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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang terus berkembang 

dan menjadi masalah global yang melanda dunia. Menurut data WHO (World 

Health Organization) tahun 2012, penemuan kasus HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) di dunia pada tahun 2012 mencapai 2,3 juta kasus, 

dimana sebanyak 1,6 juta penderita meninggal karena AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) dan 210.000 penderita berusia di bawah 15 

tahun (WHO, 2012). 

Berdasarkan data Ditjen P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan), statistik kasus HIV/AIDS yang dilaporkan dari tahun 2011-2012 

mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 kasus baru HIV sebesar 

21.031 kasus, kemudian meningkat menjadi 21.511 kasus pada tahun 2012. 

Begitu juga dengan AIDS dari tahun 2011 sebanyak 37.201 kasus, meningkat 

menjadi 42.887 kasus pada tahun 2012. Proporsi faktor risiko penderita 

HIV/AIDS melalui hubungan heteroseksual merupakan cara penularan dengan 

persentase tertinggi sebesar 77,75%, diikuti oleh penasun atau injecting drug 

user (IDU) sebesar 9,16% dan dari ibu ke anak sebesar 3,76%  (Kemenkes RI, 

2012). 

Kasus infeksi HIV/AIDS di Jawa Tengah digambarkan sebagai 

berikut; pada tahun 2011 terdapat 755 kasus, tahun 2012 menurun menjadi 
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607 kasus, namun kasus Aquiared Immuno Devisiency Syndrome (AIDS) 

terjadi peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 521 kasus dan tahun 2012 

menjadi 797 kasus. Jumlah kematian karena AIDS di Jawa Tengah tahun 2011 

sebanyak 89 kasus, meningkat menjadi 149 kasus pada tahun 2012 (Dinkes 

Jateng, 2012). 

Sejak kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2000, jumlah kasus terus bertambah. Pada tahun 2010 

terdapat 72 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 92 kasus, peningkatan kasus 

HIV/AIDS terus terjadi sampai tahun 2013 yaitu sebanyak 179 kasus. Proporsi 

penderita HIV/AIDS berdasarkan kelompok umur, paling tinggi pada usia 30-

39 tahun sebanyak 35%, terendah pada usia 10-19 tahun sebanyak 1% dan 

proporsi penderita HIV/AIDS berdasarkan kondisi dari tahun 2010-2013 

terdapat 57 kasus meninggal (Dinkes Karanganyar, 2013). 

Hasil survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 

tahun 2013 menunjukkan bahwa pengetahuan tentang HIV/AIDS pada 

kelompok remaja usia antara 14-24 tahun, 79% remaja kurang memahami 

dengan benar mengenai HIV/AIDS dan sebanyak 21% remaja memahami 

dengan benar HIV/AIDS. Persentase kelompok umur 14-24 tahun yang sudah 

memperoleh KIE HIV/AIDS secara komprehensif dan tepat sebanyak 13%, 

dan 87% remaja belum memperoleh KIE HIV/AIDS secara komprehensif dan 

tepat (Dinkes Karanganyar, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi beberapa daerah 

lokalisasi di Kabupaten Karanganyar antara lain; Kecamatan Karangpandan, 
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Mojogedang, Tasikmadu, dan Kebakkramat. Di antara beberapa daerah 

lokalisasi tersebut, yang belum mendapatkan sosialisasi WPA (Warga Peduli 

AIDS) adalah Kecamatan Karangpandan. Padahal kita ketahui bahwa tujuan 

WPA sendiri untuk membentuk kesadaran masyarakat agar berperan secara 

aktif dalam mencegah penularan penyakit HIV/AIDS, di sisi lain Kecamatan 

Karangpandan memiliki persentase capaian target penyuluhan tertinggi pada 

remaja sebesar 493, berbeda dengan kecamatan Kebakkramat yang hanya 

memiliki target persentase penyuluhan pada remaja sebesar 130, Kecamatan 

Mojogedang sebesar 146 dan Kecamatan Tasikmadu 0. 

Perlu pemahaman tentang perilaku seksual pada remaja sebab, masa 

remaja merupakan masa peralihan dari perilaku seksual anak-anak menjadi 

perilaku seksual dewasa. Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual 

pada remaja amat merugikan bagi remaja itu sendiri termasuk keluarganya, 

sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting yaitu 

kognitif, emosi, sosial dan seksual (Soetjiningsih, 2010). 

Penelitian Amaliyasari dan Puspitasari (2008), tentang perilaku seksual 

anak usia pra remaja di daerah lokalisasi disimpulkan bahwa, faktor eksternal 

yang dapat mempengaruhi perilaku seksual adalah kontak dengan daerah 

lokalisasi, hal ini berisiko terhadap penyebaran penyakit menular seksual. 

Amat disayangkan apabila remaja yang berada di daerah lokalisasi menjadi 

lebih berisiko. 

HIV/AIDS merupakan penyakit infeksi yang sangat berbahaya karena 

tidak saja membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia namun juga pada 
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negara secara keseluruhan. Strategi dan Rencana Aksi Nasional 

Penanggulangan HIV dan AIDS (SRAN) 2010-2014 yang dikukuhkan dalam 

Permenkokesra Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan makin memperkuat upaya 

penanggulangan AIDS di Indonesia yang lebih terarah dan terkoordinasi. 

Berbagai kebijakan untuk mendukung SRAN juga terus dikembangkan, 

misalnya pada kelompok remaja, program LSL (Lelaki berhubungan Seks 

dengan Lelaki), dan juga bidang pendidikan dan pelatihan (KPAN, 2010). 

Hasil penelitian Stanhope dan Lancaster (2000), menggambarkan 

bahwa faktor sosial yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan 

disebabkan kurang terpapar informasi tentang  penyebab terjadinya penularan 

infeksi HIV/AIDS, hal ini menyebabkan individu salah dalam bersikap dan 

berperilaku. Faktor sosial juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat 

mendapatkan sumber-sumber informasi baik formal maupun informal. 

Kurangnya paparan terhadap informasi khususnya masalah kesehatan 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku, sehingga cenderung melakukan 

tindakan yang berisiko terhadap masalah kesehatan. 

Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa peranan pendidikan kesehatan 

adalah melakukan intervensi sehingga perilaku individu atau kelompok sesuai 

dengan nilai-nilai kesehatan. Salah satu dimensi tempat pelaksanaan 

pendidikan kesehatan dapat dilakukan di sekolah dengan sasaran murid 

melalui metode promosi kesehatan. Intervensi ini bisa dilakukan dalam 

meningkatkan pengetahuan yang komprehensif dan tepat agar tidak terjadi 

penularan HIV/AIDS. 
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Melalui sekolah, siswa belajar dan menimba ilmu, sudah sewajarnya di 

sekolahlah siswa diberikan pendidikan tentang seksual. Dengan demikian 

perlu adanya penyuluhan kesehatan terutama di SMA yang berada di dekat 

daerah lokalisasi, sesuai dengan data persentase cakupan target penyuluhan 

tertinggi pada remaja di Kabupaten Karanganyar yaitu daerah Kecamatan 

Karangpandan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar 

tentang HIV/AIDS dan pencegahannya, serta untuk membekali siswa agar 

lebih mawas diri dalam menanggapi masalah penyakit seksual yang dapat 

ditimbulkan. 

Penelitian serupa mengenai pengaruh pendidikan kesehatan pernah 

dilakukan oleh Cahyono, Mapa Dwi (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Penyuluhan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang 

HIV/AIDS di SMAN 2 Sukoharjo” menyebutkan bahwa ada pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan remaja sebelum dan sesudah 

diberi intervensi sebesar 35,6% menjadi 95,6% dan sikap remaja dari 23,3% 

sesudah diberi intervensi meningkat sebesar 100%. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap Remaja di SMA X dalam Upaya Pencegahan 

HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap remaja di SMA X dalam upaya pencegahan HIV/AIDS 

di Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap remaja di SMA X dalam upaya pencegahan 

HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan remaja di SMA X sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan 

HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar 

b. Mendeskripsikan sikap remaja di SMA X sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan HIV/AIDS di 

Kabupaten Karangayar 

c. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan remaja di SMA X dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di 

Kabupaten Karanganyar 

d. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap remaja di 

SMA X dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten 

Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Remaja 

Meningkatkan pengetahuan dan menanamkan sikap yang baik 

kepada remaja dalam upaya pencegahan HIV/AIDS serta membantu 

meningkatkan kepedulian terhadap pengendalian HIV/AIDS. 

2. Bagi Instansi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Institusi Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum kesehatan tentang 

HIV/AIDS serta pencegahannya. 

3. Bagi Instansi Kesehatan 

Sebagai alternatif masukan dalam membuat perencanaan kebijakan 

penanggulangan kesehatan serta evaluasi program kesehatan khususnya 

dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai refrensi untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih 

luas dan upaya pengembangan lebih lanjut dengan menambah atau 

mengganti variabel terhadap pencegahan penyakit HIV/AIDS. 

 

 

 

 


