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PEMBAHASAN  

5.1. Pembahasan  

5.1.1.  Pengetahuan HIV/AIDS pada Siswa  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 29 responden (56,87%) 

memiliki kategori cukup kemudian ada sebanyak 22 responden (43,13%) memiliki 

kategori baik. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar responden mendapat informasi 

tentang HIV/AIDS dari guru/pembelajaran di kelas dan juga mendapatkan informasi 

tambahan dari media elektronik maupun cetak. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian (Nurwati et al., 2018)Remaja yang berada dan tinggal di perkotaan 

memiliki pengetahuan tentang HIV-AIDS lebih baik dibanding dengan remaja yang 

berada di daerah pedesaan. hasil temuan penelitian remaja wanita yang tinggal di 

perkotaan hampir seluruhnya pernah mendengar dan mengetahui tentang HIV-AIDS 

dan hanya sedikit yang belum pernah mendengar HIV-AIDS.Keadaan seperti ini juga 

ditemukan pada remaja pria, mayoritas yang tinggal di perkotaan pernah mendengar 

dan memiliki pengetahuan tentang HIV-AID disbanding dengan yang tidak pernah 

mendengar. 

Menurut (Notoadmojo, 2012) ada tiga persoalan pokok dalam proses belajar, 

yaitu persoalan masukan, proses dan keluaran. Hasil dari belajar di dalam kelas atau 

mendapatkan informasi dari dosen dapat merubah pengetahuan siswa SMK 

Kesehatan Imelda terhadap sikap pencegahan HIV/AIDS. Hal ini disebabkan karena 

keberhasilan dalam persoalan masukan ataupun proses dalam belajar  



Hasil penelitian minoritas yaitu 0 responden memiliki kategori kurang. 

Menurut peneliti ini terjadi karena cukup baiknya tingkat pengetahuan siswa SMK 

Kesehatan Imelda Kelas XII dalam mengisi kuisioner sehingga pertanyaan- 

pertanyaan kuisioner terjawab dengan cukup baik, karena pada dasarnya seluruh 

siswa SMK Kesehatan Imelda Kelas XII Medan sudah mendapatkan materi 

pembelajaran di kelas tentang pencegahan HIV/AIDS.  

Tingkat pengetahuan lainnya juga di pengaruhi oleh sumber informasi pada 

tabel 4.1 para responden sudah menetahui tingkat pengetahuannya melalui tenaga 

kesehatan sebanyak 21 responden (21,57%). Hal ini dikarenakan seringnya Siswa/I 

SMK Kesehatan Imelda Kelas XII menjalani PBL (Praktek Belajar lapangan) di 

rumah sakit Imelda Pekerja Indonesia maka dari itu sebagian besar siswa/I nya sudah 

mengetahui tentang HIV/AIDS hal ini juga sejalan dengan (Notoadmojo, 2012) 

Dalam   proses   belajar,   rangsangan   atau stimulus    yang    diterima    oleh    

individu berupa  informasi  tentang  inovasi,  timbul dalam diri individu sampai yang 

bersangkutan   memberikan    respon    atau (tanggapan) tentang inovasi tersebut, 

yaitu menerima atau menolak.Adanya rangsangan  atau  stimuli,  kemudian  timbul 

reaksi    atau    respon    terhadap    stimulus tersebutdinamakan proses belajar  

5.1.2. Sikap Pencegahan Penularan HIV/AIDS  

Pembahasan variabel sikap pencegahan HIV/AIDS berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan dengan menjelaskan hubungan karakteristik responden dari hasil 

penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 46 



responden (90,19%) sikap pencegahan penularan HIV/AIDS siswa SMK Kesehatan 

Imelda kelas XII dalam kategori aktif  

Hasil ini di sebabkan oleh kombinasi antara pembelajaran tatap muka di 

dalam kelas dengan PBL (Praktek Belajar Lapangan) di rumah sakit Imelda Pekerja 

Indonesia Medan, hal ini sejalan dengan pertanyaan Corigan et al (2010) yang mana 

program pendidikan dapat merubah prilaku masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam penelitian ini bahwa sebagian besar siswa tergolong kategori positif terhadap 

penularan HIV/AIDS. positif disini diartikan sebagai pencegahan penularan 

HIV/AIDS.  

Selain faktor pendidikan ada faktor lain yang mendukung terbentuknya sikap 

yaitu menurut Azwar (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 

pada manusia antara lain; pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang di anggap 

penting, pengaruh kebudayaan, media masa, pengaruh emosional dan pendidikan 

agama. Sumber informasi yang terbesar persentasenya dalam penelitian ini selain 

guru dan tenaga kesehatan yaitu media cetak berupa buku sebanyak 8 responden 

(15,68%). berdasarkan uraian diatas peneliti mengasumsikan bahwa informasi adalah 

dasar untuk mendapatkan pengetahuan dan terbentuknya sikap pencegahan siswa 

terhadap penularan HIV/AIDS.  

5.1.3. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Pencegahan Penularan 

HIV/AIDS 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji Chi-Squaredidapatkan nilai 

signifikan (p) value sebesar 0,002 p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 



signifikasi antara tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan penularan 

HIV/AIDS. 

Hasil ini di dukung oleh (Rahayu et al., 2017) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan seksual 

pranikah di SMA negri 1 Rengat (P < 0,05). Berdasarkan penelitian diatas walaupun 

terdapat judul dan lokasi penelitian yang berbeda tetap menunjukkan hasil yang sama 

yaitu pengtahuan dan prilaku pencegahan adanya keterhubungan.  

Hasil ini didukung juga oleh (Priastana & Sugiarto, 2018) yang menyatakan 

bahwa adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan HIV/AIDS 

pada kalangan remaja di kabutpaten jembrana Bali (P < 0,05). Berdasarkan penelitian 

diatas walaupun lokasi penelitian yang berbeda tetap menunjukkan hasil yang sama 

yaitu pengtahuan dan prilaku pencegahan adanya keterhubungan. 

Hasil ini juga di dukung oleh penelitian (Irsyad, 2015) yang menyatakan 

bahwa dalam tahapan persepsi pun masyarakat memiliki sikap pencegahan terhadap 

penularan HIV/AIDS. Sehingga hasil ini mendukung hasil penelitian yaitu adanya 

keterhubungan antara persepsi dan sikap pencegahan penularan HIV/AIDS. Persepsi 

yang dimaksud adalah umur responden, tingkat pendidikan responden, pengetahuan 

responden, perceived   susceptibilty, perceived severity, danperceived benefit. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Irsyad et al., 2014) 

yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dan sikap dengan prilaku pencegahan HIV/AIDS. Tidak adanya hubungan 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan resiko penularan HIV/AIDS pada 



anak jalanan di Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan karna tingkat pengetahuan anak 

jalanan di kabupaten Kudus dengan siswa Sekolah SMK Kesehatan Imelda Medan 

terjadi kesenjangan dalam menerima dan memanfaatkan sumber informasi yang 

tersedia.  

Sehingga sikap yang dikategorikan positif tidak secara keseluruhan di 

pengaruhi oleh pengetahuan saja namun peran dari persepsi, stigma dan pengalaman 

pribadi responden juga berpengaruh besar terhadap pencegahan penularan 

HIV/AIDS. Berdasarkan penjabaran di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa siswa 

yang memiliki pengetahuan cukup akan bersikap positif terhadap pencegahan 

penularan HIV/AIDS di kalangan siswa SMK Kesehatan Imelda Kelas XII Medan  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


