga ataupun masyarakat dan perlindungan khusus

terhadap kesehatan.

2) Upaya pencegahan sekunder, termasuk kepada upaya yang

bersifat diagnosis dini dan pengobatan segera

3) Upaya pencegahan tersier, pencegahan terjadinya komplikasi

penyakit yang lebih parah.

b. Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah penularan HIV/

AIDS: 1

1) Melakukan penyuluhan kesehatan di sekolah dan masyarakat

mengenai perilaku risiko tinggi yang dapat menularkan HIV.

2) Tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan,

atau hanya berhubungan seks dengan satu orang saja yang

diketahui tidak terinfeksi HIV/AIDS.

3) Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksualbaik

secara vaginal, anal, dan oral dapat melindungi terhadap

penyebaran infeksi menular seksual (IMS).Faktamengatakan

bahwa penggunaan kondom lateks pada laki-laki memberikan

perlindungan yang lebih besar terhadap HIV dan infeksi menular

seksual (IMS) lainnya sebanyak 5%.
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4) Menyediakan fasilitas konseling dan Tes HIV sukarela

(Voluntary Counseling and Testing/ VCT) untuk semua orang

yang terkena salah satu faktor risiko sehingga mereka

mengetahui status infeksi serta dapat melakukan pencegahan dan

pengobatan dini.

5) Melakukan sunat pada laki-laki oleh profesional kesehatan

terlatih dan sesuai dengan aturan medis dapat mengurangi risiko

infeksi HIV melalui hubungan heteroseksual sekitar 60%.

6) Menggunakan antiretroviral (ART)

Sebuah percobaan yang dilakukan tahun 2011 telah

mengkonfirmasi bahwa orang HIV-positif yang telah mematuhi

pengobatan Antiretroviral (ART), dapat mengrangi risiko

penularan HIV kepada pasangan seksual HIV-negatif sebesar

96%.

7) Pengurangan dampak buruk (harm reduction) bagi pengguna

narkoba suntikan

Pengguna narkoba suntikan dapat melakukan pencegahan

terhadap infeksi HIV dengan menggunakan alat suntik steril

untuk setiap injeksi dan tidak berbagi jarum suntik kepada

pengguna lain.

8) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak

Penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan, atau

menyusui jika tidak diberikan intervensi maka tingkat penularan

HIV dari ibu ke anak dapat mencapai 15-45%. WHO
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merekomendasikan, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak

dapat dilakukan dengan cara; pemberian ARV untuk ibu dan bayi

selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, dan

memberikan pengobatan wanita hamil dengan HIV-Positif. Pada

tahun 2013, diperkirakan 67% dari 1,4 juta ibu hamil yang hidup

dengan HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan

menengah menerima obat anti retroviral yang efektif untuk

mencegah penularan HIV kepada anak-anak mereka, naik dari

47% pada tahun 2009.

9) Melakukan tindakan kewaspadaan universal bagi petugas

kesehatan

Infeksi HIV dapat diatasi dengan kombinasi antiretroviral (ART)

yang terdiri dari 3 atau lebih obat ARV.Namun, ART ini bukan

merupakan obat yang dapat menyembuhkan HIV, tetapi hanya

mengontrol replikasi virus pada tubuh penderita serta

memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga infeksi HIV tidak

lebih parah.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yaitu: 9

1) Pencegahan penularan melalui hubungan seksual

Infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual, sehingga

pencegahan AIDS perlu perlu difokuskan kepada hubungan

seksual. Agar terhindar dari tertularnya HIV/AIDS seseorang

harus berperilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab,

yaitu melakukan hubungan seksual dengan pasangan sendiri
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(suami/istri). Apabila salah satu pasangan sudah terinfeksi

HIV/AIDS maka gunakan kondom secara benar. Melakukan

hubungan seks yang aman dengan pendekatan “ABC” (Abstinent,

Be Faithful, Condom).

2) Pencegahan penularan melalui darah

a) Transfusi darah

Memastikan bahwa darah yang dipakai untuk transfusi

tidak tercemar HIV.

b) Alat suntik dan alat lain yang melukai kulit

Desinfeksi atau bersihkan alat-alat seperti jarum, alat cukur,

alat tusuk untuk tindik, tato dan lain-lain dengan

pemanasan atau larutan desinfektan.

c) Pencegahan penularan dari ibu ke anak

Pengobatan antiretroviral jangka pendek merupakan

metode yang efektif dan layak untuk mencegah penularan

HIV dari ibu ke anak.Operasi caesar juga dapat dilakukan

untuk mencegah penularan dari ibu ke anak. Proses

persalinan melalui vagina dianggap lebih meningkatkan

risiko penularan dari ibu ke anak. Menghindari pemberian

ASI juga dapat mencegah penularan HIV dari ibu ke anak.

d) Pemahaman dan penerapan kewaspadaan universal di arena

pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko infeksi yang

ditularkan melalui darah.
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e) Melakukan skrining adanya antibodi HIV untuk mencegah

penyebaran melalui darah, produk darah, dan donor darah. .

f) Mencegah penyebaran HIV secara vertikal dari ibu yang

terinfeksi HIV ke anak yang dapat terjadi selama kehamilan,

saat persalinan, dan saat menyusui.

g) Menangani HIV/AIDS pada remaja dan dewasa muda dapat

dilakukan melalui:

(1) Pendidikan

Remaja mendapatkan banyak informasi tentang

HIV/AIDS di sekolah dari guru, perawat sekolah,

atau saat pembelajaran di kelas.

(2) Pencegahan

Menurut Tevendale danLightfoot remaja ingin tahu

lebih banyak tentang pencegahan HIV dan program

pencegahan dikembangkan secara khusus untuk

mengurangi perilaku beresiko tinggi, meningkatkan

perilaku sehat, dan meningkatkan kualitas hidup.

(3) Pengujian

Mengetahui status HIV seseorang sangat penting

dengan melakukan pengujian HIV, tidak hanya

dengan mendapatkan pengobatan yang tepat tetapi

dalam mencegah penularan virus.
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c. Strategi meningkatkan upaya pencegahan HIV/AIDS

Pusat Promosi Kesehatan RI menerapkan beberapa strategi dalam

meningkatkan perilaku pencegahan HIV dalam upaya menurunkan

angka kesakitan dan kematian akibat HIV/AIDS. Adapun beberapa

strategi tersebut antara lain13

1) Advokasi

Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan

terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para

pengambil keputusan dan pihak-pihak yang terkait (stakeholders)

dalam pengendalian HIV dan AIDS. Strategi ini dilakukan untuk

intervensi kebijakan berupa:

a) Penguatan kebijakan yang sudah ada agar mampu

mendukung program.

b) Perubahan/revitalisasi kebijakan lama agar lebih kuat.

c) Pembuatan kebijakan baru jika diperlukan, kebijakan yang

dimaksud adalah semua produk hukum yang dikeluarkan

oleh pejabat negara baik berupa undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan perundangan, perda, keputusan,

instruksi maupun surat edaran.

2) Bina Suasana

Untuk menciptakan opini dan mengkondisikan lingkungan agar

dapat mendorong individu, keluarga dan kelompok dalam

melakukan perilaku pencegahan.

Kegiatan Bina Suasana dilakukan melalui:
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a) Mass Media Campaign (MMC) yaitu penyampaian pesan

tentang HIV/AIDS dilakukan dengan memanfaatkan media

masa seperti televisi, radio, koran atau majalah dengan

sasaran utama adalah penduduk usia 15-24 tahun.

b) Targeted-Multi Media Campaign (TMMC) yaitu

penyampaian pesan dengan menggunakan media yang lebih

segmented dan terfokus yang diterapkan pada populasi di

daerah dengan jenis media tertentu seperti Website,

Facebook, Twitter, SMS, gateway dan Hotline dengan

sasaran utama penduduk usia 15-24 tahun.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk

menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat

dalam menanggulangi HIV/AIDS. Kegiatan pemberdayaan

masyarakat dilakukan dengan:

a) Intervensi Berbasis Sekolah

Pelaksanaan strategi ini dilakukan langsung dilingkungan

sekolah atau kampus dengan memanfaatkan kegiatan intra

dan ekstrakurikuler yang ada. Strategi ini juga akan

mewadahi serangkaian kegiatan intervensi kebijakan dan

kemitraan agar lingkungan yang kondusif di sekolah dapat

diciptakan dan diadopsi oleh sekolah atau kampus tersebut

dengan harapan akan muncul keberlanjutan kegiatan dan

terbentuk Health Promoting School/Campus
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b) Intervensi Berbasis Luar Sekolah (Tempat Kerja,

Komunitas dan Tempat Nongkrong)

Strategi ini menyasar kelompok penduduk usia 15-24 tahun

yang tidak bersekolah atau mereka yang bersekolah tetapi

lebih mudah disasar diluar sekolah. Penduduk kategori ini

termasuk: mereka yang ada di tempat kerja, mal, warnet,

kafe, bioskop, tempat-tempat ibadah, jalanan dan lain-lain.

Penciptaan lingkungan yang kondusif akan dilakukan

dengan melakukan kerjasama dengan pemilik tempat

kerja/nongkrong sehingga tercapai health promoting

workplace atau health promoting public space.

3. Pengetahuan

a. Pengertian

Menurut Notoatmodjo pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini

terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek

tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Soekanto

mengatakan pengetahuan merupakanhasil dari tahu, merupakan

domain yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (over

behavior). Proses kognitif meliputi ingatan, pikiran, persepsi, simbol-

simbol penalaran dan pemecahan persoalan. 19

Pengetahuan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan segala

sesuatu yang di ketahui atau segala sesuatu yang berkenaan dengan
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hal mata pelajaran. Kategori pengetahuan meliputi kemampuan untuk

mengatakan kembali dari ingatan hal-hal khusus dan umum, metode

dan proses mengingat suatu pola, susunan, gejala, atau peristiwa.

Soekanto mengatakan pengetahuan adalah kemampuan seseorang

tentang sesuatu. Kemampuan paling rendah tetapi paling dasar dalam

kawasan kognitif. Kemampuan untuk mengetahui adalah kemampuan

untuk mengenal atau mengingat kembali suatu objek, ide, prosedur,

prinsip atau teori yang pernah ditemukan dengan pengalaman tanpa

memanipulasinya. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain

yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (over

behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku

yang di dasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada

perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan.19

b. Tingkatan Pengetahuan

Tingkat pengetahuan adalah tingkat seberapa kedalaman seseorang

dapat menghadapi, mendalami, memperdalam perhatian seperti

sebagaimana manusia menyelesaikan masalah tentang konsep-konsep

baru dan kemampuan belajar. Pengetahuan yang dicakup di dalam

domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni:19

1) Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat

ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang
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telah diterima. Oleh sebab itu, "tahu" ini adalah merupakan

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang

dipelajari untuk mengukur bahwa orang tahu apa yang dipelajari

antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan,

menyatakan dan sebagainya.

2) Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat

menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan

sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3) Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil

(sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di

dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya

satu sama lain.

5) Sintesis (Synthesis)
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Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada.

6) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau

objek.Penilaian-penilaian itu didasarkan suatu kriteria yang

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah

ada.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Maliono dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi

pengetahuan yaitu:19

1) Sosial Ekonomi

Lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan

seseorang bila ekonomi baik, tingkat pendidikan tinggi maka

tingkat pengetahuan akan tinggi pula.

2) Kultur (Budaya dan agama)

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan

seseorang karena informasi yang baru akan disaring sesuai atau

tidaknya dengan budaya yang ada apapun agama yang dianut.

3) Pendidikan
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Semakin tinggi pendidikan maka akan mudah menerima hal baru

dan akan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru dan akan

mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut.

4) Pengalaman

Pengalaman disini berkaitan dengan umur dan pendidikan

individu. Pendidikan yang tinggi, maka pengalaman akan lebih

luas, sedangkan semakin tua umur seseorang maka

pengalamannya akan semakin banyak.

d. Hubungan Pengetahuan dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Hubungan pengetahuan dengan upaya pencegahan HIV/AIDS

dapat diliat dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Tampi

dkk dengan judul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dengan Tindakan

Pencegahan HIV/AIDS pada Siswa Manado Internasional School”

pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang

bermakna antara pengetahuan dengan tindakan pencegahan

HIV/AIDS pada siswa SMA Manado International School dengan

hasil p = 0,029.20

Selaras dengan penelitian yang dilakukan olehTopan Aditya

Rahman dan Esti Yuandari tentang “Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Perilaku Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja” dapat

disimpulkan nilai p = 0.043 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pencegahan

HIV/AIDS.21
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Selaras dengan penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan

oleh, Nurul Prihastita Rizyana tentang “Faktor-faktor yang

Berhubungan dengan Tindakan Pencegahan HIV/AIDS oleh Pelajar

SMA N 8 Padang Tahun 2012” berdasarkan hasil uji statistik

diperoleh nilai p=0,048 ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang

bermakna antara tingkat pengetahuan responden dengan tindakan

pencegahan HIV/AIDS. 22

e. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari

subjek penelitian atau responden.Pengetahuan yang ingin kita ketahui

atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat domain.19

Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan bisa juga

dikelompokkan menjadi dua kelompok jika yang diteliti masyarakat

umum, yaitu sebagai berikut.23

1) Tingkat pengetahuan kategoritinggi jika nilainya > 50%.

2) Tingkat pengetahuan kategorirendah jika nilainya ≤ 50%.

Pertanyaan mengenai tingkat pengetahuan pada kuesioner sampai

tingkat memahami atau comprehension.

4. Sikap

a. Pengertian

Menurut Ensiklopedia Amerika dalam Notoatmodjo, perilaku dapat

diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme atas lingkungannya.
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Hal ini berarti bahwa perilaku dapat terjadi apabila ada suatu yang

diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut dengan

rangsangan. Dengan demikian, maka suatu rangsangan tertentu akan

menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu.23

Menurut Notoadmodjo, definisi sikap sangat sederhana yaitu suatu

sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek.

Sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala

kejiwaan lain.23

b. Komponen Pokok Sikap

Menurut Azwar S, struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang

sangat menunjang yaitu: 19

1) Komponen Kognitif

Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan yang

dimiliki oleh individu mengenai sesuatu, seringkali komponen

kognitif dapat disamakan dengan pandangan (opini).

2) Komponen Afektif

Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek

sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek semosional inilah

yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan

merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-

pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap sesorang.

3) Komponen Konatif
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Komponen konatif merupakan komponen perilaku yang

cenderung untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu

dengan cara-cara tertentu.

c. Tingkatan Sikap

Sikap terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: 19

1) Menerima (Receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan

memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

2) Merespon (Responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari

sikap.Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan

atau mengerjakan tugas yang diberikan.Terlepas dari hal tersebut,

pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti bahwa orang

menerima ide tersebut.

3) Menghargai (Valuing)

Menghargai diartikan subyek atau sesorang memberikan nilai

yang positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti

membahasnya dengan orang lain, bahkan mengajak atau

mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespons.

4) Bertanggung jawab (Responsible)

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab

terhadap apa yang diyakininya. Seseorang yang telah mengambil

sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani
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mengambil resiko bila ada orang lain yang mencemoohkan atau

adanya resiko lain.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor-faktor yang memengaruhi sikap menurut Azwar, yaitu: 19

1) Pengalaman pribadi

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

3) Pengaruh kebudayaan

4) Media massa

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

6) Pengaruh faktor emosional

e. Hubungan Sikap dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Hubungan Sikap dengan upaya pencegahan HIV/AIDS dapat diliat

dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Tampi dkk dengan

judul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dengan Tindakan Pencegahan

HIV/AIDS pada Siswa Manado Internasional School” pada penelitian

ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara

sikap dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMA

Manado International School dengan hasil p=0,036.20

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lastianti Singale

tentang “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang

HIV/AIDS Dengan Tindakan Pencegahan HIV/AIDS Pada Siswa

SMK Negeri 3 Tahuna” di peroleh nilai probabilitas p = 0,000, maka

dapat disimpulkan juga bahwa terdapat hubungan yang bermakna
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antara sikap terhadap HIV/AIDS dengan tindakan pencegahan

HIV/AIDS pada siswa SMK Negeri 3 Tahuna.24

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan olehTopan Aditya

Rahman dan Esti Yuandari tentang “Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Perilaku Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja” dapat

disimpulkan bahwa nilai p=0.170 > α=0.05 dengan nilai korelasi

0.150 yang berpola positif hal ini menunjukkan bahwa sikap tidak

berpengaruh terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS.21

f. Pengukuran Sikap

Ranah efektif tidak bisa diukur seperti halnya ranah kognitif, karena

dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah: menerima

(memperhatikan), merespon, menghargai, mengorganisasi dan

menghayati. Skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif

seseorang terhadap kegiatan suatu objek diantaranya mengunakan skala

sikap. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh

responden, apakah pernyataan tersebut didukung atau ditolak melalui

rentangan nilai tertentu.23

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak

langsung.secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau

pernyataan responden terhadap suatu objek, sedangkan secara tidak

langsung dapat diukur dengan menggunakan kuesioner.Salah satu skala

sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam skala Likert,

pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun
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negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak punya

pendapat, tidak setuju, sangat tidak setuju.23

Skala Likert merupakan skala yang dapat dipergunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu gejala

atau fenomena tertentu. Ada dua bentuk skala Likert yaitu

pernyataanPositifyang diberi skor: 5, 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan

pernyataanNegatif diberi skor: 1, 2, 3, 4, dan 5.Makna kualitatif dari skor

adalah berikut ini:23

Pernyataan positif : Pernyataan negatif:

Sangat Setuju (SS) : 5 Sangat Setuju(SS) :1

Setuju (S) : 4 Setuju (S) :2

Kurang Setuju (KS) : 3 Kurang Setuju (KS) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2 Tidak Setuju (TS) : 4

Sangat Tidak Setuju : 1 Sangat Tidak Setuju : 5

Skor nilai responden diperoleh dengan menjumlahkan skor responden

pada setiap item pertanyaan. Untuk mengetahui arah sikap responden, maka

skor total yang diperoleh responden tersebut harus diubah terlebih dahulu

menjadi skor T dengan rumus:23

Skor T = 50 + 10
s
xx 

Keterangan :

T : skor responden yang telah diubah

x : skor total responden

x :skor rata-rata seluruh responden

S :standar deviasi
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Arah sikap responden diketahui dengan cara membandingkan skor

responden dengan rata-rata kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

Positif : jika skor T  mean (Skor T rata-rata seluruh responden)

Negatif : jika skor T < mean (Skor T rata-rata seluruh responden)

Sikap yang diteliti pada penelitian ini adalah sikap terhadap

HIV/AIDS.Penelitian dilakukan hanya untuk meneliti dua tingkatan sikap

yaitu bagaimana responden menerima dan merespon pernyataan kuesioner

yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Hasil pengukuran sikap dikategorikan

menjadi sikap positif bila T  mean dan sikap negatif bila T < mean .23

5. Multimedia Internet

a. Pengertian Multimedia

Multimedia berasal dari kata multi dan media.Multi berasal dari

bahasa Latin, yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-

macam.Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium

yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan,

menyampaikan, atau membawa sesuatu.Kata medium dalam American

Heritage Electronic Dictionary diartikan sebagai alat untuk

mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Berdasarkan itu

multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format file)

yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi,

video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital

(komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan

pesan kepada publik. 25
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Menurut Rosch, multimedia adalah suatu kombinasi data atau media

untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi itu tersaji

dengan lebih menarik. Reddi mengartikan multimedia sebagai suatu

integrasi elemen beberapa media (audio, video, grafik, teks, animasi, dan

sebagainya) menjadi sebuah kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang

memberikan hasil lebih menguntungkan bagi pengguna ketimbang

elemen media secara individual.25

b. Elemen Multimedia

Elemen-elemen dalam multimedia adalah 25,26

1) Teks

Adalah kata atau kalimat yang dipakai untuk menjelaskan

gambar dan simbol.Bentuk data multimedia yang paling mudah

disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks adalah jenis data paling

dasar serta menggunakan ruang penyimpanan paling sedikit

dibandingkan dengan elemen-elemen multimedia lain. Teks biasanya

digabungkan dengan gambar, audio dan video.termasuk gambar yang

disajikan lewat kertas, televisi atau layar monitor.

2) Gambar

Gambar digunakan untuk menarik perhatian dan mengurangi

rasa bosan.Definisi gambar adalah suatu benda yang tidak bergerak

atau statis. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks

dengan cara yang menarik dan lebih berguna.

3) Suara
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Suara dalam multimedia digunakan untuk menciptakan suasana

yang lebih hidup, menghilangkan rasa jenuh dan memiliki daya tarik

tersendiri bagi pengguna.Suara dalam bentuk digital seperti suara,

musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengar.Suara merupakan

media ampuh untuk menyajikan informasi tertentu. Dengan bantuan

suara, pengguna dapat mendengar suara suatu kata dengan tepat.

4) Video

Video merupakan cara yang menarik untuk menyalurkan

informasi kepada pengguna. Video merupakan media yang paling

bermakna dibandingkan media lain seperti grafik, audio dan

sebagainya. Video merupakan sumber atau media yang paling

dinamik serta efektif dalam menyampaikan suatu informasi.

5) Animasi

Animasi berarti gerakan image.Animasi digunakan untuk

menciptakan visualisasi (penggambaran) obyek bergerak, terdiri dari

kumpulan gambar diletakkan pada frame dan ditampilkan bergantian

pada suatu detik.Animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian

pendengar jika digunakan secara tepat.Sebaliknya animasi juga dapat

mengalihkan perhatian dari substansi materi yang disampaikan ke

hiasan animatif yang justru tidak penting.

c. Jenis atau Kategori Multimedia

Beberapa jenis atau kategori multimedia yaitu:25

1) Ada yang berbentuk network-online (internet) dan multimedia

yang offline/stand alone (tradisional). Jenis jasa multimedia
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terdiri dari dua, yaitu berdiri sendiri (stand alone/offline), seperti

pengajaran konvensional/tradisional dan terhubung dengan

jaringan telekomunikasi (network-online) seperti internet.

2) Multimedia pun bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu

multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier

adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alatpengontrol

yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan

sekuensial (berurutan). Contoh multimedia linier seperti TV dan

film. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi

dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna,

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk

proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah

multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain.

3) Merujuk pada elemen-elemen multimedia dan operasi yang bisa

dilakukan multimedia dapat dikategorikan menjadi:

a) Multimedia bukan temporal (non-temporal multimedia).

Jenis multimedia ini tidak bergantung pada waktu.

Multimedia ini terdiri dari teks, grafik, dan gambar.

b) Multimedia temporal

Jenis multimedia ini bergantung pada waktu.Multimedia ini

terdiri dari audio, video dan animasi.

d. Keuntungan Multimedia

Multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan

menarik perhatian serta minat. Computer Technology Research (CTR),
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menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang

dilihat dan 30 % dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat

50 % dari yang dilihat dan didengar dan 80 % dari yang dilihat,

didengar dan dilakukan sekaligus. Multimedia dapat menyajikan

informasi yang dapat dilihat, didengar dan dilakukan, sehingga

multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat (tools) yang lengkap

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Efektivitas multimedia

dapat dilihat dalam beberapa kelebihan multimedia antara lain:25

1) Penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi.

2) Kemampuan untuk mengakses informasi secara uptodate dan

memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak.

3) Bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indra,

sehingga dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang

baik.

4) Menarik perhatian dan minat, karena merupakan gabungan

antara pandangan, suara dan gerakan. Apalagi manusia memiliki

keterbatasan daya ingat.

5) Media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat

teks, suara, gambar, video, dan animasi.

6) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi.

7) Bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah di antara

pengguna multimedia. Interaktivitas yang memungkinkan

pengembang dan pengguna untuk membuat, memanipulasi, dan

mengakses informasi.
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e. Internet

1) Pengertian Internet

Internet (Interconnected Network) merupakan jaringan

global yang menghubungkan komputer yang satu dengan

lainnya diseluruh dunia. Dengan Internet, komputer dapat saling

terhubung untuk berkomunikasi, berbagi dan memperoleh

informasi. Dengan begitu maraknya informasi dan kegiatan di

Internet, menjadikan Internet seakan-akan sebagai dunia

tersendiri yang tanpa batas. Dunia didalam Internet disebut juga

dengan dunia maya (cyberspace).Internet memberikan peluang

untuk:25

a) Meningkatkan akses terhadap informasi.

Banyak informasi yang bisa didapatkan melalui internet

seperti kesehatan, pendidikan dll, sehingga penggunaan

internet dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna

internet dan meningkatkan akses informasi pengguna

internet.

b) Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan

informasi

Saat akses informasi meningkat, pengguna internet dapat

mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dari

berbagai sumber di internet, kemudian pengguna internet

dapat menganalisa informasi yang didapat, dan
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mengorganisasikan atau mengelompokkan informasi yang

didapatkannya dari internet sesuai kebutuhan pengguna.

c) Mengkomunikasikan gagasan dan informasi,

Selain mendapatkan informasi, pengguna internet juga

dapat memberikan informasi kepada pengguna internet

lainnya seperti menyumbangkan pandangan, pengalaman,

rekomendasi, dan peringatan kepada pengguna lainnya.

d) Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

Melalui internet sebuah kegiatan dapat direncanakan,

diinformasikan dan diorganisasikan dengan cepat, mudah

dan efisien.Internet merupakan sarana yang cocok untuk

mengumpulkan sejumlah besar orang secara

elektronis.Informasi mengenai suatu peristiwa atau kegiatan

tertentu dapat ditransmisikan secara langsung sehingga

informasi tersebut dapat tersebar dengan sangat efektif.

e) Bekerja sama dengan orang lain

Internet dapat menjadi wadah bertukarnya gagasan

pengguna, sehingga tidak menutup kemungkinan pengguna

internet yang memiliki gagasan dan tujuan yang sama dapat

bekerjasama.

f) Memecahkan berbagai masalah,

Internet mengandung kumpulan data dan informasi yang

banyak berkaitan dengan berbagai topik. Masalah dapat

dipecahkan dengan banyaknya informasi yang bisa
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diperoleh pengguna internet dan dapat bekerja sama dengan

pengguna internet lain.

2) Fasilitas-fasilitas Internet

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di internet yaitu: 25

a) Surat elektronik atau dikenal dengan sebutan e-mail.

E-mail umumnya digunakan untuk menukar pesan tertulis,

mengirim dan menerima dari pusat kerja jaringan komunikasi

seseorang.

b) Penelusuran World Wide Web (WWW) dengan sebuah browser

Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling

terkenal adalah World Wide Web (WWW) atau biasa dikenal

istilah Web dengan sebuah browser yang memungkinkan

pengguna internet untuk mendapatkan data tidak hanya teks,

melainkan juga gambar (visual), suara (audio), bahkan video.

c) Berpartisipasi dalam sebuah Usenet newsgroup atau sebuah

diskusi secara online.

Fasilitas internet ini mampu memberikan wadah bagi pengguna

internet untuk berdiskusi secara online dengan pengguna internet

yang tidak terbatas oleh jarak, waktu dan tempat.Diskusi secara

online ini dapat dilakukan oleh pengguna internet antar negara di

dunia secara real time.

d) Mentransfer File

Mentransfer file menggunakan internet memiliki keuntungan

seperti lebih cepat, mudah digunakan, dan biayanya yang murah,
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sehingga mentransfer file menggunakan internet digemari oleh

pengguna internet.

e) Browsing dengan menggunakansearch engine untuk menemukan

file yang dibutuhkan.

Browsing akan lebih mudah dan cepat dilakukan karena adanya

search engine untuk menemukan file yang dibutuhkan. Melalui

internet para pemakai dapat memperoleh informasi antara lain

berita politik dan ekonomi, teknologi, kesehatan, lingkungan,

pemerintahan, humor, cuaca, hobby, lapangan kerja, konsultasi,

pendidikan, promosi dan berbagai topik lainnya.

3) Daya tarik Internet

Faktor utama daya tarik internet adalah kemampuannya dapat

mengakses informasi teks, audio, gambar, ilustrasi dan lain-lain dari

berjuta-juta web di internet dengan lebih mudah dan cepat

dibandingkan dengan media komunikasi/informasi yang lain. Salah

satu cara untuk mencari informasi di internet adalah dengan

menggunakan search engines yang mudah digunakan dan didapat.

Sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi di

seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan tempat bahkan sebagian

informasi itu gratis.Selain itu biaya penggunaan internet juga murah

sehingga internet sangat disukai.24

4) Kelemahan Internet

Internet adalah media penyebaran informasi elektronik yang paling

murah dan cepat. Kedua faktor itu membuat semakin banyak
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pengguna membuat dan mengembangkan halaman web. Akibatnya,

terdapat informasi yang berkualitas, namun sebaliknya ada pula yang

tidak berkualitas. Kelemahan internet dari segi fungsinya sebagai

pemberi kemudahan mendapatkan informasi adalah:24

a) Informasi yang terlalu banyak di gandakan (Too much

duplicated information).

Jumlah pengguna bertambah setiap waktu, tetapi informasi baru

tidak bertambah sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang yang

berlaku adalah dokumen yang sama dikemas lagi (repackaged)

atau diperbanyak versinya, namun isinyasama. Padahal yang

diperlukan adalah informasi baru tentang ilmu dan informasi

baru, dan bukannya search engines yang baru tetapi menyiarkan

informasi yang sama.

b) Kurangnya informasi yang dapat dipercaya (Lack of reliable

information).

Semua orang bisa memasukkan informasi apa sajadi internet,

maka kualitas informasi berbeda-beda.Akibatnya, fakta dari web

individu atau organisasi/lembaga yang tidak berkompeten perlu

dilengkapi dengan sumber lain yang berkompeten. Untuk

peneliti dan pustakawan, sumber informasi sama pentingnya

dengan isi kandungan informasi. Selain itu, informasi di internet

ada yang tidak menyebutkan sumber atau referensinya, termasuk

waktunya.Jika tidak diketahui bagaimana informasi dalam

internet itu dapat digunakan dan dipercaya.
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c) Kurangnya informasi yang relevan (Lack of relevant

information).

Semua orang bisa memasukkan informasi apa sajadi internet,

maka kualitas informasi berbeda-beda. Ada pula orang yang

kecewa dengan internet karena tidak banyak informasi yang

sesuai dengan harapan dan informasi yang baru.Informasi yang

didapatkan dari internet harus dipilah oleh pengguna internet

apakah informasi tersebut relevan atau tidak.

d) Kurangnya informasi yang berkualitas (Lack of quality

information).

Internet adalah media penyebaran informasi elektronik yang

paling murah dan cepat.Kedua faktor itu membuat semakin

banyak pengguna membuat dan mengembangkan halaman web-

nya.Akibatnya, terdapat informasi yang berkualitas, namun

sebaliknya ada pula yang tidak berkualitas.Karena banyaknya

informasi yang tidak berkualitas, maka ada sebagian peneliti

senantiasa meragukan nilai, mutu dan kesahihan. Kebanyakan

informasi dalam internet bisa diperoleh dari media lain. Tetapi,

informasi yang penting dan berkualitas tinggi seperti jurnal yang

ternama dan hasil penelitian para pakar, jarang didapati di

internet, terlebih lagi yang gratis.

e) Kurangnya organisasi informasi (Lack of organization of

information).
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Saat ini tidak ada lembaga yang memainkan peranan sebagai

pengatur dalam mengawasi isi kandungan informasi yang

disebarkan di internet.Internet Architeture Board dan Internet

Society hanya mengendalikan hal-hal bersifat teknis, termasuk

menentukan protokol yang baru dan sesuai di internet.

Akibatnya, terdapat banyak informasi yang seharusnya tidak ada

di internet seperti mengumpat dan menghina orang lain dan yang

lainnya di internet.

5) Pemanfaatan Internet

Manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guna,

faedah, laba, untung, dan mudarat (untung dan rugi, baik dan buruk).

Pemanfaatan menurut Alwi adalah proses, cara, perbuatan

memanfaatkan. Pemanfaatan internet adalah proses memanfaatkan

internet. Proses memanfaatkan internet tersebut yaitu 27

a) Kepentingan Pemanfaatan Internet

Menurut Horrigan pemanfaatan internet yang dilakukan para

pengguna internet menjadi empat kelompok kepentingan

pemanfaatan internet, yaitu :27

(1) E-mail yaitu Surat elektronik adalah sumber daya internet

yang cukup banyak dimanfaatkan oleh para pengguna

karena kecepatannya dalam mengirimkan surat sampai ke

tujuan hanya dalam waktu beberapa detik. E-mail umumnya

digunakan untuk menukar pesan tertulis, mengirim dan

menerima dari pusat kerja jaringan komunikasi seseorang.
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(2)Aktivitas kesenangan (fun activities), yaitu aktivitas yang

sifatnya untuk kesenangan atau hiburan seperti : online

untuk bersenang – senang, menonton klip video atau

mendengarkan audio, pesan singkat, mendengarkan atau

men-download musik, bermain game, chatting.

(3)Kepentingan informasi (information utility), yaitu aktivitas

internet untuk mencari informasi, seperti : informasi produk,

informasi travel, cuaca, informasi tentang film, musik, buku,

berita, sekolah, kesehatan, pemerintah,keuangan, pekerjaan,

dan informasi tentang politik.

(4) Transaksi (transaction), yaitu aktivitas transaksi (jual beli)

melalui internet seperti : membeli sesuatu, memesan tiket

perjalanan, online banking.

b) Intensitas Penggunaan Internet

Intensitas penggunaan internet seseorang menurut Horrigan,

terdapat dua hal mendasar yang perlu diamati, yakni frekuensi

internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap kali

mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna internet. The

Graphic, Visualization & Usability Center, the Georgia Institute of

Technology, menggolongkan pengguna internet menjadi tiga kategori

dengan berdasarkan intensitas internet yang digunakan :26

(1) Heavy users : pengguna internet menghabiskan waktu lebih

dari 40 jam kerja per bulan. Jenis pengguna internet ini

adalah salah satu ciri–ciri pengguna internet yang addicted.
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(2) Medium users : pengguna internet yang menghabiskan

waktu antara 10 sampai 40 jam per bulan.

(3) Light users : pengguna internet yang menghabiskan waktu

kurang dari 10 jam per bulan.

f. Hubungan Pemanfaatan Multimedia Internet dengan Upaya

Pencegahan HIV/AIDS

Hubungan Pemanfaatan multimedia internet dengan upaya

pencegahan dapat diliat dari penelitian sebelumnya oleh Manafe dkk

pada penelitian tentang “Hubungan antara Pengetahuan, Sikap, Peran

Guru, Media Informasi (Internet) dan Peran Teman Sebaya dengan

Tindakan Pencegahan HIV/AIDS pada Siswa di SMA Negeri 4 Manado”

menunjukan bahwa terdapat hubungan antara peran media informasi

(internet) dengan tindakan pencegahan infeksi HIV/AIDS yaitu sebesar

p= 0.006. 28

g. Pengukuran Pemanfaatan Multimedia Internet

Pemanfaatan multimedia internet merupakan proses dimana

responden memanfaatkan multimedia internet dengan melihat,

mendengar, dan membaca informasi yang berhubungan dengan

HIV/AIDS. Karena pengukuran pemanfaatan multimedia internet yang

baku tidak ada, maka bertitik tolak dari penelitian Deni Eka Widyastuti

tahun 2010 yang menyatakan Pengukuran pemanfaatan multimedia

internet dapat dilakukan dengan kategori sebagai berikut: 27

1) Sering : pemanfaatan internet > 1,5 jam tiap akses

2) Jarang: pemanfaatan internet 21 menit-1,5 jam tiap akses.
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6. HIV/AIDS

a. Pengertian

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus

yang menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).

AIDS adalah tahap lanjut dan infeksi HIV yang menyebabkan

beberapa infeksi lainnya. Virus akanmemperburuk sistem kekebalan

tubuh dan penderita HIV / AIDS akan berakhir dengan kematian

dalam waktu 5 - 10 tahun kemudian jika tanpa pengobatan yang

cukup.1

b. Triad epidemiologi HIV/AIDS

Triad epidemilogi HIV/AIDS terdiri dari: 1

1) Agent

HIV termasuk Netrovirus yang mudah mengalami mutasi

sehingga sulit untuk menemukan obat yang dapat

membunuh.Virus tersebut.Daya penularan pengidap HIV

tergantung pada sejumlah virus yang ada di dalam darahnya,

semakin tinggi / semakin banyak virus dalam darahnya semakin

tinggi daya penularannya sehingga penyakitnya juga semakin

parah.Virus HIV atau virus AIDS, sebagaimana virus lainnya

sebenarnya sangat lemah dan mudah mati di luar tubuh. Virus

akan mati bila dipanaskan sampai temperatur 60℃ selama 30

menit, dan lebih cepat dengan mendidihkan air. Seperti

kebanyakan virus lain, virus AIDS ini dapat dihancurkan dengan

detergen yang dikonsentrasi dan dapat dinonaktifkan dengan
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radiasi yang digunakan untuk mensterilkan peralatan medis atau

peralatan lain.

2) Pejamu

Host pada HIV adalah manusia. Virus berkembang biak di

tubuh manusia dengan cepat dan hidup di aliran darah, cairan

semen dan cairan vagina. Air susu ibu yang terinfeksi HIV juga

rentan mengandung virus ini. Daya tahan tubuh ODHA (orang

dengan HIV-AIDS) harus selalu dijaga dengan makanan yang

sehat dan mengkonsumsi obat Anti retroviral untuk

memperlambat perkembangan virus HIV di dalam tubuh

Host.Mereka bisa sehat layaknya Host yang tidak mengidap.

3) Lingkungan

Lingkungan biologis sosial, ekonomi, budaya, dan agama

sangat menentukan penyebaran AIDS. Lingkungan biologis

adanya ulkus genitalis, Herpes Simpleks dan STS (Serum Test

for Sypphilis) yang positif akan meningkatkan pravalensi HIV

karena luka-luka ini menjadi tempat masuknya HIV. Faktor

biologis lainnya adalah penggunaan obat KB.Pada para WTS di

Nairobi terbukti bahwa kelompok yang menggunakan obat KB

mempunyai prevalensi HIV lebih tinggi.

Faktor sosial, ekonomi, budaya dan agama secara bersama-

sama atau sendiri-sendiri sangat berpengaruh seksual

masyarakat.Bila semua faktor ini menimbulkan permissiveness di
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kalangan kelompok seksual aktif, maka mereka sudah ke dalam

keadaan promiskuitas.

c. Mekanisme penyakit

Mekanisme penyakit HIV/AIDS yaitu: 1

1) Tahap Prepatogenesis

Tahap prepatogenesis tidak terjadi pada penyakit HIV/AIDS.Hal

ini karena penularan penyakit HIV terjadi secara kontak langsung

dengan penderita melalui kontak cairan pada alat reproduksi,

kontak darah (misalnya transfusi darah, kontak luka),

penggunaan jarum suntik secara bergantian dan kehamilan.

2) Tahap Patogenesis

Pada fase ini virus akan menghancurkan sebagian besar atau

keseluruhan sistem imun penderita dan penderita dapat

dinyatakan positif mengidap AIDS. Gejala klinis pada orang

dewasa ialah jika ditemukan dua dari tiga gejala utama dan satu

dari lima gejala minor. Gejala utama yaitu demam

berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam

kurun waktu 3 bulan, dan diare kronis selama selama lebih dari 1

bulan secara berulang-ulang maupun terus menerus. Gejala

minor yaitu batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, munculnya

herpes zoster secara berulang-ulang, infeksi pada mulut dan

tenggorokan yang disebabkan oleh candida albicans, bercak-

bercak gatal diseluruh tubuh, serta pembengkakan kelenjar getah

bening secara menetap diseluruh tubuh.
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3) Tahap Inkubasi

Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan sejak seseorang

terpapar virus HIV sampai dengan menunjukkan gejala-gejala

AIDS. Waktu yang dibutuhkan rata-rata cukup lama mencapai

kurang lebih 12 tahun dan semasa inkubasi penderita tidak

menunjukkan gejala-gejala sakit.Selama masa inkubasi ini

penderita disebut penderita HIV.Pada fase ini terdapat masa

dimana virus HIV tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan

laboratorium kurang lebih 3 bulan sejak tertular HIV.Selama

masa inkubasi penderita HIV sudah berpotensi untuk

menularkan virus HIV.Mengingat masa inkubasi yang relatif

lama dan penderita HIV tidak menunjukkan gejala-gejala sakit,

maka sangat besar kemungkinan penularan terjadi pada fase

inkubasi ini.

4) Tahap penyakit dini

Penderita mengalami demam selama 3 sampai 6 minggu

tergantung daya tahan tubuh saat mendapat kontak virus HIV

tersebut. Setelah kondisi membaik, orang yang terkena virus

HIV akan tetap sehat dalam beberapa tahun dan perlahan

kekebalan tubuhnya menurun/ lemah hingga jatuh sakit karena

serangan demam yang berulang. Satu cara untuk mendapatkan

kepastian adalah dengan menjalani uji antibodi HIV terutama

jika seseorang telah melakukan aktivitas yang beresiko terkena

virus HIV.
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5) Tahap penyakit lanjut

Pada tahap ini penderita sudah tidak bisa melakukan apa-apa.

Penderita mengalami napas pendek, henti napas sejenak, batuk

serta nyeri dada.Penderita mengalami jamur pada rongga mulut

dan kerongkongan. Terjadinya gangguan pada saraf central

mengakibatkan kurang ingatan, sakit kepala, susah

berkonsentrasi, sering tampak kebingungan dan respons anggota

gerak melambat. Pada sistem persyarafan ujung akan

menimbulkan nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki,

refleks tendon yang kurang selalu mengalami tensi darah rendah

dan impotent. Pederita mengalami serangan virus cacar air

(herpes simplex) atau cacar air (herpes zoster) dan berbagai

macam penyakit kulit yang menimbulkan rasa nyeri pada

jaringan kulit. Lainnya adalah mengalami infeksi jaringan

rambut pada kulit (folliculities), kulit kering berbercak-bercak.

6) Tahap post patogenesis

Fase ini merupakan fase terakhir dari perjalanan penyakit AIDS

pada tubuh penderita.Fase akhir dari penderita penyakit AIDS

adalah meninggal dunia.

d. Tahapan HIV / AIDS

Ada beberapa tahapan HIV:1

1) Tahapan Pertama (Periode Jendela)

Pada tahap ini, HIV masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk

antibodi dalam darah.Penderita HIV tampak dan merasa sehat.
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Pada tahap ini, tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus.

Tahap ini berlangsung selama 2 minggu sampai 6 bulan .

2) Tahap Kedua (HIV A Simptomatik/ Masa Laten)

Pada tahap ini HIV mulai berkembang di dalam tubuh.Tes HIV

sedah bisa mendeteksi keberadaan virus karena antibodi mulai

terbentuk. Penderita tampak sehat selama 5-10 tahun, bergantung

pada daya tahan.Rata-rata penderita bertahan selama 8 tahun.

Namun dinegara berkembang, durasi tersebut lebih pendek

3) Tahap Ketiga (Ada Gejala Penyakit)

Pada tahap ini penderita dipastikan positif HIV dengan sistem

kekebalan tubuh yang semakin menurun. Mulai muncul gejala

infeksi oportunitis, misalnya pembengkakan kelenjar limfa dan

diare terus menerus. Umumnya tahap ini berlangsung selama 1

bulan, bergantung pada daya tahan tubuh penderita.

4) AIDS

Pada tahap ini penderita positif menderita AIDS. Sistem

kekebalan tubuh semakin turun. Berbagai penyakit lain (infeksi

opurtunitis) menyebabkan kondisi penderita semakin parah.

e. Mekanisme Penularan Penyakit

HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia.Cairan yang

berpotensial mengandung HIV adalah darah, cairan sperma, cairan

vagina, dan ASI. Penularan HIV dapat terjadi melalui berbagai cara,

yaitu: 1
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1) Seksual

Penularan melalui hubungan heteroseksual adalah yang paling

dominan dari semua cara penularan. Penularan melalui hubungan

seksual dapat terjadi selama senggama laki-laki dengan perempuan

atau laki-laki dengan laki-laki.Senggama berarti kontak seksual

dengan penetrasi vaginal, anal (anus), oral (mulut) antara dua

individu.Resiko tertinggi adalah penetrasi vaginal atau anal yang

tidak terlindung dari individu yang terinfeksi HIV.

2) Melalui transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar

dengan virus HIV

3) Melalui jarum suntik atau alat kesehatan lain yang ditusukkan

atau tertusuk kedalam tubuh yang terkontaminasi dengan virus

HIV, seperti jarum tato atau pada pengguna narkotik suntik

secara bergantian. Bisa juga terjadi ketika melakukan prosedur

tindakan medik ataupun terjadi sebagai kecelakaan kerja bagi

petugas kesehatan.

4) Melalui silet atau pisau, pencukur jenggot secara bergantian

hendaknya dihindari karena dapat menularkan virus HIV kecuali

benda-benda tersebut disterilkan sepenuhnya sebelum

digunakan.

5) Melalui transplantasi organ pengidap HIV

6) Penularan dari ibu ke anak. Kebanyakan infeksi HIV pada anak

didapat dari ibunya saat ia dikandung, dilahirkan dan sesudah

lahir melalui ASI



53

Virus HIV sangat mudah menular melalui hubungan seksual

dari orang yang positif HIV ke pasangan yang sehat pada perilaku

seksual beresiko (tanpa kondom). Resiko penularan HIV akan

meningkat jika ada luka atau sakit di sekitar vagina atau penis,

apalagi jika melakukan hubungan seksual melalui anus karena anus

lebih mudah terluka, berbeda dengan oral seks yang memiliki

resiko rendah menularkan HIV jika orang yang terinfeksi tidak

memiliki gusi berdarah atau luka kecil di mulut dan tenggorokan

mereka.9

Cairan tubuh yang tidak mengandung virus HIV pada penderita

HIV+ antara lain: saliva (air liur atau air ludah), feses, air mata, air

keringat serta urine.Tidak ada bukti penularan HIV melalui kontak

sosial. AIDS tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan

penderita, berjabat tangan, berpelukan, penderita batuk atau bersin

di depan kita, berciuman di pipi, melalui alat makan atau minum,

gigitan nyamuk atau serangga lain, berenang bersama,

menggunakan wc bersama. 9

f. Area pencegahan HIV/AIDS

Penyebaran HIV dipengaruhi oleh perilaku beresiko kelompok-

kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut adalah:9

1) Kelompok Tertular (Infected People)

Kelompok tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi

HIV.Pencegahan ditujukan untuk menghambat lajunya
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perkembangan HIV, memelihara produktifitas individu dan

meningkatkan kualitas hidup.

2) Kelompok Beresiko Tertular Atau Rawan Tertular (High - Risk

People)

Kelompok beresiko tertular adalah mereka yang berperilaku

sedemikian rupa sehingga sangat beresiko untuk tertular

HIV.Dalam kelompok ini termasuk penjaja seks baik perempuan

maupun laki-laki, pelanggan penjaja seks, penyalahgunaan napza

suntik dan pasangannya, lelaki suka lelaki,

narapidana.Pencegahan pada kelompok ini ditujukan untuk

mengubah perilaku beresiko menjadi perilaku aman.

3) Kelompok Rentan (Vulnerable People)

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena

lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan

keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga

rentan terhadap penularan HIV.Termasuk kelompok rentan

adalah orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer,

perempuan, remaja, anak jalanan, pengungsi, ibu hamil penerima

transfusi darah dan petugas pelayanan kesehatan.Pencegahan

untuk kelompok ini ditujukan agar tidak melakukan kegiatan-

kegiatan yang berisiko tertular HIV (Menghambat menuju

kelompok berisiko).
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4) Masyarakat Umum (General Population)

Masyarakat umum adalah mereka yang tidak termasuk dalam

ketiga kelompok terdahulu.Pencegahan ditujukan untuk

peningkatan kewaspadaan, kepedulian dan keterlibatan dalam

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di

lingkungannya.

g. Gejala

Seorang dewasa > 12 tahun dianggap menderita AIDS bila

menunjukkan tes HIV positif dengan sekurang-kurangnya 1 gejala

minor.1

1) Gejala mayor

a) BB menurun > 10 % dalam 1 bulan

b) Diare kronik >1 bulan

c) Demam berkepanjangan >1 bulan

d) Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis

e) Demensia/HIV ensefalopati

2) Gejala minor

a) Batuk menetap > 1 bulan

b) Dermatitis generalisata

c) Herpes zooster multi segmental dan atau berulang

d) Kandidiasis oro-faringeal

e) Herpes simpleks kronis progressif

f) Limfadenopati generalisata

g) Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita
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h) Rhinitis cytomegalovirus

i) Dan jika dijumpai tanda sarcoma kaposi, pneumonia yang

mengancam jiwa dan berulang dapat segera dilaporkan sebagai

kasus AIDS walau tanpa pemeriksaan laboratorium.

7. Remaja

a. Pengertian Remaja

Masa remaja menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun

sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22

tahun bagi pria.Masa remaja adalah masa peralihan dari pubertas ke

dewasa, yaitu umur 11-19/20 tahun. Pada masa ini mulai terbentuk

perasaan identitas individu, pencapaian emansipasi dalam keluarga, dan

usahanya untuk mendapatkan kepercayaan dari ayah dan ibu. Pada masa

peralihan tersebut, individu matang secara fisiologi dan kadang-kadang

psikologi.29

b. Batasan Remaja

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada tiga tahap

remaja meliputi: 30

1) Remaja Awal (Early Adolescent) 10-12 Tahun

Masa yang ditandai dengan berbagai perubahan tubuh yang cepat,

sering mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri, dan

pada saat ini remaja mulai mencari identitas diri.

2) Remaja Madya (Middle Adolescent) 13-16 Tahun

Ditandai dengan bentuk tubuh yang sudah menyerupai orang

dewasa.Oleh karena itu, remaja sering diharapkan dapat
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berperilaku seperti orang dewasa, meskipun belum siap secara

psikologi.Pada masa ini sering terjadi konflik, karena remaja

sudah mulai ingin bebas mengikuti teman sebaya yang erat

kaitannya dengan pencarian identitas, sedangkan dilain pihak

mereka masih bergantung dengan orang tua.

3) Remaja Akhir (Late Adolescent) 17-21 Tahun

Ditandai dengan pertumbuhan biologis yang sudah melambat,

tetapi masih berlangsung ditempat-tempat lain. Emosi, minat,

konsentrasi, dan cara berfikir remaja akhir mulai stabil,

kemampuan untuk menyelesaikan masalahpun meningkat.

c. Perkembangan Remaja dan Tugasnya

Seiring dengan tumbuh dan berkembanganya seorang individu,

dari masa kanak-kanak sampai dewasa, individu memiliki tugas

masing-masing pada setiap tahapan usia, individu tersebut

mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepandaian, keterampilan,

pengetahuan, sikap, dan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan

pribadi. Kebutuhan pribadi itu muncul dari dalam diri yang diransang

oleh kondisi di sekitarnya atau masyarakat.29

Tugas perkembangan remaja difokuskan pada upaya meninggalkan

sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai

kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa.29

1) Mampu menerima keadaan fisiknya

2) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa
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3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang

berlainan jenis.

4) Mencapai kemandirian emosional

5) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang

sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota

masyarakat.

6) Memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan

orang tua.

7) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang

diperlukan untuk memasuki dunia dewasa.

8) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan.

9) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab

kehidupan keluarga.

d. Perubahan Kejiwaan pada Masa Remaja

Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja

adalah sebagai berikut:29

1) Perubahan emosi

a) Sensitif, perubahan-perubahan kebutuhan, konflik nilai

antara keluarga dengan lingkungan dan perubahan fisik

menyebabkan remaja sangat sensitif misalnya mudah

menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa

tanpa alasan yang jelas. Umumnya sering terjadi pada

remaja putri, terlebih sebelum menstruasi.
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b) Mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan. Mau

rangsangan luar yang mempengaruhinya, mudah

tersinggung sehingga mudah terjadi perkelahian, tawuran

pada anak laki-laki, suka mencari perhatian dan bertindak

tanpa berpikir dahulu.

c) Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih

senang pergi bersama temannya daripada tinggal dirumah.

2) Perubahan intelegensi

a) Cenderung mengembangkan cara berfikir abstrak, suka

membuat kritikan.

Cara berfikir abstrak menunjukan perhatian pada

peristiwa yang tidak konkrit seperti pilihan pekerjaan,

corak hidup bermasyarakat,dan pilihan pasangan hidup

yang sebenarnya masih jauh di depannya. Kemampuan

berfikir abstrak akan berperan dalam perkembangan

kepribadiannya.

Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dan

teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi

dan orang tua.Remaja mulai bersikap kritis dan tidak mau

menerima begitu saja perintah-perintah atau aturan-aturan

yang ada.Mereka ingin juga mengetahui alasan dan sebab-

sebabnya.Tidak jarang dengan perkembangan

intelektualnya yang bersifat kritis ini, remaja mengalami
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konflik atau pertentangan dengan pihak orang tua atau

pendidik-pendidik.

b) Cenderung ingin mengetahui hal-hal baru sehingga muncul

perilaku ingin mencoba-coba.

Perilaku ingin coba-coba merupakan hal penting bagi

kesehtan reproduksi remaja.Perilaku mencoba hal yang

baru jika didorong oleh rangsangan seksual dapat

membawa remaja masuk pada hubungan seks pranikah

dengan segala akibatnya. Berikut adalah beberapa

permasalahan terkait perilaku remaja yang ingin mencoba

hal yang baru:29

(1) Kehamilan yang tidak diinginkan akan menjurus ke

aborsi tidak aman dan komplikasinya

(2) Kehamilan dan persalinan usia muda akan

menambah risiko kesakitan dan kematian ibu

(3) Penularan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS

(4) Ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat

adiktif

(5) Tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan,

pelecehan,dan transaksi seks komersial
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B. Kerangka Teori

Sumber: L. Green 15

Keterangan :

Tulisan yang dihitamkan : Variabel yang diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Teori Perilaku Kesehatan Upaya Pencegahan

HIV/AIDS

Faktor Pendorong
Pengetahuan
Sikap
Keyakinan
Kepercayaan
Nilai-nilai

Faktor Pemungkin
Sarana
Prasarana
Multimedia Internet

Faktor Penguat
Tokoh masyarakat
Tokoh agama
Tenaga kesehatan
Keluarga

Perilaku Kesehatan
Upaya Pencegahan

HIV/AIDS
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C. Kerangka Konsep

Variabel independen Variabel dependen

Gambar 2.2

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS
Remaja SMA di Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang

Tahun 2017.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep yang telah dikemukakan

maka hipotesis yang akan diuji adalah:

Ha : ada hubungan tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan HIV/AIDS

Ha : ada hubungan sikap dengan upaya pencegahan HIV/AIDS

Ha : ada hubungan pemanfaatan multimedia internet dengan upaya pencegahan

HIV/AIDS

Pengetahuan tentang
HIV/AIDS

Pemanfaatan
Multimedia Internet

Sikap terhadap
HIV/AIDS

Upaya Pencegahan
HIV/AIDS
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E. Definisi Operasional

Tabel 2.1
Definisi Operasional Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Upaya

Pencegahan HIV/AIDS
N
o

Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur Hasil ukur Skala
ukur

1. Upaya
Pencegahan
HIV/AIDS

Tindakan responden
yang dapat mencegah
terjadinya penularan
HIV/AIDS

Kuesioner Mengisi
angket

(1) Baik: jika
skor jawaban 
mean
(0) Tidak baik:
jika skor
jawaban < mean

Ordinal

2. Tingkat
Pengetahuan

Segala sesuatu yang
diketahui oleh responden
tentang HIV/AIDS:
(Pengertian, penyebab,
penularan, pencegahan.
dan gejala)

Kuesioner Mengisi
angket

(1) Baik: >50%
(0) Kurang baik:
≤ 50%

Ordinal

3. Sikap Respons tertutup
seseorang untuk
bertindak terhadap
suatu stimulus atau
objek yang ada
hubungannya dengan
HIV/AIDS sehingga
responden akan
menunjukkan sikap
positif atau negatif.

Kuesioner Mengisi
angket

(1) Positif: TT
rata-rata
(0) Negatif: T< T
rata-rata

Ordinal

4. Pemanfaatan
Multimedia
Internet

Suatu keadaan dimana
responden
memanfaatkan
multimedia internet
dengan melihat,
mendengar, dan
membaca informasi
yang berhubungan
dengan HIV/AIDS

Kuesioner Mengisi
angket

(1) Sering: jika
menggunakan
internet > 1,5
jam tiap akses
(0) Jarang jika
menggunakan
internet >21
menit-1,5 jam
tiap akses

Ordinal



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif analitik dengan

pendekatan cross sectional study (studi potong lintang) dimana data yang

menyangkut variabel independen dan variabel dependen, akan dikumpulkan

dalam waktu yang bersamaan. Variabel independen adalah tingkat

pengetahuan, sikap dan pemanfaatan multimedia internet. Variabel dependen

adalah upaya pencegahan HIV/AIDS yang dikumpulkan dengan

menggunakan kuisioner sebagai alat ukur dalam waktu yang bersamaan.31

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK

(Dedukasi Edukasi Kualiva) Padang.Penelitian dilaksanakan Agustus 2016 -

April 2017.Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 10 - 14 Januari 2017.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMA PGRI 3

Padang dan SMA DEK Padang kelas X dan XI yang berjumlah 124 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total

samplingsehingga jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel dalam

penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi tertentu.
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi yang hadir dan

bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed concent.

D. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan

kuisioner kepada siswa PGRI 3 Padang dan SMA DEK Padang kelas X

dan XI. Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang diisi oleh responden

langsung untuk mendapatkan informasi tingkat pengetahuan,

sikap,pemanfaatan multimedia internet, dan upaya pencegahan

HIV/AIDS responden. Saat pengisian kuisioner oleh responden, peneliti

menjelaskan cara pengisian kuisioner dan responden dapat menjawab

pertanyaan secara jujur.

b. Data sekunder

Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu dari data

yang dimiliki Dinas Kesehatan kota Padang tahun 2015 dan data jumlah

siswa di SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK Padang tahun 2017.

2. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

a. Meminta surat izin penelitian di Dinas Pendidikan Padang

b. Memberikan surat izin penelitian dari Dinas Pendidikan Padang ke

SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK Padang dan menetapkan

jadwal penelitian
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c. Menyebarkan kuisioner kepada responden tanggal 10 Januari – 14

Januari 2017. Pengumpulan data dilakukan ± 30 menit disetiap kelas.

Sebelum pengisian angket, peneliti memberikan penjelasan cara

mengisi angket selama ± 5 menit dan pengisian angket oleh

responden selama ± 25 menit. Sebelum responden mengumpulkan

angket, peneliti memeriksa kelengkapan jawaban responden. Jika

masih ada angket yang kosong, maka angket dikembalikan kepada

responden agar dapat diisi kembali.

1) Tanggal 10 Januari 2017 kuesioner disebarkan kepada

responden di SMA DEK Padang kelas XI IPA dan didapatkan 7

responden.

2) Tanggal 11 Januari 2017 kuesioner disebarkan kepada

responden di SMA DEK Padang kelas X 2 dan didapatkan 26

responden.

3) Tanggal 12 Januari 2017 kuesioner disebarkan kepada

responden di SMA DEK Padang kelas XI IPs dan didapatkan 10

responden.

4) Tanggal 13 Januari 2017 kuesioner disebarkan kepada

responden di SMA DEK Padang kelas X 1, didapatkan 24

responden dan di SMA PGRI 3 Padang kelas XI IPA, XI IPS,

dan kelas X didapatkan 50 responden.

5) Tanggal 14 Januari 2017 kuesioner disebarkan kepada

responden dan di SMA PGRI 3 Padang kelas XI IPA, XI IPS,

dan kelas X didapatkan 7 responden.
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E. Alat/Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden

untuk mengukur variabel upaya pencegahan, tingkat pengetahuan, sikap dan

pemanfaatan multimedia internet.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan mempergunakan langkah – langkah

sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Setelah kuesioner yang telah diisi responden dikembalikan maka peneliti

memeriksa kembali kelengkapan kuesioner.

2. Pengkodean (Coding)

Pemberian kode pada kuesioner yang telah terkumpul untuk

mempermudah dalam pengolahan data. Pada tahap ini semua data diberi

kode yaituKode yang diberikan pada variabel upaya pencegahan

HIV/AIDS (1) apabila responden memiliki upaya pencegahan yangbaik

yaitu jikaskor jawaban mean dan (0) apabila responden memiliki upaya

pencegahan yang tidak baik yaitu jika skor jawaban< mean. Untuk tingkat

pegetahuan adalah (1) tingkat pengetahuan baik apabila skor ≥ 50% dan (0)

untuk tingkat pengetahuan kurang baik apabila skor < 50%. Kemudian

untuk sikap diberi kode (1) untuk sikap positif apabila skor T ≥ T rata-rata

dan (0) untuk sikap negatif, yaitu apabila skor T <T rata-rata. Untuk

Pemanfaatan multimedia internet diberi kode (1) jika sering manfaatkan

multimedia internet > 1,5 jam tiap akses dan (0) yaitu jarang jika

menggunakan internet >21 menit-1,5 jam tiap akses.
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3. Memasukkan Data (Entry)

Setelah pemberian kode disetiap variabel, maka data dimasukkan kedalam

master tabel dan diolah secara komputerisasi.

4. Mentabulasi Data (Tabulating)

Setelah data diolah kemudian data ditabulasikan dan disajikan dalam

bentuk tabel distribusi frekuensi dari masing - masing variabel dependen

dan independen.

5. Pembersihan (Cleaning)

Setelah dimasukkan kedalam tabel, data diperiksa sehingga bersih dari

kesalahan.

G. Analisis Data

1. Analisis Univariat

Pada penelitian ini analisis univariat bertujuan untuk mengetahui

distribusi frekuensi tingkat pengetahuan, sikap, pemanfaatan multimedia

internet dan upaya pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan secara

komputerisasi.

2. Analisis Bivariat

Pengolahan data bivariat dilakukan menggunakan sistem

komputerisasi. Kemaknaan hubungan dilihat dari nilai p, bila p  (0,05)

maka disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara variabel

independen dengan variabel dependen atau Ha diterima H0 ditolak,

sebaliknya bila p > (0,05) maka disimpulkan tidak ada hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen atau Ha ditolak dan H0

diterima.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK

Padang. SMA PGRI 3 Padang beralamat di Jalan Seberang Padang Utara 1

No. 10, Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan,Kota Padang. SMA

DEK Padang beralamat di Jalan A.R Hakim No. 63, Ranah Parak Rumbio,

Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.Penelitian dilakukan dari tanggal 10

Januari 2017 sampai dengan 14Januari 2017.

SMA PGRI 3 Padang dan SMA DEK Padang merupakan bagian dari

wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang.SMA PGRI 3 Padang terdiri dari

5kelas yakni satu kelas X, dua kelas XI, dan dua kelas XII. Sarana yang

tersedia di SMA PGRI 3 Padang yakni terdiri dari 7 ruang kelas, 1 ruangan

majelis guru, 1 ruang perpustakaan, 1 labor komputer, 1 ruang bimbingan

konseling, 1 labor IPA, 1 ruang kantin, 1 ruang OSIS. Status SMA PGRI 3

Padang saat ini adalah terakreditasi B. Jumlah guru SMA PGRI 3 Padang

sebanyak 19 orang.Total siswa/i SMK PGRI 3 Padang sebanyak 100 orang.

SMA DEK Padang terdiri dari 6 kelas yakni dua kelas X, kelas, dua kelas

XI, dua kelas XII. Sarana yang tersedia di SMA DEK Padang yakni terdiri

dari 7 ruang kelas, 1 ruangan majelis guru, 1 ruang perpustakaan, 1 labor

komputer, 1 aula, 1 ruang kantin,. Status SMA DEK Padang saat ini adalah

terakreditasi A.Jumlah guru SMA DEK Padang sebanyak 10 orang.Total

siswa/i SMK DEK Padang sebanyak 90 orang.
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B. Karakteristik Responden Penelitian

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin pada

Remaja di SMAWilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

1 Laki-laki 59 47,6

2 Perempuan 65 52,4

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui terdapat 52,4% responden di SMA

wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017 berjenis kelamin laki-

laki.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Umur pada Remaja di

SMAWilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

No Umur Frekuensi Persentase (%)

1 14 5 4

2 15 41 33,1

3 16 46 37,1

4 17 24 19,4

5 18 6 4,8

6 19 1 0,8

7 20 1 0,8

Jumlah 124 100
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui terdapat 37,1% responden di

SMAwilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017 berusia 16 tahun.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Kelas pada Remaja di

SMAWilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

No Kelas Frekuensi Persentase (%)

1 X 78 62,9

2 XI 46 37,1

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui terdapat 62,9% responden di

SMAwilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017 merupakan

siswa kelas X.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Agama pada Remaja di

SMAWilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

No Agama Frekuensi Persentase (%)

1 Islam 88 71

2 Katolik 18 14,5

3 Kristen Protestan 12 9,7

4 Buddha 6 4,8

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui terdapat 71% responden di

SMAwilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017 beragama Islam.
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Tabel 4.5
Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Suku pada Remaja di SMA

Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

No Suku Frekuensi Persentase (%)

1 Minang 74 59,7

2 Tionghoa 20 16,1

3 Jawa 10 8,1

4 Sunda 3 2,4

5 Melayu 7 5,6

6 Batak 10 8,1

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui terdapat 59,7 % responden di

SMAwilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017 memiliki suku

Minang.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Tempat Tinggal pada

Remaja di SMAWilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

No Tempat Tinggal Frekuensi Persentase (%)

1 Sendiri/kost 0 0

2 Bersama Orang Tua /
Keluarga

124 100

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui terdapat 100 % responden di

SMAwilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017 tinggal bersama

orang tua/ keluarga.
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C. Hasil Penelitian

1.Analisis Univariat

a. Upaya pencegahan HIV/AIDS pada Remaja di SMA di Wilayah Kerja

Puskesmas Seberang Padang Tahun 2017

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Upaya Pencegahan terhadap Penularan HIV/AIDS

pada Remaja SMA di Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

Upaya Pencegahan
HIV/AIDS

Frekuensi Persentase (%)

Baik 69 55,6

Tidak baik 55 44,4

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui terdapat 69 responden (55,6%) yang

upaya pencegahan HIV/AIDS baik.

b. Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDSpada Remaja di SMA di

Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2017

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan mengenai HIV/AIDS pada

Remaja di SMA Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase (%)

Tinggi 68 54,8

Rendah 56 45,2

Jumlah 124 100
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa terdapat 68 responden (54,8%)

yang tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS baik.

c. Sikap terhadap HIV/AIDS pada Remaja di SMA di Wilayah Kerja

Puskesmas Seberang Padang Tahun 2017

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Sikap terhadap HIV/AIDS pada Remaja di SMA

Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

Sikap Frekuensi Persentase (%)

Positif 70 56,5

Negatif 54 43,5

Jumlah 124 100

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa terdapat 70 responden (56,5%)

yang sikap terhadap HIV/AIDS positif.

d. Pemanfaatan Multimedia Internet tentang HIV/AIDS pada Remaja di

SMA di Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2017

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Multimedia Internet mengenai HIV/AIDS

pada Remaja di SMA Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

Pemanfaatan
Multimedia Internet

Frekuensi Persentase (%)

Sering 30 24,2

Jarang 94 75,8

TOTAL 124 100
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui terdapat 94 responden (75,8%)

jarang memanfaatkan multimedia internet mengenai HIV/AIDS.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. Uji statistik yang

digunakan adalah uji Chi-Square dengan program komputer dengan batas

kemaknaan 0,05 yang artinya apabila nilai p ≤ 0,05 maka terdapat

hubungan bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen.

Apabila nilai p > 0,05 maka tidak terdapat hubungan bermakna antara

variabel independen dan variabel dependen.

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan mengenai HIV/AIDS dengan

Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Tabel 4.11
Hubungan Tingkat Pengetahuan mengenai HIV/AIDS dengan Upaya

Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja SMA di Wilayah Kerja
Puskesmas Seberang Padang

Tahun 2017.

Tingkat
Pengetahuan

Upaya pencegahan HIV/AIDS
Baik Tidak baik Total

f % f % f %

Baik 48 70,6 20 29,4 68 100

Kurang baik 21 37,5 35 62,5 56 100

Jumlah 69 55,6 55 44,4 124 100

p value = 0,000

Dari tabel 4.11 dapat diketahui dari 68 responden dengan tingkat

pengetahuan baiksebanyak 48 responden (70,6%) yang melakukan upaya
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pencegahan HIV/AIDS yang baik.Dari 56 responden yang tingkat pengetahuan

kurang baik sebanyak 20 responden (35,7%)yang melakukan upaya pencegahan

HIV/AIDS yang baik. Responden dengan tingkat pengetahuan rendah terdapat

20 responden (35,7%) melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS yang baik. Uji

statistik memperlihatkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat

pengetahuan mengenai HIV/AIDS dengan upaya pencegahan HIV/AIDS pada

remaja di SMA wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017, dimana

p value = 0,000 (p ≤ 0,05).

b. Hubungan Sikap Remaja mengenai HIV/AIDS dengan Upaya

Pencegahan HIV/AIDS

Tabel 4.12
Hubungan Sikap mengenai HIV/AIDS dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS

pada Remaja di SMA Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang
Tahun 2017.

Sikap

Upaya pencegahan HIV/AIDS
Baik Tidak baik Total

F % f % f %

Positif 43 61,4 27 38.6 70 100

Negatif 21 38,9 33 61,1 54 100

Jumlah 64 51,6 60 48,4 124 100

p value = 0,006

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 70 responden yang memiliki

sikap positif sebanyak 43 responden (61,4%) melakukan upaya pencegahan

HIV/AIDS yang baik dan dari 54 responden dengan sikap negatif, sebanyak 21

responden (38,9%) melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS yang tidak baik.
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Responden dengan sikap negatif yaitu 21 responden (38,9%) melakukan upaya

pencegahan HIV/AIDS yang baik. Uji statistik memperlihatkan terdapat

hubungan yang bermakna antara sikap mengenai HIV/AIDS dengan upaya

pencegahan hiv/aids pada remaja di SMA wilayah kerja Puskesmas Seberang

Padang tahun 2016, dimana p value = 0,006 (p < 0,05).

c. Hubungan Pemanfaatan Multimedia Internet mengenai HIV/AIDS

dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Tabel 4.13
Hubungan Pemanfaatan Multimedia Internet Mengenai HIV/AIDS dengan

Upaya Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja di SMAWilayah Kerja
Puskesmas Seberang Padang

Tahun 2017.

Pemanfaatan
Multimedia Internet

Upaya Pencegahan HIV/AIDS
Baik Tidak baik Total

f % f % f %

Sering 13 43,3 17 56,7 30 100

Jarang 56 59,6 38 40,4 94 100

Jumlah 69 55,6 55 44,4 124 100

p value = 0,178

Dari tabel 4.13 dapat diketahui terdapat 30 responden yang sering

memanfaatkan multimedia internet mengenai HIV/AIDS sebanyak 13

responden (43,3%) melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS yang baik dan

dari 94 responden yang jarang memanfaatkan multimedia internet mengenai

HIV/AIDS sebanyak 56 responden (55,6%) melakukan upaya pencegahan

HIV/AIDS yang baik. Uji statistik memperlihatkan tidak terdapat hubungan

yang bermakna antara pemanfaatan multimedia internet mengenai HIV/AIDS
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terhadap upaya pencegahan HIV/AIDS pada remaja di SMA wilayah kerja

Puskesmas Seberang Padang tahun 2017., dimana p value = 0,178 (p > 0,05).

D. Pembahasan

1. Univariat

a. Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 124 responden,

terdapat 69 responden (55,6%) yang upaya pencegahan HIV/AIDS baik.

Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden

memiliki upaya yang baik dalam pencegahan penularan HIV/AIDS. Hal

ini berarti responden telah memiliki tindakan yang baik terhadap hal-hal

yang berhubungan dengan HIV/AIDS dan melakukan tindakan-tindakan

pencegahan penularan HIV/AIDS untuk mencegah penyebarluasan

HIV/AIDS.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampi dkk dengan

judul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dengan Tindakan Pencegahan

HIV/AIDS pada Siswa Manado Internasional School”. Penelitian ini

diperoleh hasil sebagian besar sudah melakukan tindakan pencegahan

HIV/AIDS dengan jumlah 79 responden (65,8%). Hasil penelitian ini yaitu

sebagian besar responden sudah melakukan tindakan pencegahan

HIV/AIDS dengan baik.20

Upaya pencegahan HIV/AIDS sendiri erat kaitannya dengan perilaku

seseorang terhadap kesehatan reproduksinya.Lawrence Green

menganalisis perilaku manusia ditentukan 3 faktor; Pertama, faktor
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predisposisi (predisposing factors) seperti pengetahuan, sikap,

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, motivasi dan sebagainya. Kedua,

faktor pemungkin (enabling factors) seperti lingkungan fisik, fasilitas

kesehatan, ketersedian informasi dan sebagainya. Ketiga, faktor

pendorong atau penguat (reinforcing factors) seperti sikap petugas

kesehatan, dukungan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.15

Menangani HIV/AIDS pada remaja dan dewasa muda dapat dilakukan

melalui; pertama,pendidikan untuk mendapatkan informasi tentang

HIV/AIDS di sekolah dari guru, perawat sekolah, atau saat pembelajaran

di kelas. Kedua pencegahan, menurut Tevendale dan Lightfoot dengan

mengurangi perilaku beresiko tinggi, meningkatkan perilaku sehat, dan

meningkatkan kualitas hidup. Ketiga pencegahan dengan melakukan tes

HIV/AIDS untuk mengetahui status seseorang.9,18

Beberapa strategi untuk dalam meningkatkan perilaku pencegahan

HIV dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat

HIV/AIDS yaitu dengan pertama advokasi yang diakukan oleh stakeholder

dengan melakukan penguatan, perubahan, dan membuat kebijakan. Kedua

dengan kegiatan bina suasana seperti penyampaian pesan tentang

HIV/AIDS dilakukan dengan media masa seperti televisi, radio, koran atau

majalah serta dengan website, facebook, twitterdengan sasaran utama

adalah penduduk usia 15-24 tahun. Ketiga kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan denganIntervensi Berbasis Sekolah dan

Intervensi Berbasis Luar Sekolah (Tempat Kerja, Komunitas dan Tempat

Nongkrong).13
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Responden yang menjawab ya untuk pertanyaan “saya tidak pernah

melakukan hubungan seksual” sebanyak 118 responden (95,2%) dan

menjawab ya untuk pertanyaan “saya tidak pernah menggunakan jarum

suntik bergantian” sebanyak 120 responden (96,8%). hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar responden tidak pernah melakukan tindakan yang

dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS.

Menurut peneliti, tingginya frekuensi upaya pencegahan HIV/AIDS

dapat berdampak positif dalam menekan laju penularan HIV/AIDS. Hal ini

karena jika pada masa remaja mereka cenderung melakukan upaya

pencegahan yang baik maka saat dewasa kemungkinan besar mereka

terhindar dari penularan HIV/AIDS, karena pada masa dewasa pendidikan,

pengetahuan, tanggung jawab dan kemampuan berfikir akan meningkat

sehingga mereka lebih hati-hati dalam bergaul dan melakukan tindakan.

Upaya pencegahan yang baik dapat disebabkan oleh kegiatan positif

yang dilakukan remaja. Kegiatan positif seperti ekskul, les, melakukan

hobi yang positif dapat mengalihkan perhatian remaja dari hal-hal yang

dapat menularkan HIV/AIDS seperti seks bebas, penggunaan NAPZA, dll.

Remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru sehingga muncul perilaku

coba-coba yang dapat menjerumuskan remaja kepada seks bebas jika

disertai dengan rangsangan seksual dan narkoba. Oleh karena itu peran

orang tua, guru, sekolah dan teman juga dapat mempengaruhi tindakan

remaja.

Orang tua sebagai guru pertama dan orang terdekat remaja dapat

memberikan informasi mengenai seks di usia dini dan narkoba serta
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akibatnya pada remaja sehingga memiliki pengetahuan yang baik dan

dapat menghindari seks bebas dan narkoba yang dapat menularkan

HIV/AIDS. Orang tua juga dapat menerapkan aturan agar remaja tidak

terjerumus ke hal-hal negatif seperti mengawasi kegiatan remaja,

memantau teman-teman remaja, menyediakan waktu untuk berkumpul dan

mendengarkan pendapat remaja sehingga sehingga remaja dapat merasa

dicintai dan dihargai oleh orang tuanya. Sehingga remaja tidak perlu

mencari pelarian kepada hal-hal negatif untuk mendapatkan perhatian dari

orang tuanya.

Guru dan sekolah berperan dalam memberikan pendidikan dan moral

remaja dengan memberikan pengetahuan dan akibat dari seks bebas,

narkoba, dan minuman keras. Sekolah sebagai sarana penghubung tenaga

kesehatan dengan remaja dalam pemberian informasi mengenai kesehatan

reproduksi termasuk HIV/AIDS. Pada masa ini, remaja cenderung ingin

mengikuti dan berkumpul dengan teman sebayanya. Sehingga peran teman

sangat mempengaruhi tindakan remaja. Jika remaja memiliki teman yang

baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menularkan HIV/AIDS maka

akan mempengaruhi teman-temannya untuk tidak melakukan hal-hal dapat

menularkan HIV/AIDS begitu pun sebaliknya.

b. Tingkat Pengetahuan

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 124 responden,

terdapat 68 responden (54,8%) yang tingkat pengetahuan tentang

HIV/AIDS tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa responden

sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS.
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Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tampi dkk

dengan judul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dengan Tindakan

Pencegahan HIV/AIDS pada Siswa Manado Internasional School”.

Penelitian ini diperoleh hasil sebagian besar sudah mempunyai

pengetahuan baik dengan jumlah 84 responden (70%). 20

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yg diketahui berkenaan

dengan suatu hal/objek yang terjadi setelah dilakukannya pengindraan

dengan pancaindra terhadap hal/objek tersebut.Pengetahuan merupakan

salah satu faktor penting dalam pembentukan perilaku dan tindakan

seseorang. Hal ini dikarenakan sebelum seseorang melakukan sebuah

tindakan maupun perilaku, mereka sebelumnya harus tau apa manfaat dan

kerugian dari tindakan maupun perilaku tersebut.19

Selain itu, menurut Maliono dkk tingkat pengetahuan dapat

dipengaruhi oleh: pertama, sosial ekonomi, semakin tinggi tingkat sosial

ekonomi seseorang makaakan mendukung mereka untuk mendapatkan

sarana dan prasarana untuk memperoleh pengetahuan seperti buku,

mengakses internet dan lain-lain. Kedua, kultur (budaya dan agama),

informasi akan disaring sesuai dengan agama dan kebudayaan yang

dimiliki. Ketiga pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka akan

mempermudah seseorang untuk menyesuaikan diri dengan hal baru.

Keempat, pengalaman, dengan pendidikan yang tinggi, maka pengalaman

akan lebih luas, sedangkan semakin tua umur seseorang maka

pengalamannya akan semakin banyak.19
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Responden yang menjawab betul untuk pertanyaan “apakah

HIV/AIDS dapat disembuhkan” sebanyak 91 orang (73,4%), sehingga

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden megetahui jika

HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan sehingga satu-satunya cara agar

tidak terinfeksi adalah dengan melakukan pencegahan. Responden yang

menjawab betul untuk pertanyaan “bagaimana cara pencegahan

HIV/AIDS” sebanyak 74 responden (59,7%). hal ini menunjukkan bahwa

lebih dari separuh responden mengetahui cara pencegahan HIV/AIDS.

Namun, berdasarkan jawaban yang diberikan responden pada soal

mengenai pencegahan dan penularan HIV/AIDS masih didapatkan hasil

yang tinggi pada jawaban yang salah. Jawaban yang paling banyak

dijawab responden salah pada pertanyaan tentang pencegahan dan

penularan HIV/AIDS yaitu pertanyaan “Apakah dengan gigitan nyamuk

yang menghisap darah penderita HIV/AIDS dapat menularkan

HIV/AIDS?” sebanyak 88 (71 %) responden. Pada pertanyaan “HIV

dapat ditularkan melalui kontak dengan..” 79 (63,7 %) responden

menjawab salah. Sehingga dapat dilihat bahwa responden menganggap

jika air mata, keringat dan air liur dapat menularkan HIV/AIDS.

Pada pertanyaan “Bagaimana penularan HIV terjadi?” sebanyak 74

responden (59,7 %) menjawab salah. Hal ini menunjukkan bahwa 59,7%

responden menjawab penularan HIV terjadi melalui pemakaian alat

makan dan minum dan toilet bersama. Pada pertanyaan “Manakah usaha

perlindungan diri untuk mencegah HIV” sebanyak 79 responden (63,7 %)

salah, mereka menjawab dengan mengkonsumsi pil KB dan imunisasi.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa 54,8% responden

memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS. Angka

tersebut menunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki

memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang HIV-AIDS.Hal ini

kemungkinan dikarenakan saat ini sangat mudah untuk mendapatkan

informasi apapun dengan cepat dan mudah. Pengetahuan tidak hanya

didapat melalui buku namun juga dapat melalui orang tua, teman, guru,

dan media massa (radio, televisi,majalah dll). Informasi yang didapat

juga harus ditelaah dan dipilah yang baik dan benar, agar remaja

mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat berperilaku yang

benar.

Namun berdasarkan jawaban responden pada beberapa pertanyaan

menunjukkan bahwa responden hanya mengetahui HIV/AIDS belum

memahami apa penyebab, bagaimana penularan dan pencegahan

HIV/AIDS. Sehingga masih perlu dilakukan pemberian informasi/ materi

mengenai HIV/AIDS pada remaja SMA di Wilayah kerja Puskesmas

Seberang Padang.

c. Sikap

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 124 responden,

terdapat 70 responden (56,5%) yang sikap terhadap HIV/AIDS positif.Hal

ini dapat menunjukkan bahwa lebih dari separoh responden sudah

memiliki sikap positif terhadap HIV/AIDS.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singale

mengenai hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang HIV/AIDS
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dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMK Negeri 3

Tahuna. Penelitian ini diperoleh hasil sebagian besar responden memiliki

sikap positif tentang HIV/AIDS yaitu 171 orang (73,7%) dan sikap negatif

sebanyak 61 orang (26,3%).24

Sikap adalah kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek

yang melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan lain.

Objek dalam sikap dapat berupa orang, benda, tempat, gagasan, situasi

atau kelompok..23

Faktor-faktor yang memengaruhi sikap menurut Azwar, yaitu

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting,

pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga

agama, pengaruh faktor emosional.19

Berdasarkan pada penelitian lebihdari separuh responden memiliki

sikap positif terhadap HIV/AIDS. Hal ini dapat ditunjukkan dari kuesioner

variabel sikap yang diisi oleh responden sebanyak 113 responden (91,1%)

memiliki sikap positif untuk mendapatkan penyuluhan/ informasi

mengenai HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan bahwa remaja merasa

membutuhkan dan menginginkan informasi mengenai HIV/AIDS.

Sebanyak 82 responden (66,1%) memiliki sikap positif terhadap

pernyataan “saya tidak akan berteman dengan penderita HIV/AIDS

meskipun mereka adalah teman baik saya”. hal ini menunjukkan bahwa

remaja mengetahui bahwa setiap penderita HIV/AIDS harus mendapatkan

dukungan bukan dijauhi.
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Menurut peneliti, responden dengan sikap positif dipengaruhi oleh

tingkat pengetahuan yang tinggi sehingga mempengaruhi seseorang untuk

bersikap, Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan yang tinggi sehingga

mempengaruhi seseorang untuk bersikap, dengan pengetahuan yang tinggi

seseorang akan mampu bersikap dengan benar karena adanya landasan

pengetahuan.

d. Pemanfaatan Multimedia Internet

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 124 responden, 94

responden (75,8%) jarang memanfaatkan multimedia internet mengenai

HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden jarang

menggunkan multimedia internet mengenai HIV/AIDS.

Selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiastuti

tahun 2010 tentang hubungan antara pemanfaatan akses internet dengan

sikap seks bebas pada remaja di SMK 1 Cokroaminoto Surakarta di

dapatkan hasil sebagian besar remaja yang mengakses internet untuk

mendapatkan materi pornografi adalah rendah (97,2%). 27

Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media berupa teks,

gambar, grafik, suara, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah

dikemas menjadi filedigital (komputerisasi) yang digunakan untuk

menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik.Computer

Technology Research (CTR), menyatakan bahwa orang hanya mampu

mengingat 20% dari yang dilihat dan 30 % dari yang didengar. Tetapi

orang dapat mengingat 50 % dari yang dilihat dan didengar dan 80 % dari

yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus. Multimedia dapat
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menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar dan dilakukan,

sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat yang lengkap

dalam proses pengajaran dan pembelajaran.25

Internet merupakan salah satu jenis atau kategori multimedia yang

terhubung dengan jaringan telekomunikasi (network-online).Internet

(Interconnected Network) merupakan jaringan global yang

menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya diseluruh

dunia.Faktor utama daya tarik internet adalah kemampuannya dapat

mengakses informasi teks, audio, gambar, ilustrasi dan lain-lain dari

berjuta-juta web di internet dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan

dengan media komunikasi/informasi yang lain.25

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, responden sebagian

besar memanfaatkan internet yang berkaitan dengan HIV/AIDS seperti

pornografi, LGBT, NAPZA, tatto/tindik jarang sebanyak 94 responden

(75,8%).Hal ini dapat diartikan sebagian besar responden tidak begitu

tertarik untuk mengakses internet untuk mendapatkan informasi, menonton,

melihat gambar yang berkaitan dengan HIV/AIDS seperti pornografi,

LGBT, NAPZA, tatto/tindik.Responden lebih memilih untuk

memanfaatkan internet untuk Menonton klip video/mendengarkan audio,

mendengarkan/men-download musik, bermain game, chatting.Informasi

yang berkaitan dengan HIV/AIDS bisa didapatkan melalui guru, buku,

iklan di televisi dan radio.
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2. Bivariat

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan mengenai HIV/AIDS dengan Upaya

Pencegahan HIV/AIDS

Dari tabel 4.11 dapat diketahui dari 68 responden yang memiliki

tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 48 responden (70,6%)

melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS yang baik. Uji statistik

memperlihatkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat

pengetahuan mengenai HIV/AIDS dengan upaya pencegahan HIV/AIDS

pada remaja di SMA wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun

2017, dimana p value = 0,000 (p ≤ 0,05).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tampi dkk dengan

judul “Hubungan pengetahuan, Sikap dengan Tindakan Pencegahan

HIV/AIDS pada Siswa Manado Internasional School” dapat disimpulkan

bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tindakan

pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMA Manado Internasional School

dengan hasil p= 0,029. 20

Selaras dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rizyana

tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan pencegahan

HIV/AIDS oleh pelajar SMA N 8 Padang tahun 2012 dengan uji statistik

diperoleh nilai p = 0,048. hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang

bermakna antara tingkat pengetahuan responden dengan tindakan

pencegahan HIV/AIDS. 22

Perilaku yang didasari pengetahuan lebih langgeng dibandingkan

perilaku yang tidak didasari pengetahuan.Pengetahuan merupakan salah
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satu domain yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt

behavior).Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh

Lawrence green dimana salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku

kesehatan seseorang adalah faktor predisposisi salah satunya adalah

pengetahuan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Rogers dalam

Notoadmodjo bahwa tindakan yang didasari dengan pengetahuan dan

sikap akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan tindakan yang tidak

didasari oleh pengetahuan dan sikap. 15,19

Tingkat pengetahuan yang tinggiakan melandasi perilaku kesehatan

seseorang dalam hal ini upaya dalam pencegahan HIV/AIDS. Jika

seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi untuk melakukan upaya

pencegahan HIV/AIDS, maka perilakunya menjadi konsisten. Sehingga

seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih peduli

terhadap perilaku kesehatannya.

b. Hubungan Sikap Remaja mengenai HIV/AIDS dengan Upaya

Pencegahan HIV/AIDS

Dari tabel 4.12 dapat diketahui dari 70 responden yang memiliki

sikap yang positif, sebanyak 47 responden (67,1%) melakukan upaya

pencegahan HIV/AIDS yang baik. Uji statistik memperlihatkan terdapat

hubungan yang bermakna antara sikap mengenai HIV/AIDS dengan

upaya pencegahan hiv/aids pada remaja di SMA wilayah kerja Puskesmas

Seberang Padang tahun 2017, dimana p value = 0,006 (p < 0,05).

Hubungan sikap dengan upaya pencegahan HIV/AIDS dapat dilihat

dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tampi dkk dengan
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judul “Hubungan pengetahuan, Sikap dengan Tindakan Pencegahan

HIV/AIDS pada Siswa Manado Internasional School”. Pada penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap

dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMA Manado

Internasional School dengan hasil p= 0,036. 20

Berdasarkan pada penelitian ini sebagian besar responden memiliki

sikap yang positif terhadap HIV/AIDS. Hal ini mempunyai hubungan

yang erat dengan upaya pencegahan HIV/AIDS. Menurut peneliti, hal ini

dikarenakan tingkat pengetahuan yang tinggi mempengaruhi seseorang

untuk bersikap dengan benar karena adanya landasan pengetahuan. Sikap

responden juga dapat dipengaruhi oleh orang yang dianggap penting

seperti orang tua, teman, dan guru. Seseorang yang dianggap sebagai

panutan dan contoh dapat mempengaruhi sikap seseorang. Selain itu

media massa sebagai alat penyampai informasi juga berpengaruh

terhadap sikap seseorang, melalui media massa diberikan informasi yang

bersifat mempengaruhi seseorang sesuai dengan pendapat penulis

informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh

Lawrence green dimana salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku

kesehatan seseorang adalah faktor predisposisi salah satunya adalah sikap.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Rogers dalam Notoatmodjo bahwa

tindakan yang didasari dengan pengetahuan dan sikap akan bertahan lebih

lama dibandingkan dengan tindakan yang tidak didasari dengan oleh
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pengetahuan dan sikap namun kadangkala pengetahuan yang positif yang

dimiliki seseorang seringkali diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.15

Berdasarkan pada penelitian sebagian besar responden memiliki sikap

yang positif terhadap HIV/AIDS.Hal ini mempunyai hubungan yang erat

dengan upaya pencegahan HIV/AIDS. Menurut peneliti, hal ini

dikarenakan tingkat pengetahuan yang tinggi sehingga mempengaruhi

seseorang untuk bersikap, dengan pengetahuan yang tinggi seseorang akan

mampu bersikap dengan benar karena adanya landasan pengetahuan.

Sikap responden juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh orang lain yang

dianggap penting seperti orang tua, teman dan guru.seseorang yang

dianggap sebagai panutan dan contoh dapat mempengaruhi sikap

seseorang. Selain itu media massa sebagai alat penyampai informasi juga

berpengaruh terhadap sikap seseorang, melalui media massa diberikan

informasi yang bersifat mempengaruhi seseorang sesuai dengan pendapat

penulis informasi.

c. Hubungan Pemanfaatan Multimedia Internet mengenai HIV/AIDS

dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Dari tabel 4.10 dapat diketahui dari 94 responden yang jarang

melakukan pemanfaatan multimedia internet sebanyak 56 responden

(59,6%) melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS yang baik. Uji statistik

memperlihatkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara

pemanfaatan multimedia internet mengenai HIV/AIDS terhadap upaya

pencegahan HIV/AIDS pada remaja di SMA wilayah kerja Puskesmas

Seberang Padang tahun 2017, dimana p value = 0,179 (p> 0,05).
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Selaras dengan penelitian Widiyastuti tahun 2010 tentang “Hubungan

Antara Pemanfaatan Akses Internet Dengan Sikap Seks Bebas Pada

Remaja Di Smk 1 Cokroaminoto, Surakarta” dengan hasil penelitian yaitu

tidak ada hubungan yang bermakna antara pemanfaatan akses internet

dengan sikap seks bebas dengan p value=0,076.27

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Manafe dkk pada

penelitian tentang “Hubungan antara Pengetahuan, Sikap, Peran Guru,

Media Informasi (Internet) dan Peran Teman Sebaya dengan Tindakan

Pencegahan HIV/AIDS pada Siswa di SMA Negeri 4 Manado”

menunjukan bahwa terdapat hubungan antara peran media informasi

(internet) dengan tindakan pencegahan infeksi HIV/AIDS yaitu sebesar p=

0.006. 28

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh

Lawrence green dimana salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku

kesehatan seseorang adalah faktor pemungkin (enambling factors) salah

satunya adalah pemanfaatan multimedia internet.Internet merupakan

jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya

diseluruh dunia dengan kemampuan dapat mengakses informasi teks,

audio, gambar, ilustrasi dan lain-lain dari berjuta-juta web di internet

dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan media

komunikasi/informasi yang lain.15

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, responden sebagian

besar jarang memanfaatkan internet yang berkaitan dengan HIV/AIDS

seperti pornografi, LGBT, NAPZA, tatto/tindik.Hal ini dapat sebabkan
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oleh sebagian besar responden tidak begitu tertarik untuk mengakses

internet untuk mendapatkan informasi, menonton, melihat gambar yang

berkaitan dengan HIV/AIDS seperti pornografi, LGBT, NAPZA,

tatto/tindik.Responden lebih memilih untuk memanfaatkan internet untuk

Menonton klip video/mendengarkan audio, mendengarkan/men-download

musik, bermain game, chatting. Informasi yang berkaitan dengan

HIV/AIDS pun tidak hanya dari internet namun bisa juga didapatkan

melalui guru, buku, iklan di televisi dan radio.

Menurut peneliti kedua varibel ini tidak berhubungan dapat

disebabkan oleh keterbatasan penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan

penelitian yang dilakukan dalam beberapa hari sehingga kemungkinan

responden mendapatkan gambaran pertanyaan dalam angket dari

responden yang telah diteliti sehingga keterbukaan dan kejujuran

responden untuk mengisi angket menjadi berkurang.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Lebih dari separuh (55,6%) upaya pencegahan HIV/AIDS baik pada

remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017.

2. Lebih dari separuh (54,8%) tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS baik

pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun

2017

3. Lebih dari separuh (56,5%) sikap terhadap HIV/AIDS positif pada remaja

SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017

4. Sebagian besar (75,8%) pemanfaatan multimedia internet tentang

HIV/AIDS jarang pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas

Seberang Padang tahun 2017.

5. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan

HIV/AIDS pada remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang

Padang tahun 2017.

6. Ada hubungan antara sikap dengan upaya pencegahan HIV/AIDS pada

remaja SMA di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017.

7. Tidak ada hubungan antara pemanfaatan multimedia internet dengan

upaya pencegahan HIV/AIDSpada remaja SMA di wilayah kerja

Puskesmas Seberang Padang tahun 2017.
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B. Saran

1. Bagi tempat penelitian agar dapat menjalin kerja sama dengan Puskesmas

Seberang Padang dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Padang dalam rangka meningkatkan pengetahuan remaja SMA di

wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tentang masalah kesehatan

reproduksi khususnya HIV/AIDS.

2. Bagi jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Padang agar hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah

pengetahuan mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang.

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor

lain yang mempengaruhi sikap dan upaya pencegahan HIV/AIDS pada

remaja seperti peran orang tua, peran lingkungan, peran teman sebaya,

ketersediaan sarana dan prasarana, keyakinan, kepercayaan.
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