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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

        HIV/AIDS telah menjadi penyakit yang menakutkan bagi masyarakat 

dunia tidak terkecuali masyarakat Indonesia karena penderita HIV/AIDS 

di dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah penderita HIV di 

dunia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 35,3 juta orang dan pada tahun 

2015 jumlah penderita HIV/AIDS di dunia meningkat menjadi 36,7 juta 

orang dan jumlah kematian yang disebabkan oleh AIDS sepanjang tahun 

2015 sebanyak 1,1 juta orang (WHO, 2015). 

        Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(P2PL) Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa hingga saat ini 

HIV/AIDS telah menyebar di 34 Provinsi atau 386 kota/kabupaten di 

seluruh Indonesia, kasus HIV baru yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 

22.869 orang. Jumlah kumulatif HIV dari tahun 1987 sampai September 

2014 sebanyak 150.296 orang, sedangkan total kumulatif kasus AIDS 

sebanyak 55.799 orang. Di Indonesia jumlah kumulatif kasus AIDS 

menurut golongan umur terbanyak adalah umur 20-29 tahun dengan 

jumlah kasus AIDS sebanyak 18.352 orang (Ditjen PP & PL Kemenkes 

RI, 2014).  

        Berdasarkan laporan per provinsi, jumlah kumulatif kasus infeksi 

HIV yang dilaporkan sejak 1987 sampai September 2014 yang terbanyak 

adalah Propinsi DKI Jakarta  (32.782), 13 besar kasus HIV terbanyak 

terdapat di Propinsi DKI Jakarta kemudian di ikuti Propinsi Jawa Timur, 
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Papua, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, 

Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat dan DIY 

(Kemenkes, 2014).  

        Data dari Komisi Penanggulangan AIDS DIY (KPA DIY) 

menyebutkan sampai dengan bulan Maret 2016 di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.334 orang yang terdiagnosa HIV 

sedangkan penderita AIDS di DIY sebanyak 1.314 orang. Kasus 

HIV/AIDS terbanyak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

Kota Yogyakarta kemudian diikuti Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon 

Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Kasus HIV di 

Kabupaten Bantul sebanyak 736 orang, sedangkan untuk penderita AIDS 

sebanyak 273 orang dan yang meninggal dunia akibat HIV/AIDS 

sebanyak 286 orang (KPA DIY, 2016).   

        Kasus HIV/AIDS pada remaja di Indonesia setiap tahun pun perlu 

mendapatkan perhatian yang serius, terhitung sampai Juni 2014 usia 

remaja di Indonesia yang terdiagnosa HIV/AIDS berjumlah 18.237 jiwa 

(Ditjen PPM & PL Depkes RI, 2014). Menurut BPS DIY (2011) sebanyak 

7,89% penduduk DIY adalah remaja (15-19 tahun) dan jumlah remaja 

yang terinfeksi HIV/AIDS di DIY sebanyak 53 (38 HIV dan 15 AIDS) 

orang (PKBI DIY, 2015).  

        Remaja adalah penduduk yang berusia 10-19 tahun yang mengalami 

perubahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan (WHO, 2015). 

Remaja membutuhkan perhatian serius karena sering terjadi berbagai 
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permasalahan. Disamping jumlahnya yang sangat banyak, yaitu mencapai 

27,6% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 64 juta jiwa remaja juga 

rentan berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti perilaku 

seksual pranikah, NAPZA dan HIV/AIDS (BKKBN, 2011).  

        Penularan (transmisi) HIV secara seksual dapat terjadi ketika ada 

kontak antara sekresi cairan vagina atau cairan preseminal seseorang 

dengan rektum, alat kelamin, atau membran mukosa mulut pasangannya. 

HIV bisa menular melalui: berhubungan seks yang memungkinkan virus 

HIV yang ada di darah, air mani, atau cairan vagina dari orang terinfeksi 

HIV masuk ke aliran darah orang yang belum terinfeksi (yaitu hubungan 

seks yang dilakukan tanpa kondom melalui vagina atau dubur, juga 

melalui mulut, walau dengan kemungkinan lebih kecil). Selain itu dapat 

juga menular melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan 

orang lain terinfeksi HIV, menerima transfusi darah dari donor yang 

terinfeksi HIV, dari ibu terinfeksi HIV ke bayi dalam kandungan, waktu 

melahirkan dan jika menyusui sendiri (Murni dkk, 2009). 

        Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dan 

program penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Pemerintah telah 

membuat komitmen serius untuk meningkatkan surveilans seperti 

meningkatkan rawatan, dukungan, dan pengobatan. Upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS dilakukan oleh pemerintah 

melalui konseling dan pendidikan kesehatan (KPA, 2006). HIV/AIDS bisa 

dicegah  dengan cara menjauhi seks bebas, bagi yang sudah menikah setia 
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pada pasangan, menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan 

intim (untuk meminimalisir tertularnya virus HIV melalui cairan vagina 

dan sperma) dan yang terakhir adalah menjauhi pemakaian narkoba. 

Kemudian untuk pencegahan HIV/AIDS adalah menjauhi faktor resiko 

yang bisa menyebabkan terjadinya HIV/AIDS (Murni dkk, 2009).  

        Koordinator kampanye Yayasan AIDS (YAIDS) Indonesia 

menjelaskan bahwa remaja merupakan populasi yang beresiko terkena 

HIV AIDS karena remaja menjadi rentan untuk menjadi pelanggan 

narkotika dan industri seks (Yuliantini, 2014). Hasil Survey Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan sebanyak 

11,5% remaja yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan 

pernah melakukan hubungan seksual. Selama tahun 2015, jumlah 

persalinan bayi oleh remaja yang berusia berusia 10-18 tahun di DIY 

masih tinggi. Menurut catatan dari Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI) DIY, 1.078 remaja putri yang semestinya masih 

berstatus pelajar melahirkan bayi. Dari angka 1.078 remaja putri yang 

melahirkan di 2015 itu, 976 di antaranya berasal dari kehamilan yang tidak 

diinginkan. Daerah yang paling mendominasi yaitu Kabupaten Bantul 

dengan 276 kasus (PKBI DIY, 2015). 

        Pada anak remaja sesuai tahap tumbuh kembang secara psikososial 

selalu berkeinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan mencari 

identitas diri. Pada tahap tumbuh kembang remaja jika tidak ada 

pendampingan dari orang terdekat maka potensi anak remaja untuk 
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melakukan/mencoba sesuatu dapat menjadi meningkat. Hal ini menjadikan 

remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual. Namun 

terbatasnya bekal informasi yang dimiliki menjadikan remaja memang 

masih memerlukan perhatian dan pengarahan (Pratiwi & Basuki, 2011). 

        Selanjutnya mengenai kurangnya sumber informasi yang didapatkan 

maka perlu dilakukan penyuluhan atau pendidikan dari dinas terkait, 

pendidikan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan 

perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya, pendidikan 

kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui 

bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari 

atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan 

orang lain, kemana seharusnya mencari pengobatan jika sakit dan 

sebagainya (Notoatmodjo, 2007). Hasil penelitian Rondiah (2015) 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penyuluhan 

tentang HIV/AIDS terhadap peningkatan dan sikap remaja tentang 

HIV/AIDS. Hal yang sama juga ditunjukan dalam penelitian Yuliantini 

(2014) di Jakarta Timur didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan 

remaja tentang HIV/AIDS yang baik akan  bersikap tidak mendukung 

terhadap perilaku seksual pranikah. 

       Di dalam Islam, penyampaian pengetahuan sangat di anjurkan, seperti 

dalam hadits: 

بُغِّلَب َِّ ا َو بِِّّ َِّ  ًِّةويآ ْب

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari) 
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        Penelitian tentang HIV pada remaja sudah banyak dilakukan, 

(Rondiah, 2015; Yuliantini, 2014; Nurrachmah, 2009; Ristanti, 2013; 

Ayuningsih dkk, 2014). Rondiah (2015) melakukan penelitian di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta untuk mengetahui hubungan antara 

penyuluhan tentang HIV/AIDS terhadap pengetahuan dan sikap remaja 

tentang HIV/AIDS dan didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara 

penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap, namun pada 

penelitian sebelumnya peneliti belum menemukan penelitian yang 

menggunakan media audio visual.  

        Media audio visual mempunyai banyak manfaat yang sangat 

membantu dalam memberikan informasi kepada siswa, dapat membantu 

peserta didik dalam memahami suatu materi atau ilmu, peserta didik akan 

lebih berkonsentrasi dan berimplikasi pada pemahaman mereka sendiri 

karena sistem pendengaran dan penglihatan digunakan secara bersamaan 

sehingga membutuhkan konsentrasi yang besar. Begitu pula pada 

pendidik, akan lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa, lebih 

mudah mengkondisikan kelas dengan cara menarik perhatian murid. Selain 

hal tersebut, waktu yang dibutuhkan saat memberikan bahan ajar akan 

lebih efisien  karena bisa berkreasi dengan media ajar tersebut (Astuti, 

2014). 

       Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu SMA di Bantul, karena 

Kabupaten Bantul menempati posisi kedua penderita HIV terbanyak 

setelah kota Jogja (KPA DIY, 2016), selain itu perilaku seksual pranikah 
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pada remaja masih tinggi di Kabupaten Bantul dan belum ada penelitian 

tentang pendidikan kesehatan melalui audiovisual sebagai upaya 

pencegahan HIV/AIDS di SMA tersebut, berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan peneliti kepada 3 siswa kelas X SMA Muhammadiyah 

Bantul bahwa siswa tersebut belum mengetahui tentang HIV/AIDS dan  

perilaku yang beresiko terkena  HIV/AIDS. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan 

permasalahanب dalamب peneitianب iniب adalahب “Apakahب adaب Pengaruhب

Pendidikan Kesehatan Melalui Audiovisual Sebagai Upaya Pencegahan 

HIV/AIDSبpadaبRemajaبdiبSMAبMuhammadiyahبBantul?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

        Tujuan Umum dari penilitan ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh  Pendidikan Kesehatan Melalui Audiovisual Sebagai Upaya 

Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja di SMA Muhammadiyah Bantul. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS pada remaja 

kelas X SMA Muhammadiyah Bantul sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok intervensi.  
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b. Mengetahui perilaku beresiko tentang HIV/AIDS pada remaja 

kelas X SMA Muhammadiyah Bantul sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok intervensi. 

c. Mengetahui pengetahuan tentang HIV/AIDS pada remaja kelas X 

SMA Muhammadiyah Bantul pada kelompok kontrol. 

d. Mengetahui perilaku beresiko tentang HIV/AIDS pada remaja 

kelas X SMA Muhammadiyah Bantul pada kelompok kontrol. 

e. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS 

pada remaja kelas X SMA Muhammadiyah Bantul  setelah 

diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol dan 

intervensi. 

f. Mengetahui perbedaan perilaku beresiko tentang HIV/AIDS pada 

remaja kelas X SMA Muhammadiyah Bantul  setelah diberikan 

pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol dan intervensi. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Ilmu Keperawatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam menyusun strategi promosi kesehatan mengenai 

HIV/AIDS khususnya pada kalangan remaja. 

b. Bagi sekolah, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi Institusi Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum 

kesehatan tentang HIV/AIDS serta pencegahannya. 
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c. Bagi remaja penelitian ini diharapkan remaja mampu mengetahui 

penyebab terjadinya HIV/AIDS sehingga bisa mencegah penularannya 

sejak dini dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

HIV/AIDS. 

d. Bagi peneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

HIV/AIDS. 
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E. Penelitian Terkait 

1. Yuliantini, 2014. Tingkat Pengetahuan HIV AIDS dan Sikap Remaja 

TerhadapبPerilakuبSeksualب Pranikahب diب SMAب“X”ب ب diب JakartaبTimur.ب

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan 

pendekatan cross-sectional. Subjek penelitian adalah Remaja di SMA 

“X”ب diب Jakartaب Timur.ب Pengambilanب dataب dlakukanب denganب

menggunakan kuisioner dan teknik purpossive sampling dengan 

sampel berjumlah 96 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas siswa memiliki tingkat pengetahuan HIV/AIDS yang baik 

dengan sikap yang tidak mendukung terhadap perilaku seksual 

pranikah.  Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang HIV AIDS, karakteristik populasi yang sama yaitu pada remaja 

atau siswa SMA.  Perbedaan penelitian ini adalah subjek, waktu, dan 

tempat penelitian. 

2. Rondiah, 2015. Hubungan tentang HIV/AIDS dengan Pengetahuan 

dan Sikap Remaja tentang HIV/AIDS di SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan design Quasy Experiment 

dengan rancangan Non equivalent control grup design. Teknik 

penggunaan sampel ini dengan purposive sampling dengan responden 

berjumlah 30 pada kelompok eksperimen dan 31 responden pada 

kelompok kontrol. Uji statistik  yang digunakan adalah Wilcoxon dan 

Mann Whitney. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 

penyuluhan tentang HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan dan 
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sikap. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang HIV/AIDS, karakteristik populasi yang sama yaitu pada 

remaja atau siswa SMA. Perbedaan penelitian ini adalah subjek, waktu 

dan tempat penelitian. 

3. Nurachmah, E. 2009. Faktor Pencegahan HIV/AIDS Akibat Perilaku 

Berisiko Tertular Pada Siswa SLTP. Desain penelitian menggunakan 

deskriptif korelasi dan menggunakan rancangan cross sectional. 

Teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling di SLTP X 

Jakarta yang memenuhi kriteria inklusif. Hasil penelitiaj ini adalah 

Faktor intrinsik yang meliputi persepsi tentang pemahaman, sikap dan 

pencegahan HIV/AIDS mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

perilaku berisiko tertular pada siswa SLTP. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pencegahan 

HIV/AIDS, karakteristik populasi yang sama yaitu pada remaja. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek, waktu dan tempat 

penelitian 

4. Ayuningsih, 2014. Pengaruh Penyuluhan Tentang HIV/AIDS terhadap 

Pengetahuan dan Sikap siswa di SMA Negeri 1 Manado. Pra 

Eksperimental dengan Desain one group pre-post test. Jumlah sampel 

54 responden. Teknik analisis data menggunakan analysis univariat. 

Hasil penelitian ini adalah penyuluhan mempengaruhi pengetahuan 

dan sikap siswa tentang HIV/AIDS. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang pencegahan HIV/AIDS, 
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karakteristik populasi yang sama yaitu pada remaja atau siswa SMA. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek, waktu dan tempat 

penelitian. 

5. Indratmoko, 2013. Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Dan Motivasi Diri 

Terhadap Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Siswa-Siswi SMA 

Perkotaan di Kabupaten Sragen. Metode penelitian ini menggunakan 

rancangan observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 

sampel sebanyak 92 orang. Uji statistik menggunakan Person 

Correlation dan regresi linier berganda (Multiple Linier Regression). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh pengetahuan 

(p=0,04), sikap (0,00) dan motivasi diri (p=0,00) terhadap perilaku 

pencegahan HIV/AIDS pada siswasiswi SMA perkotaan di Kabupaten 

Sragen. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang pencegahan HIV/AIDS, karakteristik populasi yang sama yaitu 

pada remaja atau siswa SMA. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

subjek, waktu dan tempat penelitian. 

 


