
STIKes Santa Elisabeth Medan    

SIKRIPSI  

 

 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA 

NERS TINGKAT IV DENGAN TINDAKAN PENCEGAHAN 

PENULARAN HIV/AIDS DI STIKES  

SANTA ELISABETH MEDAN 

TAHUN 2020  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oleh:  

IMELDA SILABAN (SR. M. IMELDINA.FSE) 

NIM. 032015073 

 
 

 
 

 

 

PROGRAM STUDI  NERS 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SANTA ELISABETH 

MEDAN 

2020  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

ii 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini,  

Nama : Imelda Silaban (Sr. M. Imeldina FSE) 

NIM : 032015073 

Program Studi :  S1 Keperawatan 

Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Ners 

Tingkat IV dengan Tindakan Pencegahan HIV/AIDS di 

STIKes Santa Elisabeth Medan. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat 

ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di 

kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan 

terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan 

sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STIKes Santa 

Elisabeth Medan. 

 

 Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak 

dipaksakan.     

 

 

Penulis, 

 

          Imelda Silaban (Sr. M. Imeldina FSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

iii 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

iv 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

v 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

vi 

 

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Kesehatan Santa Elisabeth 

Medan, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : Imelda  Silaban (Sr. M. Imeldina FSE) 

NIM : 032015073 

Program Studi : Ners 

Jenis Karya : Skripsi 

 

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 

kepada STIKes Santa Elisabeth Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-ekclusive 

Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Hubungan 

Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan Tindakan 

Pencegahan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan”. Beserta perangkat 

yang ada (jika diperlukan) 

 

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini STIKes Santa Elisabeth 

berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk 

pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya 

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai 

pemilik hak cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 

Dibuat di Medan, 10 Juli 2020 

Yang menyatakan 

 

 
Imelda Silaban (Sr. M. Imeldina FSE) 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

vii 

ABSTRAK 

 

Imelda Silaban (Sr.M.Imeldina Silaban FSE) 

032015073 

 

 

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan Tindakan 

Pencegahan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

 

Prodi Ners 2020 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS 

 

(xvi + 49 + Lampiran) 

  

HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, 

sehingga tubuh mengalami penurunan kekebalan tubuh dan mudah terinfeksi oleh 

penyakit. Mahasiswa diharapkan untuk mempunyai pengetahuan dalam sikap dan 

tindakan untuk pencegahan penularan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap mahasiswa Ners tingkat IV dengan  

tindakan pencegahan penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

Desain penelitian menggunakan rancangan non eksperimental dengan metode 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Ners 

Tingkat IV sebanyak 88 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan total sampling. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. 

Diperoleh mahasiswa Ners Tingkat IV yang memiliki pengetahuan baik sebesar 

50% (44 orang), memiliki tindakan pencegahan penularan baik sebesar 61,4 % (54 

orang). Hasil statistic uji chi square didapatkan p-value= 0,000 (p<0,05) yang 

berarti hubungan Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan Tindakan 

Pencegahan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan sedangkan mahasiswa 

Ners tingkat IV yang memiliki sikap baik sebesar 76,1% (67 orang), dan tindakan 

pencegahan baik sebesar 61,4 % (54 orang ) hasil statistic chi square diperoleh 

nilai p= 0,466 >0,05  artinya  tidak ada hubungan sikap Mahasiswa Ners Tingkat 

IV dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

Dalam penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan 

dan sikap dalam tindakan pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. 

 .  
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ABSTRACT 
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 Relationship of Knowledge and Attitudes of Nursing Students Grade IV with HIV 

/ AIDS Prevention Measures at STIKes Santa Elisabeth Medan. 

 

 Nursing Study Program 2020 

 

 Keywords: Knowledge, Attitudes, Preventive Measures for HIV / AIDS 

Transmission 

 

(xix + 49+ Attachments) 

 

 HIV / AIDS is a disease that attacks the immune system, so the body has 

decreased immunity and is easily infected by the disease.  Students are expected to 

have knowledge in attitudes and actions to prevent transmission of HIV / AIDS.  

This study aims to determine the relationship of knowledge and attitudes of nurses 

students grade IV with prevention measures for HIV/AIDS transmission at STIKes 

Santa Elisabeth Medan. The design of this study  used a non-experimental design 

with a cross sectional method.  The population in this study were all Nursing 

Students grade IV as many as 88 people.  The sampling technique in this study 

uses total sampling.  The instrument used was a questionnaire.  Obtained by 

Nurse students grade IV who have good knowledge of 50% (44 people), have 

good transmission prevention measures of 61.4% (54 people).  Chi square test 

statistic results obtained p-value = 0,000 (p < 0.05), which means the relationship 

of Knowledge of Nurse Students Grade IV with HIV / AIDS Prevention Measures 

in STIKes Santa Elisabeth Medan while Nurse students grade IV who have good 

attitude is 76.1  % (67 people), and good preventative measures of 61.4% (54 

people) the chi square statistic results obtained p value = 0.466 > 0.05 meaning 

that there is no relationship between the attitude of the Nurse Student Grade IV 

with HIV / AIDS prevention measures at STIKes Santa  Elisabeth Medan.  In this 

research students are expected to be able to increase their knowledge and 

attitudes in the prevention of transmission of HIV / AIDS. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

HIV (Human Immunedeficiency Virus) adalah virus yang dapat  

menyerang  sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh manusia mengalami 

penurunan kekebalan dan mudah terinfeksi oleh penyakit yang mematikan 

(Ratnawati, 2018). AIDS (Acquired Imunoddeficiency diseases) merupakan 

penyakit infeksi pada sistem imun yang disebabkan oleh HIV (Human 

Immunedeficiency Virus) atau biasa juga disebut dengan Imunodefisiensi 

(Hidayati, 2018). AIDS merupakan suatu kumpulan gejala penyakit yang merusak 

organ tubuh sesudah kekebalan tubuh dijangkiti oleh virus HIV (Sjaiful dalam 

buku Menaldi, 2015). 

Penyakit AIDS adalah penyakit kronis yang dapat memungkinkan 

penderitanya mengalami diskriminasi (Carisita, 2019) maka seseorang yang sudah 

positif mengidap penyakit AIDS akan mengalami penurunan sistem kekebalan 

tubuh secara progresif (Anderson et al., 2017). HIV merupakan retrovirus Human 

limfotropik, yang adalah termasuk famili lentivirus. HIV menginfeksi limfosit T 

CD4+, limfosit B, monosit, makrofag, dan sel-sel reseptor CD4 sehingga 

menyebabkan imunosupresi. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual, 

melakukan seks oral dengan seseorang yang terjangkit HIV, menggunakan alat 

bantu seks secara bergantian, menggunakan jarum suntik yang telah 

terkontaminasi dengan penderita HIV, melakukan tranfusi darah dengan seseorang 

1 
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yang positif HIV, dan meminum ASI dari wanita yang terinfeksi HIV (Ratnawati, 

2018). 

  Menurut UNAIDS (United National Programe on HIV/AIDS) Tahun 2019, 

HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia hingga saat 

ini. Lebih dari 37,9 juta orang hidup dengan HIV dan 770.000 orang meninggal 

karena penyakit AIDS. WHO (World Health Organization) pada tahun 2018 

mengatakan bahwa HIV/AIDS terus menjadi masalah kesehatan publik global 

yang utama, yang sejauh ini telah merenggut lebih dari 32 juta jiwa dan 1,7 juta 

orang baru terinfeksi. Pada akhir 2018, diperkirakan 79% orang yang hidup 

dengan HIV/AIDS mengetahui status mereka, 62% menerima terapi antiretroviral 

(ART) dan 53% telah mencapai penekanan virus HIV tanpa risiko menginfeksi 

orang lain. Hingga Juni 2019, 24,5 juta orang telah mengakses terapi 

antiretroviral. 

  Kasus HIV/AIDS di Indonnesia mengalami peningkatan setiap Tahun. 

Pada Tahun 2015 data menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak 30.935 kasus 

HIV dan 7.185 kasus AIDS. Kemudian pada Tahun 2016, kasus HIV dilaporkan 

mencapai 41.250 kasus dan AIDS 7.491 kasus. Pada Tahun 2017 kasus HIV 

mencapai 242.699 kasus dan menurut kementrian kesehatan bahwa secara 

kumulatif kasus AIDS sampai dengan Tahun 2017 sebesar 87.453 kasus hingga 

Maret 2019 terhitung bahwa HIV telah menjangkiti 338.363 orang, sedangkan 

yang mengidap AIDS mencapai 1.536 orang (Rahmawati,2019). Kementerian 

kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2017 mengeluarkan daftar jumlah 

kasus HIV/AIDS setiap provinsi. Dari data tersebut ditemukan bahwa Provinsi 
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Sumatera Utara menempati posisi ketujuh terbanyak kasus HIV/AIDS. Posisi 

pertama adalah Jawa Timur dengan 17.014 kasus, kedua adalah Papua dengan 

13.398 kasus dan posisi ketiga adalah DKI dengan jumlah kasus sebanyak 8.769. 

Provinsi Bali berada di urutan keempat dengan 6.824 kasus, kemudian Jawa 

Tengah di posisi kelima dengan 6.531 kasus. Posisi keenam adalah Jawa Barat 

dengan 5.289 kasus. Sumatera Utara, dengan kasus sebanyak 3.897, menempati 

posisi ketujuh. Berikutnya Kalimantan Barat di posisi kedelapan dengan 2.597 

kasus dan disusul dengan Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.959 kasus.  

 Berdasarkan dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS di 

Sumatera Utara tergolong tinggi. Berdasarkan hasil Survei awal yang dilakukan  

peneliti di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, jumlah pasien HIV/AIDS 

yang dirawat inap Tahun 2017 sebanyak 478 orang, Tahun 2018 sebanyak 448 

orang, Tahun 2019 sebanyak 441 orang. Sedangkan pasien HIV/AIDS yang rawat 

jalan Tahun 2017 berjumlah 2.148 orang, Tahun 2018 berjumlah 2.422 orang, dan 

Tahun 2019 berjumlah 2. 150 orang (Rekam medis RSUP HAM, 2019). 

 Menurut Ratnawati (2018), virus HIV ditularkan melalui hubungan 

seksual, melakukan seks oral dengan seseorang yang terjangkit HIV, 

menggunakan alat bantu seks secara bergantian, melakukan tranfusi darah dengan 

seseorang yang positif HIV, meminum ASI dari wanita yang terinfeksi HIV, dan 

juga ditularkan melalui jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan penderita 

HIV. Dalam penelitian Sutianik ( 2017) mengatakan bahwa perawat termasuk 

kelompok tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok rentan tertular penyakit 

infeksi seperti  HIV/AIDS karena mereka melakukan kontak langsung dengan 
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pasien, kurang lebih 6-8 jam/hari, sehingga mereka selalu terpajan 

mikroorganisme dan kondisi ini mengandung bahaya langsung maupun tidak 

langsung bagi kesehatan dan keselamatan tenaga kesehatan yang sedang bekerja. 

 Dalam penelitian Wilandika ( 2019), mengatakan bahwa petugas kesehatan  

memiliki profesi yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS risiko ini  terjadi melalui 

darah dan cairan tubuh pasien yang terkontaminasi oleh virus HIV. Contohnya 

luka yang ditimbulkan akibat tusukan jarum suntik yang mengandung darah yang 

terinfeksi virus HIV, selain itu juga para petugas kesehatan sering merasa tidak 

nyaman setelah kontak dengan pasien penderita HIV, sehingga adakalanya 

petugas kesehatan melakukan perlindungan dengan berbagai pakaian pelindung 

yang lengkap, langkah – langkah ini dapat menghabiskan waktu dan menjauhkan 

hubungan antara pasien HIV/AIDS dan petugas kesehatan, seperti komunikasi  

teraupeutik berkurang  dengan pasien dan bahkan tidak jarang muncul sikap 

diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS, ini disebabkan karena faktor ketakutan 

tertular virus HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan dan informasi terkait 

penularan HIV/AIDS, serta sikap dan perilaku terkait stigmatisasi penderita 

HIV/AIDS, dalam kondisi seperti ini banyak waktu perawat atau petugas 

kesehatan habis dalam tindakan – tindakan pencegahan penularan yang sangat 

berlebihan.  

 Dalam penelitian Handitya (2019) mengatakan setiap tindakan medis alat-

alat yang berkontak dengan cairan tubuh pasien seperti jarum, pisau, gunting dan 

yang lainnya dapat berpotensi menularkan resiko HIV dan AIDS , tentunya tenaga 

kesehatan akan menggunakan alat yang berbeda untuk setiap pasiennya, hanya 
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terkadang  potensi yang ditimbulkan tidak dapat lepas dari unsur kelalaian 

seseorang. 

 Dalam penelitian Kusnan (2019), menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan tenaga kesehatan pelaksana masih ada 46,7% pengetahuan tenaga 

kesehatan  yang kurang tentang praktik menyuntik yang aman seperti luka tusuk 

jarum memiliki potensi risiko penularan HIV 10 kali lebih besar dari penularan 

hepatitis hanya 48,9% yang menjawab benar, handwash diperlukan hanya ketika 

melakukan tindakan injeksi, tindakan bedah dan membuka/menggunakan set steril 

hanya 44,4%, Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan yang dilaksanakan 

terkait praktik menyuntik aman oleh petugas kesehatan. 

 Dalam penelitian Husna (2016), didapat bahwa secara umum kompetensi 

perawat pelaksana dalam merawat pasien HIV/AIDS mayoritas berada pada 

kategori kurang yaitu 19 orang (59,4%). Adapun pengetahuan perawat pelaksana 

berada pada kategori kurang yaitu 23 orang (54,8%), keterampilan perawat 

pelaksana berada pada kategori kurang yaitu 27 orang (64,3%), sikap perawat 

pelaksana berada pada kategori negatif dalam merawat pasien HIV/AIDS 

sebanyak 25 orang (59,5%). Menurut Nuzzilah (2017) mengatakan dalam 

penelitiannya bahwa dengan pengetahuan yang baik mengenai HIV/AIDS 

memiliki perilaku beresiko rendah dan demikian juga pengetahuan yang kurang 

dan sedang tentang HIV/AIDS akan memiliki perilaku beresiko tinggi tertular.  

 Pengetahuan merupakan domain yang utama untuk membentuk tindakan 

seseorang (Octavianty, 2015). Pengetahuan berkaitan dengan nilai keyakinan, 

kepercayaan, perilaku dan minat seseorang, dan pengetahuan bisa didapat dari 
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berbagai sumber, seperti media sosial, pendidikan dan sebagainya. Menurut 

Maryam (2015) pengetahuan adalah hasil dari tahu/mengetahui dan terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang. Berdasarkan 

pengalaman dan penelitian bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih bertahan lama daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Ada 

beberapa tingkatan pengetahuan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, 

evaluasi. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu 

stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat 

ditafsirkan. 

 Mahasiswa  yang sedang melakukan praktek klinik di rumah sakit rentan 

tertular penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, pendidikan mahasiswa Ners terdiri 

dari 60% teori dan 40% praktik klinik, dengan demikian diharapkan Mahasiswa 

keperawatan ketika sudah lulus dari bangku perkuliahan, memiliki figur seorang 

perawat yang profesional, memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang 

kesehatan (PPNI, 2019).  Menurut Hemi Pertiwi dalam penelitianya (2017) bahwa 

praktek klinik untuk Mahasiswa adalah suatu cara pembentukan dalam 

menerapkan teori pengetahuan dan mengembangkan keterampilan untuk 

pelayanan keperawatan pada pasien secara langsung, untuk meningkatkan, aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor maka Mahasiswa keperawatan diharapkan 

mampu melakukan praktek klinik.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap Mahasiswa Ners tingkat IV 
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dengan  tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Masalah penelitian yang dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas 

adalah apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap Mahasiswa Ners tingkat IV 

dengan  tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020. 

 

1.3.     Tujuan  

1.3.1   Tujuan Umum 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan 

pengetahuan dan sikap Mahasiswa Ners tingkat IV dengan tindakan 

pencegahan penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan Mahasiswa Ners tingkat IV tentang 

HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan.  

2.  Mengidentifikasi sikap Mahasiswa Ners tingkat IV tentang 

HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

3.  Mengidentifikasi tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di 

STIKes Santa Elisabeth Medan.    

4. Menganalisis hubungan pengetahuan Mahasiswa Ners tingkat IV 

dengan  tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan.   
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5. Menganalisis hubungan sikap Mahasiswa Ners tingkat IV dengan  

tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di STIKes Santa 

Elisabeth Medan.   

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Sebagai salah satu sumber bacaan penelitiaan yang dapat 

memberikan pengetahuan serta informasi dalam ilmu keperawatan tentang 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

1. Bagi institusi pendidikan STIKes Santa Elisabet Medan 

Sebagai referensi untuk mata kuliah HIV/AIDS untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap dengan tindakan 

pencegahan penularan HIV/AIDS. 

2. Bagi Mahasiswa 

Di harapkan agar Mahasiswa mampu meningkatkan 

pengetahuan dan sikap dalam melakukan tindakan pencegahan 

penularan HIV/AIDS. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, 

informasi, serta tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam 

mengembangkan pengetahuan serta pemahaman tentang 

HIV/AIDS. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    HIV/AIDS 

         2.1.1   Defenisi  

              WHO (2017), Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus 

menginfeksi sel-sel sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak 

fungsinya. Infeksi virus mengakibatkan kerusakan progresif sistem 

kekebalan tubuh, yang mengarah pada "defisiensi imun." Sistem kekebalan 

tubuh dianggap kurang ketika tidak dapat lagi memenuhi perannya melawan 

infeksi dan penyakit. Infeksi yang berhubungan dengan defisiensi imun 

yang parah dikenal sebagai "infeksi oportunistik", karena mereka 

memanfaatkan sistem kekebalan yang melemah. Acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS) adalah istilah yang berlaku untuk tahap 

paling lanjut dari infeksi HIV. Ini didefinisikan oleh terjadinya salah satu 

dari lebih dari 20 infeksi oportunistik atau kanker terkait HIV. HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) merupakan  virus yang melumpuhkan sistem 

kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh mudah terinfeksi dan tumbuh 

penyakit mematikan (Ratnawati, 2018).  

Hidayati (2018), HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS 

(Acquired Imunodeficiency diseases) merupakan spektrum dari penyakit 

infeksi pada sistem imun yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency 

Virus/ imunodefisiensi. AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang 

mengenai seluruh organ tubuh sesudah sistem kekebalan di rusak oleh virus 

9 
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HIV. Akibat kehilangan kekebalan tubuh, penderita AIDS mudah terkena 

berbagai jenis infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus tertentu yang bersifat 

oportunistik (Menaldi, 2015). AIDS merupakan penyakit menular yang 

disebabkan karena infeksi dengan virus yang disebut HIV. Virus ini 

menyerang dan menghancurkan kelompok sel-sel darah putih tertentu yaitu 

sel T-Helper, sel yang membuat zat anti dalam tubuh, HIV memperbanyak 

diri dalam sel limfosit yang diinfeksikannya dan merusak sel-sel tersebut, 

sehingga mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan dan daya tahan 

tubuh (Rahakbauw, 2018). AIDS merupakan  sindrom yang disebabkan oleh 

infeksi virus HIV yang ditularkan melalui hubungan seksual pria dengan 

pria, hubungan heteroseksual atau ditularkan melalui penggunaan satu jarum 

suntik secara bergantian  (Soedarto, 2012).  

 2.1.2   Etiologi 

          Ratnawati (2018), HIV merupakan retrovirus human limfotropik, 

termasuk famili lentivirus, di tularkan melalui hubungan seksual, melakukan 

seks oral dengan seseorang yang terjangkit HIV, menggunakan alat bantu 

seks secara bergantian, menggunakan jarum suntik yang telah 

terkontaminasi dengan penderita HIV, melakukan tranfusi darah dengan 

seseorang yang positif HIV, meminum ASI dari wanita yang terinfeksi HIV, 

karena HIV ini dapat bertahan hidup pada cairan di dalam tubuh seperti 

cairan vagina, cairan anus, ASI, darah, dan sperma, virus yang 

menyebabkan HIV tidak bisa tumbuh dan berkembang di luar cairan 

tersebut, sehingga penyebab dari adanya virus HIV di tubuh seseorang tidak 
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bisa di dapatkan dari bersentuhan dengan penderita, berciuman atau 

aktivitas lainya yang tidak kontak langsung dengan lima cairan tersebut.   

HIV merupakan retrovirus yang disebut lyphadenopaty Associated Virus 

(HTL- III Yang juga disebut Human T – Cell lymphotropic Virus 

(retrovirus), LAV ditemukan oleh Montangnier dkk. Pada tahun 1983 di 

Perancis, sedangkan HTLV-III ditemukan oleh Gallo di Amerika Serikat 

pada Tahun berikutnya, Virus yang sama ternyata banyak ditemukan di 

Afrika Tengah, sebuah penelitian pada 200 monyet hijau afrika, 70% dalam 

darahnya mengandung virus tersebut ialah HIV, virus HIV terdiri atas HIV-

1 dan HIV-2 terbanyak karena HIV-1, Partikel HIV terdiri atas dua untaian 

RNA dilindungi envelop lipid asal sel hospes (Sjaiful dalam buku Menaldi, 

2015). 

2.1.3      Manifestasi klinis 

Orang- orang yang menderita HIV/AIDS akan mengalami berbagai 

masalah, mulai dari munculnya bermacam-macam gejala fisik hingga 

masalah sosial di lingkungannya. Masalah sosial yang akan dihadapi berupa 

pengucilan  dan diskriminasi seperti di dunia kerja, pendidikan, pengobatan 

seperti operasi, bahkan di dalam rumahnya sendiri.  

Syaiful dalam buku Menaldi (2015), menerangkan bahwa gejala 

klinis dari infeksi HIV/AIDS adalah sebagai berikut: 
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a. Tingkat I. 

Tingkat klinis 1 (asimptomatik/limfadenopati generalisata persisten). 

Pada tingkat ini penderita belum mengalami kelainan dan dapat 

melakukan aktivitas normal. 

1. Tanpa gejala sama sekali 

2. LGP ( limfadenopati generalisata persisten) 

  b. Tingkat II. Tingkat klinis 2 (dini) 

1. Penurunan berat badan kurang dari 10 % 

2. Kelainan mulut dan kulit yang ringan, misalnya dermatitis 

seboroik, prurigo, onikomikosis, ulkus pada mulut yang berulang 

dan keilitis angualaris. 

3. Herpes zoster yang timbul pada 5 tahun terakhir. 

4. Infeksi saluran nafas bagian atas berulang, misalnya   sinusitis. 

Pada tingkat ini penderita sudah menunjukkan gejala, tetapi 

aktivitas tetap normal. 

  c. Tingkat III. Tingkat klinis 3 (menengah) 

1. Penurunan berat badan lebih dari 10 % 

2. Diare kronik lebih dari 1 bulan, tanpa diketahui sebabnya 

3. Deman yang tidak diketahui selama lebih dari 1 bulan, hilang 

timbul maupun terus menerus, Kandidiasis mulut 

4. Bercak putih berambut di mulut (hairy leukoplakia) 

5. Tuberkulosis paru setahun terakhir 

6. Infeksi bakterial berat, misalyna Pneumoni IV Tingkat   klinis IV. 
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2.1.4     Patogenesis 

           Virus HIV dapat masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seksual, 

cairan tubuh atau jarum suntik yang tercemar HIV, dan transfusi darah. HIV 

menginfeksi sistem imun terutama sel limfosit CD4 dan menimbulkan 

destruksi sel tersebut. HIV dapat berada secara laten dalam sel imun dan 

sewaktu-waktu bisa aktif kembali. Replikasi virus di dalam sel 

menimbulkan kematian sel dan juga menyebar ke limfosit yang tidak 

terinfeksi, sehingga terjadi defisiensi imun. Bila sel CD4 turun di bawah 

100/ul, maka keganasan infeksi HIV meningkat. Dimensia akibat infeksi 

HIV dapat terjadi akibat bertambahnya virus di otak (Sjaiful dalam buku 

Menaldi, 2015). 

Menurut Buku Hidayati, 2018, perjalanan  alamiah infeksi HIV, 

setelah menginfeksi sel pejamu, perjalanan alamiah HIV melalui beberapa 

tahap, yaitu : 

1. Sindrom HIV akut 

Sekitar 3-6 minggu setelah infeksi primer terjadi an acute 

mononucleosis-like syndrome, yang disebut sindrom retroviral akut. 

Gejala klinis berupa panas, kelemahan, bercak dikulit, mialgia, 

atralgia, limfadenopati servikal atau aksilar, faringitis, berkeringat 

malam, mual, muntah, diare, leukopenia, trobositopenia, kehilangan 

berat badan, meningitis aseptik, anoreksia, fungsi liver abnormal, 

ulkus oral, atau genitalia walaupun jarang. Gejala ini berlangsung 2-3 

minggu. 
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2. Masa asimtomatik 

Kadar virus umumnya rendah dan kekebalan tubuh masih cukup bagus 

sehingga belum muncul gejala. 

3. Masa simtomatik 

Waktu perkembangan dari infeksi pertama sampai muncul gejala 

bervariasi. Pada tahap ini kekebalan tubuh sudah mulai terganggu 

sehingga muncul beberapa gejala. AIDS didefenisikan sebagai 

individu seropositif HIV dengan sel T CD4+ < 200/µl, presentase sel 

TCD4+<14, atau munculnya gejala akibat defek imunitas seluler yang 

berat. 

2.1.5  Penularan 

Dalam Buku Yudoyono, 2011, penyakit ini menular melalui 

berbagai cara, antara lain melalui ciran tubuh seperti darah, cairan genitalia, 

dan ASI. Virus ini juga terdapat dalam saliva, air mata, dan urin (sangat 

rendah). Selain melalui cairan tubuh, HIV juga di tularkan melalui; 

 1. Jarum suntik  

a) Prevalensi 5-10% 

b) Penularan HIVpada anak dan remaja biasanya melalui jarum  

suntik karena penyalahgunaan obat. 

 2. Transfusi darah 

a) Risiko penularan sebesar 90% 

b) Prevalensi 3-5% 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

15 

3. Hubungan seksual 

a) Prevalensi 70-80% 

b) Kemungkinan tertular adalah 1 dalam 200 kali hubungan intim 

c) Model penularan ini adalah tersering di dunia, akhir-akhir ini 

dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

menggunakan kondom, maka penularan melalui ini cenderung 

menurun dan digantikan oleh penularan melalui jalur penasun 

(pengguna narkoba suntik). 

4.  Ibu hamil 

a) Secara intrauterin, intrapartum, dan postpartum. 

b) Angka transmisi mencapai 20-50%. 

c) Angka tranmisi melalui ASI di laporkan lebih dari sepertiga. 

d) Bayi normal dengan HIV bisa memperoleh antibodi HIV dari 

Ibunya selama 6-15 bulan. 

2.1.6 Dampak virus HIV/AIDS 

Rahakabaw et al., (2016), mengatakan bahwa virus HIV/AIDS 

menimbulkan dampak yang sangat luas dan serius bagi si penderita, 

masyarakat dan keselamatan bangsa, baik psikis, fisik maupun sosial, 

dampak yang dialami oleh penderita HIV adalah: 

1.   Kecemasan, rasa tidak pasti tentang penyakit yang diderita, 

perkembangan dan pengobatannya, merasa cemas dengan gejala-

gejala baru, prognosis, dan ancaman kematian, hiperventilasi, 

serangan panik. 
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2.   Depresi, merasa sedih, tidak berdaya, rendah diri, merasa bersalah, 

tidak berharga, putus asa, berkeinginan untuk bunuh diri, menarik 

diri, memberikan ekspresi pasrah, sulit tidur, dan hilang nafsu 

makan. 

3.   Merasa terisolasi dan berkurangnya dukungan sosial, merasa ditolak 

oleh keluarga, dan orang lain. Sedikitnya orang yang menjenguk 

pada saat ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), dirawat semakin 

memperkuat perasaan ini. 

4.   Merasa takut bila ada orang yang mengetahui atau akan mengetahui 

penyakit yang dideritannya. 

5.   Merasa khawatir dengan biaya perawatan, khawatir kehilangan 

pekerjaan, pengaturan hidup selanjutnya dan transportasi. 

6.   Merasa malu dengan adanya stigma sebagai penderita AIDS, 

penyangkalan terhadap kebiasaan seksual. 

7.   Penyangkalan hidup riwayat penggunaan obat-obatan terlarang. 

2.1.7 Pemeriksaan penunjang 

 Menurut Hidayati (2018), tes HIV terdiri dari beberapa macam, 

yaitu; 

   a. Pemeriksan untuk mendeteksi HIV 

1.  Kultur.  

2.  Antigen p24 HIV. 

3.  Polymerase chain reaction (PCR). 

4.  HIV-RNA quantitative assays.  
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b. Pemeriksaan untuk monitor terapi 

1. HIV RNA plasma level (viral load). 

2. Viral resitance. 

3. CD4 (cluster of differentiaton 4), suatu limfosit T helper yang 

merupakan bagian dari sistem kekebalan imum. 

  c. Pemeriksaan antibodi HIV 

1. Enzyme immunasorbent assay (EIA). Tes ini digunakan untuk 

mendeteksi antibodi IgM dan IgG HIV-1 dan HIV-2. 

2. Rapid/simple assay. Tes ini dapat dilakukan dalam waktu 

kurang dari 20 menit sampai 2 jam dan merupakan tes yang 

paling banyak digunakan dengan fasilitas yang terbatas. 

3. Western bloting (WB) merupakan pemeriksaan yang mahal dan 

perlu waktu lama serta memerlukan keahlian khusus sehingga 

biasanya digunakan untuk konfirmasi diagnostik.   

4. ELISA (enzyme-linked immunoassay) merupakan pemeriksaan 

yang mahal dan memerlukan waktu lama. 

2.1.8.  Penatalaksanaan 

  Menurut Ratnawati (2018), bahwa  penanganan HIV atau  

pengobatan yang bisa menyembuhkan penderita bebas dari HIV 

sepenuhnya, tetapi beberapa penanganan dapat di terapkan agar HIV tidak 

berlanjut pada stadium yang lebih parah atau berubah menjadi AIDS. 

Menurut Fahmi 2015,  RSCM Jakarta memiliki pengobatan khusus HIV, 
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yang di produksi langsung oleh POKDISUS RSCM. Pengobatan tersebut 

adalah tiga obat antiretroviral yang dikomsumsi secara bersamaan, yaitu : 

1.  Zidovudin (AZT) dengan dosis 500 sampai 600 mg sehari/ons 

2.  Lamivudin (3TC) dengan dosis 150 mg sehari ons 

      3. Nepirapin dengan dosis 200 mg sehari dikomsumsi satu dan dilakukan  

selama 14 hari.  

       Selanjutnya mengomsumsi dengan dosis dua kali 200 mg/ hari. Selain 

menggunakan tiga obat diatas masih ada satu jenis obat yang dapat di 

komsumsi penderita HIV, Antiretroviral (ARV). Obat seperti ini tidak bisa 

menghilangkan virus pada penderita, tetapi sangat berguna untuk 

memperlambat pertumbuhan virus di dalam tubuh. ARV harus dikomsumsi 

dengan obat lainya yang masih tergolong jenis ARV, karena pada beberapa 

kasus, HIV sangat kebal terhadap ARV, beberapa jenis obat yang tergolong 

ARV, adalah: 

1. Protease inhibitors, berguna untuk menghancurkan protease yang 

merupakan salah satu jenis protein HIV, sehingga virus HIV tidak bisa 

menggandakan diri. 

2. Non Nucleoside reserse transcritase inhibitors (NNRT), kegunaanya 

sama seperti Protease inhibitors, yaitu untuk menghambat virus HIV 

menggandakan diri, karena NNRTI memutus rantai protein yang 

dibutuhkan virus. 
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3. Integrase Inhibitors, berguna untuk menghancurkan integrase yang 

merupakan salah satu jenis protein HIV, sehingga tidak dapat 

memasukkan virus ke dalam sel-sel CD4 

4. Entry inhibitors, kegunaanya sama dengan ARV jenis integrase 

inhibitors, yaitu untuk mencegah virus HIV masuk ke dalam CD4. 

5. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI), berguna untuk 

memperlambat pertumbuhan virus HIV didalam tubuh. 

Menurut WHO (2017) selain ART, orang dengan HIV sering 

membutuhkan konseling dan dukungan psikososial, nutrisi yang baik, air 

bersih dan kebersihan dasar juga dapat membantu orang yang terinfeksi HIV 

mempertahankan kualitas hidup yang tinggi. Beberapa hal yang penting 

diusahakan dalam pencegahan HIV yaitu: 

1. Anjuran penggunaan kondom pada kelompok seksual aktif (terutama 

yang memiliki staus HIV positif). 

2. Pemberian informasi tentang penggunaan jarum steril dan seks yang 

aman. 

3. Saran menggunakan kontrasepsi bagi wanita seropositif dan 

merencanakan kehamilan dengan baik untuk menurunkan resiko 

penularan pada bayi. 

4. Skrining HIV pada wanita hamil, idealnya wanita yang merencanakan 

kehamilan. 

5. Merencanakan teknik persalinan dan perencanaan pemberian asupan 

makanan pada bayi yang tepat pada wanita seropositif. 
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6. Pemberian obat antiretroviral (ARV) pada wanita hamil yang positif. 

HIV dan perencanaan pemberian ARV pada bayi. 

7. Pemberian tranfusi darah dan produk darah yang aman. 

8. Terapi infeksi menular seksual. 

9. Pemberian pendidikan seks yang baik di sekolah dan masyarakat 

10. Mobilisasi dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat 

11. Mengatasi, baik di tingkat nasional dan internasional, faktor ekonomi, 

politik, sosial, budaya yang membuat individu dan masyarakat rentang 

terhadap HIV/AIDS. 

 

2.2 Pengetahuan 

2.2.1     Defenisi  

    Maryam (2014), pengetahuan adalah hasil dari tahu/mengetahui dan 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang. 

Berdasarkan pengalaman dan penelitian bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih bertahan lama daripada perilaku yang tidak didasari 

oleh pengetahuan. Notoatmodjo (2017), pengetahuan adalah hasil tahu dari 

manusia yang sekadar menjawab pertanyaan “what”misalnya apa air, apa 

manusia, apa alam dan sebagainya. Angrainy (2017), pengetahuan adalah 

segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman yang didapatkan 

oleh setiap manusia. Pengetahuan merupakan aspek pokok untuk 

menentukan perilaku seseorang untuk menyadari dan tidak maupun untuk 

mengatur perilakunya sendiri (Sulistiyowati, 2017).  
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2.2.2     Tingkatan pengetahuan  

Notoatmodjo (2017), Pengetahuan yang tercakup kedalam domain  

kognitif mempunyai enam tingkatan: 

1. Tahu (know)  

Di artikan sebagai kemampuan mengingat kembali (recall) materi yang 

telah dipelajari termasuk hal spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan 

yang telah diterima. 

2. Memahami (Comprehension) 

Di artikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang 

objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikannya secara luas. 

3. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi nyata. 

4. Analisys 

Analisis adalah kemapuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen yang masih saling terkait dan masih 

didalam suatu struktur organisasi tersebut. 

5. Sintesys 

Sintesis diartikan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian kedalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. 
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6. Evaluasi 

Evaluasi diartikan sebagai ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

 2.2.3     Pengukuran pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Terdapat tujuh faktor yang memengaruhi 

pengetahuan seseorang: 

1. Pendidikan  

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, 

semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya 

pengetahuan yang dimilikinya semakin banyak. 

2. Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

3. Umur 

Pada aspek psikologis atau mental, taraf berpikir seseorang menjadi 

semakin matang dan dewasa. 

4. Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni 

suatu hal sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 
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5. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkunganya. Pengalaman yang baik dapat 

membentuk sikap positif dalam kehidupannya. 

6. Kebudayaan 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi. 

7. Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu infornasi dapat mempercepat 

seseorang memperoleh pengetahuan yang baru (Mubarak, 2011). 

2.2.4     Cara memperoleh pengetahuan 

  Notoadmodjo (2017), dari berbagai macam cara yang telah 

digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, 

dapat dikelompokan menjadi dua, yakni: 

1. Cara tradisional atau non ilmiah  

a. Cara coba salah (trial and error) 

Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang pernah digunakan  

oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara 

coba-coba atau dengan kata yang lebih dikenal “trial and error”. 

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Pada waktu itu seseorang 

apabila menghadapi persoalan atau masalah, upaya pemecahannya 

dilakukan dengan coba-coba saja. 
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b. Secara kebetulan 

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak 

disengaja oleh orang yang bersangkutan. 

c. Cara kekuasaan atau otoritas 

 Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan-

kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang, tanpa 

melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak. 

Kebiasaan ini biasanya diwariskan turun-temurun dari dari generasi 

ke generasi berikutnya. Kebiasaan seperti ini bukan saja terjadi 

pada masyarakat tradisional, melainkan juga terjadi pada 

masyarakat modern. Kebiasaan ini seolah-olah diterima dari 

sumbernya sebagai kebenaran yang mutlak. Sumber pengetahuan 

tersebut dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal 

maupun informal, para pemuka agama, pemegang pemerintahan 

dan sebagainya. 

d. Berdasarkan pengalaman pribadi 

 Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah ini 

mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber 

pengetahuan atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman 

pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. 
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e. Cara akal sehat (common sense) 

Akal sehat kadang-kadang dapat menemukan teori atau kebenaran. 

Sebelum ilmu pendidikan berkembang, para orang tua zaman 

dahulu agar anaknya mau menuruti nasihat orang tuanya atau agar 

anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila anaknya 

berbuat salah, misalnya dijewer atau dicubit. 

f. Kebenaran melalui wahyu 

Ajaran dan dogma agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan 

dari Tuhan melalui para nabi.kebenaran ini harus diterima dan 

diyakini oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan terlepas 

dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak. 

g. Kebenaran secara intuitif 

Kebenaran intuitif diperoleh  manusia secara cepat sekali melalui 

proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau 

berpikir. Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya berdasarkan 

intuisi atau suara hati atau bisikan hati saja. 

h. Melalui jalan pikiran 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara 

berpikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah 

mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya.  
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i. Induksi 

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. 

Hal ini berarti dalam berpikir induksi pembuatan kesimpulan 

tersebut berdasarkan pengalaman empiris yang ditangkap oleh 

indra. 

j. Deduksi 

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum ke 

khusus. Didalam proses berpikir deduksi berlaku bahwa sesuatu 

yang dianggap benar secara umum pada kelas tertentu, berlaku juga 

kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi pada setiap yang 

termasuk dalam kelas itu. 

2. Cara ilmiah dalam memperoleh pengetahuan 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa 

ini lebih sistematis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian 

ilmiah atau lebih populer disebut metodologi penelitian.  

 

2.3 Sikap 

2.3.1   Defenisi 

Muwarni (2014), sikap adalah kecenderungan untuk melakukan 

sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia 

sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. 

Nursalam (2014), sikap merupakan besarnya perasaan positif atau negatif 

terhadap suatu objek (favorable) atau negatif (unfavorable) terhadap suatu 
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objek, orang, institusi atau kegiatan. Angrainy (2017), sikap adalah perasaan 

atau pandangan seseorang yang disertai kecenderungan untuk bertindak 

terhadap suatu objek atau stimulus.  Sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu 

(Arafah dkk, 2017). 

2.3.2       Proses terbentuknya sikap dan reaksi 

             1.  Komponen sikap  

        Allport (1954) menjelaskan sikap mempunyai komponen pokok: 

a. Kepercayaan ide, dan konsep terhadap suatu objek  

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek 

c. Kecendurungan untuk bertindak 

d. Berbagai tingkatan sikap 

           Sikap ini terdiri dari berbagai tindakan; menerima (receiving), 

merespon (responding), menghargai (valuing), bertanggung jawab 

(responsible). 

2. Praktik atau tindakan 

a. Persepsi (perception) 

b. Respon terpimpin (guide respon) 

c. Mekanisme (mecanism) 

d. Adopsi (adoption) 

Sikap dikelompokkan menjadi tiga yaitu sikap terhadap sakit dan 

penyakit, sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat, dan sikap terhadap 

kesehatan lingkungan (Murwani, 2014). 
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2.3.3      Komponen sikap 

Struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang yaitu: 

1. Komponen kognitif merupakan reprensentasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe 

yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan 

terutama apabila menyangkut masalah isu ata problem. 

2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam 

sebagai komponen sikap. 

3. Komponen konatif merupakan aspek kecendurungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang (Murwani, 2014). 

2.3.4    Tingkatan sikap 

Sepertinya halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari 

berbagai tingkatan; 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

3. Menghargai (valuing ) mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  
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4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi (Murwani, 2014).  

2.3.5   Pengukuran sikap 

1. Sikap mempunyai arah adalah sikap terpilah pada dua arah kesetujuan 

yaitu apakah setuju atau tidak, apakah mendukung atau tidak, apakah 

memihak atau tidak terhadap suatu objek. Jika setuju berarti orang 

tersebut memiliki sikap yang arahnya positif dan sebaliknya. 

2. Sikap memiliki intensitas berarti kedalaman atau kekuatan sikap 

terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak 

berbeda. Dua orang yang sama tidak sukanya terhadap sesuatu belum 

tentu memiliki sikap negatif yang sama intensitasnya. 

3. Sikap memiliki keluasan maksudnya kesetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit 

dan spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek 

yang ada pada objek sikap. 

4. Sikap memiliki konsistensi maksudnya adalah kesesuaian antara 

pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek 

sikap termaksud. 

5. Sikap memiliki spontanitas, sikap ini menyangkut sejauh mana 

kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan 

(Murwani, 2014). 
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2.4 Tindakan Pencegahan 

 2.4.1   Defenisi  

           Tindakan merupakan perilaku perbuatan individu yang dapat diamati 

bahkan di pelajari (Robert Kwik dalam Mubarak 2006).  

            2.4.2    Faktor yang mempengaruhi tindakan pencegahan  

     Faktor faktor yang membentuk perilaku untuk intervensi dalam 

pendidikan kesehatan adalah Teori Lawrence Green dalam (2014). Ada tiga 

faktor yaitu: 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor prediposisi merupakan faktor yang menjadi dasar atau 

motivasi bagi perilaku. Dapat dikatakan faktor predisposisi ini sebagai 

prefrensi pribadi yang dibawa seseorang atau kelompok kedalam suatu 

pengalaman belajar. Preferensi ini dapat mendukung atau menghabat 

perilaku sehat, dan dalam setiap kasus faktor ini selalu memiliki pengaruh. 

Predisposing factor ini mencakup pengetahuan atau sikap terhadap 

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat 

pendidikan, sosial, dan ekonomi. 

2.  Faktor pemungkin (Enabling Factors) 

Faktor pemungkin merupakan faktor estenden yang memungkinkan 

suatu atau motivasi dapat terlaksana, termasuk didalamnya keterampilan dan 

sumber daya pribadi di samping sumber daya masyarakat. Enabling factor 

mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi 
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masyarakat untuk melakukan perilaku kesehatan. Faktor pemungkin ini juga  

menyangkut keterjangkuan sumber daya, biaya, jarak, ketersediaan 

transportasi, jam buka atau jam pelayanan, dan sebagainya. Dalam hal ini 

fasilitas klinik merupakan salah satu faktor pemungkin. 

3.  Faktor penguat (Reingforcing factors) 

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah tindakan 

kesehatan, memperoleh dukungan atau tidak. Faktor penguat merupakan 

faktor penyerta perilaku dan berperan menetap. Faktor ini adalah 

penghargaan atau dukungan dari keluarga, teman, petugas kesehatan, toko 

masyarakat, dan pengambil keputusan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual adalah sarana pengorganisasian fenomena yang 

kurang formal dari pada teori. Seperti teori, model konseptual berhubungan 

dengan abstraksi (konsep) yang disusun berdasarkan relevansinya dengan tema 

umum (Polit & Beck, 2012).  

Bagan 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian Hubungan Pengetahuan Dan 

Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV Dengan  Tindakan 

Pencegahan Penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020. 

  

       Variabel independen                                         Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

   = Variabel yang diteliti      

  =  Ada hubungan 

Pengetahuan Tentang 

HIV/AIDS 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 

 

 

Tindakan 

Pencegahan  

Penularan HIV 

AIDS 

 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 

 

 

Sikap Tentang 

HIV/AIDS 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 
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3.2.   Hipotesis Penelitian 

          Hipotesis adalah prediksi, hampir selalu merupakan prediksi tentang 

hubungan antar variabel. Hipotesis ini diprediksi bisa menjawab pertanyaan. 

Hipotesis kadang-kadang mengikuti dari kerangka teoritis. Validitas teori di 

evaluasi melalui pengujian hipotesis (Polit & Beck). 

 Hipotesis (Ha) yaitu ada hubungan pengetahuan Mahasiswa Ners tingkat IV 

dengan  tindakan pencegahan penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.     Rancangan peneliti 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional 

analitik, dengan desain   cross sectional yaitu untuk mengukur variabel dependen 

dalam penelitiaan adalah tindakan pencegahan penularan pasien HIV/AIDS, dan 

Variabel Independen adalah pengetahuan dan sikap pada pasien HIV/AIDS. 

Grove (2015). 

 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1   Populasi 

            Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seorang 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut (Polit & Beck, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ners tingkat IV di STIKes 

Santa Elisabeth Medan adalah 89 orang.  

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel adalah 

proses pemilihan sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi (Polit 

& Beck). Teknik sampling ini menggunakan Total sampling dimana jumlah 

keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian. Cara ini dilakukan bila 

populasinya kecil, populasi tersebut diambil seluruhnya untuk dijadikan 

sampel penelitian (Hidayat, 2012). Dalam penelitian tentang Hubungan 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS 

34 
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pada Mahasiswa Ners Tingkat IV STIKes Santa Elisabeth Medan berjumlah 

88 orang, satu orang responden tidak dapat mengisi kuesioner karena 

keterbatasan dalam sarana seperti jaringan yang kurang memadai. 

 

3.3. Variabel penelitian dan Defenisi Operasional 

          4.3.1   Variabel  Independen  

     Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang diduga menjadi 

penyebab, pengaruh dan penentu pada variabel dependen (Polit & Beck, 

2012). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

dan sikap. 

4.3.2  Variabel Dependen 

           Variabel Dependen adalah perilaku atau karakteristik yang 

menjelaskan dan memprediksi hasil penelitian (Polit & Beck, 2012).  

Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari varabel bebas (Nursalam, 2014). 

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan pencegahan 

penularan HIV/AIDS. 
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Tabel 4.1  Defenisi Operasional Hubungan Pengetahuan Dan Sikap 

Mahasiswa Ners Tingkat IV Dengan  Tindakan Pencegahan 

Penularan  HIV/AIDS Di STIKes Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2020  

    

Variabel Defenisi Indikator Alat ukur Skala Skor 

Independen 

Pengetahuan  

Sesuatu yang di 

peroleh 

seseorang 

melalui proses 

belajar, praktek 

maupun yang 

diperoleh lewat 

media sosial 

sehingga apa 

yang tidak 

diketahuinyamen

jadi tahu dan 

dapat dipahami 

Pengetahuan 

Mahasiswa 

1. Memahami 

tentang 

konsep 

penyakit 

HIV/AIDS 

2. Memahami 

tentang 

pencegahan 

penyakit 

HIV/AIDS 

Kuesioner 

Dengan 

jumlah 

pertanyaan 

12 pilihan 

berganda 

A,B,C,D,E 

dengan  

Skor 

Salah=0 

Benar=1 

 

 

Ordinal 

 

   Kurang= 

     0 - 4 

 

    Cukup= 

     5 - 8 

 

    Baik = 

     9 - 12 

Sikap Reaksi seseorang  

untuk melakukan 

sesuatu dan 

bagaimana 

berperilaku 

tentang suatu 

penyakit yang 

mematikan 

1. Merespon 

2. Menghargai 

3. Bertanggu 

jawab 

4. menerima 

Kuesioner 

dengan 

pertanyaan  

10 dengan 

menyatakan 

jawaban 

Setuju =1 

tidak setuju 

= 0 

 

  

Ordina

l 

  Kurang = 

   0 - 3 

  Cukup= 

   4 -  6 

   Baik= 

    7 - 10 

Dependen 

Tindakan 

pencegahan 

Suatu perbuatan 

dimana seseorang 

mampu menjaga 

diri agar tidak 

terserang oleh 

penyakit yang 

mematikan 

1. Faktor 

pemungkin 

2. Faktor 

penguat 

3. faktor 

predisposisi 

Kuesioner 

dengan 

pertanyaan 4 

dengan 

jawaban 

Ya=1  

Tidak= 0 

 

 

Ordinal 

 

 Kurang  = 

 0-1 

 

Cukup= 

 2-3 

 

 Baik=  4 

 

 

4.4     Instrumen Penelitian 

          Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

agar penelitian dapat berjalan lancar dengan baik (Polit & Beck, 2012). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dengan skala 

likert untuk variabel independen dan variabel dependen berisi pretanyaan tentang 
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pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan   HIV/AIDS, dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis kuesioner atau angket pada kedua variabel, baik pada 

pengetahuan, sikap maupun tindakan pencegahan penularan dimana nilainya 

ditentukan dengan menggunakan rumus statistik. 

 Kuesioner untuk variabel dependen pengetahuan dan sikap sudah baku 

dibuat oleh peneliti Ika Mauliana (2015), instrumen yang digunakan untuk 

pengetahuan adalah berbentuk pilihan berganda seperti: A,B,C,D,E. Dengan 

pertanyaan sebanyak 12. Nilai yang tertinggi diperoleh 12 dan nilai terendah 0 dan 

untuk sikap adalah berbentuk pilihan berganda seperti A dan B sebanyak 10, nilai 

tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Kuesioner untuk variabel independen tindakan 

pencegahan sudah baku oleh Ika Maulina (2015) adalah berbentuk pilihan 

berganda seperti 1 dan 2 sebanyak 4, dan nilai terendah adalah 0. 

Rumus: 1. Pengetahuan    

 

 

         

 

Rumus: Kuesioner sikap  
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Rumus : kuesioner tindakan pencegahan  

 

 

  

 

 

 

4.5. Lokasi Penelitian 

4.5.1 Lokasi 

  Penelitian ini dilakukan di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020 

4.5.2 Waktu  Penelitian 

  Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1April – 1 mei 2020. 

 

4.6.    Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

          4.6.1 Pengambilan data  

Pengambilan data dilakukan dengan cara online melalui google 

form dan sebagian dalam bentuk word dengan memberikan kuesioner 

berupa pertanyaan  yang merupakan alat mengukur Pengetahuan dan sikap 
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Ners tingkat IV dengan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di 

STIKes Santa Elisabet Medan.  

 4.6.2 Teknik Pengumpulan Data   

1. Tahap Persiapan  

 Pada tahap ini peneliti mengajukan surat permohonan izin 

pelaksanaan kepada STIKes Santa Elisabeth Medan yang diikuti 

dengan pengajuan permohonan izin pelaksanaan penelitian kepada 

institusi pendidikan, yaitu mahasiswa prodi Ners tingkat IV. 

2. Tahap pelaksanaan 

 Peneliti menjelaskan tujuan dan prosedur penelitian kepada 

responden dan memohon kesediaan responden untuk mengisi 

kuesioner secara online melalui media sosial, Kemudian peneliti 

memberikan informed consent kepada responden melalui Gmail, 

WatsApp dan Facebook Setelah itu peneliti megumpulkan data 

yang sudah disisi oleh responden. 

 

4.6.3    Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

           Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas karena sudah 

menggunakan kuesioner yang sudah baku yang sudah di uji valid oleh 

peneliti Ika Muliana (2015) yaitu kuesioner pengetahuan, sikap dan tindakan 

pencegahan. Pada penelitian ini uji reliabilitas tidak dilakukan pada 

kuesioner dukungan keluarga dan kualitas hidup karena sudah dilakukan uji 

reliabilitas oleh peneliti sebelumnya oleh Ika Maulina (2015) . 
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4.7    Kerangka Operasional 

Bagan 4.7 Kerangka Operasional Hubungan Pengetahuan dan Sikap 

Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan  Tindakan Pencegahan 

Penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2020   

  

Izin penelitian 

 

Memberikan informed consent 

 

Pengumpulan data 

 

Pengolahan data 

 

Analisa data dengan komputerisasi 

 

Hasil 

 

4.8 Analisa Data 

   Setelah semua data terkumpul, peneliti  memeriksa apakah semua 

pertanyaan telah diisi. Kemudian peneliti melakukan: 

1. Editing 

Editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian 

formulir atau kuesioner. Apakah lengkap, dalam arti semua pertanyaan 

sudah terisi, keterbacaan tulisan dan relevansi jawaban dari responden. 

Dalam penelitian ini proses editing dilakukan oleh peneliti sendiri.  
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2. Coding 

Setelah semua kuesioner diedit, selanjutnya dilakukan peng”kodean”atau 

“Coding” yakni pengklasifikasian jawaban-jawaban dari responden 

dalam suatu kategori tertentu.  

3.  Processing/Entry 

Entry merupakan proses memasukan data ke dalam tabel dilakukan 

dengan program yang ada di komputer. Peneliti memasukkan hasil 

penelitian yang ada di kuesioner yang telah diberi kode tertentu ke dalam 

program yang terdapat di komputer yaitu, dengan sistem komputerisasi. 

4. Teknik analisa data 

Teknik analisis data suatu penelitian, biasanya melalui prosedur bertahap 

yaitu: 

a. Analisis univariat (Analisis deskriptif) 

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran setiap 

variabel, distribusi frekuensi dan prsentasi variabel independen dan 

dependen yang diteliti (Polit & Beck, 2012). Analisis ini bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel 

penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung jenis datanya. Analisis 

univariat pada penelitian ini adalah distribusi frekuensi berdasarkan 

umur, suku, jenis kelamin, pengetahuan dan sikap tentang HIV/AIDS dan 

tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS. 
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b. Analisis bivariat 

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkolerasi (Polit & beck, 2012). Pada penelitian ini 

analisis bivariat yakni untuk menjelaskan hubungan pengetahuan dan 

sikap sebagai variabel independen/bebas dengan tindakan pencegahan 

sebagai variabel dependen/terikat. Analisa data yang digunakan adalah 

uji chi square. Apabila nilai p<0,05 maka dinyatakan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan pencegahan 

penularan HIV/AIDS. 

 

4.9. Etika Penelitian 

  Penelitian adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena 

kehidupan manusia, baik yang menyangkut fenomena alam maupun fenomena 

sosial, budaya pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Peneliti 

dalam menjalankan tugas meneliti atau melakukan tugas peneliti hendaknya 

memegang teguh sikap ilmiah (secientific attitude) serta berpegang teguh pada 

etika penelitian, meskipun mungkin yang akan dilakukan tidak merugikan atu 

membahayakan bagi subjek penelitian, sebelum penelitian ini dilakukan. Peneliti 

memperkenalkan diri kepada responden, kemudian memberikan penjelasan 

kepada responden tentang tujuan dan prosedur penelitian.  

Peneliti juga telah menjelaskan bahwa responden yang diteliti bersifat 

sukarela dan jika tidak bersedia maka responden berhak menolak dan 

mengundurkan diri selama proses pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini 

tidak menimbulkan resiko, baik secara fisik maupun psikologis. Menggunakan 
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kuesioner dan membagikannya kepada responden guna mendapatkan data. 

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari responden apakah 

bersedia akan diminta untuk menandatangani lembar persetujuan setelah informed 

consent dijelaskan. Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang 

diberikan dirahasiakan. Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden 

dijamin oleh peneliti (Nursalam, 2014). 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan prinsip-prinsip etik 

yaitu Autonomy (asas menghormati) memberikan kesempatan kepada  responden 

untuk menentukan pilihanya sendiri. Apapun pilihanya harus senantiasa dihormati 

dan tetap diberikan keamanan. Adapun tindakan yang terkait prinsip menghormati 

harkat dan martabat responden adalah peneliti mempersiapkan formulir 

persetujuan subjek (informed consent), Beneficience dan maleficience (asas 

manfaat dan tidak merugikan) peneliti berupaya agar segala tindakan kepada 

responden mengandung kebaikan, tindakan atau penelitian yang dilakukan peneliti 

tidak mengandung unsur bahaya atau merugikan responden, Confidentiality 

(kerahasiaan), kerahasiaan mengenai data responden dijaga dengan tidak menulis 

nama lengkap responden pada instrument tetapi hanya menulis nama inisial yang 

digunakan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi demi kepentingan 

penelitian atau hasil riset, Justice (keadilan) responden  yang dilakukan harus 

diperlukan secara adil dalam hal beban dan mamfaat dari partisipasi dalam 

penelitian. Peneliti harus mampu memenuhi prinsip keterbukaan pada semua 

responden penelitian. semua responden diberikan perlakuan yang sama sesuai 

prosedur penelitian. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Gambaran lokasi penelitian 

Penelitian dimulai tanggal 1 April sampai 1 Mei 2020 di lingkungan STIKes 

Santa Elisabeth Medan yang berlokasi di jalan Bunga terompet No.118 pasar 8 

Padang Bulan Medan. Institusi ini merupakan salah satu karya pelayanan dalam 

pendidikan yang didirikan oleh Kongregasi Fransikanes Santa Elisabeth (FSE) 

Medan. STIkes Santa Elisabeth Medan memiliki 6 program studi yaitu (1) prodi 

D3 Keperawatan, tingkat I, II, III  (2) Prodi D3 Kebidanan, tingkat I, II, III (3) 

Prodi Ners Tahap akademik, tingkat I, II, III, IV (4) Prodi Ners Tahap profesi, (5) 

Prodi sarjana terapan Teknologi Laboratorium Medik (TLM), tingkat I, II, III,IV 

dan (6) Sarjana terapan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK), tingkat I, II, III, 

IV.  Visi STIKes Santa Elisabeth Medan yaitu menjadi institusi pendidikan 

kesehatan  yang unggul dalam pelayanan kegawatdaruratan berdasarkan daya 

kasih kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah dan mampu 

berkompetisi di tingkat nasional tahun 2022 (STIKes, 2020). 

Misi STIKes Santa Elisabeth Medan adalah (1) menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan berkualitas yang berfokus pada pelayanan kegawatdaruratan 

berdasarkan daya kasih Kristus yang menyembuhkan, (2) menyelenggarakan 

penelitian di bidang kegawatdaruratan berdasarkan evidance based practice 

 

 

 

44 
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(3) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi 

dan kebutuhan masyarakat, (4) mengembangkan tata kelola yang transparan, 

akuntabel, dan berkomitmen, (5) mengembangkan kerjasama dengan istitusi 

dalam dan luar negeri yang terkait dalam bidang kegawatdaruratan. Motto STIKes 

Santa Elisabeth Medan “ Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku (Matius 25: 36) ”. 

 

5.2 HASIL PENELITIAN 

 

5.2.1   Karakteristik Responden Berdasarkan Data Demografi 

 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data demografi 

Mahasiswa Ners Tingkat IV di STIKes Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2020. 

 
NO Karakteristik Responden F  % 

1 

 

Umur responden 

20 Tahun 

21 Tahun 

22 Tahun 

23 Tahun 

24 Tahun 

27 Tahun 

30 Tahun 

 

1 

42 

38 

3 

1 

2 

1 

 

1,1 

47,7 

43,2 

3,4 

1,1 

2,3 

1,1 

 Total 88 100 

2 Jenis kelamin 

 Laki-laki 

 

11 

 

12,5 

                      Perempuan 77 87,5 

 Total 88 100 

3 Suku   

Batak Toba 

Batak Karo 

Batak Simalungun 

Batak Pakpak 

Flores 

Nias 

43 

12 

3 

1 

1 

28 

48,9 

13,6 

3,4 

1,1 

1,1 

31,8 

                       Total 88 100 
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Berdasarkan tabel 5.1 diperoleh data demografi umur responden mayoritas 

berumur 21 tahun sebanyak 42 orang (47,7%) dan sebanyak 38 orang (43,22%) 

berumur 22 tahun. Berdasarkan jenis kelamin didapat laki-laki 11 orang (12,5%) 

dan perempuan 77 orang % (87,5%) dan berdasarkan suku didapatkan suku batak 

toba sebanyak 43 orang (48,9%) dan suku nias sebanyak 28 orang (31,8%).  

 

5.2.2  Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV tentang HIV/AIDS di 

STIKes Santa Elisabeth Medan.     

 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi  Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV 

tentang HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020. 

 
No Pengetahuan F % 

1 

2 

3 

Kurang  

 Cukup  

 Baik    

1 

43 

44 

1,1 

48,9 

50 

 Total 88 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 diperoleh bahwa pengetahuan Mahasiswa Ners 

Tingkat IV tentang HIV/AIDS adalah yang memiliki pengetahuan baik sebesar 

50% (44 orang), pengetahuan cukup sebesar 48,9% (43 orang) dan pengetahuan 

kurang sebesar 1,1% (1 orang), peneliti melihat antara pengetahuan cukup dan dan 

pengetahuan baik hampir mendekati ini disebabkan oleh faktor internal seperti 

keseriusan Mahasiswa saat mengikuti pembelajaran tentang HIV/AIDS dan faktor 

eksternal seperti kurangnya informasi tentang tindakan pencegahan penularan 

HIV/AIDS, maka diharapkan agar Mahasiswa STIKes Santa Elisabeth Medan 

lebih meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS lewat keseriusan dalam 

belajar dan keaktifan dalam mengikuti seminar tentang HIV AIDS. 
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Tabel  5.4 Distribusi Frekuensi  Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV Tentang 

HIV/AIDS di  STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

 
No Sikap F  % 

1 Kurang  9 10,2 

2 Cukup  12 13,6 

3 Baik  67 76,1 

 Total 88 100 

 

Berdasarkan tabel 5.3 diperoleh bahwa Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV 

tentang HIV/AIDS adalah dengan nilai sikap baik sebesar 76,1% (67 orang), 

dengan nilai sikap cukup sebesar 13,6% (12 orang) dan nilai sikap kurang sebesar 

10,2% (9 orang). Peneliti melihat bahwa mayoritas Mahasiswa memiliki nilai 

sikap baik hal ini dapat dipengaruhi oleh karakter seseorang, pedidikan dan 

lingkungan, maka diharapkan agar Mahasiswa tetap mempertahankan nilai sikap 

baik yang dimilikinya. 

Tabel  5.5    Distribusi  frekuensi tindakan pencegahan HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

 
No Tindakan Pencegahan F % 

1 Kurang 2 2,3 

2 Cukup 32 36,4 

3 Baik 54 61,4 

 Total 88 100 

 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diperoleh bahwa tindakan pencegahan 

Mahasiswa Ners Tingkat IV tentang HIV/AIDS adalah dengan nilai tindakan 

pencegahan baik sebesar 61,4 % (54 orang ), nilai tindakan pencegahan cukup 

sebesar 36,4% (32 orang ) dan nilai tindakan pencegahan kurang sebesar 23% (2 

orang). Peneliti melihat bahwa tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS dalam 
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kategori cukup dan kurang masih ada kemungkinan besar ini disebabkan rasa 

takut dalam merawat pasien HIV/AIDS.  

5.2.3 Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan 

Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS di STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020   
 

Tabel 5.6   Tabulasi Silang Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat 

IV dengan Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 

 
  Tindakan Pencegahan Chi-

square  Kurang  Cukup  Baik  Total 

  F % F % F % F % P- 0,000 

Pengetahuan Kurang  1 1,1 0 0 0 0 1 1,1  

 Cukup  1 1,1 15 17 27 30,7 43 48,9  

 Baik  0 0 17 19,3 27 30,7 50 44  

Total  2 2,3 32 36,4 54 61,4 88 100  

  

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui hasil tabulasi silang antara 

pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan tindakan pencegahan penularan  

HIV/AIDS menunjukkan bahwa tindakan pencegahan kurang sebesar 1,1 % (1 

orang) mempunyai pengetahuan kurang, tindakan pencegahan kurang sebesar 

1,1% (1 orang) mempunyai pengetahuan cukup dan pengetahuan baik tidak ada, 

selanjutnya  tindakan pencegahan cukup dengan pengetahuan kurang tidak ada, 

tindakan pencegahan cukup sebesar 17% (15orang) mempunyai pengetahuan 

cukup, tindakan pencegahan cukup sebesar 19,3% (17orang) mempunyai 

pengetahuan baik, sedangkan tindakan pencegahan baik dengan pengetahuan 

kurang tidak ada, tindakan pencegahan baik sebesar 30,7 % (27 orang) menpunyai 

pengetahuan cukup dan tindakan pencegahan baik sebesar 30,7% (27 orang) 

mempunyai pengetahuan baik. 
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Berdasarkan hasil analisis chi square diperoleh nilai p= 0,000 < 0,05 berarti 

HO gagal diterima, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara 

Pengetahuan Mahasiswa Ners tingkat IV dengan Tindakan Pencegahan Penularan 

HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

5.2.4    Hubungan sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan Tindakan 

Pencegahan Penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020  
 

Tabel 5.7 Tabulasi Silang Hubungan Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV 

dengan  Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020  

 
  Tindakan Pencegahan Chi-   

square Kurang Cukup Baik Total  

  F  % F % F  % F  %  

Sikap  Kurang  0 0 2 2,3 7 8 9 10,2 P=0,466 

kategori Cukup  1 1,1 2 5,7 6 6,8 12 13,6  

 Baik  1 1,1 5 28,4 41 46,6 67 76,1  

 Total 2 2,3 25 36,4 54 61,4 88 100  

 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa responden yang melakukan 

tindakan pencegahan kurang tidak ada, tindakan pencegahan kurang mempuyai 

sikap cukup sebesar 1,1 % (1 orang), tindakan pencegahan kurang mempunyai 

sikap baik sebesar 1,1% (1 orang) dan tindakan pencegahan cukup mempunyai 

sikap kurang sebesar 2,3% (2orang), selanjutnya tindakan pencegahan cukup 

mempunyai sikap cukup sebesar 5,7% (5orang), tindakan pencegahan cukup 

mempuyai sikap baik sebesar 28,4% (25orang) sedangkan  tindakan pencegahan 

baik mempunyai sikap kurang sebesar 8% (7orang), tindakan pencegahan baik 

mempunyai sikap cukup sebesar 6,8% (6orang) dan tindakan pencegahan baik 

mempunyai sikap baik sebesar 46,6% (41 orang). 
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Berdasarkan hasil analisis chi square diperoleh nilai p= 0,466 >0,05 berarti 

HO diterima, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap 

Mahasiswa Ners tingkat IV dengan Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS 

Di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

 

 5.3   Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1     Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV Tentang HIV/AIDS 

di STIKes  Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 88 responden diperoleh bahwa 

pengetahuan Mahasiswa tentang HIV/AIDS pada kategori baik sebanyak 44 

orang (50 %), cukup sebanyak 43 orang (48,9%), kurang sebanyak 1 orang 

(1,1%). 

Priastana (2018) mengatakan bahwa pengetahuan yang baik dan 

tepat dapat membantu seseorang dalam melakukan pencegahan penyakit 

seperti pencegahan tertular HIV/AIDS, dimana pengetahuan yang tepat 

dapat memberikan ruang untuk pemikiran yang lebih terhadap suatu 

keputusan yang akan dilakukan seperti dalam mengambil suatu tindakan. 

Pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi sikapnya yang dapat 

mendorong individu melakukan suatu perbuatan baik negatif maupun 

positif, dari hasil penelitiannya didapat ada hubungan tingkat pengetahuan 

tentang HIV/AIDS dengan sikap pencegahan HIV/AIDS pada remaja di 

jembrana dengan nilai p=0,001 (p value< 0,005). Husna (2017) dalam 

penelitiannya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya 
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pencegahan HIV/ AIDS pada siswa kelas X SMA N 8 di Banda aceh tahun 

2016 menunjukkan bahwa dari 139 responden upaya pencegahan HIV/AIDS 

tinggi memiliki pengetahuan baik sebanyak 86 responden (61,9%), dan dari 

105 upaya pencegahan tinggi memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 

46 responden (43,8%), maka dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan dengan upaya pencegahan HIV/AIDS. 

Fauziah (2017) mengatakan dalam penelitiannya tentang hubungan 

tingkat pengetahuan dan sikap tentang HIV/AIDS pada mahasiswi 

Mamba’ul ulum Surakarta, bahwa pengetahuan adalah domain yang sangat 

penting untuk membentuk sikap seseorang, sikap yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih baik dibandingkan dengan sikap yang tidak didasari 

dengan pengetahuan dan dalam penelitian menunjukkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswi tentang HIV/AIDS 

dengan nilai p= 0,003. Notoatmodjo (2017), pengetahuan adalah hasil tahu 

dari manusia yang sekadar menjawab pertanyaan “what” misalnya apa air, 

apa manusia, apa alam dan sebagainya.  

Dalam penelitian Boakye, (2019) mengatakan bahwa perawat 

sudah memiliki pengetahuan yang baik sebesar 59,2% namun masih ada 

perawat yag masih memiliki kesalahpahaman tentang penularan HIVAIDS 

sebesar 45% seperti rasa takut tertular virus yang mengarah pada sikap 

negatif dan ditemukan bahwa ada perawat yang kurang patuh dalam 

melakukan kewaspadaan dasar seperti mencuci tangan ini disebabkan 
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karena kurangnya pelatihan perawat tentang HIV/AIDS yang dapat 

meningkatkan pengetahuan perawat.  

Maka menurut peneliti bahwa pengetahuan Mahasiswa Ners 

Tingkat IV setelah dilakukan penelitian tentang pengetahuan mahasiswa 

tentang HIV/AIDS dalam kategori pengetahuan cukup dan pengetahuan 

baik hampir sama, maka diharapkan agar Mahasiswa santa Elisabeth Medan 

lebih meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS lewat ketekunan dalam 

belajar dan keaktifan dalam mengikuti seminar tentang HIV AIDS masih 

dalam kategori baik dan cukup, keingintahuan masih tinggi dan pemahaman 

tentang HIV/AIDS, oleh sebab itu dapat diketahui bahwa semakin 

meningkatnya pengetahuan seseorang terutama tentang kesehatan maka 

akan mempengaruhi orang tersebut dalam bertindak seperti mampu 

mencegah penyebaran penyakit menular baik untuk dirinya sendri maupun 

untuk orang lain. 

 

5.3.2   Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV Tentang HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan 2020   

Berdasarkan hasil penelitian dari 88 responden diperoleh bahwa 

sikap  Mahasiswa Ners Tingkat IV tentang HIV/AIDS dengan nilai sikap 

tertinggi sebanyak 67 responden (76,1 %) dengan kategori baik, nilai cukup 

sebanyak 12 responden (13,6  %) dan nilai terendah sebanyak 9 responden 

(10,2  %.). 

Kikwasi (2017) mengatakan bahwa sikap memiliki dua dimensi yaitu 

dimensi positif dan dimensi negatif, dalam penelitiannya ditemukan bahwa 
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jumlah siswa relatif tinggi menunjukkan sikap negatif terhadap HIV/AIDS. 

Siregar (2019) mengatakan dalam penelitiannya bahwa sikap sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dimana remaja yang berpendidikan 

akan lebih banyak bersikap baik karena pendidikan merupakan salah satu 

persyaratan utama untuk membangun pengetahuan dan pembentukan sikap. 

Menurut Nursalam, (2014), sikap merupakan besarnya perasaan positif atau 

negatif terhadap suatu objek (favorable) atau negatif (unfavorable) terhadap 

suatu objek, orang, institusi atau kegiatan.  

Fauziah, (2017) mengatakan faktor-faktor yang mendukung sikap 

adalah nilai-nilai positif dalam keluarga, ajaran agama melalui kegiatan 

rohani disekolah, bimbingan guru dan teman sebaya yang membentuk sifat 

positif terhadap orang lain seperti menghormati, peduli kemauan menolong 

dan dalam penelitiannya dikatakan sikap Mahasiswa tentang HIV/AIDS 

mayoritas baik ini dipengaruhi oleh informasi kesehatan yang mereka dapat 

dipendidikan, karena mereka kuliah di bidang kesehatan. 

5.3.3  Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS di STIKes Santa         

Elisabeth Medan Tahun 2020   

   Berdasarkan hasil penelitian dari 88 orang responden menunjukkan 

bahwa  tindakan pencegahan HIV/AIDS dengan nilai pengetahuan baik 

sebanyak 54 responden (61,4  %), nilai cukup sebanyak 32 responden (36,4  

%) dan nilai terendah sebanyak 2 responden ( 2,3  %). 

Dalam  penelitian Marlinda (2017), mengatakan bahwa ilmu tentang 

pencegahan penularan HIV tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal 
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saja namun dari berbagai sumber seperti dari petugas kesehatan, keluarga, 

teman dan lain-lain yang dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman 

responden tentang pencegahan HIV dan Wulandari (2016) Dalam teori 

health belief model dikatakan bahwa perilaku pencegahan (perceived 

benefits) merupakan penilaian individu mengenai keuntungan yang didapat 

dengan mengadopsi perilaku kesehatan yang disarankan dan tindakan 

tersebut akan memberikan manfaat terhadap kehidupannya.  

Aslia (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tindakan 

pencegahan HIV/AIDS adalah tindakan untuk mencegah terjadinya 

HIVAIDS pada remaja dalam penelitianya didapat masih banyak responden 

yang tidak melakukan tindakan pencegahan HIV/AIDS sebesar 57,1% 

sehingga disimpulkan bahwa masih banyak responden yang belum 

melakukan tindakan pencegahan HIV/AIDS yang diakibatkan kurangnya 

pengetahuan. Sistriani ( 2018) mengatakan bahwa upaya pencegahan dalam 

pelayanan  kesehatan HIV/AIDS dapat dilakukan melalui peningkatan gaya 

hidup yang sehat, memahami bahaya, dan melakukan pencegahan melalui 

tindakan asertif yakni jujur mengekspresikan perasaan, menjaga dan 

menghargai. Ritonga (2018) mengatakan bahwa responden yang 

mendapatkan informasi lebih banyak dan baik akan melakukan tindakan 

yang positif dalam pencegahan HIV/AIDS 8 kali lebih tinggi dibandingkan 

responden yang kurang mendapat informasi atau tidak baik. 

Menurut peneliti tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS adalah 

suatu perilaku dimana sesorang dapat melakukan yang baik untuk dirinya 
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sendiri ataupun untuk orang lain dengan mengaplikasikan apa yang 

diketahuinya dengan baik dan benar agar terhindar dari penyakit menular. 

Mahasiswa dikatakan baik saat melakukan praktek pencegahan itu sendiri 

baik itu secara verbal maupun nonverbal sehingga pasien maupun 

Mahasiswa yang sedang praktek saling menerima dan dapat menjaga 

kesehatan masing-masing. 

5.3.4   Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan 

Tindakan Pencegahan Penularan  HIV/AIDS Di STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020   

 

Hasil uji chi-square dari 88 responden diperoleh nilai p-value  = 

0,000 < (0,05) menyatakan ada hubungan pengetahuan Mahasiswa Ners 

Tingkat IV dengan Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS Di STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 .Hal ini sejalan dengan penelitian 

Mongan (2018) yang mengatakan dalam penelitiannya ada hubungan antara 

pengetahuan dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS pada masyarakat di 

kelurahan Sagerat Weru 1 kecamatan matuari kota Bitung dengan jumlah 

responden 100 orang dengan uji chi-square nilai p-value= 0,001<0,05, 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan tindakan 

pencegahan HIV/AIDS.  

Aisyah (2019) dalam penelitiannya juga  mengatakan ada 

hubungan antara pengetahuan  remaja tentang HIV/AIDS dengan  tindakan 

pencegahan HIV/AIDS di SMA N.1 Monastik kabupaten Aceh besar 

dengan nilai p-value= 0,000 artinya pengetahuan memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS. Assela (2017) 
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menyatakan dalam penelitiannya ada hubungan  yang signifikan antara  

pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada Mahasiswa 

Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, hasil 

penelitiannya menunjukkan sebanyak 80,2% responden memiliki 

pengetahuan pencegahan penularan HIV/AIDS baik. hal ini disebabkanoleh 

pengetahuan baik, perkembangan usia yang matang, sumber informasi yang 

baik dan pendidikan yang didapat responden.  

Priastana (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa ada 

hubungan tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan pencegahan 

HIV/AIDS dikatakan remaja yang memiliki pengetahuan tinggi lebih baik 

dalam menentukan sikap terhadap pencegahan HIV/AIDS maka dengan 

meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan HIV/AIDS dapat menjadi 

pilar utama dalam pencegahan HIV/AIDS dikalangan remaja karena 

pengetahuan yang tepat dapat memberikan dukungan dalam upaya 

menanggulangi kejadian HIV/AIDS. 

Peneliti berasumsi bahwa semakin baik tingkat pengetahuan 

seseorang, maka semakin baik pula tindakan pencegahannya terhadap 

HIV/AIDS dan demikian juga jika pengetahuan kurang maka semakin 

rendah juga tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS juga kurang, oleh 

karena itu perlu ditingkatkan pengetahuan Mahasiswa tentang HIV/AIDS 

sehingga Mahasiswa dapat melakukan tindakan pencegahan penularan 

HIV/AIDS khususnya untuk Mahasiswa yang sedang praktek di STIKes 

Santa Elisabeth Medan. Kegiatan yang dilakukan selain daripada mengikuti 
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pembelajaran tentang HIV/AIDS, mencari informasi, lewat media social 

ataupun mengikuti  penyuluhan, atau mengikuti seminar tentang HIV/AIDS. 

ini sejalan dengan penelitian Farida (2020)  yang mengatakan bahwa sumber 

informasi akan memberikan pengetahuan yang baik kepada seseorang 

meskipun seseorang memiliki pengetahuan yang rendah, namun jika ia 

mendapatkan sumber informasi yang banyak dari berbagai sumber maka hal 

itu dapat menambah pengetahuannya.  

 

5.3.5  Hubungan Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan 

Tindakan Pencegahan Penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020   

 

Hasil uji chi-square dari 88 responden diperoleh nilai p-value  = 

0,466 > (0,05) menyatakan tidak ada hubungan sikap Mahasiswa Ners 

Tingkat IV dengan  Tindakan Pencegahan Penularan HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020  artinya baik tidaknya sikap Mahasiswa 

dalam melakukan tindakan pencegahan penularan HIVAIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan tidak menjamin bahwa Mahasiswa sudah melakukan 

pencegahan itu dengan demikian hipotesis awal dalam penelitian ini tidak 

dapat diterima. 

Konoralma (2017) dalam penelitianya tentang hubungan antara 

sikap dan tindakan pencegahan HIV/AIDS, berdasarkan hasil uji statistik 

yang dilakukannya menunjukkan bahwa nilai p= 0,338>0,05, Ho diterima 

artinya tidak ada hubungan antara sikap dengan tindakan pencegahan 

HIV/AIDS pada siswa SMA N.4 . Manado, karena sikap positif tidak selalu 

terwujud dalam suatu tindakan nyata, sikap dapat terwujud di dalam suatu 
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tindakan tergantung pada situasi dan mengacu pada pengalam seseorang. 

Fitrianingsih (2018) mengatakan dalam penelitiannya tentang hubungan 

sikap terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS pada IRT menunjukkan 

bahwa dari 59 orang responden dengan sikap negatif yang tidak melakukan 

perilaku pencegahan sebanyak 30 orang (50%) dan yang melakukan 

pencegahan sebanyak 29 orang (49,2 %). Responden yang memiliki sikap 

positif dari 41 orang yang tidak melakukan pencegahan 27 orang (65,9%) 

dan yang melakukan pencegahan sebanyak 14 orang (34,1%) dengan uji 

chi-square didapatkan p-value= 0,199 yang berarti Ho di tolak dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan 

perilaku pencegahan HIV/AIDS, karena Sebagian besar responden memiliki 

sikap negatif dan tidak melakukan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada 

IRT yakni sebanyak 30 responden (33,6%). 

Menurut Nuzzilah (2017) mengatakan bahwa sikap dapat berubah-

ubah sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar individu, sikap dinyatakan 

dalam tiga domain yaitu affect adalah perasaan yang timbul (senang dan 

tidak senang), behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan (mendekat 

dan menghindar), cognition adalah penilaian objek sikap (bagus dan tidak 

bagus) dalam penelitiannya di temukan tidak ada hubungan antara sikap 

terhadap pencegahan HIV/AIDS dengan perilaku beresiko penularan 

HIV/AIDS dengan nilai p=0,256 >0,05.  

Dalam penelitian Aisyah (2019) mengatakan bahwa mayoritas 

responden memiliki sikap negatif sebanyak 31 responden dengan tidak 
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melakukan pencegahan 24 orang (40,7%) dan minoritas responden bersikap 

negatif dengan tidak melakukan pencegahan sebanyak 9 orang (15,2%). 

Berdasarkan uji statistik chi square yang digunakanya menunjukkan ada 

hubungan sikap dengan pencegahan HIV/AIDS, sikap merupakan hal yang 

berpengaruh terhadap tindakan pencegahan HIV/AIDS, sebagian besar sikap 

responden mempunyai pengaruh signifikan terhadap tindakan pencegahan 

HIV/AIDS. Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikan p=0,000 ˂ 0,05 dan 

sikap pada remaja dipengaruhi oleh kondisi masing-masing individu, cara 

pandang dan latar belakang. Semakin berkembangnya pola pikir serta 

bertambahnya pengalaman menjadikan remaja tersebut memilah mana yang 

baik dan mana yang buruk untuk dirinya sehingga terbentuk suatu sikap 

dalam diri remaja tersebut.  

Kumajas (2017) mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara sikap dengan pencegahan HIV/AIDS karena dari penelitian yang 

didapat responden yang memiliki sikap baik mempunyai peluang 5 kali 

lebih besar untuk melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS dan demikian 

juga sebaliknya, dimana sikap merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi tindakan pencegahan HIV/AIDS, oleh sebab itu semakin 

baik sikap siswa terhadap dampak yang baik untuk menghindari hal-hal 

yang beresiko tertular HIV/AIDS. 

Asumsi peneliti Mengenai Hubungan Pengetahuan Sikap 

Mahasiswa Ners Tingkat IV dan Tindakan Pencegahan Penularan 

HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020, ditemukan tidak 
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ada hubungan antara sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan  Tindakan 

Pencegahan Penularan  HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020. Oleh karena itu Baik tidaknya sikap  Mahasiswa dalam melakukan 

tindakan pencegahan penularan HIVAIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan tidak menjamin bahwa Mahasiswa sudah melakukan pencegahan. 

Hal ini disebabkan oleh  faktor internal dan eksternal, adanya stigma negatif 

terhadap pasien HIV/AIDS, kurangnya pengalaman dalam merawat pasien 

HIV/AIDS, kurangnya informasi yang diterima mahasiswa, seperti seminar 

maupun penyuluhan dan adanya rasa takut yang berlebihan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Suba (2015) yang mengatakan 

bahwa mahasiswa  keperawatan yang sedang praktek masih memiliki sikap 

negatif terhadap penderita HIV/AIDS sehingga menyebabkan rasa takut saat 

merawat pasien, adanya stigma negatif maka perlu etika, moral dan 

tanggung jawab dalam merawat pasien  lebih di tingkatkan. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan proses penelitian, peneliti 

menyadari bahwa hasil penelitian ini masih kurang sempurna karena keterbatasan 

dalam penelitian seperti keterbatasan sarana dan prasarana contohnya ketika 

peneliti membagi kuesioner secara online menggunakan Google form sebagian 

responden tidak dapat membuka linknya, sehingga peneliti menggunakan cara lain 

dan mengirimkannya  kembali kepada responden adanya jaringan yang tidak 

lancar sehingga ketika responden mengirim hasil kuesioner membutuhkan waktu 

yang lama 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap 

Mahasiswa Ners tingkat IV dengan  Tindakan Pencesgahan Penularan  HIV/AIDS 

di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 , maka disimpulkan: 

1. Pengetahuan Mahasiswa Ners Tingkat IV tentang tindakan pencegahan  

HIV/AIDS dengan pengetahuan baik sebanyak 44 responden (50%), 

pengetahuan cukup sebanyak 43 responden (48,9%) dan pengetahuan kurang 

sebanyak 1 responden (1,1%). 

2. Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV tentang tindakan pencegahan HIV/AIDS 

dengan sikap baik sebanyak 67 responden (76,1%), sikap cukup sebanyak 12 

responden (13,6%) dan sikap kursang sebanyak 9 responden (10,2%.) 

3. Tindakan pencegahan HIV/AIDS dengan kategori baik sebanyak 54 

responden (61,4%), kategori cukup sebanyak 32 responden (36,4 %) dan 

kategori kurang sebanyak 2 responden (2,3 %.) 

4. Terdapat hubungan yang signifikan  antara pengetahuan mahasiswa Ners 

tingkat IV dengan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020, dengan nilai p-value=0,000<0,005. 

5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap Mahasiswa Ners tingkat IV 

dengan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS di STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020, dengan nilai p-value =0,466 > 0,005. 
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6.2 Saran 

1. Bagi institusi pendidikan STIKes Santa Elisabet Medan 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat memberi 

informasi melalui pengadaan seminar dan pembuatan poster mengenai   

HIV/AIDS untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dengan tindakan 

pencegahan penularan HIV/AIDS. 

2. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, sebagai 

motivasi diri dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam 

melakukan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam 

mengembangkan pengetahuan, serta pemahaman tentang HIV/AIDS. 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya  dapat mengganti responden 

menjadi perawat yang bertugas di rumah sakit dan melakukan penelitian 

secara langsung. 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

63 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aisyah, S., & Fitria, A. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang 

HIV/AIDS dengan Pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 1 Montasik 

Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Bidan Komunitas, 2(1), 1-10. 

 

Anderson, K., & Sofro (2017). Hubungan Status Gizi dengan Kualitas Hidup 

Orang dengan HIV/AIDS di Semarang. Jurnal Kedokteran Diponegoro, 

6(2), 692-704. 

 

Boakye, D. S., & Mavhandu-Mudzusi, A. H. (2019). Nurses knowledge, attitudes 

and practices towards patients with HIV and AIDS in Kumasi, 

Ghana. International Journal of Africa Nursing Sciences, 11, 100147. 

 

Carsita, W., & Kusmiran (2019). Kualitas Hidup ODHA di Kecamatan 

Bongas. Jurnal Keperawatan Profesional, 7(2), 96-109. 

 

Fauziah, A. (2017). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Tentang Hiv/aids 

Pada Mahasiswi Akbid Mamba'ul Ulum Surakarta. Jurnal Kesehatan 

Samodra Ilmu, 8(1), 137598. 

 
Faridah, I. (2020). Pengetahuan Dan Sikap Tentang HIV/AIDS dan Upaya Pencegahan 

HIV/AIDS. Jurnal Kesehatan, 9(1), 54-68. 
 

Fitrianingsih, R., & Woferst, (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Pencegahan Hiv/Aids Pada Ibu Rumah Tangga. Jurnal Ners Indonesia, 

9(1), 59-71. 

 

Grove, S.K., & Gray. (2015). Understanding Nursing Research: Bulding an 

Evidence- Based Practice. Elsevier Health Sciences. 

 

Handitya, B., & Sacipto, R. (2019). Penanggulangan dan pencegahan HIV dan 

AIDS Secara terintegrasi, tepat, kolaboratif dan berkesinambungan (tetep 

kober) di kabupaten semarang. Adil Indonesia Journal, 1(1). 

 

Hidayati. (2018). Manifestasi dan Tatalaksana Kelainan Kulit dan Kelamin pada 

Pasien HIV/AIDS. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. 

 

Husna, A., & Fonna, M. D. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Upaya Pencegahan HIV/AIDS pada Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Banda 

Aceh Tahun 2016. Journal Of Healthcare Technology And Medicine, 3(1), 

1-6. 

 

Kemenkes RI. (2018). Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 

 

63 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

64 

Kemenkes RI. (2017). Laporan Situasi Perkembangan HIV/ AIDS dan PIMS di 

Indonesia Januari-Maret 2017. Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit ; Jakarta 

 

Kikwasi, G. J., Lukwale, S. R., & Mwageni, E. A. (2017). A Study of First Year 

Students Attitude towards HIV and AIDS. Global Journal of Health 

Science, 9(7). 

 

Konoralma, J. N., Tumurang, M. N., & Joseph, W. B. (2017). Hubugan Antara 

Pengetahuan dan Sikap Tentang Hiv/Aids dengan Tindakan Pencegahan 

HIV/AIDS Pada Siswa Sma Negeri 4 Manado. Jurnal Kesehatan 

mayarakat, 6(3). 

 

Kusuma, H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien 

HIV/AIDS yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum cipto 

Mangunkusumo Jakarta. Jurnal Media Medika Muda, 1(2). 

 

Kusnan, A. (2019). Hubungan Praktek Menyuntik Aman dengan Kejadian Cedera 

Tertusuk Jarum. Jurnal Perawat Indonesia, 3(3), 229-236. 

 

Kumajas, S., & Gulo, (2017). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Siswa Kelas Xi 

dengan Pencegahan Hiv/Aids di SMA St. Ignatius Manado. Journal Of 

Community and Emergency, 5(1), 18-25. 

 

Martiningsih, W., & Winarni, (2015). Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Tingkat Depresi Pasien HIV/AIDS. Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal 

of Ners and Midwifery), 2(2), 130-135. 

 

Menaldi. (2015) Ilmu penyakit kulit dan kelamin, Edisi ketujuh. Jakarta: Badan 

Penerbit FKUI  

 

Mongan, D. J., & Ratag, (2019). Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan 

Tindakan Pencegahan Hiv/Aids Pada Masyarakat di Kelurahan Sagerat 

Weru Kecamatan Matuari Kota Bitung. Jurnal Kesehatan masyarakat, 

7(5). 

 

Nursalam. (2014). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Edisi 4. Jakarta: 

Salemba Medika. 

 

Nuzzilah, N. A., & Sukendra, D. M. (2017). Analisis Pengetahuan dan Sikap 

Narapidana Kasus Narkoba Terhadap Perilaku Berisiko Penularan 

HIV/AIDS. Journal of Health Education, 2(1), 11-19. 

 

Octavianty, L., & Rahman, (2015). Pengetahuan, Sikap dan Pencegahan 

HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga. KEMAS: Jurnal Kesehatan 

Masyarakat, 11(1), 53-58. 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

65 

 

Pertiwi, S. A. N. (2019). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Tentang Hiv/Aids 

Pada Mahasiswa Keperawatan (Doctoral dissertation, Universitas 

Muhammadiyah Semarang). 

 

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research : Generating and Assessing 

Evidence For Nursing Practice, Ninth Edition. China: Lippincot 

Company. 

 

Priastana, I. K. A., & Sugiarto, H. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang 

HIV/AIDS dengan Sikap Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja. Indonesian 

Journal of Health Research, 1(1), 1-5. 

 

Rahmawati. L. H. (2019) Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dalam 

Ancaman RKUHP: Proyeksi Dampak Kriminalisasi Perilaku Beresiko 

Transmisi HIV/AIDS RKUHP terhadap Penanggulangan HIV/AIDS di 

Indonesia. 

 

Ratnawati. (2018). Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi, Yokyakarta. Pustaka Baru . 

 

Rahakbauw, N. (2018). Dukungan keluarga terhadap kelangsungan hidup ODHA 

(Orang dengan HIV/AIDS). Jurnal Psikologi Kesehatan 

 

Ritonga, Y. K., & Siagian, (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Remaja di SMA Negeri 1 Kutacane 

Kabupaten Aceh Tenggaratahun 2017. Jurnal Ilmiah Simantek, 2(1). 

 

Santoso, M. B., Apsari, & Nabila, A. (2017). Upaya Pencegahan Hiv/Aids Pada 

Kalangan Remaja di Kota Bandung. Share: Social Work Journal, 7(1), 54-

60. 

 

Siregar, N., & Rangkuti, N. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja 

Tentang HIV/AIDS di Panti Asuhan Kota Padangsidimpuan Tahun 2018. 

Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal), 

4(1), 15-20 

 

Suba, B. (2015). Universitas Klabat Nursing Student's Knowledge and Attitudes 

Toward Patients Living with Hiv/aids. Jurnal Skolastik 

Keperawatan, 1(2), 18-28. 

 

UNAIDS. (2019). HIV/AIDS online https://ww.unaids.org/sites/defaul/files/media   

- asset/unaids data. 

 

WHO. (2019). HIV/AIDS (online).QnA, http://ww.who.int/features/qa/71/en. 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

66 

 

Wilandika, A.(2019) Penilaian Stigma Petugas Kesehatan Pada Orang dengan 

Hiv/Aids (ODHA) Pada Salah Satu Puskesmas di Bandung. Jurnal 

Kesehatan Masyarakat. 

 

. 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

67 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

68 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

69 

IZIN PENGGUNAAN KUESIONER 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

70 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

71 

 
 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

72 

 

 

 

 

SURAT PENJELASAN PENELITIAN DAN INFORMED CONSENT  

    

 

Kepada Yth, 

Calon Responden Penelitian 

Di  

STIkes Santa Elisabeth Medan 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  :  Imelda Silaban (Sr.M.Imeldina FSE) 

Nim  :  032015073  

Alamat  : Jl. Bunga Terompet no 118 Kec.Medan Selayang 

 

Mahasiswi Program Studi Ners Tahap Akademik yang sedang mengadakan 

penelitian dengan judul “HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP  

MAHASISWA NERS TINGKAT IV DENGAN TINDAKAN 

PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS DI STIKES SANTA 

ELISABETH MEDAN TAHUN 2020  ”. Penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti tidak akan menimbulkan kerugian terhadap calon responden, segala 

informasi yang diberikan oleh responden kepada peneliti akan dijaga 

kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Peneliti sangat 

mengharapkan kesediaan saudara/saudari menjadi responden dalam penelitian ini 

tanpa adanya ancaman atau paksaan. 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (inisial) : 

Umur  : 

Alamat          : 

 

 Setelah mendengarkan penjelasan peneliti, dengan ini saya menyatakan 

bersedia menjadi responden dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun untuk 

perperan dalam penelitian ini. 

  

         Medan,  April 2020 

        Peneliti              Responden 

 

 

  (Imelda silaban)       (...............................) 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV dengan  

Tindakan Pencegahan Penularan  Hiv/Aids DI  STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020  

 

 

Hari /Tanggal    : 

Petunjuk pengisian     : 

1. Menjawab pertanyaan yang tersedia  

2. Semua pertanyaan harus di jawab. 

4. Bila data yang kurang mengerti dapat ditanyakan pada peneliti. 

A. Data demografi responden 

1. Umur     : 

2. Suku     : 

3. Jenis kelamin    : 

 

1. KUESIONER PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS  

1. Menurut Anda penyebab HIV/AIDS adalah ? 

a. Bakteri  

b. Parasit 

c. Jamur 

d. Virus   

e. Tidak Tahu 

2. HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang ? 

a. Sistem Otot   

b. Sistem Kekebalan Tubuh 

c. Sistem Syaraf 

d. Usus 

e. Tidak Tahu 

3. Menurut Anda HIV/AIDS termasuk kedalam penyakit apa ? 

a. IMS (Infeksi Menular Seksual)  

b. Kanker  

c. Jantung   
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d. Akut 

e. Tidak Tahu 

4. Menurut Anda bagaimana cara penularan HIV ?  

a. Penggunaan jarum suntik bersama, hubungan seksual dengan 

pengidap HIV / AIDS, mendapat transfusi darah yang telah 

tercemar HIV, penularan dari ibu yang positif HIV/AIDS ke bayi 

saat persalinan 

b. Memakai pakaian penderita HIV/AIDS 

c. Makan sepiring dengan orang yang terkena virus HIV/AIDS 

d. Melalui gigitan nyamuk, berciuman dengan pengidap HIV / 

AIDS 

e. Berpelukan dan berjabat tangan dengan penderita HIV/AIDS, 

satu toilet dan kolam renang bersama orang terinfeksi HIV/AIDS 

5. Menurut Anda virus HIV banyak terdapat dalam ?  

a. Air mata, air liur 

b. Cairan sperma, Cairan vagina, Darah, ASI 

c. Keringat 

d. Urine (air kencing) 

e.  Feces (tinja) 

6. Menurut Anda apa sajakah gejala dini pada penderita HIV/AIDS 

(Infeksi Akut ) ? 

a. Flu selama 3-6 minggu 

b. Disertai bisul dan bercak kemerahan 

c. Diare yang berlangsung lama 

d. Demam berlangsung 10 hari 

e. Pembengkakan kelenjar di lipatan paha/leher 

7. Menurut Anda siapa saja yang beresiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS 

? 

a. Teman sepermainan penderita HIV/AIDS 

b. Pengguna narkoba dengan menggunakan jarum suntik 

c. Keluarga penderita HIV/AIDS 

d. Mereka yang mempunyai banyak pasangan seksual, baik homo 

maupun hetero (berperilaku seks bebas) 

e. Tidak tahu 

8. Menurut Anda bagaimana cara pencegahan infeksi HIV/AIDS ?  

a. Menghindari hubungan seksual diluar nikah 

b. Menggunakan selalu kondom, terutama bagi kelompok perilaku 

resiko tinggi 

c. Menghindari pergaulan bersama dengan pengidap HIV / AIDS 
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d. Penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya seperti; 

akupunktur, jarum tatto, jarum tindik, dll hanya sekali pakai dan 

harus terjamin sterilitasnya 

e. Melakukan sunat/sirkumsisi 

9. Apakah Anda mengetahui tentang adanya tes HIV/AIDS secara sukarela  

yang didahului dengan konseling? 

a. Ya, Jika Ya pilih salah satu jawaban : A. Tes HIV 

b. Tes Darah HB 

c. VCT (Voluntary Counseling Testing) 

d. Tes Urine 

e. Tidak Tahu 

10. Dimana memperoleh pelayanan tes HIV/AIDS secara sukarela ?  

a. Rumah Sakit Pemerintah 

b. Rumah Sakit Swasta 

c. Puskesmas/ Pustu 

d. Klinik VCT 

e. Bidan/ Perawat 

11. Apakah nama obat yang diberikan pada penderita HIV/AIDS ? 

a. Paracetamol 

b. ARV (antiretroviral) 

c. Vitamin  

d. Antihistamin 

e.    Tidak Tahu 

12. Untuk mendeteksi/mengetahui virus HIV didalam tubuh kita 

melakukan tes apa ? 

a. ELISA DAR 

b. ELISA dan WESTERN BLOT  

c. WESTERN ELISA 

d. WESTERN dan BLOT 

e. Tidak Tahu 

2. KUESIONER SIKAP TERHADAP HIV/AIDS 

1.  menurut anda berganti-ganti pasangan dapat meningkatkan risiko 

tertular hiv/aids ? 

a. setuju   b.tidak setuju 

2.  menurut anda menggunakan narkoba suntik dapat tertular hiv/aids ? 

a. Setuju   b.Tidak Setuju 

3.  Menurut Anda satu-satunya tertular HIV/AIDS dengan berhubungan 

sex ? 

a.Setuju   b.Tidak Setuju 
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4.  Menurut Anda pelajar yang terinfeksi HIV/AIDS tidak boleh terus 

bersekolah ? 

a.Setuju   b.Tidak Setuju 

5.  Menurut Anda jika teman anda terinfeksi HIV/AIDS hendaknya 

dijauhi agar tidak tertular ? 

a.Setuju   b.Tidak Setuju 

6.  Menurut Anda informasi/penyuluhan tentang HIV/AIDS harus selalu 

diberikan kepada siswa ? 

a.Setuju   b.Tidak Setuju 

7.  Apakah Anda tidak berteman dengan penderita HIV/AIDS walaupun 

itu teman dekat Anda ? 

a.Setuju   b.Tidak Setuju 

8.  Menurut Anda orang yang terinfeksi HIV/AIDS harus dikarantina ? 

a. Setuju   b.Tidak Setuju 

9.  Sikap tidak akan mau bersalaman dengan orang yang terinfeksi 

HIV/AIDS ? 

a. Setuju   b.Tidak Setuju 

10.  Apakah Anda tidak membawa ke pelayanan kesehatan jika salah satu 

saudara atau anggota keluarga Anda terinfeksi HIV/AIDS ? 

a.Setuju  b.Tidak Setuju 

3.  KUESIONER TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYAKIT 

HIV AIDS 

1. Apakah Anda mencari informasi tentang HIV/AIDS ? 

a. Ya, 

Jika Ya pilihlah jawaban ini : 

1. Mencari kejadian/informasi tentang HIV/AIDS diinternet 

2. Menonton video tentang HIV/AIDS 

3. Membaca buku tentang HIV/AIDS 

4. Berdiskusi mengenai HIV/AIDS dengan teman 

5. Lainnya………………………….. 

b.Tidak  

2. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan 

HIV/AIDS? 

a.Ya, 

Jika Ya pilihlah jawaban ini : 

1. Mengikuti penyuluhan/seminar tentang HIV/AIDS 

2. Mengikuti bakti sosial untuk penderita HIV/AIDS 

3. Bergabung pada suatu LSM/Organisasi tentang pencegahan 

HIV/AIDS 

4. Lainnya…………………………….. 
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b.Tidak. 

 

3. Apakah Anda pernah mengajak teman, anggota keluarga atau orang 

dilingkungan Anda untuk turut mencegah penularan HIV/AIDS ? 

a.Ya, 

Jika Ya pilihlah jawaban ini : 

1. Menganjurkan teman atau anggota keluarga anda untuk 

menjauhi narkoba 

2. Menganjurkan tidak melakukan seks bebas/pergaulan bebas 

3. Memberikan informasi mengenai HIV/AIDS dengan teman atau 

anggota keluarga. 

4. Lainnya……………………………………………. 

b. Tidak 

4. Apakah Anda berusaha untuk terhindar dari HIV/AIDS dengan tidak 

melakukan perbuatan yang berisiko tertular HIV/AIDS ? 

a. Ya  

Jika Ya pilihlah jawaban ini : 

1. Tidak melakukan seks diluar nikah dengan pacar 

2. Tidak menggunakan narkoba 

3. Melakukan ciuman dengan pacar 

4. Merokok 

5. Lainnya…………………………… 

b. Tidak 

 

 

 

Sumber : Kuesioner pengetahuan ,sikap dan tindakan pencegahan oleh peneliti Ika 

Maulina (2015). 
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Flowchart  Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Ners Tingkat IV Dengan Tindakan Pencegahan 

Penularan HIV/AIDS Di Stikes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 
 

No 

 

Kegiatan 

Waktu penelitian 

Des 19 Jan 20 Feb  Mar  Apr  Mei  Juni  Juli 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                                  

2 Izin pengambilan data awal                                 

3 pengambilan data awal                                 

4 Penyusunan Proposal 

penelitian 

                                

5 Pengumpulan proposal                                 

6 Seminar proposal                                 

7 Revisi proposal                                 

8 Pengumpulan proposal                                 

9 Revisi judul dan lokasi 

penelitian 

                                   

10 Izin penelitian                                 

11 Pelaksanaan penelitian                                  

12 Analisa data                                 

13 hasil                                 

  14 Sidang skripsi                                 
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 FREQUENCIES 
STATISTICS 

 

 pengetahuan 

kategori 

sikap kategori tindakan 

pencegahan kategori 

N 
Valid 88 88 88 

Missing 0 0 0 

 

PENGETAHUAN KATEGORI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang 1 1.1 1.1 1.1 

cukup 43 48.9 48.9 50.0 

baik 44 50.0 50.0 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

SIKAP KATEGORI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

kurang 9 10.2 10.2 10.2 

cukup 12 13.6 13.6 23.9 

baik 67 76.1 76.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 

TINDAKAN PENCEGAHAN KATEGORI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

kurang 2 2.3 2.3 2.3 

cukup 32 36.4 36.4 38.6 

baik 54 61.4 61.4 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

                                                  Crosstabs 

                                      Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

pengetahuan kategori 

* tindakan pencegahan 

kategori 

88 100,0% 0 0,0% 88 

100,0% 

sikap kategori * 

tindakan pencegahan 

kategori 

88 100,0% 0 0,0% 88 100,0% 
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PENGETAHUAN KATEGORI * TINDAKAN PENCEGAHAN KATEGORI 

Crosstab 

 tindakan pencegahan kategori Total 

kurang cukup baik 

pengetahuan 

kategori 

kurang 

Count 1 0 0 1 

Expected Count ,0 ,4 ,6 1,0 

% within 

pengetahuan kategori 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
50,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

% of Total 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 

cukup 

Count 1 15 27 43 

Expected Count 1,0 15,6 26,4 43,0 

% within 

pengetahuan kategori 
2,3% 34,9% 62,8% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
50,0% 46,9% 50,0% 48,9% 

% of Total 1,1% 17,0% 30,7% 48,9% 

baik 

Count 0 17 27 44 

Expected Count 1,0 16,0 27,0 44,0 

% within 

pengetahuan kategori 
0,0% 38,6% 61,4% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
0,0% 53,1% 50,0% 50,0% 

% of Total 0,0% 19,3% 30,7% 50,0% 

Total 

Count 2 32 54 88 

Expected Count 2,0 32,0 54,0 88,0 

% within 

pengetahuan kategori 
2,3% 36,4% 61,4% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,3% 36,4% 61,4% 100,0% 
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SIKAP KATEGORI * TINDAKAN PENCEGAHAN KATEGORI 

Crosstab 

 tindakan pencegahan 

kategori 

Total 

kurang cukup baik 

sikap 

kategori 

kurang 

Count 0 2 7 9 

Expected Count ,2 3,3 5,5 9,0 

% within sikap kategori 0,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
0,0% 6,2% 13,0% 10,2% 

% of Total 0,0% 2,3% 8,0% 10,2% 

cukup 

Count 1 5 6 12 

Expected Count ,3 4,4 7,4 12,0 

% within sikap kategori 8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
50,0% 15,6% 11,1% 13,6% 

% of Total 1,1% 5,7% 6,8% 13,6% 

baik 

Count 1 25 41 67 

Expected Count 1,5 24,4 41,1 67,0 

% within sikap kategori 1,5% 37,3% 61,2% 100,0% 

% within tindakan 

pencegahan kategori 
50,0% 78,1% 75,9% 76,1% 

% of Total 1,1% 28,4% 46,6% 76,1% 

Total 

Count 2 32 54 88 

Expected Count 2,0 32,0 54,0 88,0 

% within sikap kategori 2,3% 36,4% 61,4% 100,0% 

                                                 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig(2-sided) 

Pearson Chi-Square 44,103
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 9,671 4 ,046 

Linear-by-Linear 

Association 
,963 1 ,326 

N of Valid Cases 88   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 
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% within tindakan 

pencegahan kategori 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,3% 36,4% 61,4% 100,0% 

 

 

                                                Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,576
a
 4 ,466 

Likelihood Ratio 3,072 4 ,546 

Linear-by-Linear Association ,148 1 ,701 

N of Valid Cases 88   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 

 

 

 

 

 


