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Inti sari
Laporan UNAIDS menyebutkan bahwa sebagian kasus baru HIV-AIDS telah menyerang remaja usia 15–24
tahun. Dimana setiap 14 detik, satu orang remaja terinfeksi virus HIV-AIDS yang disebabkan karena kurangnya
informasi tentang HIV-AIDS dan lingkungan dimana mereka sehari-hari berinteraksi. Provinsi Aceh jumlah
komulatif HIV-AIDS yang dilaporkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 adalah;  jumlah  HIV:59
kasus dan AIDS: 90 kasus, yang disebut remaja kira-kira 30% dari seluruh penduduk Indonesia, dan penyakit
HIV-AIDS merupakan ancaman bagi  generasi muda Indonesia, generasi muda Aceh, generasi muda Kota
Banda Aceh. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan remaja
tentang HIV–AIDS di  SMTI  Negeri Kota Banda Aceh Tahun 2012.Penelitian ini bersifat analitik dengan
menggunakan desain cross sectional, dimana variable dependen dan variable independen dilakukan penelitian
pada saat yang bersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi di SMTI Negeri Kota Banda
Aceh yang berjumlah 307 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, jumlah
sampel adalah 76 orang siswa-siswi SMTI Negeri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan
kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan uji statistic chi-square. Hasil Penelitian sebagian besar
tingkat pengetahuan siswa-siswi SMTI Negeri Kota Banda Aceh  berada pada kategori baik, dimana dari 76
orang responden terdapat 49 orang (64,5%) yang berada pada kategori baik, faktor lingkungan dapat dilihat
bahwa dari 76 orang responden terdapat 53 orang (69,7%) yang berada pada kategori mendukung, dan faktor
informasi dapat dilihat bahwa dari 76 orang responden terdapat 53 orang (69,7%) yang berada pada kategori
ada.
Kata Kunci: Lingkungan, Informasi, Pengetahuan, HIV-AIDS

Abstract
Reports from UNAIDS mention that a half of HIV-AIDS cases has infected the adolescents age of 15-24 years
old. Where every 14 seconds, an adolescents is infected by the HIV-AIDS virus caused by the lack of
information HIV-AIDS and environment where they live and interact. The accumulation number of HIV-AIDS
cases report on January 1 to 31 December 2011 was; HIV: 59 cases and AIDS 90 cases. 30 % of Indonesia
population is adolescents; therefore, HIV-AIDS is a thread for the young generation of Indonesia, Aceh, and
Banda Aceh city. Aim of the research: to find out the factors related to the knowledge of the adolescents about
HIV-AIDS at State Industrial Technology High School (SMTIN) of Banda Aceh in 2012.This research was an
analytical research with cross sectional design, where the dependent and independent variable were analyzed at
the same time. Population of this research was all the students of SMTIN of Banda Aceh, amounting to 307
people. Samples were taken by used purposive sampling technique and Slovin formula, consisting of 76
students. Data were collected by distributing questionnaires. Data were processed by using chi-square statistic
test. This research shows most of students of SMTIN of Banda Aceh had good knowledge level about HIV-
AIDS, in which, from 76 respondents, 49 of them (64.5%) was in good category; environmental factor was in
supportive category, from 76 respondents, 53 respondent (69.7%) stated that their environment was supportive;
from 76 respondents, 53 of them (69.7%) mentioned that they got the information about the HIV/AIDS.
Keywords : Environment, Information, Knowledge, HIV-AIDS



I. PENDAHULUAN

Latar  Belakang

Masa remaja merupakan proses
pencarian identitas diri, remaja cenderung
untuk melepaskan diri sedikit demi sedikit
dari ikatan psikis orangtuanya.  Remaja
mendambakan untuk diperlakukan dan
dihargai sebagai orang dewasa. Hal ini
dikemukakan Hurlock (1992) yang
menanamkan proses tersebut sebagai
‘proses mencari identitas ego, atau
pencarian diri sendiri.  Dalam proses ini
remaja ingin mengetahui peranan dan
kedudukannya dalam lingkungan, di
samping ingin tahu tentang dirinya sendiri.

Pada hampir di semua pelosok dunia,
mereka yang terinfeksi baru adalah kaum
muda yang berusia antara 15 sampai 24
tahun, kadang kala malah lebih muda.
Bukan hanya disebabkan karena mereka
secara seksual mulai aktif tetapi 60% dari
semua infeksi baru pada perempuan
dimulai sebelum  usia 20 tahun.

Indonesia dalam triwulan Oktober
sampai dengan Desember 2011 dilaporkan
tambahan kasus HIV & AIDS adalah; HIV:
5442 kasus dan AIDS 2357 kasus, jumlah
kasus HIV & AIDS yang dilaporkan 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2011
adalah  HIV  : 21031 kasus dan AIDS 4162
kasus, secara kumulatif kasus HIV & AIDS
1 April1987 sampai dengan 31 Desember
2011, adalah jumlah total  HIV  76879
kasus dan  jumlah total  AIDS 29879 kasus
dengan jumlah kematian total 5430 ( Ditjen
PP & PL Kemenkes RI, Desember 2011 ).

Provinsi Aceh jumlah komulatif HIV-
AIDS yang dilaporkan 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2011 adalah;  jumlah
HIV : 59 kasus dan AIDS : 90 kasus. Untuk
prevalensi kasus AIDS per 100.000
penduduk Aceh adalah 2.00 (Ditjen PP &
PL Kemenkes RI, Desember 2011).

Dari hasil penelitian awal yang
penulis lakukan di SMTI Negeri Kota
Banda Aceh dengan melakukan wawancara
terhadap 10 remaja/siswa (i) yang penulis
temui, penulis mendapatkan bahwa dari 10
remaja/siswa (i), hanya 4 remaja/siswa (i)
yang menyatakan mereka pernah bertanya
kepada orang tuanya di rumah tentang seks
termasuk HIV-AIDS, lingkungan di luar
rumah mereka mengetahui tentang IMS dan
HIV dengan baik dilihat dari rutinnya
diadakan penyuluhan tentang HIV-AIDS di
saat pertemuan dengan warga maupun di
sekolah, dan mereka benar-benar
memanfaatkan sarana teknologi informasi
seperti internet, hand phone untuk meng
update informasi yang mereka butuhkan
terutama tentang  IMS, NAPZA dan HIV-
AIDS. Sementara selebihnya atau 6
remaja/siswa (i), rata-rata mengatakan malu
jika bertanya tentang seks kepada orang tua
apalagi tentang HIV-AIDS karena dianggap
hal yang tabu untuk dibicarakan di rumah,
lingkungan di luar rumah mereka juga
menganggap tidak etis jika membicarakan
tentang seks, IMS dan HIV-AIDS karena
terkesan vulgar, sementara sarana teknologi
menurut mereka lebih menarik jika
digunakan untuk chatting, facebook dan
game online dari pada mencari informasi
tentang HIV-AIDS.

SMTI Negeri secara rutin telah
mendapatkan penyuluhan tentang HIV-
AIDS, Kespro, NAPZA dan IMS oleh
petugas PKPR (Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja) Puskesmas Kuta Alam,
untuk tahun 2011 sebanyak dua kali yaitu
pada bulan Maret dan bulan Juli kepada
siswa-siswi SMTI Negeri yang sekaligus
dilakukan pemeriksaan kesehatan serta
pengambilan sampel darah untuk
pemeriksaan HIV-AIDS dengan metode
Rapid Test. Program penyuluhan ini
merupaka agenda rutin dilaksanakan oleh
puskesmas Kuta Alam kepada sekolah-
sekolah yang berada di wilayah kerjanya,
dimana SMTI Negeri menjadi salah satu
yang termasuk didalamnya



Tujuan Penulisan

Tujuan Umum
Untuk mengetahui faktor-faktor yang

berhubungan dengan pengetahuan remaja
tentang HIV–AIDS di  SMTI  Negeri Kota
Banda Aceh Tahun 2012.

Tujuan Khusus
1. hubungan antara lingkungan dengan

pengetahuan remaja tentang HIV-
AIDSdi SMTI Negeri Kota Banda Aceh
Tahun 2012.

2. hubungan antara informasi dengan
pengetahuan remaja   tentang HIV-
AIDS di SMTI Negeri Kota Banda Aceh
Tahun 2012.

Manfaat Penulisan

1. Institusi Pendidikan Tempat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat
memberikan informasi dan masukan
bagi SMTI (Sekolah Menengah
Teknologi Industri) Negeri dalam
meningkatkan pengetahuan siswa-siswi
agar mereka bisa memahami dengan
baik tentang HIV-AIDS sehingga bisa
mencegah terinfeksi baik bagi dirinya
sendiri sebagai generasi penerus bangsa
nantinya, maupun bagi lingkungan di
sekitar tempat tinggalnya.

2. Akademik
Diharapkan penelitian ini dapat
memberikan informasi dan masukan
yang bermanfaat bagi mahasiswa
khususnya tentang HIV-AIDS dan
menambah bahan bacaan bagi
perpustakaan STIKES U’BUDIYAH
khususnya tentang faktor-faktor yang
berhubungan dengan pengetahuan
tentang HIV-AIDS.

3. Peneliti
Diharapkan penelitian ini dapat
menambah wawasan ilmu pengetahuan
penulis untuk mengembangkan diri
dalam disipiln Ilmu Kebidanan
khususnya bidang Ilmu Kesehatan

Reproduksi Remaja serta menambah
pengalaman dalam bidang penelitian
khususnya mengenai HIV-AIDS.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan menurut Notoadmodjo
(2002), adalah merupakan hasil tahu dan ini
terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap satu objek tertentu.
Sedangkan menurut Notoatmodjo (2003),
pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia
yang sekedar menjawab pertanyaan.

AIDS adalah singkatan dari Acquired
Immune Deficiency Syndrome. “ Acquired
artinya tidak diturunkan, tetapi di tularkan
dari satu orang ke orang lainnya;  Immune
adalah system daya tangkal atau kekebalan
tubuh terhadap penyakit; deficiency artinya
tidak cukup atau kurang; dan syndrome
adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit.
AIDS adalah bentuk lanjut dari infeksi
HIV.

Lingkungan sekitar tempat tinggal
remaja, sangat mempengaruhi
perkembangan  pribadi  remaja. Disitulah
remaja  memperoleh pengalaman bergaul
dengann teman sekolah, luar sekolah dan
masyarakat luas lainnya.Lingkungan sekitar
rumah memberikan pengaruh sosial
terutama pada remaja di luar keluarga.
Disini remaja mendapat pengalaman untuk
mengenal lingkungan sosial baru yang
berlainan dengan yang dikenalnya di
rumah.. Dalam halnya mendapatkan
pengetahuan tentang seks dan HIV-AIDS
remaja bisa mendapatkannya luar rumah
pada lingkungan dan sumber yang tepat,
sehingga remaja mempunyai kebebasan
memilih darimana ia akan mendapatkan
informasi tersebut (Dariyo, 2006).

Era globalisasi seperti saat sekarang
ini merupakan zaman dimana akses
terhadap informasi dengan mudah bisa
didapatkan oleh siapa saja, termasuk
remaja. Siapa saja punya hak dan kapasitas
yang sama untuk mengakses informasi



apapun yang diinginkannya melalui media
seperti televisi, internet, media cetak,
audio, audio visual, dan lainnya. Akan hal
nya remaja  dengan  rasa  keingintahuannya
yang besar, ini merupakan sarana yang
sangat disukai dan menjadi pilihan (Dariyo,
2006).

III. KERANGKA KONSEP
PENELITIAN

. Nossal Institute For Global Health
dalam buku petunjuk praktis layanan
kesehatan ramah remaja (Tahun 2008),
menyatakan bahwa bekerja dengan remaja
meminta kita untuk mengerti perubahan
emosional, psikologi dan kognitif  remaja
yang unik. Kita juga perlu sensitif pada
variasi dalam  perbedaan umur, gender/
jenis kelamin, tingkat tahapan
perkembangan, sosio ekonomi, sumber
informasi, teman, keluarga, serta latar
belakang budaya dan lingkungan. Kerangka
konsep penelitian ini dikembangkan dari
teori tersebut, dalam hal ini penulis hanya
meneliti dua dari sembilan variable seperti
yang telah di kemukakan di atas, maka
skema kerangka konsepnya adalah sebagai
berikut :

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian  ini bersifat analitik
dengan menggunakan desain cross
sectional, dimana variable dependen dan
variable independen dilakukan penelitian
pada saat yang bersamaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa-siswi di SMTI Negeri Kota
Banda Aceh yang berjumlah 307 orang

siswa-siswi. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik purposive sampling, dengan
menggunakan rumus Slovin sebanyak 76
orang.

Penelitian ini telah dilaksanakan di
Sekolah Menengah Teknologi Industri
(SMTI)   Negeri Kota Banda Aceh pada
tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 3
Agustus Tahun 2012.

Cara pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan kuesioner yang
merupakan data primer dan data sekunder.
Di mana tahap pertama peneliti datang
Puskesmas Ulim untuk memohon data
posyandu, kemudian  peneliti datang
posyandu untuk memohon kesediaan
memberi data kader posyandu

Pengolahan Data dilakukan melaului

1. Editing
2. Coding
3. Tranfering
4. Tabulating

Analisa data
Analisa data dilakukan dengan

computer menggunakan program computer,
analisis data dilakukan secara statistic
deskriptif dan analitik. Analisa data yang
dilakukan meliputi :

Analisa Univariat
Analisa univariant dilakukan untuk

mengetahui distribusi frekuensi dari
variabel independen ini penting karena
pada tahap inilah hasil penelitian
dirumuskan. Data terkumpul selanjutnya
diolah secara SPSS. Analisa data yang
dilakukan adalah analisa univariat.

Untuk menilai persentase katagori,
pengelompokkan data dipakai rumus
persentase  sebagai berikut (Sudjana,
1992).

Data dianalisa dengan menggunakan
statistic deskriptif.

Informasi

Lingkungnn

Pengetahuan
Remaja

Tentang  HIV
- AIDS



Analisa Bivariat
Analisa bivariat untul mengukur

hubungan atau pengaruh antara variabel
bebas dengan variabel terikat dan dilakukan
analisa silang dengan menggunakan tabel
silang yang dikenal dengan Baris X Kolom
(B x K) dengan derajat kebebasan (df) yang
sesuai. Skors diperoleh denagn
menggunakn metode statistic uji chi-square
(X2).

V. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah
Menengah  Teknologi Industri (SMTI)
Negeri dengan melibatkan siswa-siswi dari
kelas X sampai kelas XII. Namun dalam
penelitian ini tidak seluruh populasi
dijadikan sampel. Dari jumlah siswa-siswi
yang adasebanyak 307 orang,  hanya  76
orang  siswa-siswi yang dijadikan sampel,
dimana tiap kelas X,XI,XII diwakili oleh
25 orang siswa-siswi. Pengambilan sampel
dilakukan secara cluster random sampling.
Analisa Univariat

Pengetahuan  Remaja Tentang HIV-
AIDS

Pada penelitian ini jumlah siswa
yang menjadi responden berjumlah 76
orang. Secara keseluruhan pengetahuan
siswa di SMTI Negeri dapat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Distibusi Frekuensi Pengetahuan Siswa

Tentang HIV-AIDS di SMTI Negeri Kota
Banda Aceh

No. Kategori Frekuensi Presentase

1 Baik 49 64,5

2 Kurang 27 35,5

Jumlah 76 100

Sumber: Data Primer diolah 2012

Berdasarkan  tabel  diatas, dapat
dilihat bahwa dari 76 orang responden,

terdapat 49 orang  (64,5 %)  yang  tingkat
pengetahuan siswa-siswi SMTI Negeri
Kota Banda Aceh  berada pada kategori
baik.
Faktor Lingkungan

Table 4.2
Distibusi Frekuensi Faktor Lingkungan

Siswa-Siswi SMTI Negeri Kota Banda Aceh

No.
Kategori Frekuensi Presentase

1 Mendukung 53 69.7

2 Tidak
Mendukung

23
30.3

Jumlah 76 100

Sumber: Data Primer diolah 2012
Berdasarkan tabel  diatas, dapat

dilihat bahwa dari 76 orang responden,
terdapat 53orang  (69,7 %)  faktor
lingkungan siswa-siswi SMTI Negeri Kota
Banda Aceh  berada pada kategori
mendukung.

Faktor Informasi
Table 4.3

Distibusi Frekuensi Faktor Informasi Siswa-
Siswi di SMTI Negeri Kota Banda Aceh

No.
Kategori Frekuensi Presentase

1 Ada 53 69,7

2 Tidak Ada 23 30,3

Jumlah 76 100

Sumber: Data Primer diolah 2012

Berdasarkan tabel  diatas, dapat
dilihat bahwa dari 76 orang responden,
terdapat 53orang  (69,7 %) yang faktor
informasi siswa-siswi SMTI Negeri Kota
Banda Aceh  berada pada kategori ada.



Analisa Bivariat
Tabel 4.4

Hubungan Faktor Lingkungan Terhadap
Pengetahuan Siswa-Siswi SMTI Negeri Kota

Banda Aceh Tentang HIV-AIDS

Lingkungan

Pengetahuan Siswa
Jumlah

pBaik Kurang

n % n % n %

Mendukung 49 92,5 4 7,5 53 100

0,0
00

Tidak
Mendukung

0 0 23 100 23 100

Jumlah 49 64,5 27 35,5 76 100

Sumber : Data Primer di olah 2012
Berdasarkan  tabulasi  silang  tabel

di atas, dapat dilihat bahwa dari 53 orang
yang lingkungannya berada pada kategori
mendukung, terdapat 49 orang (92,5%)
yang tingkat pengetahuannya berada pada
kategori baik, dan hanya 4 orang (7,5%)
yang tingkat pengetahuannya berada pada
kategori kurang.

Setelah dilakukan uji statistik
dengan menggunakan  uji chi-square,
didapat nilai p (0,000) yang  berarti Ho
ditolak,  jika P – value < α (0,05) artinya
ada hubungan antara factor lingkungan
dengan pengetahuan remaja tentang HIV-
AIDS  di SMTI Negeri Kota Banda Aceh.

Dengan demikian tingkat
pengetahuan siswa-siswi SMTI Negeri
Kota Banda Aceh tentang HIV-AIDS
sangat berhubungan dengan  lingkungan
eksternal maupun internal dimana siswa-
siswi berinteraksi  dengan oran lain.

Tabel 4.5
Hubungan Faktor Informasi  Terhadap

Pengetahuan Siswa-Siswi SMTI Negeri Kota
Banda Aceh Tentang HIV-AIDS

Informasi

Pengetahuan Siswa
Jumlah

pBaik Kurang

n % n % n %

Ada 44 83,0 9 17,0 53 100

0,000
Tidak
Ada

5 21,7 18 78.3 23 100

Jumlah 49 64,5 27 35,5 76 100

Sumber : Data Primer di olah 2012
Berdasarkan  tabulasi silang tabel di

atas, dapat dilihat bahwa dari 53 orang
yang  informasinya tentang  HIV-AIDS
berada pada kategori ada, terdapat 44 orang
(83,0%)  yang tingkat pengetahuannya
berada pada kategori baik, dan  hanya 9
orang (17,0%) yang tingkat
pengetahuannya berada pada kategori
kurang.

Setelah dilakukan uji statistik
dengan menggunakan  uji chi-square,
didapat nilai p (0,000) yang berarti berarti
Ho ditolak,  jika P – value < α (0,05)
artinya ada hubungan antara  factor
informasi  dengan pengetahuan remaja
tentang HIV-AIDS  di SMTI Negeri Kota
Banda Aceh.

Dengan demikian bahwa tingkat
pengetahuan siswa-siswi SMTI Negeri
Kota Banda Aceh tentang HIV-AIDS
sangat berhubungan dengan  informasi
yang diperoleh oleh siswa-siswi tentang
HIV-AIDS dari sumber-sumber yang
didapatkan.



PEMBAHASAN

Hubungan Faktor Lingkungan
Terhadap Pengetahuan Siswa-Siswi
SMTI Negeri Kota Banda Aceh Tentang
HIV-AIDS

Berdasarkan  tabel 4.4, dari 76
orang sampel terdapat 53 ( 69,7%) orang
yang lingkungannya berada pada kategori
mendukung , dimana 49 ( 92,5 %)  orang
tingkat pengetahuannya berada pada
kategori baik, dan hanya 4 (7,5 %) orang
yang tingkat pengetahuannya berada pada
kategori kurang. Hal ini berbanding terbalik
dengan responden yang lingkungannya
berada pada kategori tidak mendukung,
terdapat 23 (100%) orang  responden yang
kesemuanya berada pada kategori kurang.

Faktor lingkungan ini juga di
buktikan dengan hasil uji statistic dengan
menggunakan uji chi-square, di dapat nilai
p (0,000) yang berarti lebih kecil dari nilai
α (0,05). Dengan demikian bahwa tingkat
pengetahuan siswa-siswi SMTI Negeri
Kota Banda Aceh tentang HIV-AIDS
sangat berhubungan dengan faktor
lingkungan tempat siswa-siswa itu tinggal
dan berinteraksi baik internal maupun
eksternal. Dengan kata lain semakin
mendukung  lingkungan tempat tinggal
siswa-siswi, maka akan semakin baik dan
mudah siswa-siswi tersebut dalam
menerima dan mendapatkan pengetahuan
tentang HIV-AIDS begitu pula sebaliknya.

Hal ini juga dijelaskan oleh
Papalia, Olds Dan Feldman (1998) bahwa
lingkungan sekitar tempat tinggal remaja,
sangat  mempengaruhi perkembangan
pribadi  remaja. Disitulah  remaja
memperoleh pengalaman bergaul dengann
teman sekolah, luar sekolah dan masyarakat
luas lainnya.Lingkungan sekitar rumah
memberikan pengaruh sosial terutama pada
remaja di luar keluarga.

Dari hasil literatur penelitian dan
beberapa teori diatas, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa lingkungan yang
buruk cenderung mendorong seseorang
untuk berbuat negatif pula. Salah satunya

adalah lingkungan sekolah, dimana
lingkungan pendidikan formal yang letak
sekolahnya dekat dengan tempat hiburan,
sekolah yang terlalu atau kurang disiplin,
sistem pengajaran yang membosankan
siswa akan memicu siswa untuk mencari
kepuasan di luar sekolah bersama teman-
temannya.

Dari hasil penelitian yang telah
diperoleh, pengaruh lingkungan sangat
berdampak serius terhadap remaja
khususnya siswa-siswi di tingkat SMU.
Siswa atau remaja  selalu mengikuti
perkembangan gaya hidup yang terus
berubah kearah yang lebih bebas dan jauh
dari norma-norma dan nilai-nilai agama.
Untuk itu di perlukan pengawasan yang
lebih baik dari orang tua terhadap anak, dan
sekolah diharapkan memberikan informasi
yang berkelanjutan khususnya tentang
HIV-AIDS.

Dalam hal  ini  sekolah SMTI
Negeri sebagai lingkungan eksternal bagi
siswa-siswi telah secara rutin mendapatkan
penyuluhan tentang HIV-AIDS, Kespro,
NAPZA dan IMS oleh petugas PKPR
(Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
Puskesmas Kuta Alam, sekaligus dilakukan
pemeriksaan kesehatan serta pengambilan
sampel darah untuk pemeriksaan HIV-
AIDS dengan metode Rapid Test.
Program penyuluhan ini merupakan agenda
rutin dilaksanakan oleh puskesmas Kuta
Alam kepada sekolah- sekolah yang berada
di wilayah kerjanya, dimana SMTI Negeri
menjadi salah satu yang termasuk
didalamnya, oleh karenanya lingkungan
sekolah adalah salah satu lingkungan
eksternal yang mendukung siswa-siswi
untuk meningkatkan pengetahuannya
tentang HIV-AIDS.

Hubungan Faktor Informasi Terhadap
Pengetahuan Siswa-Siswi SMTI Negeri
Kota Banda Aceh Tentang HIV-AIDS

Berdasarkan  tabel 4.5, dari 76
orang sampel terdapat 53 ( 69,7%)  orang
yang informasi tentang HIV-AIDS berada



pada kategori ada , dimana 44 ( 83,0 %)
orang tingkat pengetahuannya berada pada
kategori baik, dan hanya 9 (17,0 %) orang
yang tingkat pengetahuannya berada pada
kategori kurang. Hal ini berbanding terbalik
dengan responden yang tidak ada
mendapatkan informasi, dari 23 orang
responden yang berada pada kategori tidak
ada informasi, hanya 5 (21,7%) orang yang
tingkat pengetahuannya berada pada
kategori  baik, selebihnya 18 (78,3%) orang
berada pada kategori kurang.

Faktor Informasi ini juga di
buktikan dengan hasil uji statistic dengan
menggunakan uji chi-square, di dapat nilai
p (0,000) yang berarti lebih kecil dari nilai
α (0,05). Dengan demikian bahwa tingkat
pengetahuan siswa-siswi SMTI Negeri
Kota Banda Aceh tentang HIV-AIDS
sangat berhubungan dengan faktor
informasi yang diterima oleh  siswa-siswa ,
semakin baik dan semakin banyak
informasi yang diterima maka akan
semakin baik dan mudah siswa tersebut
dalam menerima pengetahuan tentang HIV-
AIDS begitu pula sebaliknya.

Sedangkan menurut Notoatmodjo
(2007) orang yang memiliki sumber
informasi yang lebih banyak akan memiliki
pengetahuan yang luas pula. Salah satu
sumber informasi yang berperan penting
bagi pengetahuan adalah media
masa.Banyak tempat atau media yang bisa
dijadikan sumber informasi untuk
menambah pengetahuan, salah satunya
berasal dari guru yang memberikan
informasi kepada siswa-siswi melalui
proses belajar mengajar mereka dalam
menempuh suatu pendidikan.

Dari hasil literatur penelitian dan
beberapa teori diatas, bahwa faktor yang
berhubungan dengan  tingkat pengetahuan
siswa adalah sarana pendidikan dan
informasi yang di dapat siswa di sekolah.
Disamping itu, informasi yang diperoleh
Siswa-siswi SMTI Negeri Kota Banda
Aceh sebagian juga didapatkan melalui
Media Televisi dan Media Cetak (Koran,
Majalah dll). Kebanyakan Siswa-siswi
(responden) hanya mengetahui HIV/AIDS,

sebatas bahwa penyakit tersebut adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh
hubungan sex bebas.

Dalam hal  ini  sekolah SMTI
Negeri sebagai salah satu sumber informasi
bagi siswa-siswi telah secara rutin
memberikan penyuluhan tentang HIV-
AIDS, Kespro, NAPZA dan IMS oleh
petugas PKPR (Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja) Puskesmas Kuta Alam,
sekaligus dilakukan pemeriksaan kesehatan
serta pengambilan sampel darah untuk
pemeriksaan HIV-AIDS dengan metode
Rapid Test. Program penyuluhan ini
merupakan agenda rutin dilaksanakan oleh
puskesmas Kuta Alam kepada sekolah-
sekolah yang berada di wilayah kerjanya,
dimana SMTI Negeri menjadi salah satu
yang termasuk didalamnya, oleh karenanya
sekolah adalah salah satu sumber informasi
yang ada bagi siswa-siswi untuk
meningkatkan pengetahuannya tentang
HIV-AIDS.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa ada hubungan antara lingkungan
dengan pengetahuan remaja tentang
HIV-AIDS di SMTI Negeri Kota Banda
Aceh, dengan P – value 0.000

2. Bahwa ada hubungan antara informasi
dengan pengetahuan remaja tentang

HIV-AIDS di SMTI Negeri Kota
Banda Aceh, dengan P – value 0.000

Saran

1. Bagi SMTI (Sekolah Menengah
Teknologi Industri) Negeri sebagai
salah satu lingkungan dan sumber
informasi bagi siswa-siswi agar dapat
terus  memberikan  dan  meningkatkan
pengetahuan siswa-siswi agar mereka
bisa memahami dengan baik tentang
HIV-AIDS sehingga bisa mencegah
terinfeksi baik bagi dirinya sendiri



sebagai generasi penerus bangsa
nantinya, maupun bagi lingkungan di
sekitar tempat tinggalnya.

2. Bagi Institusi , penelitian ini dapat
memberikan informasi dan masukan
yang bermanfaat bagi mahasiswa
khususnya tentang HIV-AIDS dan
menambah wawasan serta bahan
bacaan bagi perpustakaan STIKES
U’BUDIYAH khususnya tentang
faktor-faktor yang berhubungan
dengan pengetahuan tentang HIV-
AIDS
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