
 

 

Lampiran I. 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth. Sdra/i Responden 

Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Bantul. 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : Agus Purwanto 

 NIM : 20130320103 

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) FKIK UMY 

yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Kesehatan melalui 

Audiovisual sebagai Upaya Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja di SMA 

Muhammadiyah Bantul” . 

Peneliti memohon dengan hormat kepada saudara/i untuk bersedia menjadi 

responden dan mau mengisi data berbentuk kuesioner serta memberikan jawaban 

pada kuesioner dengan sejujur-jujurnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat apapun bagi responden. Data yang 

diambil dan disajikan akan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Apabila saudara/i menyetujui, maka saya mohon 

kesediaannya menandatangani persetujuan ini dan menjawab kuesioner yang saya 

lampirkan. 

Atas perhatian dan kesediannya, saya ucapkan terima kasih. 

 

       Yogyakarta,   April 2017 

        Peneliti 

 

(Agus Purwanto) 

  



Lampiran II. 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Umur  :  

Jenis Kelamin :  

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh 

Agus Purwanto sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY 

yang berjudul “Pendidikan Kesehatan melalui Audiovisual sebagai Upaya 

Pencegahan Penularan HIV/AIDS pada Remaja di SMA Muhammadiyah 

Bantul” dan saya akan menjawab kuesioner dengan sejujur-jujurnya. 

Saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dengan suka rela dan 

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

 

Yogyakarta,   April 2017 

Responden 

 

(..............................)  



Lampiran III. 

KUESIONER PENDIDIKAN KESEHATAN MELALUI AUDIOVISUAL 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN HIV/AIDS PADA REMAJA DI SMA 

MUHAMMADIYAH BANTUL 

Petunjuk pengisian: 

Beri tanda ( √ ) pada kolom  (Benar) jika pertanyaan anda anggap benar dan 

kolom (Salah) jika pernyataan anda anggap salah. 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Apakah pernah mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS? 

 

a) Kuesioner tentang pengetahuan HIV/AIDS 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Penggunaan jarum suntik secara bersama-sama tanpa 

di sterilkan terlebih dahulu dapat menularkan HIV. 

  

2. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui transfusi darah.   

3. Penderita HIV/AIDS dapat menularkan HIV melalui 

berciuman dan berenang. 

  

4. Tinggal satu rumah dengan penderita HIV/AIDS 

dapat menyebabkan seseorang tertular HIV. 

  

5. HIV dapat ditularkan oleh ibu pada anak yang 

dikandungnya. 

  

6. Orang dengan HIV/AIDS dapat menularkan HIV 

melalui air liurnya. 

  

7. Berenang di kolam bersama penderita HIV/AIDS 

dapat menyebabkan seseorang tertular HIV. 

  

8. HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang 

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. 

  

9. HIV/AIDS dapat menular ketika kita berciuman 

bibir. 

  

10. Hubungan seksual dapat menjadi cara penularan 

HIV. 

  

11. HIV/AIDS dapat menular melalui dudukan toilet.   

12. HIV merupakan virus penyebab AIDS.   

13. Penderita AIDS akan mengalami gejala 

berkepanjangan lebih dari satu bulan. 

  

14. Nyamuk dapat menjadi perantara penularan HIV.   

15. Penularan HIV/AIDS dapat dicegah dengan cara 

menghindari pemakaian jarum suntik secara 

bersamaan 

  

Ya Tidak 



No. Pernyataan Ya Tidak 

16 Penggunaan kondom saat berhubungan seksual dapat 

menurunkan risiko tertular HIV. 

  

b) Perilaku beresiko terkena HIV/AIDS 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Seorang siswa SMA boleh berganti-ganti 

pacar/pasangan 

  

2 Seorang siswa SMA boleh melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah apabila kedua belah pihak 

setuju 

  

3 Seorang siswa SMA boleh melakukan tindakan 

aktivitas seksual seperti berpegangan tangan, ciuman 

di bibir, ciuman di leher, kecuali berhunungan 

seksual (bersetubuh) 

  

4 Aktivitas pacaran dimulai dengan kissing (berciuman 

bbir), Petting(menempelkan alat kelamin) saja, tanpa 

harus melakukan hubungan seksual. 

  

5 saya malu atau takut ketika  menempelkan alat 

kemaluan saya ke organ intim pasangan saya 
  

6 Saya tidak tertarik untuk menggunakan tato   

7 Saya tertarik untuk mencoba menggunakan atau 

memakai narkoba 

  

 

 

  



Lampiran IV. 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

Pokok bahasan  : Pendidikan Kesehatan melalui audiovisual tentang 

HIV/AIDS 

Sub Pokok Bahasan  : memberi pengetahuan tentang HIV/AIDS dan perilaku     

beresiko terkena HIV AIDS 

Hari/Tanggal               : Selasa, 4 April 2017 

Waktu                         : 09.30  WIB 

Penyuluh   : Agus Purwanto 

Tempat   : Kelas Xd dan Xe SMA Muhammadiyah Bantul 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pemberian pendidikan kesehatan melalui audiovisual 

diharapkan siswa mengerti tentang HIV/AIDS 

B. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan pendkes tentang HIV/AIDS diharapkan siswa dapat 

mengetahui: 

1. Pengetahuan tentang HIV/AIDS yang meliputi pengertian HIV/AIDS, 

penularan HIV/AIDS, faktor resiko HIV/AIDS, perjalanan  HIV ke 

AIDS, hal-hal yang tidak menularkan HIV/AIDS 

2. Perilaku beresiko terkena HIV/AIDS yang meliputi perilaku seksual 

dan penggunaan narkoba. 

C. Sasaran dan Target 

Sasaran pendidikan kesehatan ini adalah siswa kelas Xd dan Xe 

D. Metode 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

E. Media 

1. Video 

F. Materi  

Terlampir 



G. Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan peneliti Kegiatan siswa 

1. 10 menit  Pembukaan  

a. Mengucapkan salam  

b. Memperkenalkan diri  

c. Menjelaskan topik penyuluhan  

d. Menjelaskan tujuan 

e. Membuat kontrak waktu dan 

meminta kerja sama dengan siswa 

f. membagikan kuesioner pretest  

a. memperhatikan  

b. memperhatikan 

c. memperhatikan 

d. memperhatikan 

e. memperhatikan 

f. mengisi lembar 

kuesioner 

2. 7 menit Pelaksanaan 

a. Memutarkan video tentang 

HIV/AIDS 

a. mendengarkan dan 

memperhatikan 

3.  8 menit Penutup  

a. Mengevaluasi atau menanyakan 

kembali materi yang telah 

disampaikan pada peserta 

b. menyimpulkan materi 

c. mengucapkan salam 

a. menyimak dan 

menjawab pertanyaan 

b. menyimak  

c. menjawab salam 

 

H. Evaluasi 

1. Tempat dan media serta alat sesuai rencana 

2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

3. Sasaran penyuluhan dan siswa berperan aktif selama kegiatan berjalan 

  



Lampiran V.  

 

  



Lampiran VI. 

  



Lampiran VII. 

  



Lampiran VIII. 

  



Lampiran IX. 

  



Lampiran X. 

  



Lampiran XI. 

  



Lampiran XII 

  

 


