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Abstrak  

HIV/AIDS telah menjadi penyakit menular yang menakutkan bagi masyarakat dunia, tidak 

terkecuali masyarakat Indonesia, banyak sekali orang Indonesia yang terkena HIV/AIDS termasuk 

remaja. Penyebaran HIV/AIDS pada remaja bisa di cegah sejak dini, yaitu salah satunya melalui 

pendidikan kesehatan dengan media audiovisual, Media audio visual mempunyai banyak manfaat 

yang sangat membantu dalam memberikan informasi kepada siswa. Tujuan: Untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan kesehatan melalui audiovisual sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS pada 

remaja di SMA Muhammadiyah  Bantul. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan desain Quasy-Experiment dengan sampel sebanyak 42 responden dengan teknik purposive 

sampling menggunakan instrument video tentang HIV/AIDS, kuesioner pengetahuan dan perilaku. 

Rancangan penelitian dengan pendekatan pretest posttest control group design menggunakan uji 

statistik wilcoxon dan Mann whitneyy. Hasil: Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan tingkat pengetahuan  (0,002) dan perilaku (0,003) setelah diberikan pendidikan 

kesehatan melalui audiovisual. Kesimpulan: Terdapat peningkatan pengetahuan dan perilaku 

setelah diberikan pendidikan kesehatan melalui audiovisual. Saran: Sebagai bahan masukan bagi 

instansi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum kesehatan tentang HIV/AIDS serta 

pencegahannya. 

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan, audiovisual, pencegahan HIV/AIDS 
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Abstract  

HIV/AIDS has become a frightening communiable disease for the people of the world, many 

Indonesian people affected by HIV/AIDS including adolescents. The spread of HIV / AIDS in 

adolescents can be prevented, one of them through health education with audiovisual media, audio 

visual media has many benefits that are very helpful in providing information to students. 

Objective: To investigate the effect of health education through audiovisual as effort of prevention 

of HIV / AIDS in adolescent in SMA Muhammadiyah Bantul. Method: This study was a Quasy-

Experiment design with 42 students with purposive sampling technique using video instrument 

about HIV/AIDS, knowledge and behavior questionnaire. Which shows the influence of health 

education with knowledge and behavior. Research design with pretest posttest control group 

design approach using statistical test of wilcoxon and Mann whitneyy.  Results: This study found 

significant differences in knowledge level (0.002) and behavior (0.003) after being given a health 

education using audiovisual. Conclusion: There is an increase in knowledge and behavior after 

being given audiovisual health education. Recomendation: As input for schools in developing 

health curriculum on HIV/AIDS and prevention. 

Key word: Health education, audiovisual, HIV/AIDS prevention 
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PENDAHULUAN 

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). 

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). 

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 

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). 
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). 

Pendidikan kesehatan salah 

satunya memakai media audiovisual, 

media audio visual mempunyai banyak 

manfaat yang sangat membantu dalam 

memberikan informasi kepada siswa, 

dapat membantu peserta didik dalam 

memahami suatu materi atau ilmu, 
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peserta didik akan lebih berkonsentrasi 

dan berimplikasi pada pemahaman 

mereka sendiri karena sistem 

pendengaran dan penglihatan 

digunakan secara bersamaan sehingga 

membutuhkan konsentrasi yang besar 

(Astuti, 2014). 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain Quasy-

Experiment. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X SMA 

Mhammadiyah Bantul yang berjumlah 

138 siswa. Tenik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purpossive 

sampling sebanyak 42 responden. 

Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner yaitu kuesioner pengetahuan 

dan perilaku serta video tentang 

HIV/AIDS. Uji validitas dan 

reliabilitas intrumen konsentrasi 

belajar menggunakan korelasi product 

moment dan conbrach’s alpha dengan 

r tabel 0,072. Analisa data terdiri dari 

analisa univariat dan bivariate yang 

digunakan adalah uji statistik Wilcoxon 

dan Mann Whittney. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan 

analisis univariat dan bivariat. Dalam 

analisa univariat berisi data demografi 

responden, distribusi tingkat 

pengetahuan dan perilaku, sedangkan 

pada analisa bivariat akan di tampilkan 

Perbandingan nilai Pretest-Posttest 

pada Kelompok Intervensi dan 

Kontrol. 

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Umur (n=42) 

Jenis 

Kelamin 

Kelompok 

Kontrol Intervensi 

Laki-laki 12 (60%) 14 (63,6%) 

Perempuan 8 (40%) 8 (36,4%) 

Umur 

Mean: 15,85 Mean: 16,29 

SD: 0,587 SD: 0,561 

Sumber: Data Primer 2017 

Hasil pada tabel diatas 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

responden adalah berjenis kelamin 

laki-laki 12 (60%) dan rata-rata umur 

responden adalah 16 tahun. 

Tabel 4.2 Tingkat Pengetahuan Kelompok 

Penelitian (n=42) 

Sumber: Data Primer 2017   

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

pada kelompok intervensi terjadi 

peningkatan   yang kategori baik dari 

13 (59,1%) menjadi 18 (81,8) 

responden, kategori cukup dari 8 

(36,6%) menjadi  4 (18,2%) 

responden. Distribusi data di atas 

Tingkat 

Pengetah

uan 

Kontrol 
Intervensi 

pre post pre 
post 

 n % n % n % n 
% 

Baik 9 45 
1

6 
80 

1

3 

59,

1 

1

8 

81,

8 

Cukup 11 55 4 20 8 
36,

3 

4 

 

18,

2 

 

Kurang - - - - 1 4,6 
- - 

Total 20 
10

0 

2

0 

10

0 

2

2 
100 

2

2 

100 
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menunjukkan bahwa mayoritas siswa 

mempunyai tingkat pengetahuan yang 

baik.  Sedangkan Pada kelompok 

kontrol yang kategori baik  terdapat 

peningkatan dari 9 (45%) responden 

menjadi 16 (80%) responden, kategori 

cukup dari 11 (55%) menjadi 4 (20%) 

responden. 

 
Tabel 4.3 Distribusi Perilaku pada Kelompok 

Penelitian  (n=42) 

Sumber: Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan nilai pretest pada 

kelompok kontrol pada kategori tidak 

beresiko dari 15 responden (75%) 

menjadi 19 responden (95%), 

sedangkan pada kategori beresiko dari 

5 responden (25%) menjadi 1 

responden (5%). Sedangkan pada 

kelompok intervensi terdapat 

peningkatan kategori tidak beresiko 

dari 19 (86,36%) menjadi 20 (90,9%) 

responden, dan kategori beresiko dari 

3 menjadi 2 reponden (9,1%). 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Wilcoxon saat 

Pretest dan Posttest Tingkat Pengetahuan pada 

Kelompok Kontrol pada remaja di SMA 

Muhammadiyah Bantul. (n=20) 

Variabel 
P value 

Pengetahuan 
0,029 

Perilaku 
0,145 

Sumber: Data Primer, 2017  

Hasil pada tabel 4.4  

didapatkan nilai p value 0,029 

(p<0.05)  yang berarti ada perbedaan 

pengetahuan antara hasil pretest dan 

posttest. Selain itu pada perilaku di 

dapatkan hasil bahwa nilai p value 

adalah 0,145 (p>0.05)  yang berarti 

tidak ada perbedaan perilaku sebelum 

dan sesudah pemberian kuesioner. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Wilcoxon saat 

Pretest dan Posttest Perilaku pada Kelompok 

Intervensi pada remaja di SMA Muhammadiyah 

Bantul. (n=22) 

Variabel 
P value 

Pengetahuan 
0,02 

Perilaku 
0,03 

Sumber: Data Primer 2017 

Tabel 4.5 menunjukkan nilai p 

value adalah 0,02 (p<0.05)  yang 

berarti ada perbedaan pengetahuan 

sebelum dan sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan melalui 

audiovisual pada kelompok intervensi. 

Selain itu pada kelompok kontrol 

menunjukkan bahwa nilai p value 

adalah 0,03 (p<0.05)  yang berarti ada 

perbedaan perilaku sebelum dan 

sesudah pemberian pendidikan 

kesehatan melalui audiovisual pada 

kelompok intervensi. 
 

Hasil ukur 

Kontrol 
Intervensi 

pre post pre 
post 

 n % n % n % n 
% 

Tidak 
Beresiko 
(≥50%) 

15 75 19 95 19 86,36 20 
90,9 

Beresiko 
(<50%) 

5 25 1 5 3 13,64 
2 9,1 

Total 20 100 20 100 22 100 22 
100 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Mann Whittney  

Kategori Tingkat Pengetahuan dan perilaku 

pada Kelompok Kontrol dan Intervensi pada 

Remaja di SMA Muhammadiyah Bantul. 

 

  P value 

Pengetahuan 
Pretest 0,345 

Posttest 0,005 

Perilaku 
Pretest 0,317 

Posttest 0,042 

Sumber: Data Primer 2017 

Tabel 4.6 terlihat nilai Pretest 

dengan p value 0.345 (p≥0.05) yang 

artinya tidak ada perbedaan 

pengetahuan yang signifikan pada saat 

sebelum pemberian pendidikan 

kesehatan melalui audiovisual. Nilai 

pada saat posttest didapatkan nilai p 

value 0,005 (p≤0.05) yang artinya 

terdapat perbedaan pengetahuan pada 

saat sesudah pemberian pendidikan 

kesehatan melalui audiovisual. 

Pada perilaku didapatkan nilai 

Pretest dengan p value 0.317 (p≥0.05) 

yang artinya tidak ada perbedaan 

perilaku pada saat sebelum pemberian 

pendidikan kesehatan melalui 

audiovisual. Nilai pada saat posttest 

didapatkan nilai p value 0,042 

(p≤0.05) yang artinya terdapat 

perbedaan perilaku yang signifikan  

pada saat sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan melalui 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian 

Tabel 4.1 terlihat mayoritas 

responden berjenis kelamin laki-

laki dan rata-rata usia responden 

pada kedua kelompok adalah 16 

tahun sehingga tergolong remaja 

akhir. Remaja laki-laki pada tahap 

ini lebih beresiko berperilaku 

seksual yang menyimpang, remaja 

laki-laki berpeluang 2,97 kali 

untuk berperilaku seksual di 

banding perempuan (Susanti, 

2012) sehingga rentan sekali 

remaja laki-laki berperilaku 

seksual yang menyimpang, tetapi 

hasil pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa di SMA Muhammadiyah 

Bantul mayoritas siswanya 

mempunyai perilaku yang baik 

atau tidak beresiko serta 

mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang HIV/AIDS. 

Remaja pada tahap ini adalah 

masa konsolidasi menuju periode 

dewasa dan ditandai dengan 

egonya mencari kesempatan untuk 

bersatu dengan orang-orang lain 

dan dalam pengalaman-

pengalaman baru, terbentuk 

identitas seksual yang tidak akan 

berubah lagi (Sarwono, 2006). 

Sehingga remaja pada masa ini 

rentan untuk berperilaku seksual, 

hal ini sesuai dengan pendapat 

Soeratiningsih (2008) bahwa 

remaja pada usia 15-18 tahun 

banyak melakukan perilaku 

seksual pranikah. Siswa di SMA 

Muhammadiyah Bantul 
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mempunyai perilaku dan 

pengetahuan yang baik, sesuai 

dengan hasil penelitian pada tabel 

4.3. hal tersebut dikarenakan di 

SMA Muhammadiyah Bantul 

terdapat pelajaran tentang agama 

dan pendidikan tentang pendidikan 

karakter, selain itu para siswa juga 

di biasakan untuk mengikuti sholat 

dzuhur berjamaah untuk merubah 

perilaku siswa agar memiliki 

perilaku yang baik.  

2. Tingkat Pengetahuan dan 

Perilaku 

a. Tingkat Pengetahuan 

Hasil penelitian  

menunjukkan tingkat 

pengetahuan siswa sebelum 

diberikan intervensi paling 

benyak mengalami tingkat 

pengetahuan baik. Menurut 

Erfandi (2009), faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah 

pendidikan, media massa atau 

informasi. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, sebagian besar 

responden mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang 

HIV/AIDS. Menurut 

Manumpil (2015) bahwa 

penggunaan gadget dapat 

meningkatkan pengetahuan 

siswa. faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengethuan 

tersebut adalah informasi yang 

tersedia di sekolah, selain itu 

juga di pengaruhi oleh media 

massa atau informasi, karena 

sebagian besar responden 

mempunyai gadget yang 

tentunya mudah sekali untuk 

mengakses pengetahuan. 

b. Perilaku 

Hasil Penelitian  

menunjukkan perilaku beresiko 

siswa sebelum diberikan 

intervensi paling banyak 

mengalami perilaku yang baik 

atau tidak beresiko terkena 

HIV/AIDS. Pada saat sesudah 

diberikan intervensi paling 

banyak responden mengalami 

perilaku yang baik atau tidak 

beresiko terkena HIV/AIDS. 

Dari hasil diatas dapat 

di simpulkan bahwa mayoritas 

siswa mempunyai perilaku 

yang baik, menurut Riyadi 

(2013)  ada hubungan antara 

pemahaman pendidikan agama 

dengan perilaku siswa, hal 

tersebut di karenakan siswa 

mempunyai latar belakang 

agama yang baik, selain itu di 

SMA tersebut juga diberikan 

pelajaran tentang agama yang 

bisa membuat perilaku siswa 

khususnya perilaku tentang 

seksual menjadi baik.  

Meskipun mayoritas 

siswa tidak beresiko tetapi 

terdapat responden yang 

memiliki perilaku yang 

beresiko (Tabel 4.3) responden 

pada kedua kelompok, 

beberapa aspek dapat 

menyebabkan remaja 

berperilaku menyimpang yaitu 

aspek perkembangan seksual 

(biologis), aspek pergaulan 

serta aspek media massa 

(Riyadi, 2013). 
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3. Pengaruh Pendidikan kesehatan 

terhadap Tingkat Pengetahuan 

dan Perilaku  

a. Kelompok Kontrol 

Tabel 4.4 menunjukkan 

hasil bahwa  terdapat 

perbedaan nilai pengetahuan 

pada saat pretest dan posttest. 

Menurut Erfandi (2009) faktor-

faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah 

pendidikan, media massa atau 

informasi. Pada siswa SMA 

Muhammadiyah Bantul 

mayoritas mempunyai gadget, 

sehingga mereka dengan sangat 

mudah mengakses apapun yang 

mereka butuhkan melalui 

internet atau media massa, 

selain itu karena mereka bisa 

bertukar informasi dengan 

siswa pada kelompok 

intervensi, sehingga nilai 

pengetahuan pada saat posttest 

meningkat. 

Selain itu pada perilaku 

di dapatkan hasil  bahwa  tidak 

ada perbedaan antara hasil 

pretest dan posttest, Hasil 

penelitian sejalan dengan 

penelitian Prihatiningsih (2013) 

yang menjelaskan bahwa ada 

pengaruh pendidikan kesehatan 

pada sikap terhadap perilaku 

seksual berisiko pada remaja. 

Pada kelompok kontrol tidak di 

dapatkan peningkatan perilaku 

yang tidak diberikan 

pendidikan kesehatan. 

b. Kelompok Intervensi 

Tabel 4.5 di dapatkan 

hasil bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara nilai 

pretest dan posttest pada 

kelompok intervensi, yang 

berarti terdapat perbedaan nilai 

pengetahuan sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan pada kelompok 

intervensi. 

Hasil analisa tabel 4.6 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Liana (2015) 

yang menjelaskan bahwa ada 

pengaruh pemberian 

pendidikan kesehatan melalui 

adudiovisual terhadap 

pengetahuan pada remaja. Hal 

ini di sebabkan karena media 

audiovisual adalah media 

pengajaran dan media 

pendidikan yang mengaktifkan 

mata dan telinga peserta didik 

dalam waktu proses belajar 

mengajar berlangsung. 

Hasil penelitian pada 

tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang 

signifikan selisih perilaku 

terhadap HIV/AIDS antara 

kelompok kontrol dengan 

kelompok intervensi. Tabel 4.6 

diperoleh hasil bahwa terdapat 

peningkatan nilai perilaku pada 

saat posttest. Hal ini 

mempunyai arti bahwa terdapat 

perbedaan perilaku yang 

signifikan pada saat sesudah 

pemberian pendidikan 

kesehatan melalui audiovisual. 

Hasil penelitian diatas 

sejalan dengan penelitian 

Prihatiningsih (2013) yang 

menjelaskan bahwa ada 

pengaruh pendidikan kesehatan 

pada sikap terhadap perilaku 
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seksual berisiko pada remaja. 

Pada tabel abel 4.6 juga 

menunjukkan bahwa ada 

perbedaan perilaku tentang 

HIV/AIDS sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan antara 

kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi. Hasil ini 

mempunyai arti bahwa setelah 

dilakukan pendidikan 

kesehatan melalui teknik 

audiovisual, perilaku remaja 

tentang HIV/AIDS pada 

kelompok intervensi cenderung 

positif. Jumlah siswa yang 

berperilaku positif meningkat 

setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan dengan audiovisual. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan 

pengetahuan dan tidak terjadi 

peningkatan perilaku pada 

kelompok kontrol di SMA 

Muhammadiyah Bantul. 

2. Terdapat peningkatan 

pengetahuan dan perilaku pada 

kelompok intervensi di SMA 

Muhammadiyah Bantul. 

3. Terdapat perbedaan yang 

signifikan tingkat pengetahuan 

dan perilaku pada kelompok 

kontrol dan intervensi sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan 

tentang HIV/AIDS. 

 

 

 

IMPLICATION 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh maka disarankan bagi ilmu 

keperawatan agar lebih 

mengembangkan dasar pengetahuan 

ilmiah tentang HIV/AIDS selain itu 

untuk pihak sekolah sebagai bahan 

masukan bagi instansi pendidikan 

dalam mengembangkan kurikulum 

kesehatan tentang HIV/AIDS serta 

pencegahannya.  

Bagi remaja agar lebih memperluas 

wawasan atau mencari informasi yang 

benar tentang HIV/AIDS, baik dari 

cara penularannya dan cara 

pencegahannya selanjutnya bagi 

peneliti pelanjutnya yang ingin 

melanjutkan penelitian ini bisa 

memodifikasi cara penyampaian 

pendidikan kesehatan ini dengan 

menggunakan kuesioner terbuka dan 

tidak hanya melalui audiovisual tetapi 

ditambah dengan metode yang lain 

seperti small group discussion. 
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