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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan 

gejala-gejala penyakit infeksi atau keganasan tertentu yang timbul sebagai akibat 

menurunnya daya tahan tubuh (kekebalan) penderita (Rachimhadhi, dkk., 1992). 

Insidensi kasus HIV/AIDS di Indonesia setiap tahun 1999 telah mengalami 

peningkatan pada sub populasi tertentu di beberapa provinsi yang memang 

mempunyai prevalensi HIV cukup tinggi (Anonim, 2006). Jumlah kasus yang 

terjadi di Indonesia secara kumulatif 1987 sampai akhir Maret 2010 yaitu  20.564 

kasus AIDS dengan jumlah kematian akibat AIDS tercatat sudah mencapai 3.936 

orang (Anonim, 2010). Kota Surakarta saat ini berada di posisi ketiga di Jawa 

Tengah dalam jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak.  

Orang muda sangat rentan terhadap pandemi HIV. Lebih dari setengah, 

semua infeksi baru di seluruh dunia terjadi pada kalangan kaum muda berusia 

antara 15 dan 24 tahun. Setiap harinya kurang lebih 6.000 orang muda terinfeksi 

HIV/AIDS. Setengah dari semua infeksi baru diperkirakan pada orang di bawah 

dengan usia 25 tahun dan mayoritas orang-orang muda yang terinfeksi seksual di 

Amerika Serikat (Tan et al., 2007). Masa remaja merupakan periode kekacauan 

fisik, mental dan emosional yang hebat bagi remaja dalam mencari identitas 

mereka. Remaja bisa jadi mulai bereksperimen dengan obat melalui intravena atau 

jenis kelamin, kedua hal tersebut membuat mereka rentan terhadap kontrak HlV 
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(Ahmad, 2003). Berdasarkan hasil penelitian Darmasih (2009), mengenai perilaku 

seksual remaja SMA di Surakarta dengan sampel berjumlah 1.158 orang dari 5 

SMA di Surakarta menyatakan bahwa 15,8 %  remaja menunjukkan perilaku 

pranikah yang buruk.  

Pemberian edukasi kepada remaja mengenai HIV/AIDS adalah cara yang 

efisien untuk menjelaskan risiko penularan dan cara-cara pencegahan yang sesuai, 

seperti menghindari perilaku seks beresiko serta penggunaan zat adiktif. 

Pendidikan SMA merupakan golongan yang hampir menempuh pendidikan 

Perguruan Tinggi/ kehidupan sosial yang lebih kompleks, sehingga mereka perlu 

memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi pergaulan yang berpengaruh 

negatif. Melihat gambaran yang telah diuraikan diatas maka perlu dilakukan suatu 

edukasi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta untuk menurunkan risiko yang 

timbul karena bukan hanya ada maupun tidaknya keingintahuan dan dorongan 

teman, tetapi juga kurang pengetahuan dan ketrampilan untuk melindungi diri ikut 

mempengaruhi adanya perilaku berisiko. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang menjadi latar berlakang masalah, dapat diambil 

perumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengaruh edukasi terhadap tingkat 

pengetahuan siswa tentang HIV/AIDS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 

2011? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap 

tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun 2011. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

a. Pengertian HIV/AIDS 

Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Virus HIV 

diklasifikasikan ke dalam golongan lentivirus atau retroviridae. Virus ini secara 

material genetik adalah virus RNA yang tergantung pada enzim reverse 

trancriptase untuk dapat menginfeksi mamalia, termasuk manusia, dan 

menimbulkan kelainan patologi secara lambat (Zein  dan Habih, 2006). Infeksi 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) menyebabkan suatu sindrom klinis yang 

ditandai dengan adanya imunodefisiensi progresif setelah periode asimtomatik 

yang cukup lama. Imunodefisiensi seluler pada akhirnya mengakibatkan infeksi 

oportunistik yang berat, dan terkadang keganasan (Davey, 2008).  

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah suatu kumpulan 

kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Kasus 

AIDS mencerminkan infeksi HIV yang sudah berlangsung lama (Price dan 

Wilson, 2006). AIDS ialah infeksi oportunistik dan neoplasia pada individu yang 

sebelumnya sehat. Infeksi oportunistik dan neoplasia pada penderita AIDS 

merupakan penyait yang menimbulkan kematian dengan harapan hidup selama 
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dua sampai tiga tahun setelah timbulnya secara penuh manifestasi klinik (full 

blown) AIDS (Sardjito, 1994). 

Dalam konteks kesehatan publik, tindakan mencegah merupakan tindakan 

yang lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu dorongan melakukan 

tindakan preventif dan promotif ditekankan untuk membantu masyarakat merubah 

perilaku yang lebih sehat, UNAIDS merupakan lembaga PBB yang khusus 

menangani HIV/AIDS memperkenalkan pencegahan HIV/AIDS dengan 

kombinasi ABC, yaitu: 

1) Absinence (berpantang seks) adalah jalan yang pasti menuju terhindarnya dari 

infeksi HIV, apabila pasangan menghentikan segala kegiatan seksualnya. 

2) Be Faithful (hubungan monogami seumur hidup). Gadis dan wanita muda 

lebih mungkin melakukan daripada pria untuk membatasi hubungannya 

dengan orang-orang yang disayangi atau yang akan dinikahinya. Akan lebih 

sukar tertular HIV apabila hanya memilki satu orang pasangan seks 

dibandingkan bila berhubungan dengan banyak orang. 

3) Cleanliness artinya menjaga kebersihan termasuk di dalamnya adalah organ-

organ reproduksi dan menjaga kesehatannya agar tidak tertular penyakit. 

Infeksi Menular Seksual dapat dicegah melalui kebersihan terutama yang 

disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kutu. IMS merupakan pintu penularan 

HIV, apalagi jika ada perlukaan. Bagi laki-laki, C juga berarti Circumasion 

atau khitan. 
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Selain itu, cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tertular HIV/AIDS 

yaitu: 

a. Menggunakan selalu jarum suntik steril dan baru setiap kali akan melakukan 

penyuntikan atau proses lain yang mengakibatkan terjadinya luka. 

b. Menerapkan kewaspadaan mengenai seks aman (artinya: hubungan seks yang 

tidak memungkinkan tercampurnya cairan kelamin, karena hal ini 

memungkinkan penularan HIV). 

c. Bila ibu hamil dalam keadaan HIV positif sebaiknya memberitahu tentang 

semua risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya 

sendiri dan bayinya, sehingga keputusan untuk menyusui dengan ASI sendiri 

bisa dipertimbangkan  

d. Tidak melakukan seks sampai seseorang menikah dan bila sudah menikah 

tetap setia dengan pasangannya. 

e. Jika tidak bisa menghindari transfusi darah, harus meminta untuk 

mendapatkan darah yang telah diskrining agar bebas HIV. 

f. Tidak menggunakan bergantian pisau cukur, karena pisau cukur ini mungkin 

bersentuhan dengan darah dari kulit yang terluka. 

g. Menutup atau membalut luka-luka sayatan dengan plester yang tahan air 

(Abednego, 1996). 

 

b. Epidemiologi  

Infeksi AIDS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1981 

ketika CDC (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 
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mengumumkan penemuan aneh dari Pneumocystis carini pneumonia pada 5 laki-

laki homoseksual yang di Los Angeles dan Kaposi’s Sarkoma pada 26 laki-laki 

homoseksual yang sehat di New York dan Los Angeles. Pada tahun 1983, HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) diisolasi dari seorang penderita limfadenopati 

dan pada tahun 1984, HIV didemonstrasikan sebagai penyebab dari penyakit 

AIDS (Asdie, 2005). Di Indonesia pertama kali mengetahui adanya kasus AIDS 

pada bulan April tahun 1987, pada seorang warga negara Belanda yang meninggal 

di RSUP Sanglah Bali akibat infeksi sekunder pada paru-paru, sampai pada tahun 

1991 telah mulai adanya peningkatan kasus HIV/AIDS menjadi dua kali lipat 

kurang dari setahun, bahkan mengalami peningkatan kasus secara eksponensial 

(Rasmaliah, 2001). Infeksi HIV  sekarang sudah mencapai jumlah yang termasuk 

pandemi, dengan lebih dari 40 juta orang yang terinfeksi di seluruh dunia (Davey, 

2008). Menurut data Ditjen PP & PL Depkes RI jumlah kumulatif kasus AIDS 

berdasarkan provinsi menunjukan bahwa presentasi Jawa Tengah yang hidup 

dengan AIDS pada tahun 2010 diestimasikan sebanyak 752 orang, 155 adalah 

AIDS/IDU dan 255 orang meninggal karena AIDS (Anonim, 2010). 

 

c. Etiologi dan Patogenesis  

Human Immunodeficiency Virus termasuk genus retrovirus dan tergolong 

ke dalam family lentivirus. Infeksi dari family lentivirus ini khas ditandai dengan 

sifat latennya yang lama, masa inkubasi yang lama, replikasi virus yang persisten 

dan keterlibatan dari susunan syaraf pusat. Sedangkan ciri khas untuk jenis 

retrovirus yaitu: dikelilingi oleh membran lipid, mempunyai kemampuan variasi 
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genetik yang tinggi, mempunyai cara yang unik untuk replikasi serta dapat 

menginfeksi seluruh jenis vertebrata. 

Virus hanya dapat bereplikasi dengan menggunakan atau memanfaatkan 

sel hostnya. Siklus replikasi dari awal virus masuk ke sel tubuh sampai menyebar 

ke organ tubuh yang lain melalui 7 tahapan, yaitu: 

1) Sel - sel target mengenali dan mengikat HIV  meliputi HIV berfusi (melebur) 

dan memasuki sel target, gp 41 membran HIV merupakan mediator proses 

fusi, RNA virus masuk ke dalam sitoplasma,  proses dimulai saat gp 120 HIV 

berinteraksi dengan CD4 dan ko-reseptor. 

2)  RNA HIV mengalami transkripsi terbalik menjadi DNA dengan bantuan 

enzim reverse transcriptase 

3) Penetrasi HIV DNA ke dalam membran inti sel target 

4) Integrasi DNA virus ke dalam genom sel target dengan bantuan enzim 

integrase 

5) Ekspresi gen-gen virus 

6) Pembentukan partikel-partikel virus pada membran plasma dengan bantuan 

enzim protease 

7) Virus-virus yang infeksius dilepas dari sel, yang disebut virion (Anonim, 

2006) 
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d. Penularan  

Penularan hanya terjadi jika ada salah satu cairan tersebut yang telah 

tercemar HIV masuk ke dalam aliran darah seseorang. HIV dapat ditularkan 

melalui beberapa cara, antara lain: 

1) Hubungan seksual yang dilakukan dengan pengidap HIV/AIDS 

2) Ibu pada bayinya 

Penularan HIV dari ibu terjadi pada saat kehamilan (in utero). Penularan 

juga terjadi selama proses persalinan melalui transfusi fetomaternal atau kontak 

antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat 

melahirkan. Semakin lama proses melahirkan, semakin besar risiko penularan. 

Oleh karena itu, lama persalinan bisa dipersingkat dengan operasi section 

caesaria. Transmisi lain terjadi selama periode post martum melalui ASI. Risiko 

bayi tertular melalui ASI dari ibu positif sekitar 10% (Lily, 2004). 

3) Darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS 

Sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh 

darah dan menyebar ke seluruh tubuh. 

4) Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril 

Alat pemeriksaan kandungan dan alat-alat lain yang menyentuh darah, 

cairan vagina atau air mani yang terinfeksi HIV, dan langsung digunakan untuk 

orang lain yang tidak terinfeksi bisa menularkan HIV. 
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5) Alat-alat untuk melukai kulit 

Alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, menyunat seseorang, 

membuat tato, memotong rambut, dan sebagainya bisa menularkan HIV sebab alat 

tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu. 

6) Menggunakan jarum suntik secara bergantian 

Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan, maupun yang 

digunakan oleh para pengguna narkoba (Injecting Drug User – IDU) sangat 

berpotensi menularkan HIV. HIV tidak menular melalui peralatan makan, 

pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, 

berpelukan di pipi, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS, 

gigitan nyamuk, dan hubungan sosial yang lain (Nursalam dan Kurniawati, 2008). 

 

e. Gambaran Klinis  

Gejala klinis dari HIV/AIDS dibagi atas beberapa fase, yaitu:  

1. Fase awal  

Pada awal infeksi, mungkin tidak akan ditemukan gejala dan tanda-tanda 

infeksi. Tapi kadang-kadang ditemukan gejala mirip flu seperti demam, sakit 

kepala, sakit tenggorokan, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. 

Walaupun tidak mempunyai gejala infeksi, penderita HIV/AIDS dapat 

menularkan virus kepada orang lain.  

2. Fase lanjut  

Penderita akan tetap bebas gejala infeksi selama 8 atau 9 tahun atau lebih. 

Tetapi seiring dengan perkembangan virus dan penghancuran sel imun tubuh, 
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penderita HIV/AIDS akan mulai memperlihatkan gejala yang kronis seperti 

pembesaran kelenjar getah bening (sering merupakan gejala yang khas), diare, 

berat badan menurun, demam, batuk, dan pernafasan dangkal.  

3. Fase akhir  

Pada fase akhir dari infeksi HIV, yang terjadi sekitar 10 tahun atau lebih 

setelah terinfeksi, gejala yang lebih berat mulai timbul dan infeksi tersebut akan 

berakhir pada penyakit yang disebut AIDS.Pada saat AIDS timbul, sistem imun 

akan sangat menurun, yang memungkinkan penderita untuk mendapat infeksi 

oportunistik. Pada fase ini juga akan timbul gejala-gejala berupa keringat malam, 

menggigil, demam diatas 38oC selama beberapa minggu, diare kronis, batuk 

kering, dan nafas dangkal serta bintik-bintik putih di sekitar lidah dan mulut. 

Kebanyakan gejala penyakit AIDS mirip dengan penyakit biasa seperti demam, 

bronkitis, dan flu. Akan tetapi pada penyakit AIDS gejala-gejala ini biasanya lebih 

parah dan berlangsung dalam waktu yang lama. 

Gejala umum AIDS mungkin mencakup beberapa hal-hal dibawah ini: 

1) Kelelahan yang sangat dan tanpa sebab yang jelas. 

2) Demam tanpa sebab yang jelas, menggigil kedinginan atau berkeringat 

berlebihan di malam hari, berlangsung selama beberapa minggu. 

3) Hilangnya berat badan lebih dari 5 kg dalam waktu kurang dari dua bulan 

4) Sariawan (candida) adalah infeksi yang umum terjadi di vagina, 

mengakibatkan keluarnya cairan berwarna putih yang mengganggu. 

5) Diare terus menerus 
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6) Nafas menjadi pendek-pendek, lambat laun menjadi semakin buruk setelah 

beberapa minggu, disertai dengan gangguan batuk kering yang tidak 

diakibatkan oleh rokok dan berlangsung lebih lama daripada batuk karena 

flu berat. 

7) Bisul/jerawat baru, berwarna merah muda atau ungu, rata atau timbul 

(biasanya tidak sakit) muncul di kulit bagian mana saja, termasuk di mulut 

atau kelopak mata. Awalnya, luka-luka itu nampak seperti luka melepuh 

berdarah atau memar, tetapi tidak memucat jika ditekan dan tidak hilang 

(Richardson, 2002). 

Berkembangnya AIDS di Inggris ditandai oleh berkembangnya salah satu 

penyakit yang menandai AIDS. Di AS, jumlah CD4<200/mm3 merupakan tanda 

diagnostik AIDS. CD4 adalah reseptor pada limfosit T4 yang menjadi sel target 

utama HIV (Mansjoer, 2001). Tingkat perkembangan menjadi AIDS sangat 

beragam mempertahankan jumlah CD4 yang normal dan kadar RNA virus yang 

rendah dalam plasma menandai perkembangan yang lebih lambat (Rubenstein et 

al., 2008).  

 

f. Pengobatan  

Penatalaksanaan infeksi HIV/AIDS meliputi penatalaksaan fisik, 

psikologis, dan sosial. Penatalaksanaan medis terdiri atas (1) pengobatan suportif 

yang meliputi: mencukupi nutrisi dan vitamin, bekerja, memandang hidup dengan 

positif, hobi, dukungan psikologis, dukungan sosial (2) mencegah serta mengobati 

infeksi oportunistik dan kanker (3) mengobati dengan antiretroviral. 
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Saat memulai pengobatan: 

1) Asimtomatik, CD4>500 tapi RNA (viral load) tinggi (lebih dari 30.000 

kopi/ml) 

2) Asimtomatik, CD4>350 (boleh ditunda bila CD4>350 dan viral load rendah 

<10.000) 

3) Infeksi HIV dengan gejala 

Sekarang yang dianut adalah pengobatan kombinasi dengan kombinasi tiga 

obat, terdiri dari dua inhibitor reverse transcriptase dan atau inhibitor enzim 

protease. Monoterapi (ddl atau d4T) hanya dipertimbangkan bila pengobatan 

kombinasi tak dapat dilakukan atau pasien telah menggunakan monoterapi dalam 

waktu yang lama dan hasil klinis maupun pemantauan laboratorium tetap baik 

(CD4 baik) (Mansjoer, dkk., 2000). 

Ada tiga golongan utama ARV yaitu (Anonim, 2006):  

a. Penghambat masuknya virus ke dalam sel 

Bekerja dengan cara berikatan dengan subunit GP41 selubung glikoprotein 

virus sehingga fusi virus ke target sel dihambat (Fusion Inhibitor). Contoh obat 

yaitu enfuvirtid. 

b. Reverse Transcriptase Inhibitor (RTI) 

I. Analog nukleosida (NRTI) 

Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI) diubah secara 

intraseluler dalam 3 tahap penambahan gugus fosfat dan selanjutnya berkompetisi 

dengan natural nukleotida menghambat reverse transcriptase sehingga perubahan 
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RNA menjadi DNA terhambat. Selain itu, NRTI juga menghentikan pemanjangan 

DNA. Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu: 

a) Analog thymin : zidovudin (ZDV/AZT) dan stavudin (d4T) 

b) Analog cytosine : lamivudin (3TC) dan zalcitabin (ddC) 

c) Analog adenine : didanosine (ddl) 

d) Analog guanine : abacavir (ABC) 

II. Analog Nukleotida (NtRTI) 

Mekanisme kerja NtRTI pada penghambatan replikasi HIV sama dengan 

NRTI tetapi hanya memerlukan 2 tahapan proses fosforilasi. Contoh obat yaitu : 

analog adenosine monofosfat yaitu tenofovir (TNF). 

III. Non Nukleosida (NNRTI) 

Bekerjanya tidak melalui tahapan fosforilasi intraseluler tetapi berikatan 

langsung dengan reseptor pada reverse transcriptase dan tidak berkompetisi 

dengan nukleotida natural. Aktivitas antiviral terhadap HIV-2 tidak kuat, contoh 

obat yang termasuk NNRTI yaitu nevirapin (NVP) dan efavirens (EFV). 

c. Protease Inhibitor (PI) 

Protease Inhibitor berikatan secara reversibel dengan enzim protease yang 

mengkatalisa pembentukan virus protein yang dibutuhkan untuk proses akhir 

pematangan virus. Akibatnya virus yang terbentuk tidak masuk dan tidak mampu 

menginfeksi sel lain. Protease Inhibitor adalah ARV yang potensial. Contoh obat: 

ritonavir (RTV), indinavir (IDV), saquinavir (SQV), nelvinavir (NFV). 
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Tabel 1. Rekomendasi regimen lini pertama terapi dan perubahan terapi ke lini 
kedua infeksi HIV pada orang dewasa (Anonim, 2008) 

 

Regimen Lini Pertama Regimen Lini Kedua 
Rti Pi 

Standar 

AZT atau d4t + 
3TC + NPV atau 

EFV 

ddl + ABC atau 
TDF + ABC atau 

TDF + 3TC 
(±AZT) 

PI/r 

TDF + 3TC + 
NPV atau EFV 

ddl + ABC atau 
ddl + 3TC (±AZT)

ABC + 3TC + 
NPV atau EFV 

ddl + 3TC (±AZT) 
atau TDF + 3TC 

(±AZT) 

Alternatif 
AZT atau d4T + 
3TC + TDF atau 

ABC 

EFV atau NPV 
±ddl 

 

g. Edukasi 

Edukasi merupakan salah satu bagian dari promosi kesehatan. Promosi 

kesehatan tidak hanya mengupayakan perubahan perilaku tersebut. Promosi 

kesehatan lebih menekankan peningkatan kemampuan lebih sehat, bukan sekedar 

berperilaku sehat. Hal ini sesuai dengan Parker (2001) bahwa promosi kesehatan 

sebagai proses memampukan masyarakat dalam memelihara serta meningkatkan 

kesehatannya. Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan merupakan upaya 

yang dilakukan terhadap masyarakat untuk mau dan mampu dalam memelihara 

dan meningkatkan kesehatan dirinya sendiri. Upaya intervensi terhadap faktor 

perilaku bertujuan supaya hasilnya dapat bertahan lama maka dilakukan melalui 

pendekatan edukasi (pendidikan). 

Kegiatan yang dilakukan dalam sekelompok salah satunya adalah edukasi 

kesehatan. Edukasi kelompok merupakan upaya persuasi atau pembelajaran agar 

mau melakukan ketrampilan atau tindakan (praktik) dalam mengatasi dan 
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meningkatkan kesehatannya (Notoatmodjo, 2005). Upaya tersebut dihasilkan oleh 

pendidikan kesehatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadarannya 

melalui proses pembelajaran. Dengan demikian perilaku yang dihasilkan 

diharapkan berlangsung lama dan menetap karena didasari oleh kesadaran. 

Perubahan perilaku melalui proses pembelajaran pada umumnya membutuhkan 

waktu yang relatif lama. Dengan melakukan edukasi kelompok diharapkan dapat 

terjadi perubahan perilaku dalam pencegahan HIV/AIDS.  

 

E. Landasan Teori 

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), banyak remaja yang 

meninggal dunia pada usia muda  karena overdosis dan tersiksa akibat kecanduan 

narkoba. Bahkan banyak dari mereka terinfeksi AIDS akibat penggunaan narkoba 

dengan jarum suntik (Anonim, 2009). Mengenai perilaku seksual remaja SMA di 

Surakarta juga telah terlaporkan dengan sampel sejumlah 1.158 siswa dari 5 SMA 

di Surakarta menyatakan 15,8% remaja menunjukkan perilaku pranikah yang 

buruk (Darmasih, 2009).  

Temuan yang mengejutkan adalah mengenai pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi yang umumnya “sangat rendah”. Tidak ada perbedaan yang 

bermakna antara mahasiswa yang berpendidikan lebih tinggi dengan buruh pabrik 

yang berpendidikan lebih rendah terhadap pengetahuan mengenai PMS dan 

HIV/AIDS umumnya “sangat rendah” yaitu lebih dari 75% responden  

(Suryoputro, dkk., 2006). Analisis data menunjukkan bahwa kebanyakan siswa 

memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang item yang paling berhubungan 
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dengan HIV/AIDS. Nilai total pengetahuan HIV berkisar dari19 sampai 35, 

dengan rata-rata 28,06 (SD=2,93). Ketika sampel ditingkatkan menjadi tinggi 

(skor 31-35) dan sedang (skor di bawah 31), data menunjukkan bahwa meskipun 

beberapa memiliki skor pengetahuan tinggi (n = 46, 17.8%) mayoritas memiliki 

pengetahuan sedang (n=212, 82.2%) (Tan et al,2007). 

Edukasi atau pendidikan lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa dan memberikan nilai yang positif untuk meningkatkan sikap 

mahasiswa dalam menanggulangi HIV/ AIDS di Sumatera Utara (Harahap dan 

Andayani, 2004). Menurut Suharti Ajik (2000) bahwa pengaruh pemberian 

intervensi penyuluhan PMS dan HIV/AIDS kepada responden kelompok studi di 

PT. Telaga Mas Mitra Alasindo dengan metode penelitian eksperimen dengan pre 

post study control group design. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

pengetahuan di daerah studi. Uji t menunjukkan terjadinya peningkatan  

pengetahuan antara sebelum dan sesudah intervensi. Antara studi dan kontrol pada 

post test terdapat perbedaan pengetahuan dengan p=0,000<0,05 (studi lebih baik 

dari kontrol). Menurut Sofiyanti (2008) bahwa pengaruh pemberian penyuluhan 

terhadap sikap siswa mengenai HIV dan AIDS di SMAN 9 Bandung yang 

dilakukan dengan metode eksperimen randomized pretest posttest design 

menggunakan sampel sejumlah 264 orang. Dari hasil penelitian tentang pengaruh 

penyuluhan oleh pendidik sebaya terhadap sikap didapatkan hasil p=0,000. 

Artinya, ada pengaruh penyuluhan oleh pendidik sebaya terhadap sikap siswa 

mengenai HIV dan AIDS di SMAN 9 Bandung. 
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F. Hipotesis 

Pemberian edukasi tentang HIV/AIDS memberikan pengaruh positif 

terhadap tingkat pengetahuan pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


