
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        HIV/AIDS (Human Immunodefeciency Virus / Aquired Immunodefeciency 

Syndrome) merupakan salah satu masalah darurat global. Saat ini belum ada 

negara yang terbebas dari HIV/AIDS. Penyakit yang ditemukan pada awal tahun 

1980-an ini menyebabkan dampak buruk bagi negara baik dari segi kesehatan, 

sosial mapun ekonomi (AVERT dalam Rondiah 2015).  Meskipun pemberitaan 

mengenai AIDS di media massa sudah jauh berkurang dibandingkan tahun 80-

90an, namun kasus HIV/AIDS di Indonesia harus ditanggapi dengan serius 

karena jumlah penderita terus meningkat dari tahun ke tahun (Hutapea, 2014). 

       Berdasarkan data terakhir dari WHO (World Health Organitation) pada 

tahun 2015 pravalensi HIV/AIDS  di dunia mencapai 2.1 miliar jiwa. Sementara 

prevalensi penderita HIV/AIDS di ASIA adalah sebesar 290.000 jiwa. 

Sedangkan menurut data yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan (2016) di 

Indonesia juga memiliki prevalensi penderita HIV/AIDS yang tinggi dengan 

prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2015 sebesar  36,7 juta jiwa,dan  mengalami 

peningkatan sebanyak 3,4 juta jiwa dibandingkan tahun 2010, dan  2,1 juta jiwa 

diantaranya merupakan kasus baru. Hingga saat ini HIV/AIDS telah menyebar di 

407 dari 507 kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia, dan terus mengalami 



peningkatan setiap tahunnya.Jumlah kumulatif penderita HIV sampai Juni 2016 

sebanyak 208,920 orang dan kumulatif kasus AIDS sebanyak 82,556 orang. 

        Berdasarkan laporan dari Kemenkes RI (2016) jumlah kasus komulatif 

HIV/AIDS di Yogyakarta dari tahun 1999-2014 sebanyak 1,249  kasus, dengan 

kasus baru sebanyak 91 orang di tahun 2015. Sementara data yang didapatkan 

dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS se jogja prevalensi tertinggi ke-1 ada di 

Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.060 jiwa penderita HIV/AIDS, ke-2 

tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 1.014 jiwa penderita HIV/AIDS, 

dan Kota Yogyakarta dengan prevalensi HIV/AIDS tertinggi ke-3 di Yogyakarta 

yaitu sebanyak 988 jiwa (KPA DIY, 2016). Berdasarkan laporan Dinas 

Kesehatan Bantul, jumlah kasus baru HIV di Bantul pada tahun 2015 adalah 35 

kasus serta penderita AIDS sebanyak 5 kasus (Dinkes Bantul, 2016). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Bantul, 

terdapat 1 kasus HIV terbaru di wilayah Puskesmas Bantul 1. 

        Kejadian HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif yaitu dari 

umur 20-49 tahun, menurut jenis kelamin HIV/AIDS lebih banyak terjadi pada 

laki-laki dibandingkan perempuan, sedangkan menurut pekerjaan penderita 

HIV/AIDS di Indonesia paling banyak dari ibu rumah tangga 11.655 kasus, 

diikuti wiraswasta10.565 kasus dan karyawan 10.488 kasus (Infodatin Situasi 

Penyakit HIV/AIDS di Indonesia, 2016). Faktor penyebab tingginya kejadian 

HIV/AIDS pada perempuan karena perempuan masih dianggap kelas dua, 

sehingga mereka tidak berdaya menolak atau memilih pasangan seksualnya. 



Mereka tertular dari suaminya yang terbiasa melakukan hubungan seskual 

beresiko selain dengan pasangannya, parahnya lagi laki-laki yang terinfeksi tidak 

mau membuka diri kepada keluarganya karena takut kalau beterus terang akan 

kehilangan istrinya (Amik Khosidah & Sugi Purwanti, 2014). 

         Diperkuat dengan penelitian dari Lenny Octiviany, Atikah Rahayu, Fauzi 

Rahman, Dian Rosadi (2015) bahwa penularan pada ibu rumah tangga 

dibandingkan wanita pekerja seksual cenderung meningkat sejak tahun 2003 

sampai dengan tahun 2013. Ibu rumah tangga lebih beresiko tertular HIV/AIDS 

dibandingkan WPS disebabkan oleh suami pengidap HIV dan menulari istrinya 

melalui hubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Hasil penelitian mereka 

pada 40 responden terdapat 20 responden berpengetahuan rendah (50%), sikap 

baik (92,5%) dan upaya pencegahan pada ibu rumah tangga cukup rendah yaitu 

62%. Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2008), di 

Indonesia jumlah perempuan yang terdeteksi virus HIV akan terus meningkat. 

Penularan terjadinya HIV/AIDS modus utamanya saat ini adalah melalui 

hubungan heteroseksual dan diikuti penggunaan NAPZA suntik. Berdasarkan 

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, (2008). Kejadian HIV/AIDS 

paling banyak terjadi pada ibu rumah tangga yang disebabkan oleh ketidaktahuan 

atau ketidakpahaman perempuan mengenai akan cara pencegahan HIV dan 

AIDS. 

        Berdasarkan Riskesdas (2010). Secara nasional 11,4 % penduduk 

mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Pengetahuan yang 



komprehensif tentang HIV/AIDS ditentukan berdasarkan 5 hal yaitu HIV/AIDS 

dapat dicegah dengan berhubungan seksual dengan suami istri saja, dapat 

dicegah melalui menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan 

pasangan yang beresiko, tidak menggunakann jarum suntik bersama, tidak dapat 

ditularkan karena makan sepiring dengan ODHA, dan tidak dapat ditularkan 

melalui gigitan nyamuk. Persentase penduduk dengan tingkat pengetahuan yang  

komprehensif lebih tinggipada laki-laki, penduduk yang belum menikah, 

penduduk yang tinggal diperkotaan, dan berstatus yang lebih baik (Riskesdas, 

2010). 

        Berdasarkan survey pendahuluan oleh peneliti di Pedukuhan Dagaran 

tepatnya di RT 01 yang penduduknya berjumlah 60 KK (kepala keluarga) dari 

wawancara dengan 10 ibu rumah tangga, 8 orang sama sekali tidak mengetahui 

tentang HIV dan 2 orang sisanya hanya mempunyai pengetahuan tentang 

HIV/AIDS  terkait cara penularan lewat heteroseksual dan gonta-ganti pasangan 

saja, tidak mencakupi pengetahuan yang komprehensif. Hal tersebut membuat 

peneliti ingin meneliti di pedukuhan tersebut bertujuan untuk mengetahui 

frekuensi tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara penularan dan 

pencegahan tentang HIV/AIDS dan diharapkan setelah dilakukannya penelitian 

ini dapat memberikan manfaat secara tidak langsung untuk memperluas 

pengetahuan mereka. Dari latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti gambaran tingkat pengetahuanibu rumah tangga tentang 

penularan dan pencegahan HIV/AIDS diharapkan setelah dilakukannya 



penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga di Pedukuhan 

Dagaran Palbapang Bantul guna menanggulangi HIV/AIDS. 

B. Rumusan Masalah 

        Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

“Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Penularan dan 

Pencegahan HIV/AIDS di RT 01 Dusun Dagaran Desa Palbapang Bantul?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

        Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang 

penularan dan pencegahanHIV/AIDS di RT 01 Dusun Dagaran Desa 

Palbapang Bantul.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui persentase ibu rumah tangga yang berpengetahuan baik 

tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS di RT 01 Dusun Palbapang 

Bantul. 

b. Mengetahui  persentase ibu rumah tangga yang berpengetahuan cukup 

tentang pencegahan dan penularan HIV/AIDS di RT 01 Dusun Dagaran 

Palbapang Bantul. 

c. Mengetahui persentase  ibu rumah tangga yang berpengetahuan rendah 

tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS di RT 01 di Dusun Dagaran 

Palbapang Bantul. 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  

a. Bagi peneliti 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

peneliti mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS dan 

merealisasikan teori yang telah dipelajari dan didapat selama kuliah. 

b. Bagi Ibu Rumah Tangga 

        Dapat menambah wawasan ibu rumah tangga tentang HIV/AIDS 

diharapkan dapat meminimalisir resiko tinggi terjadinya penularan pada ibu 

rumah tangga. 

c. Bagi Masyarakat  

        Bagi masyarakat diharapkan bisa mengurangi resiko penularan dan 

membantu dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

        Peneliti selanjutnya mendapatkan data terkait gambaran tingkat 

pengetahuan masyarakat untuk melakukan penelitian lanjutan. 

  



e. Bagi Puskesmas 

        Bagi Puskesmas wilayah desa menjadi masukan untuk memberikan 

pendidikan kesehatan ke warga wilayah lingkup tanggung jawabnya. 

E. Penelitian Terkait 

1. Lenny Octiviany, Atikah Rahayu, Fauzi Rahman, Dian Rosadi (2015). 

Penelitian mereka yang berjudul pengetahuan, sikap, dan pencegahan 

HIV/AIDS pada ibu rumah tangga, menggunakan rancangan penelitian ccross 

sectional dan menggunakan teknik accidental sampling. Tujuan penelitian 

mereka untuk mengethui hubungan pengetahuan dan sikap dengan upaya 

pencegahan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga dengan suami pekerja supir 

bus antar kota. Hasil penelitian mereka pada 40 responden terdapat 20 

responden berpengetahuan rendah (50%), sikap baik (92,5%) dan upaya 

pencegahan pada ibu rumah tangga cukup rendah yaitu 62%. Persamaan 

dengan penelitisn yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang 

pencegahan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga, perbedaannya pada variabel 

penelirian, desain penelitian mereka korelasi serta teknik pengambilan sampel 

juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2. I G Wiswasa Abhinaja dan Putu Ayu Swandewi Astuti (2013), penelitian 

mereka yang berjudul Pengetahuan, Sikap Ibu Rumah Tangga Mengenai 

Infeksi Menular Seksual Termasuk HIV AIDS Serta Perilaku Pencegahannya 

di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasa Selatan  Kota Denpasar. Penelitian 



ini mereka menggunakan deskriptif kuantitatif  dengan teknik pendekatan 

Cross sectional, sampel penelitian ini sebanyak 87 ibu rumah tangga dengan 

teknik random sampling. Data didapatkan melalui wawancara melalui 

kuesioner dan analisa statistik. Hasil penelitian mereka bahwa ibu rumah 

tangga yang memilki pengetahuan yang baik (20,7%), ibu rumah tangga 

pengetahuan sedang (54%), dan ibu rumah tangga pengetahuan rendah 

(25,3%). Hasil penelitian untuk sikap ibu rumah tangga yang baik (32,2%) 

dan sikap ibu rumah tangga yang bersikap sedang (67,8%). Persamaan dengan 

penelitian ini sama-sama meneliti pengetahuan tentang HIV/AIDS, sedangkan 

perbedaan ada di variabel penelitian dan subyek penelitian. 

3. Amik Khosidah & Sugi Purwanti (2014), penelitian mereka yang berjudul 

persepsi ibu rumah tangga tentang VCT (Voluntarry Councelling and Testing) 

terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS. Penelitian mereka menggunakan 

metode analytic survey dengan pendekatan cross sectional. Penelitian yang 

dilakukan di penelitian mereka adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif 

dengan menggunakan logika triangulasi yaitu hasil penelitian kuantitatif dapat 

di cek dengan hasil penelitian kualitatif, sehingga kedua hasil penelitian 

diharapkan saling memperkaya dan meningkatkan validitas kesimpulan 

penelitian. Populasi penelitian kuantitatif adalah semua wanita usia subur 

berjumlah 893 orang yang berasal dari dua desa di puskesmas wilayah 

Baturaden. Besar sampel dalam penelitian mereka berjumlah 90 orang wanita 

usia subur. Prosesur dan teknik pengambilan sampel kuantitatif menggunakan 



metode startufied sampling, sedangkan penelitian kualitatif dilakukan secara 

puposive sampling dengan kriteria informan penelitin yang kaya informasi 

tentang VCT yaitu ibu rumah tangga yang melakukan VCT dengan hasil 

positif dan negatif serta petugas puskesmas. Hasil penelitian mereka persepsi 

tentang kerentanan terhadap HIV/AIDS sebagian besar diaktegori baik 55 

orang (61,5%) dan pada kategori kurangpada 35 orang (38,9%). Persepsi ibu 

tentang kegawatan terhadap HIV/AIDS sebagian besar kategori baik yaitu 53 

orang (58,9%), dan pada kategori kurang sebesar 37 orang (41,4%). Persepsi 

ibu rumah tanggatentang manfaat melakukan VCT sebagian besar kategori 

baik yaitu 50 orang (55,6%) dan pada kategori sedang sebesar 40 orang 

(44,4%). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialalah subjek 

yaitu ibu rumah tangga, sama menggunakan metode survey dengan 

pendekatan cross sectionalI, sedangkan untuk perbedaannya jenis 

penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 

logika triangulasi.  

 


