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Abstrak : Pengaruh Promosi Kesehatan HIV dan AIDS Dengan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Slide Terhadap Pengetahun dan Sikap Pelajar Sekolah Menengah 

Atas Negeri ( SMAN) 1 Sepauk Tahun 2015 

 Angka kejadian HIV dan AIDS meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014, di 

Kalimantan Barat terdapat 596 kasus HIV sedangkan AIDS 167 kasus. Tahun 2013, di 

Kabupaten Sintang terdapat 37 kasus HIV dan AIDS.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan HIV dan AIDS 

dengan metode ceramah menggunakan media slide terhadap pengetahuan dan sikap 

pelajar sekolah (SMA). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

kuasi eksperiment. Sampel adalah pelajar SMA sebanyak 516 orang. Sedangkan 

responden sebanyak 63 pelajar.  

Hasil penelitian menunjukan responden berpengetahuan baik sebelum dilakukan pre test 

47,6%, setelah post test 68,3%. Sikap mendukung sebelum pre test 23,86%, setelah post 

test 71,4%. Hasil uji t berpasangan menunjukan terdapat pengaruh promosi kesehatan 

HIV dan AIDS dengan metode ceramah menggunakan media slide terhadap 

pengetahuan (=0,000), sikap (=0,000) pelajar SMA.  
Disarankan kepada institusi pendidikan untuk intensif menyebarluaskan informasi 

mengenai HIV dan AIDS, membuat media penyuluhan dan pelajar disarankan agar aktif 

mengikuti penyuluhan kesehatan. 

Kata Kunci: Promosi Kesehatan, HIV dan AIDS, Pengetahuan dan Sikap. 

Kepustakaan : 37 (2002 – 2014) 

  



 

1. Latar Belakang 
Undang-undang Nomor 4 tahun 

1979 menyebutkan anak adalah 

seseorang yang belum mencapai usia 21 

tahun dan belum pernah menikah. Batas 

21 tahun ditentukan berdasarkan 

petimbangan usaha kesejahteraan sosial, 

kematangan pribadi dan kematangan 

mental seorang anak dicapai pada usia 

tersebut. Batas usia yang ditetapkan 

World Health Organisation (WHO) 

untuk remaja adalah usia 10-20 tahun. 

Usia 10-14 tahun merupakan remaja 

awal dan usia 15-20 tahun sebagai 

remaja akhir. Di Indonesia batasan yang 

mendekati batasan WHO adalah usia 14-

24 tahun (Yanti, 2008). 

Menurut Hurlock (Yanti, 2008) 

secara Etimologis, pengertian remaja 

“Addolescent” adalah tumbuh menjadi 

dewasa. Istilah Addolescent seperti yang 

digunakan saat ini mempunyai arti yang 

luas, mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik. Masa remaja 

merupakan proses pencarian identitas 

diri, remaja cenderung untuk mencoba 

hal-hal baru dalam segala hal. Remaja 

mendambakan diperlakukan dan 

dihargai sebagai orang dewasa. Proses 

tersebut sebagai “proses mencari 

identitas ego” diri sendiri.  Pada proses 

ini, remaja ingin mengetahui peranan 

dan kedudukannya dalam lingkungan, di 

samping ingin tahu tentang dirinya 

sendiri. 

Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa salah satu dampak pencarian 

identitas remaja terkait dengan masalah 

kesehatan adalah perilaku seks bebas, 

remaja cenderung belum mengetahui 

dampak dari hubungan seksual diluar 

nikah. Sigmond Freud menyebutkan 

salah satu dampak dari pergaulan seks 

bebas adalah penyakit seksual menular 

seperti Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) dan Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS). HIV dan AIDS 

merupakan retrovirus yang menginfeksi 

sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh, 

menghancurkan atau merusak fungsi sel 

tersebut. Selama berlangsungnya 

infeksi, sistem kekebalan tubuh 

menjadi lemah dan orang menjadi lebih 

rentan mengalami infeksi. HIV dan 

AIDS ditularkan melalui hubungan 

seksual dengan penderita tanpa 

pengaman, transfusi darah yang 

terkontaminasi, penggunaan jarum 

suntik yang terkontaminasi dan antara 

ibu dan bayinya selama kehamilan, 

melahirkan dan menyusui (WHO, 

2012). 

HIV dan AIDS merupakan salah 

satu masalah kesehatan yang akhir-akhir 

ini amat merisaukan masyarakat baik 

Nasional maupun Internasional. 

Penyebaran HIV dan AIDS bisa 

dikendalikan atau diminimalisir dengan 

upaya promosi kesehatan pada 

kelompok-kelompok rentan yang salah 

satunya adalah remaja. Mengingat di era 

globalisasi memberikan pengaruh 

yang cukup nyata dalam masyarakat, 

terutama di kalangan remaja. Selain 

itu, dengan globalisasi informasi dari 

segala penjuru dunia yang dapat 

diakses dengan cepat dan mudah. 

Banyak remaja tidak mengetahui apa 

dan bagaimana cara mereka 

mendapatkan pelajaran dan 

pengetahuan tentang masalah seks. 

Hans Mengatakan bahwa terjadinya 

penyakit menular seksual banyak 

berawal dari pengetahuan remaja yang 

kurang (Cahyawati, 2010). 
HIV dan AIDS menjadi sangat 

menakutkan karena paling tidak ada 

empat faktor utama yang mendasarinya. 

Pertama; penyebarannya yang pesat, 

pada awalnya AIDS hanya terdapat di 

negara-negara Afrika, tetapi saat ini 

telah ditemukan hampir di seluruh 

dunia. Kedua; pertambahan jumlah 

penderitanya yang cepat. Ketiga, cara 

pencegahan dan penanggulangannya 

yang efektif belum ditemukan. 

Penelitian tentang tindakan imunisasi 

dan obat-obat yang melumpuhkan 

penyebab AIDS belum terbukti 

kemanjurannya. Keempat, akibat yang 

ditimbulkannya sangat berbahaya. 

Seorang yang telah didiagnosa HIV 

positif, dalam waktu 5-10 tahun akan 

masuk dalam stadium AIDS yang akan 

menyebabkan kematian (Lestari, 2007).  



 

Sejak pertama kali kasus HIV 

dilaporkan di Indonesia tahun 1987, 

jumlah HIV dan AIDS meningkat 

dengan cepat. Secara kumulatif kasus 

HIV dan AIDS dari bulan April 1987 

sampai dengan Maret 2013 terdapat 

kasus total HIV sebanyak 103.759 

orang sedangkan AIDS sebanyak 

43.347 orang dan kematian yang 

disebabkan AIDS sebanyak 8.288 

orang. Persentase infeksi HIV pada 

kelompok umur 20-24 tahun (14%) dan 

persentase kumulatif kasus AIDS 

tertinggi pada kelompok umur     20-29 

tahun (30,7%) kemudian pada 

kelompok umur 15-19 tahun (3,3%). 

Angka kejadian pada anak sekolah atau 

mahasiswa sebanyak 1.086 orang dan 

HIV dan AIDS terjadi pada remaja 

yang berusia 15-29 tahun (Kemenkes, 

2013). Angka-angka di atas tentu 

menjadi hal yang memprihatinkan 

mengingat kelompok umur ini 

merupakan usia produktif. 

Berdasarkan tren data yang ada di 

Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional, diprediksi pada tahun 2015 

terjadi peningkatan kasus menjadi 

sebesar 924.000 kasus dengan 

prevalensi 0,49%. Angka ini melonjak 

tajam menjadi 2.117.000 kasus pada 

tahun 2025 dengan prevalensi 1,00%. 

Berbagai bentuk pendidikan 

kesehatan yang telah dilakukan selama 

ini khususnya berkaitan dengan HIV dan 

AIDS terbanyak dilakukan secara tidak 

langsung antara lain melalui berbagai 

media baik elektronik maupun cetak, 

dilakukan secara langsung baik melalui 

ceramah maupun metode diskusi dan 

pengendalian HIV dan AIDS di 

Indonesia diperkuat dengan program 

Aku Bangga Aku Tahu, suatu kampanye 

pencegahan penyebaran HIV dan AIDS 

yang ditujukan kepada remaja 15-24 

tahun. Program ini bertujuan 

meningkatkan pengetahuan yang benar 

dan komprehensif tentang HIV dan 

AIDS di antara kalangan remaja agar 

dapat menjaga dirinya agar tidak tertular 

(Kemenkes, 2012).  

Tahun 2014, di Provinsi 

Kalimantan Barat (Kalbar) terdapat 

kasus HIV sebesar 596 kasus sedangkan 

AIDS sebesar 167 kasus dengan jumlah 

kematian akibat AIDS sebanyak 52 

orang (Profil Dinkes Prov. Kalbar, 

2014). Sedangkan data menurut Ditjen 

PP & PL Kemenkes RI tahun 2014, 

kasus HIV dan AIDS di Kalbar 

angkanya sangat mengkhawatirkan yaitu 

4.135 orang untuk HIV dan 1.699 untuk 

AIDS. Dengan angka di atas, Prevalensi 

Kasus AIDS per 100.000 penduduk 

Kalbar menempati urutan ke- 4 Nasional 

di bawah Daerah Khusus Ibu Kota 

(DKI) Jakarta yaitu 77,82.  

Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sintang, angka kejadian HIV dan AIDS 

juga meningkat dari tahun ke tahun. 

Jumlah penderita tahun 2010 sebanyak 

16 orang, tahun 2011 sebanyak 29 

orang, tahun 2012 sebanyak 28 orang 

dan tahun 2013 sebanyak 37 orang. Data 

tersebut menunjukan peningkatan yang 

cukup signifikan dari tahun ke tahun. 

Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan yang dimiliki 

oleh masyarakat tentang penyakit HIV 

dan AIDS baik pencegahannya maupun 

cara penularanya (Seksi P2KL Dinkes 

Sintang, 2014). 

Kejadian HIV dan AIDS 

perkecamatan menunjukan bahwa pada 

daerah perkotaan masih cukup tinggi 

angka kejadianya. Pada tahun 2006-

2013 angka kejadian HIV dan AIDS 

sebesar 158 orang  dan 33 orang telah 

meninggal. Kejadian HIV dan AIDS 

tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang 

Kota dengan jumlah penderita sebanyak 

100 orang dan Kecamatan Sepauk 

sebanyak 12 orang. Kecamatan Sepauk 

menempati urutan ke-2 di Kabupaten 

Sintang sehingga hal ini perlu mendapat 

perhatian oleh pihak terkait (Profil 

Dinkes Kabupaten Sintang, 2013). 

Dari jumlah 12 penderita HIV dan 

AIDS di Puskesmas Sepauk,  7 orang 

merupakan usia remaja tua/pemuda  dan 

1 orang usia pelajar dan       5 orang usia 

dewasa serta 4 orang yang meninggal. 

Berdasarkan laporan Milenium 

Develovement Gols (MDGs) tahun 2008 

prevalensi HIV dan AIDS adalah 5,6 per 



 

100.000 orang, berdasarkan data di atas 

prevalensi HIV dan AIDS di kecamatan 

Sepauk 12 orang per 51.000 penduduk 

atau 23,5 per 100.000 penduduk. Angka 

tersebut sangat mengkhawatirkan bagi 

masa depan generasi muda. Data lain 

dari puskesmas Sepauk yang 

mendukung adalah adanya kasus IMS 

pelajar SMP sebanyak 4 orang dengan 

jenis kelamin perempuan dan pelajar 

SMA sebanyak 6 orang; 1 laki-laki dan 

5 perempuan (Profil Dinkes Kabupaten 

Sintang, 2013). 

Tingginya kejadian HIV dan AIDS 

ini disebabkan oleh perilaku 

masyarakat/remaja yang tidak atau 

belum baik. Hal tersebut dikemukakan 

oleh H.L Blum dalam teorinya, bahwa 

derajat kesehatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan salah satu faktor 

tersebut adalah perilaku. Sedangkan 

perilaku kesehatan menurut Lawrence 

Green dalam Notoadmodjo, (2010) 

ditentukan oleh tiga faktor yang salah 

satunya adalah predisposisi yang 

meliputi pengetahuan dan sikap 

seseorang. Kurangnya pengetahuan 

masyarakat khususnya remaja tentang 

HIV dan AIDS, maka penularan dan 

pencegahan penyakit tersebut tidak 

dapat diketahui. Diketahui bahwa 

penularan HIV dan AIDS melalui darah, 

sekret vagina, serta transmisi dari ibu ke 

anak. Selain itu penularan HIV dan 

AIDS juga dapat disebabkan melalui 

hubungan seks, penggunaan narkoba 

secara suntikan dan transfusi darah. 

Untuk itu perlu adanya peningkatan 

upaya pencegahan berupa penyuluhan 

kesehatan tentang HIV dan AIDS 

khususnya pada kelompok usia remaja.  

Menurut Sudikno (2010), dalam 

analisis data Riskesdas 2010 

mengatakan bahwa Pengetahuan tentang 

HIV dan AIDS di Indonesia dengan 

kategori baik di perkotaan sebesar 56% 

dan di pedesaan sebesar 46,6%. Juliandi 

(2004) dalam Pengaruh Peer Education 

terhadap pengetahuan dan sikap 

mahasiswa dalam menanggulangi HIV 

dan AIDS di Universitas Sumatera Utara 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang bermakna antara Peer Education 

terhadap pengetahuan mahasiswa dalam 

menanggulangi HIV dan AIDS di 

Universitas Sumatera Utara (p value 

000)  demikian juga pada sikap, terdapat 

pengaruh yang bermakna antara Peer 

Education terhadap sikap mahasiswa 

dalam menanggulangi HIV dan AIDS di 

Universitas Sumatera Utara (p value  

000).  

Sri Handayani (2011) mengatakan 

adanya hubungan yang signifikan 

tentang pengetahuan dan sikap siswa 

SMA tentang HIV dan AIDS di SMA 

Negeri 1 Wedi Klaten (p value 0,001). 

Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan 

yang baik akan mempengaruhi sikap 

yang positive terhadap pencegahan HIV 

dan AIDS. 

Berdasarkan hasil study 

pendahuluan yang dilakukan di SMAN            

1 Sepauk terhadap 2 orang siswa kelas 1 

dan 3 orang siswa kelas 2, diperoleh 

data bahwa 2 orang siswa kelas 1 tidak 

mengetahui tentang pengertian HIV dan 

AIDS dan cara pencegahannya. 

Sedangkan 1 dari 3 orang siswa kelas 2 

mengetahui HIV dan AIDS tetapi tidak 

tahu cara pencegahannya dan 2 orang 

tidak tahu tentang HIV dan AIDS dan 

cara pencegahannya. 

Berdasarkan fenomena di atas maka 

penulis tertarik untuk mengangkat tema 

penelitian tentang “Pengaruh Promosi 

Kesehatan HIV dan AIDS dengan 

Metode Ceramah Menggunakan Media 

Slide Terhadap Pengetahuan dan Sikap 

Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN)  1 Sepauk”. 

 

2.  Ruang Lingkup  

  Permasalahan yang akan dikaji 

adalah Promosi Kesehatan HIV dan 

AIDS Dengan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Slide yang 

dapat mempengaruhi Pengetahun 

dan Sikap Pelajar Sekolah 
Menengah Atas Negeri ( SMAN) 1 

Sepauk. Sasaran penelitian adalah 

Pelajar Sekolah Menengah Atas 

Negeri ( SMAN) 1 Sepauk.  

  



 

3.  Metodologi Penelitian. 

  Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 516 pelajar dan sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X sebanyak 30 orang dan 

siswa kelas XI sebanyak 30 orang. 

  Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah Promosi Kesehatan HIV 

dan AIDS Dengan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Slide. 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Pengetahun dan Sikap 

Pelajar Sekolah Menengah Atas 

Negeri ( SMAN) 1 Sepauk. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuasi eksperiment 

yaitu dengan rancangan 

membaningkan pre test dan post test 

yang diberi pada kelompok sampel 

setelah diberi perlakuan berupa 

penyuluhan kesehatan tentang HIV 

dan AIDS dengan media slide. 

   Teknik dan instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan cara pre test dengan 

memberikan kuesioner yang diisi 

oleh respnden. Setelah itu responden 

diberikan intervensi berupa 

penyuluhan tentang HIV dan AIDS 

kemudian dilakukan lagi post test 

dengan kuisioner yang sama untuk 

dijawab oleh responden guna 

mengatahui ada atau tidak 

perubahan setelah diberikan 

perlakuan penyuluhan.   

 Teknik analisis data pada  

penelitian ini adalah Analisis 

Univariat dan Analisis Bivariat. 

Dalam analisis bivariat ini uji 

statistik yang digunakan adalah Uji 

t berpasangan (Paired-Sample t 

test). Uji t berpasangan 

menggunakan derajat bebas n-1, 

dimana n adalah jumlah sampel. 

Hipotesis pada uji t berpasangan 

yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

H0 : T1 ≥ T2 (test pertama lebih 

besar atau sama dengan test ke dua) 

Ha : T1 < T2 (test pertama lebih 

kecil dari test ke dua) 

  

4.  Hasil  

     4.1  Gambaran Umum 

 Secara geografis wilayah 

kecamatan sepauk bagian Utara 

berbatasan dengan Kecamatan 

Belitang Hilir dan Kecamatan 

Belitang Tengan Kabupaten 

Sekadau, bagian selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Sintang dan Kecamatan 

Maan Hulu Kabupaten Ketapang, 

bagian timur berbatasan dengan 

Tempunak Kabupaten Sintang dan 

bagian Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Rawak dan Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. 

4.2   Analisis Univariat  

 Frekuensi hasil analisis Pre 

Test dan Post Test Pengetahuan 

Pelajar SMAN I Sepauk dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Hasil Pre Test 

dan Post Test Pengetahuan Pelajar 

SMAN I Sepauk  

 

      Sumber : Data Primer Tahun 2015 

Jawaban 
 Benar 

Pre Test Post Test 

Frek % Frek % 

5 1 1.6 - - 

6 2 3.2 - - 

7 9 14.3 - - 

8 10 15.9 - - 

9 11 17.5 2 3,2 

10 8 12.7 4 6,3 

11 13 20.6 14 22,2 

12 7 11.1 19 30,2 

13 2 3.2 24 38,1 

Total 
Responden 

63 100.0 63 100 



 

Hasil Analisis Pre Test dan Post 

Test Sikap Pelajar SMAN I Sepauk 

dapat dilihat pada tabel tabel 2. 

 

   Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Hasil Pre Test 

dan Post Test Sikap Pelajar SMAN I 

Sepauk  

 

Jawaban  
Setuju 

Pre test Pos Test 

Frek % Frek % 

6 7 11.1 - - 

7 41 65.1 18 28.6 

8 15 23.8 44 69.8 

9 - - 1 1.6 

Total 63 100.0 63 100.0 

Mean 7,13 - 7,73 - 
      Sumber : Data Primer Tahun 2015 

 

4.3  Hasil Analisis Bivariat 

  Hasil analisis mengenai  

hubungan pengaruh Promosi 

Kesehatan HIV dan AIDS Dengan 

Metode Ceramah Menggunakan 

Media Slide terhadap Pengetahuan 

dan Sikap Pelajar Sekolah 

Menengah Atas Negeri ( SMAN) 1 

Sepauk dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

    Tabulasi Hubungan Variabel Bebas 

dengan Variabel terikat 

 

No Variabel Uji t 
P- 

Value 

1 

Pengaruh  Promosi 
Kesehatan HIV dan 

AIDS Dengan 

Metode Ceramah 

Menggunakan Media 
Slide terhadap 

Pengetahuan Pelajar 

4,02 0.000 

2 

Pengaruh  Promosi 

Kesehatan HIV dan 

AIDS Dengan 

Metode Ceramah 
Menggunakan Media 

Slide terhadap Sikap 

Pelajar 

5,87 0.000 

       Sumber : Data Primer Tahun 2015 
 

  5.  Pembahasan  

5.1  Pengaruh Promosi Kesehatan 

HIV dan AIDS Dengan Metode 

Ceramah Menggunakan Media 

Slide terhadap Pengetahuan  

Pelajar Sekolah Menengah 

Atas Negeri ( SMAN) 1 

Sepauk 

  Hasil uji statistik t berpasangan  

diperoleh 4,02 dengan nilai p-value 

lebih kecil (0,000) dibandingkan 

dengan nilai alpha (0.05) ini berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak, jadi 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

Promosi Kesehatan HIV dan AIDS 

Dengan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Slide terhadap 

Pengetahuan Pelajar Sekolah 

Menengah Atas Negeri ( SMAN) 1 

Sepauk.  

Penyuluhan dengan metode 

ceramah dengan menggunakan 

media slide merupakan 

penyampaian informasi yang 

menggunakan alat bantu untuk 

promosi kesehatan yang dapat 

dilihat, didengar, diraba, dirasa atau 

dicium untuk memperlancar 

komunikasi dan penyebarluasan 

informasi (Depkes RI, 2008). Hal 

ini sejalan dengan penelitian oleh 

Munawaroh (2010) yang 

mengatakan bahwa penyuluhan 

dengan menggunakan ceramah, 

efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan remaja yang 

ditunjukan dengan hasil penelitian 

dari nilai mean perbedaan antara 

sebelum dilakukan ceramah dan 

sesudah dilakukan ceramah 

Berdasarkan  hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diketahui bahwa dari total 63 orang 

responden, pengetahuan siswa 

sebelum intervensi dalam kategori 

yang baik sebesar 47,6%. Setelah 

dilakukan penyuluhan terjadi 

perubahan pengetahuan yang dapat 



 

diketahui melalui hasil post test 

yaitu sebesar 68,3%.  

  Secara umum seperti yang 

telah dikemukakan pada telaah 

kepustakaan oleh Soekidjo 

Notoatmodjo (2006) yang 

mengatakan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil dari tahu dan 

pengetahuan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Sebagain 

besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga 

dan didapatkan di lingkungannya. 

Belajar adalah suatu kegiatan yang 

menghasilkan perubahan pada diri 

individu yang sedang belajar, baik 

aktual maupun potensial, 

perubahan-perubahan itu terjadi 

karena suatu usaha dan bukan 

karena proses kematangan.  

 Penelitian ini juga sejalan 

dengan yang dilakukan oleh 

Baskara (2013) yang mengatakan 

terdapat pengaruh penyuluhan 

kesehatan tentang HIV/AIDS 

terhadap tingkat pengetahuan siswa 

di SMA Negeri 1 Selupu Rejang. 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) pengetahuan 

merupakan segala sesuatu yang 

diketahui terhadap suatu obyek 

melalui indera yang dimilikinya. 

Pengetahuan merupakan salah satu 

faktor penting dalam pembentukan 

perilaku. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Tampi, dkk 

(2013), pada Siswa SMA Manado 

International School menunjukkan 

bahwa sebanyak 47,5% responden 

dengan pengetahuan baik dan 

18,3% responden dengan 

pengetahuan cukup tentang 

HIV/AIDS memiliki perilaku yang 

baik dalam pencegahan HIV/AIDS. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Rahman dan Yuandari pada siswa 

SMAN 9 Banjarmasin pada tahun 

2014 menunjukkan bahwa 

sebanyak 54% pengetahuan baik 

tentang HIV/AIDS memiliki 

perilaku yang baik dalam 

pencegahan HIV/AIDS. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 

pengetahuan dapat membentuk 

suatu keyakinan tertentu, sehingga 

seseorang dapat bertindak sesuai 

keyakinan tersebut (Notoatmodjo, 

2003). 

 Dari penjelasan di atas dapat 

disarankan agar penyuluhan 

kesehatan HIV/AIDS 

menggunakan media slide dapat 

diberikan secara rutin mengingat 

pendidikan atau promosi kesehatan 

sangat perlu diberikan kepada 

individu atau kelompok masyarakat 

khususnya dalam hal ini siswa 

siswi SMAN 1 Sepauk agar 

memperoleh lebih banyak 

pengetahuan. Promosi kesehatan 

yang dapat dilakukan dapat berupa 

penyuluhan metode ceramah, 

pembagian pamplet, pemasangan 

spanduk atau melalui media lainya 

 

5.2 Pengaruh Promosi Kesehatan 

HIV dan AIDS Dengan Metode 

Ceramah Menggunakan Media 

Slide terhadap Sikap Pelajar 

Sekolah Menengah Atas Negeri 

( SMAN) 1 Sepauk 

  Hasil uji statistik t berpasangan  

diperoleh 5,87 dengan nilai p-value 

lebih kecil (0,000) dibandingkan 

dengan nilai alpha (0.05) ini berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak, jadi 

dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh Promosi Kesehatan HIV 

dan AIDS Dengan Metode Ceramah 

Menggunakan Media Slide terhadap 

Sikap Pelajar Sekolah Menengah 

Atas Negeri ( SMAN) 1 Sepauk.  

  Hasil pengukuran sikap 

responden berdasarkan komponen 

sikap yang dinyatakan dengan 



 

pernyataan mendukung dan tidak 

mendukung pada saat pre test lebih 

banyak tidak mendukung atas 

pernyataan yang ada di kuesioner 

(76,2%). Namun pada saat post test 

setelah dilakukan perlakuan 

terdapat peningkatan terhadap 

komponen pernyataan mendukung 

(71,4%).    

  Sikap responden terhadap 

penyakit HIV dan AIDS 

merupakan gambaran yang 

menunjukkan respon pelajar 

terhadap pernyataan yang berkaitan 

dengan pandangan, perasaan dan 

kecenderungan untuk melakukan 

tindakan terhadap penyakit 

HIV/AIDS (Tosi, dkk, 2010). 

Menurut Azwar (2009), keadaaan 

tersebut dapat terjadi karena 

adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap selain 

pengetahuan, yakni untuk dapat 

menjadi dasar pembentukkan sikap, 

pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat, 

pada umumnya, individu 

cenderung untuk memiliki sikap 

yang konfirmis atau searah dengan 

sikap orang yang dianggap penting, 

kecenderungan ini dimotivasi oleh 

keinginan untuk menghindari 

konflik dengan orang yang 

dianggap penting tersebut. 

  Penelitian di atas sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh                Ayuningsih (2014) 

yaitu tentang pengaruh penyuluhan 

tentang HIV dan AIDS terhadap 

pengetahuan dan sikap siswa di 

SMA Negeri 1 Manado dan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Mariyani (2009) yang menunjukan 

jumlah responden dengan sikap 

mendukung meningkat sebanyak 

12 orang (30%) setelah dilakukan 

penyuluhan. Dengan demikian 

terdapat pengaruh penyuluhan 

kesehatan tentang HIV dan AIDS 

terhadap sikap sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi. 

Selain itu penelitian ini didukung 

juga dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Hadiningsih 

(2011) dengan hasil ada pengaruh 

positif pendidikan kesehatan 

terhadap sikap sehingga dapat 

dikatakan pendidikan kesehatan 

dapat meningkatkan sikap tentang 

HIV dan AIDS. 

 Hasil penelitian  ini sejalan 

dengan teori yang dikemukakan 

oleh Newcomb dalam 

Notoadmodjo (2010) yang 

mengidentifikasikan sikap sebagai 

kesediaan untuk betindak dengan 

kata lain sikap merupakan 

predisposing perilaku (tindakan). 

Ketika informasi yang masuk ke 

dalam otak manusia, melalui proses 

analisis, sintesis dan evaluasi akan 

menghasilkan nilai baru yang akan 

diakomodasi atau diasimilasikan 

dengan pengetahuan yang telah ada 

di dalam otak manusia. Nilai- nilai 

baru yang diyakini benar, pada 

akhirnya akan mempengaruhi 

emosi sehingga mempunyai 

keinginan untuk melakukan 

perbuatan sesuai dengan keyakinan 

dan keinginannya. Manifestasi 

sikap terlihat dari tanggapan 

seseorang apakah ia menerima atau 

menolak, setuju atau tidak setuju 

terhadap obyek atau subyek. 

 

6.  Kesimpulan  
Setelah dilakukannya 

penelitian pengaruh penyuluhan 

dengan metode ceramah 

menggunakan media slide terhadap 

pengetahuan dan sikap pelajar 

SMAN 1 Sepauk kepada HIV dan 

AIDS maka  dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 



 

1. Distribusi frekuensi responden 

dengan kategori pengetahuan 

baik pada pre test 47,6% dan 

pada post test 68,3%. 

2. Distribusi frekuensi responden 

dengan kategori sikap 

mendukung pada pre test 

23,8% dan pada post test 

71,4%. 

3. Terdapat pengaruh yang 

bermakna antara penyuluhan 

dengan metode ceramah 

menggunakan media slide 

terhadap pengetahuan pelajar 

SMAN 1 Sepauk Tentang HIV 

dan AIDS (p value 0,000). 

4. Terdapat pengaruh yang 

bermakna antara penyuluhan 

dengan metode ceramah 

menggunakan media slide 

terdahap sikap pelajar SMAN        

1 Sepauk Tentang HIV dan 

AIDS (p value 0,000). 

 

7. Saran  

 Berdasarkan hasil  dari 

pembahasan, dapat disarankan kepada: 

 

1. Untuk Institusi 

a. Perlunya upaya yang lebih 

untensif untuk 

menyebarluaskan informasi 

mengenai HIV dan AIDS 

terlebih-lebih kepada anak-

anak pelajar SMA. 

b. Membuat media 

menyuluhan seperti brosur 

atau pamplet, poster, 

spanduk, atau melalui media 

lainya. 

c. Membina pelajar melaui 

kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Untuk Pelajar 

a. Aktif untuk mengikuti 

penyuluhan kesehatan. 

b. Aktif mencari informasi 

tentang kesehatan di internet 

atau media lainnya 

c. Aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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