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ABSTRAK

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang HIV/AIDS Di Puskesmas Lepo-Lepo
Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Tahun 2016

Maya Sari1,Sitti Rachmi Misbah2, Wahida2

Latar Belakang : WHO memperkirakan sekitar 34 juta orang di dunia
terjangkit HIV. Laporan ditjen PP & PL HIV/AIDS di Indonesia dari seluruh
ibu hamil yang positif HIV/AIDS sebanyak 1.329 orang (3,01%).
Berdasarkan laporan ditjen PP & PL jumlah HIV/AIDS di Sultra pada
Tahun  2012-2015 Jumlah total 186 kasus (15.5%)
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Pengetahuan ibu hamil tentang
HIV/AIDS di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari Tahun 2016
Metode Penelitian : Penelitian ini merupkan Penelitan deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Puskesmas Lepo-Lepo
pada bulan Januari tahu
n 2016 berjumlah 122 orang orang ibu hamil  Sampel dalam penelitian ini
berjumlah 37 orang ibu hamil dan Tehknik pengambilan sample
menggunakan Tehknik accidental sampling data yang di kumpulkan
adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian : Pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS berdasarkan
pendidikan, baik terbanyak pada tingkat pedidikan Perguruan Tinggi
sebanyak 7 orang (18.91%) dan pengetahuan kurang terbanyak  pada
pendidikan dasar sebanyak 10 orang (27.02%), berdasarkan pekerjaan
terbanyak pada ibu yang bekerja. sebanyak 8 orang (21.62%) dan
pengetahuan kurang terbanyak  pada ibu yang tidak bekerja sebanyak 19
orang (51.35%).
Kesimpulan : Dari 37 responden secara umum yang memiliki
pengetahuan Tentang HIV/AIDS dalam kategori baik sebanyak 14 orang
(37.83%) sedangkan pengetahuan dalam kategori kurang sebanyak 23
orang (62.16%).
Saran : Ibu hamil agar meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS
sehingga dapat mencegah dan terhindar dari HIV/AIDS .
Kata Kunci : Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan
DaftarPustaka : 20 (2002-2014)

1. Mahasiswa jurusan kebidanan Poltekkes Kendari
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai penyakit terus berkembang sekarang ini, baik yang menular

maupun yang tidak menular  banyak penyakit yang sifatnya mematikan

salah satu contoh penyakit Aquired immune Defiieny Syndrome (AIDS)

yang di sebabkan oleh Human Immunodefiieny Virus (HIV) (Kemenkes RI,

2012).

Mengenai penyakit HIV/AIDS, penyakit ini telah menjadi pandemik

yang mengkhawatir masyarakat dunia karena di samping belum di temukan

vaksin dan obat untuk pencegahan penyakit ini juga memiliki fase

asimtomatik (tampa gejala) yang relatif panjang dalam perjalanan

penyakitnya hal tersebut di atas menyebabkan pola perkembangannya

seperti Fenomena gunung es (iceberg phenomena) (Depkes RI, 2013)

World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 34 juta

orang di dunia terjangkit HIV Bagian dunia yang terbanyak penderita HIV

dan AIDS adalah Sub Sahara Afrika dengan 22,5 juta jiwa posisi kedua di

tempati oleh Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan penderita 4,1 juta

jiwa sementara posisi ketiga ditempati Amerika Utara dengan 1,5 juta jiwa.

(Uncief Indonesia 2012).

Kasus Acquired immune Defiiency Syndrome (AIDS) pertama di

Indonesia di laporkan di Bali pada bulan April 1987 yaitu seorang wisatawan

belanda yang meninggal di RSUP Sanglah Denpasar Tahun berikutnya



mulai di laporkan di beberapa Provinsi pada awalnya penyebaran HIV/AIDS

Di Indonesia terjadi pada pekerja Seks Komersial (PSK) berserta

pelangganya dan kaum homoseksual setelah itu mulai terjadi penularan ke

ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya dan berlanjut ke bayi-

bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV (Depkes RI, 2013)

Laporan Direktorat Jendaral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

lingkungan mengenai perkembangan HIV/AIDS di Indonesia bahwa dari

seluruh ibu hamil berjumlah 43,624 ibu hamil yang melakukan tes HIV/AIDS

di dapatkan ibu hamil yang positif HIV/AIDS sebanyak 1.329 orang (3,01

%). (Ditjen PP &PL, 2014).

Jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang di laporkan

sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2014 sebanyak 150.285

orang jumlah infeksi HIV tertingi di dapatkan di Provinsi DKI Jakarta 32.782

(21,8 %), Dikuti Jawa Timur 19.249 (12,8%) Papua 16,051 (10,6%) Jawa

Barat 13,507 (8,9%) dan Bali 9,637. (6,41%) Sedangkan kasus AIDS yang

di laporkan sejak Tahun 2005 sampai dengan  bulan September 2014

Sebanyak 55,799 orang. Jumlah AIDS terbanyak di laporkan di Provinsi

Papua 10,184 (18,25%), Jawa Timur 8,976 (16.0%) DKI Jakarta 7,477

(13.3%) Bali 4,261 (7.63%) Jawa Barat 4,191 (7.51%) Jawa Tengah 3,767

(6.75%) Papua Barat 1,734 (3,12%) Sulawesi Selatan 1.703 (3,05 %)

Kalimantan Barat 1,699 (3.04%), Sumatra Barat 1,573 (2.81 %). (Ditjen PP

& PL,Kemenkes RI, 2014).

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu Provinsi di

Indonesia yang juga tidak lepas dari kasus HIV/AIDS Berdasarkan laporan



ditjen PP & PL jumlah kasus HIV di Sultra pada Tahun 2010 berjumlah 6

orang (4.3%), 2011 49 orang (35.2%) 2012 71 orang (51.07%), 2013 13

orang  (9,3%), jumlah total 139 Sedangkan kasus AIDS dari Tahun 1987-

2009 berjumlah 28 kasus, 2010 (11 kasus) (5.91%), 2011 66 kasus, (35.4

%) 2012 56 kasus (30.1%), 2013 25 kasus (13.4%) Jumlah total 186 kasus.

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dari Tahun 1987-Juni

2014. Berdasarkan laporan dari 12 Kabupaten/Kota jumlah kumulatif HIV

adalah 11 kasus dan AIDS 186 kasus. Kasus HIV di laporkan terdapat di

Kota Kendari 11 kasus sedangkan kasus AIDS yang di laporkan yaitu di

Kota Kendari sebanyak 50 (26,8%) kasus, Bau-Bau 49 (26,3%) kaysus,

Muna 49 (26,3%) kasus, Buton 14 (7.5%) kasus, Wakatobi 12 (6,45%)

kasus, Konsel 7 kasus (3,7 %), Konawe 2 kasus (1,07%), Bombana 2 kasus

(1,07%) dan Kolaka 1 kasus (0.5%). (Ditjen PP & PL,  2014).

Berdasarkan pengambilan data awal dari Dines Kesehatan Kota

Kendari jumlah kumulatif HIV/AIDS dari tahun 2012-2015 Berjumlah 196

orang. Tahun 2012 berjumlah 26 orang (13,26%) 2013 26 orang (13,26%)

2014 61 orang (31,12%) 2015 77 orang (39,28%).

Pengetahuan tentang HIV pada ibu hamil sangat penting karena

tingginya angka kejadian HIV/AIDS salah satunya di sebabkan oleh

rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS

Rendahnya tingkat pengetahuan di yakini memperburuk kondisi dan di

perkirakan meningkatkan angka kejadian HIV/AIDS setiap tahunnya

Ibu hamil mempunyai risiko tinggi tertular HIV/AIDS yang mana

Prevalensi HIV/AIDS yang tertinggi tertular karena hubungan seksual ibu



hamil yang telah terinfeksi dapat menyebabkan komplikasi serius yaitu

Interfilitas Kanker di daerah Anogenital kematian dini serta Infeksi baik pada

neonatus  maupun pada bayi (Depkes RI,2013).

Efek infeksi HIV/AIDS pada kehamilan berkaitan dengan kejadian

abortus prematuritas gangguan pertumbuhan intra uterin kematian janin dan

lebih dari 90% penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak terjadi selama dalam

kandungan, persalinan dan menyusui

(Depkes RI, 2013).

Berdasarkan pengambilan data awal jumlah ibu hamil di Puskesmas

Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara periode bulan Mei

2016 sebanyak 122 orang  setelah di lakukan tanya jawab terhadap 5

oarang ibu hamil ternyata kelima orang ibu hamil tersebut kurang

mengetahui tentang HIV/AIDS Hal inilah yang membuat penulis tertarik

untuk mengambil judul Pengetahuan ibu Hamil Tentang HIV/AIDS di

Puskesmas Lepo-Lepo kota kendari Provinsi Sulawsi Tenggara.

B. Rumusan MasalaH

Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan Masalah yang di

ambil adalah “Bagaimanakah pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS di

Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahuai Pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS di

Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2016.



2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS

berdasarkan pendidikan ibu di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari

provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS

Berdasarkan pekerjaan ibu di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari

Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat memberikan informasi tentang HIV/AIDS khususnya

ibu hamil.

2. Bagi pemerintah setempat dapat di jadikan sumbangan informasi untuk

menyusun program kebijakan yang akan di ambil dalam rangka

penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS.

3. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu hasil penelitian dapat

memparbanyak khasanan ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu

bahan acuan penelitian berikutnya.

4. Bagi peneliti merupakan pengalaman berharga dan memperluas

wawasan serta pengetahuan yang di peroleh selama penulis menempuh

pendidikan di bangku kuliah.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian ini pernah di teliti oleh Niketut Arniti  (2014) dari program

pasca sarjana universitas udayana denpasar, Berjudul “Faktor-Faktor

yang berhubungan dengan penerimaan Tes HIV oleh ibu hamil di

puskesmas kota denpasar “Penelitian ini merupakan penelitian survey



dengan menggunkan desain Cros-Sectional yaitu penulusuran di amati

hanya sesaat artinya hanya satu kali untuk memperoleh iformasi tentang

variable–variable devenden dan variable devenden  maka pengukuran

dilakukan secara bersama-sama pad saat penelitian.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang

menggunkan deskritif kuantitatif dengan desain cross sectional populasi

sample dan tehknik pengambilan sample menggunkn accidental

sampling.

2. Penelitian ini pernah di lakukan oleh meilina putri kumala sari tahun

(2014) dari program Prodi DIII Kebidanan, Stikes kusuma Husada

Sukarta.”Hubungan penegtahuan Ibu Hamil Tentang HIV/AIDS Denagan

Motiasi Mengikuti PMTCT” Jenis penelitian merupakan obsevasianal

analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional data  diambil

dengan menggunkan accidental sampling.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian

menggunakan Deskriftif kuantitatif.

3. Penelitian ini pernah di lakukan oleh adi sucipto program studi ilmu

keperawatan fakultas kedokteran “Hubungan Pengetahuan HIV/AIDS

dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja “Penelitian ini

merupakan jenis penelitian kuantitatif non ekperimental dengan studi

korelasi pengumpulan data di lakukan dengan kuesioner dengan teknik

sample random sampling data yang di peroleh secara statistik dengan

menggunakan rumus chi square.



Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian

menggunakan deskriftif dengan desain Cross Sectional, Populasi,

Sample dan Tehknik pengambilan data menggunkan accindental

sampling.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang HIV/AIDS

a. Pengertian

Acquired immune Defiiency Syndrome (AIDS) Merupakan

kumpulan gejala penykit akibat turun sistem kekebalan tubuh akibat

human Immunodeficiency Virus (HIV). Seseorang yang terinfeksi

HIV atau menderita AIDS sering disebut dengn ODHA singkatan

dari orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Penderita infeksi HIV

dinyatakan sebagia penderita AIDS ketika menunjukkan gejala atau

penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan

tubuh yang  di sebabkan virus HIV atau tes darah menunjukkan

jumlah Cluster of Diffrentation atau CD4<200/mm.

Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan

retrovirus yang termasuk golongan virus RNA (virus yang

menggunkan RNA sebagai molekul pembawa informasi genetic). di

sebut retovirus karena memiliki enzim reverse transriptase. Enzim

mini memungkinkan virus menerima informasi genetiknya yang

berada dalam RNA kedalam bentuk DNA yang kemudian di

intergrasikan kedalam informasi genetik sel limfosit yang di serang

dengan demikian HIV dapat memanfaatkan mekanisme sel limfosit

untuk mengkopi dirinya menjadi virus baru yang memiliki ciri-ciri



HIV. HIV menyerang system imun manusia yaitu menyerang

limfosit T Helper yang memiliki reseftor CD4 di permukaannya

Limposit T helper antara lain berfungsi menghasilkan zat kimia

yang berperan sebagai perangsang pertumbhan dan pembentukan

sel-sel lain dalam sistem imun dan dan pembentukan antibody

sehingga yang terganggu bukan hanya fungsi limfosit T tetapi juga

linfosit B, monosit markograf dan sebagainya. (Barawidjaja &

Renggani, 2010).

b. Etiologi

Virus Human Immunodefiieny Virus (HIV) dapat di isolasikan

dari cairan semen sekresi serviks/vagian, limfosit, sel-sel dalam

plasma bebas, cairan serospinal air mata, salifa air seni dan air susu

ibu namun tidak bebrarti semua cairan tersebut dapat menularkan

infeksi karena konsentrasi virus dalam cairan-cairan tersebut

bervariasi. sampai saat ini hanya darah dan cairan semen/air mani

dan sekresi atau vagina yang terbukti sebagia sumber penularan

serta ASI yang dapat menularka HIV dari ibu ke bayinya. karena itu

HIV dapat tersebar melalui hubungan seks baik homo maupun

heterokseksual, penggunaan jarum yang tersebar dalam NAPZA,

kecelakaan kerja pada sarana pelayanan kesehatan misalnya

karena tertusuk jarum atau alat tajam yang tercemar, tranfusi darah,

donor organ, tindakan medis invasive serta inautero, perinatal dan

pemberian ASI dari ibu ke anak. tidak ada petunjuk/bukti bahwa HIV

dapat menular, melalui kontak social alat makan, toilet, kolam



renang, udara maupun oleh nyamuk atau serangga. (Barawidjaja &

Renggani, 2010).

c. Gejala

Terdapat 3 stadium penyakit AIDS yaitu :

1). Stadium awal

Gejala-Gejalanya yaitu demam, kelelahan, nyeri sendi dan

pembesaran kelenjar getah bening .

2). Stadium tampa gejala

Stadium dimana penderita tampak sehat namun dapat

menularkan sumber penularan infeksi HIV.

3). Stadium AIDS Aelatik Compleks (ARC)

Adapun gejalanya yaitu:

a) Penurunan berat badan lebih dari 10 %

b) Diare kronik lebih dari 1 bulan tampa di ketehui sebebnya

c) Demem yang tinggi tidak di ketehui sebabnya selama lebih

dari 1 bulan , hilang timbul maupun terus menerus

d) Berak putih di mulut (Hairy leukoplakia)

e) Tuberkulosis paru (TB) setahun terakhir

f) Infeksi bakterial berat misalnya pneumoni

g) Peradangan otak/selaput otak (Rohan & Siyoto, (2013).

d. Kriteria Diagnosis

Anggap menderita AIDS bila menujkukan tes HIV positif

dengan strategi pemeriksaan yang sesuai dengan sekurang-

kurangnya didapatkan dua gejala mayor yang berkaitan, dengan satu



gejala minor. Gejala-Gejala ini bukan di sebabkan oleh keadaan

yang tidak berkaitan dengan infeksi virus Human Immunodefiiency

Virus (HIV).

Gejala mayor yaitu:

1) Berat badan menurun 10 %

2) Diare kronik yang berlangsung lebih dari satu bulan

3) Penurunan kesdaran dan gangguan neurologi

4) Demam berkepanjangan lebih dari satu bulan

5) Demensia/ensefalopati

Gejala minor yaitu:

1) Dermatitis generalisata yang gatal

2) Herpes soster orofaring

3) Batuk persistens Infeksi berulang pada alat kelamin wanita

4) Infeksi jamur (Djuanda (2010).

e. Perjalanan penyakit

Perjalanan penyait HIV/AIDS ada 5 yaitu :

1. Fase 1

Umur ineksi 1-6 bulan (sejak terineksi HIV) Indvidu sudah

terpapar dan terinfeksi tetapi cirri-ciri terinfeksi belum terlihat ia

melakukan tes darah Pada ase ini antibody terhadap HIV belum

terbentuk bias saja terlihat/mengalami gejala-gejala ringan

seperti Influenza (Biasanya 2-3 hari an sembuh sendiri)



2. Fase 2

Umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase

kedua ini indiidu sudah positif HIV dan belum menampakka

gejala sakit. namun sudah dapat menularkan pada orang lain

bisa saja terlihat/mengalami gejala-gejala ringan seperti Influenza

(Biasanya  berlansung 1-2 minggu  dan sembuh sendiri).

3. Fase 3

Mulai meunularnya gejala-gejala awal penyakit. belum di

sebut sebagai gejala AIDS gejala-gejala yang berkaitan antara

lain keringat yang berlebihan pada waktu malam Diare terus

menerus, Pembengkakan kelenjar getah bening flu yang tidak

sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan badan menjadi

lemah serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini

sistem kekebalan tubuh mulai berkurang.

4. Fase 4

Sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat

terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang di lihat

dari jumlah sel T timbul penyakit tertentu yang di sebut dengan

infeksi oprtunistik yaitu TBC Infeksi paru-paru yag menyebabkan

radang paru–paru dan kesulitan bernafas sariawan, kanker kulit

atau sarcoma kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare

parah berminggu minggu, Dan infeksi otak yang menyebabkan

kekacauan mental dan sakit kepala. (Rohan & Siyoto 2013).



f. Pencegahan

Berbagai  cara untuk mencegah penularan HIV/AIDS Dalam

konteks hubungan seksual adalah dengan cara absistensia yaitu

tidak melakukan hubungan seksual setia kepada pasangan

melakukan hubungan seks yang aman dengan menggunakan

kondom mengobati pasangan seksual  menemukan dan mengobati

secara cepat kasus IMS. kemudian penularan pencegahan melalui

darah dan cairan tubuh data dalam penggunaan jarum suntik yang

tidak steril serta menghindari terkenanya darah dan cairan pasien

HIV pada bagian tubuh yang ada luka dengan menempatkan

kewaspadaan standar bagi petugas kesehatan lalu untuk mecnegah

penularan dari ibu kepada janin dengan cara menawarkan tes IMS

dan HIV kepada ibu hamil serta pemberian Antiretroiral virus atau

ARV kepada ibu hamil HIV (+) melalui program pecegahan dari ibu

ke anak(Kemenkes RI. 2012).

g. Pengobatan

Sekarang sudah ada obat yang dapat menekan jumlah HIV

virus penyebab AIDS dengan penggunaan obat ini ada harapan HIV

tidak di temukan lagi di dalam darah kita walaupun masi ada virus di

tempat persembunyian lain di dalam tubuh kita tetapii agar menjadi

paling efektif, kita harus memkai sedikitnya tiga obat sekaligus yang

di sebut sebagai kombinasi tiga obat kombinasi obat ini di kenal

sebagi Antiretroviral virus atau (ARV).



Obat Antiretroviral Virus (ARV) membantu kita dengan

menghambat proses pembuatan HIV dalam sel CD4 dengan

demikian mengurangi jumlah virus yang tersedia untuk menularkan

sel CD4 baru akibatnya sistem kekebalan tubuh  kita di lindungi dari

kerusakan dan mulai pulih kembali seperti di tujukan dalam

peningkatan dalam jumlah sel CD4 kita.

Ada beberapa manfaat yang di dapat memakai ARV,

(Antiretroviral ) antara lain:

1). Menghabat perjalanan penyakit HIV

2). Meningkatkan jumlah sel CD4

3). Mengurangi jumlah virus dalam darah

4). Membuat odha merasa lebih baik (Green, Chris W. 2010).

2. Tinjauan Umum Tentang Ibu Hamil dengan HIV/AIDS

a. Hubungan HIV/AIDS dengan Kehamilan

Efek infeksi HIV/AIDS pada kehamilan adalah berkaitan

dengan kejadian abrtus prematuritas, gangguan pertumbuhan intra

uterine, kematian janin, penularan kepada jainin dan meningkatnya

angka kematian janin.

b. Faktor yang mempengaruhi penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi

Banyak faktor yang mempengaruhi penularan HIV/AIDS dari

ibu ke bayi akan tetapi umumnya terkait dengan daya tahan tubuh

dan virulensi kuman.

1) Faktor ibu



Ibu dengan penyakit HIV/AIDS seperti batuk diare terus

menerus kehilangan berat badan kurang gizi saat hamil mastitis,

infeksi pada puting susu, ketuban pecah dini, partus lama dan

interensi saat persalinan seperti memecahkan ketuban dan

efisiotomi.

2) Faktor bayi

Yaitu bayi lahiir premature menyusui pada ibu dengan

HIV/AIDS terdapat lesi pada mulut bayi dan terutama pada bayi di

bawah umur 6 bulan.

3) Pencegahan

1) mencegah seluruh wanita jangan sampai terinfeksi HIV/AIDS

2) Bila sudah terinfeksi HIV/AIDS cegah jangan sampai ada

kehamilan yang tidak di inginkan

3) Bila sudah hamil cegah penularan dari ibu ke bayi dan

anaknya.

4) Bila ibu dan anak sudah terinfeksi beri dukungan dan

perawatan bagi dukungan dan perawatan bagi orang dengan

HIV/AIDS

4) Pencegahan primer

Merupakan hal penting agar ibu yang sehat jangan sampai

tertular HIV/AIDS yaitu :

1) Memilih untuk tidak melakukan hubungan seks berisiko tiggi

terutama seks pernikahan

2) Saling setia pada pasnagan



3) Gunakan komdom secara konsisten dan benar

4) Tidak menggunaka NAPZA

5) Jangan menggunakan jarum suntik secara bersama

Cegah temukan dan obati segera setelah di temukan

adanya penyakit yang di tularkan secara seksual jangan

menjadikan pengguna narkotika suntikan terutama saling

bergantian (Depkes RI, 2010)

3. Tinjaun Umum tentang Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang menjadi telaan

seseorang setelah melakukan pengindaraan terhadap obyek

tertentu pengindraan tersebut melaluai panca indra manusia yaitu

indra penglihatan, pendengaran penciuman rasa dan raba. sebagian

besar pengetahuan manusia di peroleh melalui penglihatan dan

pendengaran  pengetahuan di peroleh melalui belajar yang

merupaka suatu proses mencari tahu yang tadinya tidak tahu

menjadi tahu konsep mencari tahu mencakup berbagai metode dari

konsep baik melalui proses pendidikan maupun pengalaman

pengetahuan adalah sebagian ingatan atas bahan–bahan

yang telah di pelajari mengingat kembali sekumpulan bahan yang

luas dari hal-hal terpeniting untuk teori tetapi apa yang diberikan

telah menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai

(Notoatmodjo, 2007).



b. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang cukup di dalam domain kognitif

mempunyai 6 tingkatan:

1) Tahu (know)

Tahu di artiakan sebagian mengingat suatu materi yang

telah di pelajari sebelumnya termasuk ke dalam

pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (racall)

terhadap sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang di

pelajari atau rangsangan yang telah di terima

2) Memahami (comprehention)

Memahami artinya sebagian suatu kemampuan untuk

menjelaskan secara benar tentang objek yang di ketahui dan

di mana dapat menginterprestasikan secara benar.

3) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk

menggunakan materi yang telah di pelajari  pada situasi

ataupun kondisi rill (sebenarnya) aplikasi disini data di artikan

aplikasi atau penggunaan hokum-hukum, rumusan, metode

prinsip dan sebagaiman dalam konteks atau situasi yang lain

4) Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi

masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada

kaitanya satu sama lain.



5) Sintesis (synthesis)

Sintesis yang di maksud menunjukkan pada suatu

keampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-

bagian dalam suatu keseluruhan yang baru

6) evaluasi (evaluacion)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk

melakuakn justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi tau

objek (Notoatmodjo, 2007).

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan

1) Faktor Internal

a. Pendidikan

Penddiikan dalam arti normal adalah suatu proses

penyampaian bahan atau materi pendidikan oleh pendidik

kepada sasaran pendidikan (anak didik) guna mencapai

perubahan tingkah laku. Pendidikan merupakan salah satu

sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan

manusia sehingga kualitas sumber daya manusia tergantung

dari kualitas pendidkan.

Pendidikan berarti bimbingan yang di berikan seseorang

kepada orang lain terhadap suatu hal hal agar mereka dapat

memahami tidak dapat di pungkiri bahwa makin tinggi pendidika

seserang semakin mudah pula mereka menerima informasi dan

pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang di

milikinya. Pendidikan rendah akan menghambat perkembangan



sikap seserang terhdap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru

di perkenalkan.

b. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadika seserang

memperoleh pengalaman dan mengetahui baik sacara langsung

maupun tidak langsung.

c. Umur

Seiring dengan bertambahnya umur seseorang akan

terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental)

pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori

perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi,

hilangnya cirri-ciri lama dan timbulnya cirri-ciri baru ini terjadi

akibat pematangan fungsi organ. pada aspek psikologis dan

mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

d. Kepercayaan

Percaya adalah sikap untuk menerima suatu pernyataan

atau pendirian tampa menunjukan sikap pro aktif atau anti

kepecayaan. sering di peroleh dari orang tua, kakek atau nenek.

seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan

dan tampa adanya pembuktian terlebih dahulu. kepercayaan

berkembang dalam masyarakat yang mempunyai tujuan dan

kepentigan yang sama. kepercayaan dapat tumbuh bila berulang

kali mendapat informasi yang sama.



e. Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi

terhadap sesuatu menjadikan seseorang untuk menambah dan

menekuni suatu hal sehingga seseorang memperoleh

pengetahuan yang lebih mendalam.

2). Faktor  Eksternal

a. pengalaman

pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh

kebenaran pengetahuan baik dari pengalaman diri sendiri

maupun orang lain hal tersebut dilakukan dengan cara

pengulangan kembali pengalaman yang di peroleh dalam

memecahkan permasalahan yang di hadapi.

b. Lingkungan

lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan

seseorang. karena pengetahuan seseorang akan semakin

bertambah dengan seiringnya berinteraksi dengan lingkungan

keluarga lingkungan pendidikan lingkungan masyarakat maupun

lingkungan keagamaan.

c. Informasi

kemudahan dalam memperoleh suatu informasi dapat

membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh

pengetahuan yang baru (Notoatmodjo, 2007).



B. Landasan teori

Acquired Immune Deficieny Syndrome (AIDS) yaitu menurunya daya

tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi virus

HIV/AIDS disebabkan suatu retrovirus yang di sebut HIV. HIV ini akan

merusak salah satu jenis sel yang di kenal dengan T- Herpers yang

merupakan titik pusat sistem kekebalan tubuh menjadi rusak.

Ibu hamil mempunyai resiko tinggi tertular HIV/AIDS yang mana

prevalensi HIV/AIDS yang tertinggi tertular karena hubungan seksual  efek

infeksi HIV/AIDS pada kehamilan berkaitan dengan kejadian abortus,

prematuritas gangguan pertumbuhan intara uterin, kematian janin,

penularan kepada janin serta meningkatnya angka kematian janin dan lebih

dari 90% penularan HIV dari ibu ke anak terjadi selama dalam kandungan,

persalainan dan menyusui.

Pengetahuan tentang HIV/AIDS pada ibu hamil sangat penting

karena tingginya angka kejadian HIV/AIDS salah satunya di sebabkan oleh

rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS.

Rendahnya tingkat pengetahuan di yakini memperburuk kondisi  dan di

perkirakan meningkatkan angka kejadian HIV/IDS setiap tahunnya.

Faktor–Faktor yang mempengaruhi pengetahuan di antaranya

adalah umur, seiring dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi

perubahan pada aspek psikis dan psiklogis dalam kurung mental.

Begitupula pendidikan tidak dapat di pungkiri bahwa makin tinggi

pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi

dan ada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang di milikinya.



Sedangkan di linkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun

tidak langsung.

C. Kerangka konsep

Keterangan :

Variabel bebas : Pendidikan dan Pekerjaan

Variabel terikat                : Pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS

Pengetahuan ibu
hamil tentang

HIV/AIDS

Pendidikan

Pekerjaan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriftif

yang di maksudkan untuk mendeskrifsikan  atau menggambarkan suatu

keadaan secara objektif dalam hal ini menggambarkan pengetahuan ibu

hamil tentang HIV/AIDS

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan di Puskesmas semua Lepo-

Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.

2. Waktu

Penelitian ini telah di laksanakan pada bulan Juni s/d Juli

2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang di teliti.

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang

memeriksakan kehamilanya di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari

Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Januari tahun 2016

berjumlah 122 orang.



2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang

datang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Lepo-Lepo

kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Arikunto

(2010), populasi yang kurang dari 100 lebih baik di ambil semua,

tetapi jika lebih dari 100 dapat di ambil 20%-30%. Jumlah

responden yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 30% dari

jumlah populasi berjumlah 37 ibu hamil. Tehnik pengambilan

sampel di lakukan dengan cara accidental sampling.

Sample : = 30 % Ʃ Populasi

= 30/100 x 122 Ibu Hamil

= 37  (37 ibu hamil) (Arikunto 2010).

D. .Definisi Operasional  Variabel Penilitian

1. HIV/AIDS

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) merupakan

kumpulan gejala penyakit yang di sebabkan oleh virus HIV.

Penderita infeksi HIV ini di nyatakan sebagai penderita AIDS ketika

menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat

penurunan daya tahan tubuh yang di sebabkan virus HIV.

2. Pengetahuan

Pengetahuan tentang HIV/AIDS adalah apa yang di ketahui

responden mengenai HIV/AIDS yang di ukur melalui kuisioner.

Kreteria objektif:



a. Kategri baik bila skor jawaban responden ≥ 60 % jumlah

jawaban benar salah (Ridwan, 2002).

b. Kategri kurang bila skor jawaban responden < 60 % jumlah

jawaban salah (Ridwan, 2002).

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan pembelajaran, mengembangkan potensi

spiritual keagamaan, kpribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan, untuk bangasa dan masyarakat. (Sugiyono 2007).

Pendidikan di klasifikasikan menjadi:

a. Tinggi = Akademi Sarjana

b. Menengah = SMA sederajat

c. Dasar = SD,SLTP sederajat

4. Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan rutin yang di lakukan untuk

memperleh upah/gaji.

Kriteria bjektif :

a. Bekerja : ibu hamil yang memiliki pekerjaan

b. Tidak bekerja : ibu hamil yang tidak memiliki pekerjaan

(IRT) .(Hurlock, 2008)

E. Iinstrumen penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan positif berjumlah 23 dan

pertanyaan negatif  berjumlah 7) pertanyan ini sebagai alat bantu dalam



mengumpulkan data mengenai pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS.

Jumlah ibu hamil berjumlah 122 orang dan jumlah sample yang digunakan

berjumlah 37orang ibu hamil.

F. Tehnik pengumpulan data

a. Data primer

Data primer di peroleh melalui wawancara dengan menggunakan

alat bantu kuesioner mengeani pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS

b. Data sekunder

Data sekunder berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian dan

data ibu hamil yang di peroleh di Puskesmas Lepo-Lepo Provinsi

Sulawesi Tenggara.

G. Pengelolahan data

Pengolahan data yang di peroleh dari hasil penelitian ini di kerjakan

melalui beberapa proses tahapan sebagai berikut:

1. Coding

Memberikan kode pada jawaban di tepi kanan lembar

pertanyaan pengisian berdasarkan jawaban responden

2. Editing

Dilakukan untuk meneliti setiap daftar pertanyaan yang sudah

diisi. Editing meliputi kelengkapan pengisian dan konsistensi dari setiap

jawaban yang di lakukan di lapangan.



3. Scorsing

Scorsing adalah perhitungan secara analisis deskriftif berupa

distribusi frekuensi untuk mengetahui presentase setiap variable yang di

teliti (Notatmodjo, 2007).

H. Analisis data

Analisis data dilakukan secara analisis deskriftif berupa distribusi

frekuensi dengan menggunakan table untuk memberikan gambaran

tentang variabel yang di teliti.

Rumus :

X = x k

keterangan:

X : Presentase penelitian

f : Variabel yang diteliti

n : Jumlah sampel penelitian

k : Konstanta (100 %)

I. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk narasi dan

tabulasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geograis

Puskesmas Lepo-Lepo merupakan puskesmas perawatan

(kebidanan dan unit gawat darurat).Puskesmas Lepo-Lepo terletak di

Jl. Christina M. Tiahahu  No. 117, RT 02/RW 01 Kelurahan Lepo-

Lepo, Kecematan Baruga, Kota Kendari Puskesmas Lepo-Lepo,

Wundudopi, Baruga dan Watubangga dengan luas wilayah kerja +

13.130 Ha Batas-Batas Wilayah Kerja Puskesmas Lepo-Lepo adalah

sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecematan Wua-Wua dan Kecematan Kdia

b. Sebelah Timur : Kecematan Poasia

c. Sebelah Selatan : Kecematan Konda (Kab. Konsel)

d. Sebelah Brat : Kecematan Mandonga (Kota Kendari)

2. Data Demografi

Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Lepo-Lepo

pada tahun 2016 sebanyak 20.981 jika engan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Lepo-Lepo 4.611 jiwa (21, 98%), Kelurahan Wundudopu

3.391 jiwa (16, 16%), kelurahan Baruga 8.081 jiwa (38.51%). Dan

Kelurahan Watubangga 4.898 jiwa (23,34%).



Tabel1. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan di puskesmas lepo-lepo

kota kendari provinsi Sulawesi tenggara tahun 2016

No Jenis Tenaga
Kesehatan

Status Jumlah
PNS Honorer Sukarelawan

1 Dokter Umum 3 - - 3
2 Dokter Gigi 1 - - 1
3 Sarjana Keperawatan 9 - 11 20
4 Sarjana Kesehatan

Masyarakat
17 - 1 18

5 Sarjana Kebidanan 3 - - 3
6 Sarjana Kesehatan

Lingkungan
1 - - 1

7 Apoteker 2 - 18 2
8 Ahli Madya

Keperawatan
19 - 12 34

9 Ahli Madya Kebidanan 17 - 2 29
10 Ahli Madya Gizi 3 - 1 5
11 Ahli Kesehatan

Lingkungan
1 - 1 2

12 Ahli Madya Analis
Kesehatan

1 1 - 3

13 Perawat 9 - - 9
14 Perawat Gigi 2 - - 2
15 Bidan 4 - - 4
16 SPAG 1 - - 1
17 SPPH 2 - - 2
18 SMF 1 - - 1

Jumlah 93 1 46 140

3. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang tersedia di Puskesmas Lepo-Lepo adalah:

a) Ruang Kepala Puskesmas : 1

b) Ruang Administrasi : 1

c) Ruang Kartu : 1

d) Ruang PoliKlinik Umum : 1



e) Ruang PoliKlinik Gigi : 1

f) Ruang  Anak : 1

g) Klinik Sanitifikasi Jamu : 1

h) Ruang Poli KIA : 1

i) Ruang Imunisasi : 1

j) Ruang Rawat Inap : 5

k) Ruang Jaga Perawat : 2

l) Ruang Jaga Bersalin : 1

m) Ruang Rawat Kebidanan : 1

n) Ruang jaga Kebiadanan : 1

o) Ruang UGD : 1

p) Apotek : 1

q) Laboratorium : 1

r) Instalasi Gizi : 1

s) Ruang Keslng : 1

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah kerja

Puskesmas Lepo-Lepo kecematan Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi

Sulawesi Tenggara Pada bulan juni 2016 terdapat 37 sample.  Setelah di

lakukan pengolahan sesuai dengan tujuan penelitian  selanjutnya dibahas

dalam table disertai penjelasan.



1. Karakteristik Variabel

a. Pengetahuan

Tabel 2.Distribusi Pengetahuan Responden di Puskesmas
Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016

Pengetahuan Jumlah (n) (%)
Baik 14 37.83

Kurang 23 62.16
Total 37 100

Sumber : Data Primer Terolah 2016

Tabel 1 menunjukkan dari 37 sample responden terdapat 14

orang (37.83%) yang memiliki pengetahauan baik  dan 23 orang

(67.16 %) memiliki pengetahuan kurang.

b. Pendidikan

Tabel 3.Distribusi Pendidikan Responden dipuskesmas Lepo-
Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahu
2016.

Pengetahuan Jumlah (n) (%)
Tinggi 11 29.72

Menengah 13 35.13
Dasar 13 35.13
Jumlah 37 100

Sumber : Data Primer Terolah 2016

Tabel 2 menunjukkan dari 37 responden tertinggi pada jenjang

pendidikan Menengah dan Dasar  yaitu berjumlah 13 orang (33.13

%) dan terendah pada jenjang penididkan tinggi  yaitu berjumlah 11

orang (29.72%).



c. Pekerjaan

Tabel 4.Distribusi Pekerjaan Responden dipuskesmas Lepo-
Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2016

Pekerjaan Jumlah (n) (%)
Bekerja 12 32.43

Tidak Bekerja 25 67.56
Jumah 37 100

Su mber : Data Primer Terolah Tahun 2016

Tabel 3 menunjukkan dari 37 sampel responden yang tidak

bekerja  yaitu 25 orang (67.56 %) dan terendah responden yang

bekerja yaitu 12  orang (32.43%)

a. Pendidikan

Pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS berdasarkan

pendidikan ibu dapat dilihat pada table berikut

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden
Berdasarkan pendidikan Puskesmas Lepo-Lepo
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2016

Pendidikn Pengetahuan Jumlah (%)
Baik Kurang
n % n %

Dasar 3 8.10 10 27.02 13 35.13
Menengah 4 10.81 9 24.32 13 35.13

Tinggi 7 18.91 4 10.81 11 29.72
jumlah 14 37.82 23 62.15 37 100

Sumber : Data Primer Terolah 2016

Tabel 4 menunjukkan dari 37 responden terdapat yang

memiliki pendidikan dasar berjumlah 13 oarang (35.13%) 3 orang

(8.10%) tersebut memiliki pengetahuan baik dan 10 orang



(27.02%) memiliki pengetahuan kurang dan Pengetahuan

responden berpendidikan menengah berjumlah 13 orang (35.13%)

4 orang (10.81%) yang memiliki pengetahuan baik dan 9 orang

(24.32%) memiliki pengetahuan kurang sedangkan Responden

yang berpendidikan tinggi berjumlah 11 orang (29.72) 7 orang

(18.91%) yang memiliki pengetahuan baik dan 4 orang (10.81%)

yang memiliki pengetahuan kurang.

b. Pekerjaan

Pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS berdasarkan

Pekerjaan ibu dapat dilihat pada table berikut.

Table 6.Distribusi Frekuensi Pengetahuan ibu Hamil Tentang
HIV/AIDS berdasarkan Pekerjaan ibu di Puskesmas
Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi
Tenggaraa Tahun 2016

Pendidikan Pengetahuan Jumlah (%)
Baik Kurang

n % n %
Bekerja 8 21.62 4 10.81 12 32.43

Tidak bekerja 6 16.21 19 51.35 25 67.57
Jumlah 14 37.21 23 62.16 37 100

Sumber :Data Primer Teroleh tahun 2016

Tabel 5. menunjukkan dari 37 responden terdapat

responden yang bekerja berjumlah 12 orang (32.43%), 8 orang

(21.62%) responden tersebut memiliki pengetahuan baik dan 4

orang (10.81%) responden memiliki pengetahuan kurang

.sedangkan responden yang tidak bekerja berjumlah 25  orang

(67.57%). 6 orang (16.21%) tersebut memiliki pengetahuan baik



dan 19 orang (51.35%) responden tersebut memilki pengetahuan

kurang.

C. Pembahasan

1. Pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan

Hasil penelitiian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil

tentang HIV/AIDS bedasarkan pendidikan, ditemukan bahwa ibu hamil

dengan pendidikan dasar berjumlah 13 orang (35.13%). 3 orang

(10.81%) memiliki pengetahuan baik dan 10 orang (27.02%) memliki

pengetahuan kurang. Berdasarkan pendidikan menengah berjumlah

13 orang (35.13%) 4 orang (10.81%) berpengetahuan baik dan 9

orang (24.32%) berpengetahuan kurang. Sedangkan pengetahuan ibu

hamil yang berpindidikan tinggi berjumlah 11 orang (29.72%). 7 orang

(37.82%) tersebut memiliki pengetahuan baik dan 4 orang (10.81)

responden memiliki penegtahuan kurang.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu komponen yang selalu

mempengaruhi pengetahuan sesorang termasuk pengetahuan ibu

hamil tentang HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu

hamil yang memiliki pengetahuan baik tertinggi pada tingkat perguruan

tinggi dan terendah pada tingkat pendidikan dasar Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin

tinggi pula pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS, begitu pula

sebaliknya  semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah

pula pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS.



Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh notoatmodjo

(2007) bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula

mereka menerima informasi  dan pada akhirnya makin banyak pula

pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat

pendidikan rendah  akan menghambat perkembangan sikap

seseorang terhadap peneirmaan informasi dan nilai–nilai baru di

perkenalkan.

Indrianto (2011) juga menyataka bahwa pendidikan itu sangat

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan karena semakin tinggi

pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan seseorang karena

pendidikan tinggi mempermudah ibu menerima informasi baru

sehingga  tidak akan acuh terhadap informasi kesehatan  sedangkan

semakin rendah pendidikan maka pengetahuanpun sangat terbatas

sehingga akan jauh terhadap program kesehatan yang ada.

2. Pengetahuan Ibu Hamil Berdasarkan Pekerjaan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil

tentang HIV/AIDS berasdarkan Pekerjaan ditemukan bahwa ibu hamil

yang bekerja berjumlah 12 orang (32.44%). 8 orang (21.62%) memiliki

penegtahuan baik dan 4 orang (10.81%) ibu tersebut memiliki

pengetahuan kurang sedangkan ibu hamil yang tidak bekerja

berjumlah 25 orang (67.44%). 6 orang (63.70%) memiliki pengetahuan

baik dan 19 orang (51.35%) memliki pengetahuan kurang.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hurlock

(2002), bahwa pekerjaan yang dilakukan seseorang memiliki kaitan



dengan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki pekerjaan yang

lebih baik cenderung mengarah kepada kehidupan yang lebih baik dan

memiliki kaitanya dengan pemeliharaan kesehatan.

Ahmadi (2002) juga mengemukan kecermatan, kecepatan dan

ketepatan di dalam pekerjaan akan mempengaruhi manusia dan

membentuk manusia yang cukup dengan pengetahuan manusia

dengan pekerjaan yang lebih baik cenderung lebih dapat memelihara

kesehatannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdarkan hasil penelitian “Pengetahuan Ibu Hamil Tentang

HIV/AIDS Di Puskesmasa Lepo-Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi

Tenggara“ dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari 37 responden secara umum yang memiliki pengetahuan

Tentang HIV/AISD dalam kategori baik sebanyak 14 orang dan

yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 23 orang.

2. Penegtahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS berdasarkan pendidikan

pengetahuan baik terbanyak di temukan pada tingkat pedidikan

Perguruan Tinggi dan terendah  pada  pendidikan dasar.

3. Pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS berdasarkan pekerjaan

terbanyak ditemukan pada iSbu yang bekerja.

B. Saran

1. Bagi ibu hamil agar lebih aktif mencari informasi Kesehatan

Khususya tentang HIV/AIDS guna meningkatkan penegtahuan

sehingga dapat mencegah dan terhindar dari HIV/AIDS.

2. Bagi masyarakat umum agar lebih meningkatkan penegetahuan

HIV/AIDS dan menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan

penyakt HIV/AIDS.

3. Bagi petugas kesehatan khususnya bidan agar lebih meningkatkan

pengetahuan masyarakat Khususnya ibu hamil dengan memberikan



penyuluhan melalu metode yang efektif sehngga dapat

meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan kepadanya dapat lebih

mengesplorasi penlitian ini dengan menggunkan variasi variable-

variable yang beragam dan cakupan yang lebih luas sehingga

penelitian tentang HIV/AIDS dapat terus berkembang dan

berinovasi.
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LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN

Setelah mendapatkan informasi dan penjelasan dari peneliti, saya

yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia dan setuju

berpartisipasi sebagai responden penelitian yang di lakukan oleh

.....................................................................................................yang

berjudul

............................................................................................... .......................

......................................................................................................................

..

Demikian surat kesediaan ini saya buat dengan penuh kesadaran

dan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.................., ......... – ..... –
2016

(Tempat, tanggal – bulan
tahun)

(............................................)
Tanda tangan & Inisial

Nama



KOESIONER PENELITIAN

PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIV/AIDS

A. Data Sampel
No. Respponden :

1. Nama :

2. Umur :

3. Pendidikan :

4. Pkerjaan :

5. Alamat :

6. Jumlah Kehamilan :

B. Penegtahuan Ibu Hmail Tenyang HI/AIDS
Beri tanda (  ) pada kolom ( benar ) jika pernyataan anda anggap

benar dan kolom ( salah ) jika pernyataan anda anggap salah

No. Pernyataan Benar Salah

1. HIV adalah Virus yang menyebabkan penyakit AIDS

2. AIDS adalah penyakit infeksi

3. Penyebab HIV adalah Human Immundeficieny Virus

4. Menggunakan kondm pada saat berhubungan seksual

dapat menegah penularan HIV

5. Berjabat tangan dengan penderita dapat menularkan

hivnya

6. Penderita HIV harus di jauhi oleh masyarakat

7. HIV dapat terjadi pada semua kelompok umur

8. ODHA merupakan kepanjangan orang dengan HIV/AIDS

9. Seks bebas dengan penggunaan jarum suntik secara

bergantian dapat menyebabkan HIV/AIDS

10.Orang yang terinfeksi HIV tampak luar terlihat sehat

11.Penurunan berat badan secara drastis dalam waktu 1



bulan merupakan satu gejala HIV/AIDS

12.Gangguan ingatan dan saraf bukan merupakan salah

satu gejala HIV/AIDS

13.Diare lebih dari 1 bulan merupakan gejala HIV/AIDS

14.Penyakit HIV/AIDS Merupakan yang dapat sembuh

seara total

15.Pengidap penyakit HI mempunyai gejala mudah terifeksi

jamur yang tidak wajar

16.Serang deawsa di anggap menderita HIV jika

menurunkan ter HIV psitif

17.HIV/AIDS  dapat di hambat dengan pemberian obat

retrovirus secara berkesinambungan

18.Belum ada obat yang menyembuhkan HIV/AIDS

19.HI/AIDS dapat menular lewat hubungan seksual melalui

anus atau dubur

20.Berhubungan seksual dengan arang pengidap penyakit

HIV/AIDS dapat menularkan HIV/AIDS

21.Tranfusi darah yang tercemar HIV dapat menularkan

HIV/AIDS

22.HIV/AIDS dapat menular lewat hubungan seksual

melalui mulut

23.Tidak melakukan seks bebas dapat dan penggunaan

narkoba suntik merupakan salah satu ara penularan

HIV/AIDS

24.Ibu hamil dengan HIV/AIDS dapat menularkan kepada

bayinya

25.Kondom tidak bisa mencegah HIV secara sempurna

26.Tidak menggunakan jarum suntik narkoba secara

bergantian dapat mencegah kita terkena HIV/AIDS

27.Seseorang dengan pengidap HIV/AIDS boleh

mendonorkan darahnya untuk orang lain



28.Memperhatikan kebersihan alat cukur atau jarum tindik

merupakan upaya pencegahan HIV/AIDS

29.Tidak menggunakan jarum suntik narkoba secara

bergantian dapat mencegah kita terkena HIV/AIDS

30.Tidak menggunakan kamr mandi bersama adalah salah

satu menegah HIV/AIDS



Kunci Jawaban Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang HIV/AIDS
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