
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengetahuan  

a. Definisi  

         Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya. Dengan 

sendirinya, pada waktu pengindraan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan 

persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang 

diperoleh melalui indra pendengar yaitu telinga dan indra penglihatan 

yaitu mata (Notoatmodjo, 2007).Pengetahuan sangat erat hubungannya 

dengan pendidikan, karena diharapkan bahwa pendidikannya yang 

tinggi maka akan semakin luas pula pengetahuannya, tetapi bukan 

berarti seseorang dengan pengetahuan yang rendah mutlak memiliki 

pengetahuan yang rendah pula (Wawan & Dewi 2010). 

b. Tingkat Pengetahuan  

        Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa pengetahuan yang 

tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu: 

  



1) Tahu (know) 

        Tahu adalah kemampuan untuk mengingat suatu materi 

materi yang telah dipelajari sebelumnya, dalam tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu spesifik dari seluruh bahan 

yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

Mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu 

dengan menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan. 

2) Memahami (comperhention) 

        Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkankan terhadap objek yang telah dipelajari 

(Notoatmodjo, 2007). 

3) Aplikasi (application) 

        Aplikasi artinya sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu situasi. 

Misalkan penggunaan hukum-hukum , rumus, metode, prinsip 

(Notoatmodjo, 2007). 

4) Analisis (analyis) 

        Analisis adalah suatu kemampuan menjabarkan materi atau 

suatu objek dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu 

struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain 

(Notoatmodjo, 2007). 



5) Sintesis (synthesis) 

        Sintesis adalah suatu kemampuan untukk menyusun formula 

baru dari formula yang telah ada. Misalkan dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan 

sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah 

ada (Notoatmodjo, 2007). 

6) Evaluasi (evaluation) 

         Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 2007). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Pendidikan 

         Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan 

seseorang juga akan membuat orang tersebut semakin mudah 

menerima informasi tentang objek atau yang berkaitan dengan 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). 

2) Informasi 

         Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui , namun 

adapula yang menekankan bahwa informasi adalah sebagai 

transfer pengetahuan. Informasi dapat dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, yang dapat kita peroleh dari pengamatan maupun data 

dari sekitar kita, serta diteruskan melalui komunikasi, pendidikan 



formal. Informasi dapat mencakup data, teks, gambar, suara, dan 

kode (Budiman & Riyanto, 2013).  

3) Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

        Kebudayaan serta kebiasaan dalam keluarga dapat 

mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang 

terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2007).   

4) Lingkungan 

        Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

Lingkungan akan berpengaruh pada proses masuknya pengetahuan 

kepada individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini 

terjadi karena adanya interaksi timbal balik yanga akan 

diresponsebagai pengetahuan oleh individu (Budiman & Riyanto, 

2013). 

5) Pengalaman 

        Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara 

mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu (Budiman& 

Riyanto, 2013). 

  



6) Usia  

       Usia akan mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir 

seseorang, semakin bertambah usia semakin bertambah pula daya 

tangkap dan pola pikir seseorang, dengan begitu pengetahuan 

yang diperolehnya semakin baik (Budiman & Riyanto, 2013).  

d. Pengukuran Pengetahuan 

      Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isis materi yang ingin 

diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita 

sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan. Pengetahuan sesorang 

terhadap suatu objek dapat berubah dan berkembang sesuai 

dengan kemampuan, kebutuhan, pengalaman dan tinggi rendahnya 

mobilitas materi informasi tentang objek tersebut di 

lingkungannya (Notoatmodjo, 2007). 

2. HIV dan AIDS 

a. Pengertian 

        HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang 

menyebabkan AIDS dan menyerang sel darah putih manusisa. AIDS 

atau Aquired Immune Defeciency Syndrome adalah suatu sindroma atau 



kumpulan gejala dari penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV 

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2009). 

b. Penyebab 

         Penyakit AIDS disebabkan oleh HIV yaitu suatu virus yang 

merusak sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat ditemukan pada cairan-

cairan tubuh seperti cairan vagina dan darah, HIV hanya dapat 

berkembang biak pada sel hidup (Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan RI, 2009). 

c. Cara Penularan 

        Penularan HIV akan terjadi bila ada kontak pertukaran cairan tubuh 

yang mengandung virus, yaitu sebagai berikut : 

1) Melalui hubungan seksual yang tidak terlindung dengan orang yang 

terinfeksi HIV/AIDS. Hubungan seksual ini bisa homoseksual 

(sesama jenis) ataupun heteroseksual (berlainan jenis). Virus dapat 

masuk ke tubuh melalui lapisan atau selaput vagina, vulva, penis, 

rektum atau mulut. 

2) Melalui transfusi darah dan transpalantasi organ yang tercemar atau 

terinfeksi HIV. Transfusi darah yang tercemar HIV secara langsung 

akan menularkan virus HIV ke dalam sistem peredaran darah si 

penerima. 

3) Melalui jarum suntik atau alat tusuk lainnya (akupuntur, tindik, 

tato) yang terinfeksi atau tercemar HIV. Oleh sebab itu pemakaian 



jarum suntik secara bersama-sama oleh pecandu narkotika, 

pemasangan tato (jika tidak steril dan pemakaian secara bergantian) 

akan mudah tercemar HIV bila salah satu pengguna diantaranya 

pengidap HIV. 

4) Penularan ibu hamil yang terinfeksi kepada bayi yang 

dikandungnya. Penulran dapat terjadi selama kehamilan, atau 

persalinan dan jika ibu yang terinfeksi menyusui bayinya 

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2008). 

d. Tanda dan Gejala 

         Menurut Hutapea (2014) orang yang tertular HIV tapi tidak 

mengalami atau terlihat tanda dan gejala disebut carrier HIV, mereka 

tidak menunjukan gejala apa-apa tetapi bisa menularkan kepada orang 

lain dan biasanya tanpa disadari oleh mereka sendiri. Sebagian orang 

dapat mangalami carrier HIV selama bertahun-tahun.  Tetapi adapula 

yang memperlihatkan gejala-gejala yakni, pembengkakan kelenjar getah 

bening yang menahun, lelah, demam, diare, menurunnya berat badan 

secara drastis tanpa penyebab. 

e. Cara Penanganan 

          Penanganan dalam penyakit ini dilakukan dengan cara 

kemampuan obat antiretrovirus untuk menghambat progresivitas infeksi 

HIV menjadi AIDS. Melalui pengobatan ini menunjukan penderita HIV 

mengalami penurunan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup 



penderita, dan bisa memperbaiki fungsi imunitas tetapi tidak seperti 

keadaan sebelum penderita terkena HIV (Suhaimi dkk, 2009). 

f. Tindakan Pencegahan 

           Upaya pencegahan dengan meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan melalui metode yang sesuai dengan kepercayaan dan 

kebudayaan di masyarakat. Cara mencegah HIV dan AIDS menurut 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, HIV/AIDS (2008) adalah: 

a) Abstinence(jangan atau tidak melakukan seks bebas)  

b) Be Faithful (saling setia dengan pasangan) 

c) Condoms (cegah memakai kondom bagi yang beresiko) 

d) Drugs (jangan menggunakan narkoba suntik). 

        Upaya yang selama ini dilakukan untuk menghambat penyebaran 

HIV ialah : 

a. Meningkatkan pelaksanaan KIE (komunikasi, informasi dan 

edukasi). Meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan 

mempromosikan perilaku positif untuk mencegah penyebaran 

HIV. 

b. Mengurangi kerentanan (reduce vulnerability). Hal ini dapat di 

capai dengan peningkatkan status pendidikan, status ekonomi dan 

kesetaraan gender.  



c. Meningkatkan penggunaan kondom dan mempromosikan 

penggunaan kondom pada kelompok yang perilaku beresiko. 

d. Meningkatkan sediaan darah yang aman. Setiap pendonordarah 

harus diperiksa apakah terinfeksi HIV, karena melalui transfusi 

sangat tinggi untuk terjadi penularan. 

e. Meningkatkan upaya mneurunkan prevalensi IMS (infeksi 

menular seksual), karena pasien IMS mempunyai resio 2-9 kali 

lebih besar terinfeksi HIV dibandingkan dengan orang yang tidak 

menderita IMS.  

f. Meningkatkan tindakan pencegahan penularan ibu ke bayi. 

Dengan menggunakan ARV selama kehamilan, prosedur 

persalinan yang aman, dan penggunaan susu formula dapat 

membantu mencegah penularan ibu ke bayinya. 

g. Meningkatkan upaya penanggulangan secara bersama-sama dan 

berkelanjutan.  

3. Ibu Rumah Tangga 

a. Definisi Ibu Rumah Tangga 

        Wanita yang lebih banyak mengahabiskan waktunya di rumah dan 

mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh dan mengurus 

anak-anaknya menurut pola yang diberikan masyarakat umum 

(Dwijayanti, 1999). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ibu rumah 



tangga adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam 

pekerjaan rumah tangga, istri (ibu) yang hanya mengurusi berbagai 

pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). 

b. Karakteristik Ibu Rumah Tangga 

        Karakteristik adalah sifat individu yang relatif tidak berubah, atau 

yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti umur, jenis kelamin, suku 

bangsa, kebangsaan, pendidikan dan lain-lain (Junaidi 2005 dalam 

Khairunnisa 2011). 

1) Umur  

        Umur adalah variabel yang selalu diperhatikan dalam 

penyelidikan-penyelidikan epidemiologi. Dalam hal ini, umur ibu 

rumah tangga dibagi menjadi 2 kategori usia yaitu 15-49 tahun 

dikategorikan dalam ibu rumah tangga yang tergolong dewasa muda 

dan umur 50 tahun keatas adalah ibu rumah tangga yang tergolong 

lansia. 

        Menurut BKKBN (2017)  batasan wanita usia subur yang umum 

digunakan atau wanita usia reproduktif yaitu usia 15-49 tahun, baik 

untuk wanita yang berstatus kawin, janda maupun yang belum 

menikah.  

2) Pendidikan  

        Menurut Deliarno (1995) dalam Ayusta (2004) Pendidikan 

adalah pendidikan yang diperoleh seseorang pada periode waktu 



tertentu pada suatu instansi yang resmi disahkan oleh pemerintah 

untuk menyelenggarakan pendidikan tertentu yang ditandai adanya 

ijazah setelah selesai pendidikan. 

3) Status Pekerjaan  

        Bekerja adalah penduduk atau masyarakat (10 tahun keatas) 

yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Dalam 

masyarakat, status pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan suatu program di daerahnya. Ada beberapa keluarga 

dalam masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran dan ada 

juga yang berstatus bekerja dengan berbagai profesi dan jenis 

pekerjaannya. 

4) Penghasilan  

        Penghasilan adalah besarnya pendapatan yang diperoleh dalam 

keluarga. Penghasilan dapat berarti juga jumlah uang yang didapat 

oleh seseorang dari hasil kerjanya setiap bulan (Notoatmodjo, 2003). 

5) Pengetahuan  

         Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

juga dapat di difenisikan sebagai sekumpulan informasi yang 

dipahami, yang diperoleh dari proses belajar semasa hidup dan dapat 



dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri, baik 

terhadap diri sendiri maupun lingkungan. 

6) Sikap  

                  Menurut Notoatmodjo (2003) sikap merupakan reaksi atau 

respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus 

atau objek. Disebutkan juga bahwa sikap itu merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak dan juga merupakan pelaksanaan 

motif tertentu. Menurut Sarwono (2004) sikap merupakan pendapat 

maupun pandangan seseorang tentang suatu objek yang mendahului 

tindakannya. Sikap tidak mungkin terbentuk sebelum mendapat 

informasi, melihat atau mengalami sendiri suatu objek. 

  



B.  Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

(Sumber:Notoatmodjo, 2007; Wawan & Dewi, 2010; Budiman & Riyanto, 

2013; Kementerian Pemberdauaan Perempuan RI, 2008; Hutapea, 2014; Donel 

Suhaimi, Maya Savira, Sofie R. Krisnadi, 2009;Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

Khairunnisa, 2011).  
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C.  Kerangka Konsep 
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