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MOTTO 

 

 “…sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” 

(Q.S. Ar-Ra’d ayat 11) 

 

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” 

(Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38) 
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RINGKASAN 

 

PERILAKU SEKSUAL IBU RUMAH TANGGA YANG BERSTATUS 

ODHA BERDASARKAN MODIFIKASI SOCIAL LEARNING THEORY 

DAN TEORI INTERAKSI SIMBOLIK (Studi Kualitatif di Klinik VCT RSD 

Balung Kabupaten Jember); Sofyan Riswandha Putra; 092110101111; 2016; 71 

Halaman; Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jember. 

 

Kasus penularan HIV/AIDS tertinggi terjadi akibat hubungan seksual berisiko, 

diikuti penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun; dengan jumlah 

pengidap AIDS terbanyak pada kategori pekerjaan ibu rumah tangga. 

Meningkatnya jumlah Ibu Rumah Tangga yang tertular HIV/AIDS disebabkan 

adanya beberapa faktor kerentanan perempuan yang membuat mereka relatif lebih 

rentan terinfeksi HIV maupun Infeksi Menular Seksual (IMS) antara lain yakni 

faktor biologi, faktor ketimpangan dan ketidakadilan gender, faktor sosial, faktor 

ekonomi, dan faktor kultural. Jumlah penderita ODHA Ibu Rumah Tangga yang  

berada di Kabupaten jember mulai tahun 2004 sampai bulan Mei 2014 sebanyak 

312 orang. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive. Terdapat 3 

informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci (Konselor VCT RSD Balung), 

informan utama (Ibu Rumah Tangga yang berstastus ODHA) dan informan 

tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain 

wawancara mendalam (in-depth interview), dan diolah berdasarkan karakteristik 

pada penelitian ini dengan metode thematic content analysis (analisis isi 

berdasarkan tema), Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi dengan sumber. 
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Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar tingkat pendidikan dari informan 

utama memiliki tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan sehari-hari hanya 

mengurus urusan rumah tangga. Sebagian besar informan utama bersikap biasa 

pada saat pertama kali mengetahui status sebagai ODHA dan terbuka kepada 

orang lain dalam hal ini adalah anggota keluarga terkait status sebagai ODHA. 

Tidak terdapat perubahan perilaku dalam aktivitas seksual dengan pasangannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dukungan dari keluarga yang diperoleh 

seluruh informan utama sangat baik dan positif. Serta dukungan motivasi yang 

diberikan selalu oleh petugas kesehatan (petugas Klinik VCT) pada saat berada di 

Klinik VCT dan pemantauan kondisi dari tenaga pendamping. Saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sosialisasi layanan VCT di kalangan kelompok-

kelompok ibu rumah tangga dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok 

sosial wanita di lingkungan seperti, kelompok PKK, arisan para ibu-ibu atau di 

acara pengajian untuk memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

kepada para ibu-ibu rumah tangga tentang HIV/AIDS (Pengetahuan tentang 

HIV/AIDS, cara penularan, cara pencegahan dan tempat untuk pengobatannya).  
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SUMMARY 

 

SEXUAL ATTITUDE OF HOUSEWIVES WITH HIV/AIDS (ODHA) 

BASED ON MODIFIED SOCIAL LEARNING THEORY AND SYMBOLIC 

INTERACTION THEORY (Qualitative Study at clinic VCT of Balung Sub-

district Hospital in Jember Regency); Sofyan Riswandha Putra; 092110101111; 

2016; 71 Pages; Department of Health Promotion and Behavioral Science Faculty 

of Public Health, Jember University. 

 

The case of highest HIV/AIDS transmission is through risky sexual intercourse 

followed by unsterilized drug use injection with housewives as the most AIDS 

sufferers. The growing number of housewives infected by HIV/AIDS is due to 

infected sexual transmission (IMS) through some factors such biology, gender 

inequality, social, economy and cultural factors. Furthermore, Number of 

housewives with HIV/AIDS (ODHA) in Jember regency from 2004 to May 2014 

reached 312 people. 

The study deployed descriptive research with qualitative approach. The 

informants involved were taken through purposive technique with three 

informants such as counselor of VCT Balung sub-district hospital as key 

informant, housewives with HIV/AIDS (ODHA) as main informant and additional 

informant. Techniques of data collection are through in-depth interview managed 

through thematic content analysis with source triangulation technique as data 

validity technique implemented.  

Based on levels education, housewives (ODHA) involved in the research are 

mostly low educated people with no specific professions. During the initial 

research, they mostly made normal responses and even clearly informed their 

family members about their ODHA status notification. Moreover, based on the 

interviews, no specific change of their daily sexual activities was reported. 

Advices suggested by the researcher is that socialization of VCT service to 
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women’s communities in cooperation with women’s social community such as 

PKK, women’s gatherings and female moslem gathering for Communication 

Information and Education (KIE) on HIV/AIDS; the transmission, prevention and 

care center.  
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VCT : Voluntary Counselling and Testing 

WHO : World Health Organization 

 

NOTASI 

%   : persen 

:   : titik dua 

“   : tanda petik 
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-   : negatif, sampai 

()    : dalam kurung 

.    : titik 

,    : koma 

/    : per, atau 

>   : lebih dari 

<    : kurang dari 

≥    : lebih dari sama dengan 

≤   : kurang dari sama dengan 

x    : kali 

=    : sama dengan 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Human Immunodeficiency Virus, adalah sejenis retrovirus RNA yang 

memiliki kemampuan untuk menginfeksi secara selektif sistem kekebalan tubuh 

dan kemudian membuat tidak berdayanya sistem tersebut yang sebenarnya 

berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap berbagai penyakit (Rustamaji, 2000: 

30). Obat dan vaksin untuk mengatasi masalah tersebut belum ditemukan, yang 

mengakibatkan kerugian yang tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga di 

bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan demografi. Pola penyakit yang masih 

banyak diderita oleh masyarakat adalah penyakit menular dan salah satunya 

adalah HIV/AIDS. Selain itu, pada waktu yang bersamaan juga terjadi 

peningkatan penyakit tidak menular. Dengan demikian telah terjadi transisi 

epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang 

bersamaan (double burdens) (Departemen kesehatan Republik Indonesia, 2006).  

Berdasarkan data WHO tahun 2014 dalam Butarbutar (2015), 15 juta 

orang meninggal karena HIV di dunia pada tahun 2013 (CFR 42,86 %). 

Diperkirakan 35.000.000 orang hidup dengan HIV sampai dengan akhir tahun 

2013 dan 21.000.000 orang di dunia  terinfeksi HIV pada tahun 2013. Sub-Sahara 

Afrika merupakan wilayah dengan kasus tertinggi, yaitu 24.700.000 orang 

terinfeksi HIV pada tahun 2013. Jumlah kasus ini merupakan 70% dari seluruh 

kasus baru HIV di dunia pada tahun 2013. Berdasarkan data terakhir United 

Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) hingga 2013, Indonesia masih 

menempati posisi keempat setelah Afrika Selatan, Cina, dan India dalam 

peringkat jumlah penderita HIV/AIDS di dunia. Menyusul, setelahnya Myanmar 

yang menduduki posisi kelima (Mardiani, 2015). 

Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan adanya penurunan 

sementara angka penderita HIV/AIDS di Indonesia. Jika semula pada 2014 

penderita HIV mencapai 32.711 jiwa, saat ini Kementerian Kesehatan RI 

mencatat pada Triwulan I dan II dari Januari hingga Maret 2015, penderita HIV 
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berjumlah 7.212 jiwa dan penderita AIDS tercatat sebanyak 595 jiwa. Sedangkan, 

pada Triwulan II, April hingga Juni 2015, penderita HIV tercatat berjumlah 

10.113 jiwa, dan penderita AIDS berjumlah 643 jiwa. Sehingga, apabila ditotal 

sejak Januari hingga Juni 2015, jumlah keseluruhan penderita HIV/AIDS adalah 

sekitar 17.325 jiwa (Mardiani, 2015). Meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu heteroseksual sebesar 58,7%, 

penasun 17,9%, perinatal sebesar 2,7%, dan sisanya ditularkan dari faktor risiko 

homoseksual sebesar 2,3% (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 139). Menurut 

Direktur Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ibu rumah 

tangga menjadi salah satu kelompok yang pengidapnya paling tinggi. Hasil riset 

Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan ada sekitar 9.096 orang 

sejak tahun 1987 sampai September 2015 (Pujiono, 2015).   

Dari 10 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta menempati urutan pertama 

dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak sejak 2009 hingga kini, yakni 

sebesar 37.302 jiwa. Sementara di urutan kedua, ditempati oleh Jawa Timur 

sebesar 23.050 jiwa, dan pada urutan ketiga ditempati oleh Papua sebanyak 

19.093 jiwa (Mardiani, 2015). Meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu heteroseksual sebesar 58,7%, 

penasun 17,9%, perinatal sebesar 2,7%, dan sisanya ditularkan dari faktor risiko 

homoseksual sebesar 2,3% (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 139).  Tingginya 

kasus HIV/AIDS kepada Ibu Rumah Tangga ini, karena secara biologis 

perempuan  mempunyai faktor risiko lebih besar terkena penularan HIV dari laki-

laki (suami) yang seringkali jajan di luar tanpa menggunakan pengaman kondom. 

Rendahnya pengetahuan mengenai cara pencegahan HIV yang benar merupakan 

salah satu peneyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS pada suami yang ditularkan 

kepada istrinya  (Universitas Indonesia, 2010). 

Menurut Yumarlis, S.H., M.M. selaku Humas Dinas Kesehatan kejadian 

kasus HIV dan AIDS di Jember semakin meningkat dan memprihatinkan. Hingga 

Februari 2016, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jember mencapai 2.250 

kasus. Bahkan, dari jumlah kasus penderita HIV/AIDS, Kabupaten Jember 

menempati rangking ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang (Imam, 
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2016). Berdasarkan data yang diperoleh dari Klinik VCT RSD Balung (2013) 

jumlah kasus positif HIV yang terdaftar sejak tahun 2008 sampai 2013 adalah 291 

orang. Jumlah Kasus positif HIV tersebut terdiri dari 127 laki-laki dan 164 

perempuan, dari 164 perempuan tersebut sebanyak 78 orang atau sebesar 47,56% 

merupakan Ibu Rumah Tangga. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas 

Kesehatan kabupaten jember yang merupakan hasil kumpulan dari laporan klinik-

klinik VCT yang berada di Kabupaten Jember yakni jumlah penderita ODHA Ibu 

Rumah Tangga mulai tahun 2004 sampai bulan Mei 2014 sebanyak 312 orang 

(Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2014). Meningkatnya jumlah Ibu Rumah 

Tangga yang tertular HIV/AIDS disebabkan adanya beberapa faktor kerentanan 

perempuan yang membuat mereka relatif lebih rentan terinfeksi HIV maupun 

Infeksi Menular Seksual (IMS) antara lain yakni faktor biologi, faktor 

ketimpangan dan ketidakadilan gender, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor 

kultural.  

Laporan Kasus HIV dan AIDS Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 

menunjukkan cara penularan tertinggi terjadi akibat hubungan seksual berisiko, 

diikuti penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun; dengan jumlah 

pengidap AIDS terbanyak pada kategori pekerjaan ibu rumah tangga. Hal ini juga 

terlihat dari proporsi jumlah kasus HIV pada perempuan meningkat dari 34% 

(2008) menjadi 44% (2011), selain itu juga terdapat peningkatan HIV dan AIDS 

yang ditularkan dari ibu HIV positif ke bayinya. Jumlah kasus HIV pada anak 0-4 

tahun meningkat dari 1,8% (2010) menjadi 2,6% (2011) (Kementerian Kesehatan 

RI, 2012a: 4) 

Program untuk mencegah penularan HIV/AIDS kepada para perempuan 

sampai tahun 2014 hanya terfokus kepada pencegahan terhadap ibu ke bayi yakni 

program prevention of mother to child transmission (PMTCT) yang bertujuan 

untuk menyelamatkan ibu dan bayi dari infeksi HIV, akan tetapi untuk program 

pencegahan penularan HIV/AIDS yang dikhususkan kepada para perempuan dan 

ibu rumah tangga sampai saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal oleh 

pihak pemerintah. Banyak kalangan, termasuk juga tenaga kesehatan, berasumsi 

bahwa semua bayi yang dilahirkan oleh ibu HIV positif pastilah juga akan 
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terinfeksi HIV karena darah bayi menyatu dengan darah ibu di dalam kandungan. 

Pada saat hamil, sirkulasi darah janin dan sirkulasi darah ibu dipisahkan oleh 

beberapa lapis sel yang terdapat di plasenta. Plasenta melindungi janin dari infeksi 

HIV. Tetapi, jika terjadi peradangan, infeksi ataupun kerusakan pada plasenta, 

maka HIV bisa menembus plasenta, sehingga terjadi penularan HIV dari ibu ke 

anak. Penularan HIV dari ibu ke anak pada umumnya terjadi pada saat persalinan 

dan pada saat menyusui. Risiko penularan HIV pada ibu yang tidak mendapatkan 

penanganan PMTCT (prevention of mother to child transmission) saat hamil 

diperkirakan sekitar 15-45%. Berdasarkan Pedoman Nasional PMTCT (2013) 

perkiraan risiko dan waktu penularan HIV dari ibu ke bayi yaitu selama 

kehamilan risiko penularan sebesar 5-10%, ketika persalinan risiko penularan 

sebesar 10-20%, pada masa menyusui (melalui ASI) risiko penularan sebesar 5-

20%, dan keseluruhan risiko penularan dari ibu ke bayi adalah sebesar 25-45% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012a: 13). 

Teori belajar sosial berpangkal pada dalil bahwa tingkah laku manusia 

sebagian besar adalah hasil perolehan, dan bahwa prinsip-prinsip belajar adalah 

cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang dan menetap. 

Akan tetapi, teori-teori sebelumnya selain kurang memberi perhatian pada konteks 

sosial dimana tingkah laku ini muncul, juga kurang menyadari fakta bahwa 

banyak peristiwa belajar yang penting terjadi dengan perantaraan orang lain. 

Artinya sambil mengamati tingkah laku orang lain, individu-individu belajar 

mengimitasi atau meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan 

orang lain model bagi dirinya (Anggota IKAPI, 2012: 281). Teori Belajar Sosial 

berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi timbal-balik yang 

berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. 

Dalam proses determinasi timbal-balik itulah terletak kesempatan bagi manusia 

untuk mempengaruhi nasibnya maupun batas-batas kemampuannya untuk 

memimpin diri sendiri (self direction) (Anggota IKAPI, 2012: 279). Sedangkan 

Teori Interaksionisme Simbolis adalah sebuah pendekatan sosiologis dan lebih 

dari sekedar teori tetapi juga sebagai konsep kerangka kerja metodologi untuk 

penelitian sosial yang menekankan pada aksi dan arti dari aksi tersebut. Objek dan 
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kejadian fisik tidak mempuyai arti kecuali pengertian yang diberikan oleh 

manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Teori menekankan pada perspektif 

sosio-psikologis, yang sasaran utamanya individu “dengan kepribadian diri 

pribadi” dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang dengan 

tingkah laku sosialnya.  

Tingginya angka kejadian kasus HIV/AIDS yang terjadi pada kaum 

perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga dan masih belum optimalnya program 

pemerintah untuk menanggulangi masalah pencegahan penularan HIV/AIDS 

kepada para perempuan khususnya mengenai kebijakan program. Hal tersebut  

mendorong  peneliti untuk mengetahui secara mendalam serta memahami perilaku 

seksual Ibu Rumah Tangga yang berstatus ODHA di Klinik VCT Rumah Sakit 

Daerah Balung Kabupaten Jember. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana Perilaku Seksual Ibu Rumah Tangga yang Berstatus 

ODHA berdasarkan modifikasi Social Leearning Theory dan Teori Interaksi 

Simbolik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perilaku Seksual pada Ibu 

Rumah Tangga yang Berstatus ODHA di Klinik VCT RSD Balung Kabupaten 

Jember berdasarkan modifikasi Social Leearning Theory dan Teori Interaksi 

Simbolik. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari proposal skripsi ini adalah:  
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a. Mengkaji faktor pribadi Ibu Rumah Tangga yang Berstatus ODHA yaitu 

Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pernikahan, Alamat Tempat tinggal, Status 

Suami dan pekerjaan suami di Klinik VCT RSD Balung Kabupaten Jember.  

b. Menganalisis perilaku seksual Ibu Rumah Tangga yang Berstatus ODHA 

yaitu Aktivitas Seksual, Tipe Pasangan, Negosiasi Save Sex di Klinik VCT 

RSD Balung Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang telah diperoleh 

di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember khusunya terkait dengan 

Perilaku seksual ODHA Ibu Rumah Tangga di Klinik VCT RSD Balung, 

Kabupaten Jember . 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam kajian Bidang 

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagai unsur peningkatan wawasan 

mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 

b. Sebagai bahan masukan bagi Institusi yang terkait seperti KPAD Kabupaten 

Jember, RSD Balung (Klinik VCT), serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 

dalam rangka penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam program 

penanganan ODHA Ibu Rumah Tangga khususnya di Kabupaten Jember. 

c. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam hal perilaku 

pencegahan HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga. 

d. Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh tentang Promosi Kesehatan dan Ilmu 

Perilaku khusnya tentang pencegahan HIV/AIDS. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

7 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 HIV/ AIDS 

2.1.1 Pengertian HIV  

 HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi 

Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi 

tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga 

sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki 

fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV 

positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada 

layanan Voluntary, Counseling, and Testing (VCT), sero survey, dan Survei 

Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) (Kementerian Kesehatan RI, 2012b: 76). 

 Virus HIV adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. 

Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA pejamu 

untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. 

Seperti retrovirus yang lain, HIV menginfeksi tubuh dengan periode inkubasi 

yang panjang (klinik-laten), dan utamanya menyebabkan munculnya tanda dan 

gejala AIDS. HIV menyebabkan beberapa kerusakan sistem imun dan 

menghancurkannya. Hal tersebut terjadi dengan menggunakan DNA dari CD4
+
 

dan limfosit untuk merepliksi diri. Dalam proses itu, virus tersebut 

menghancurkan CD4
+
 dan limfosit (Nursalam dan Kurniawati, 2007: 40). 

 Secara struktural morfologinya, bentuk HIV terdiri atas sebuah silinder 

yang dikelilingi pembungkus lemak yang melingkar-melebar. Pada pusat 

lingkaran terdapat untaian RNA. HIV mempunyai 3 gen yang merupakan 

komponen fungsional dan sruktural. Tiga gen tersebut yaitu gag, pol, dan env. 

Gag berarti grup antigen, pol  mewakili polymerase, dan env adalah kepanjangan 

dari envelope. Gen gag mengode protein inti. Gen pol mengode enzim reverse 

transcriptase, protease, dan integrase. Gen env mengode komponen sturktural 

HIV yang dikenal dengan glikoprotein. Gen lain yang ada dan juga penting dalam 

replikasi virus, yaitu: rev, nef, vif, vpu, dan vpr (Ardhiyanti, 2015: 7).  
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Gambar 2.1 Anatomi Virus HIV 

 

2.1.2 Pengertian AIDS 

AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. 

Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Immune terkait dengan 

sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Syndrome atau 

sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu (Yayasan 

Spiritia, 2014: LI 101). AIDS yaitu kumpulan gejala penyakit (sindrom) yang 

didapat akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Ketika 

individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit 

dapat masuk ke dalam tubuh dengan mudah (infeksi opportunistik). Oleh karena 

itu, sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, maka penyakit yang 

tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya (Ardhiyanti, et al., 2015: 

4). 

 

2.2 Etiologi dan Patogenesis HIV/AIDS 

Penyebab penyakit AIDS adalah HIV yaitu virus yang masuk dalam 

kelompok retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital system 

kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini dapat ditularkan melalui penularan seksual, 

kontaminasi patogen di dalam darah, dan penularan masa perinatal. HIV secara 

khusus menginfeksi limfosit dengan antigen permukaan CD4
+
, yang bekerja 
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sebagai reseptor viral. Subset limfosit ini, yang mencakup limfosit penolong 

dengan peran kritis dalam mempertahankan responsivitas imun, juga 

memperlihatkan pengurangan bertahap bersamaan dengan perkembangan 

penyakit. Mekanisme infeksi HIV yang menyebabkan penurunan sel CD4
+
 

(Ardhiyanti, et al., 2015: 90). 

HIV secara istimewa menginfeksi limfosit dengan antigen permukaan 

CD4, yang bekerja sebagai reseptor viral. Subset limfosit ini, yang mencakup 

limfosit penolong dengan peran kritis dalam mempertahankan responsivitas imun, 

juga memperlihatkan pengurangan bertahap bersamaan dengan perkembangan 

penyakit. Mekanisme infeksi HIV yang menyebabkan penurunan sel CD4
+
 ini 

tidak pasti, meskipun kemungkinan mencakup infeksi litik sel CD4
+
 itu sendiri; 

induksi apoptosis melalui antigen viral, yang dapat bekerja sebagai superantigen; 

penghancuran sel yang terinfeksi melalui mekanisme imun antiviral penjamu dan 

kematian atau disfungsi precursor limfosit atau sel asesorius pada timus dan 

kelenjar getah bening. HIV dapat menginfeksi jenis sel selain limfosit. Infeksi 

HIV pada monosit, tidak seperti infeksi pada limfosit CD4
+
, tidak menyebabkan 

kematian sel. Monosit yang terinfeksi dapat berperang seagai reservoir virus laten 

tetapi tidak dapat diinduksi, dan dapat membawa virus ke organ, terutama otak, 

dan menetap di otak. Patologi terkait HIV melibatkan banyak organ, meskipun 

sering sulit untuk mengetahui apakah kerusakan terutama disebabkan oleh infeksi 

virus lokal atau komplikasi infeksi lain atau autoimun (Ardhiyanti, et al., 2015: 

91). 

Virus HIV menyerang CD4+ baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung, sampul HIV yang mempunyai efek toksik akan menghambat 

fungsi sel T. Secara tidak langsung, lapisan luar protein HIV yang disebut sampul 

gp120 dan anti p24 berinteraksi dengan CD4
+
 yang kemudian akan menghambat 

aktivasi sel yang mempresentasikan antigen (Nursalam dan Kurniawati, 2007).  

Setelah HIV menginfeksi seseorang, kemudian terjadi sindrom retroviral 

akut semacam flu disertai viremia hebat dan akan hilang sendiri setelah 1-3 

minggu. Serokonversi (perubahan antibodi negatif menjadi positif) terjadi 1-3 

bulan setelah infeksi (Mansjoer, 2001). Pada masa ini, tidak ada dijumpai tanda-
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tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat serta test HIV belum 

bisa mendeteksi keberadaan virus ini, tahap ini disebut juga periode jendela 

(window periode) (Runggu, 2009). Kemudian dimulailah infeksi HIV 

asimptomatik yaitu masa tanpa gejala. Dalam masa ini terjadi penurunan CD4
+
 

secara bertahap. Mula-mula penurunan jumlah CD4
+
 sekitar 30-60 sel/tahun, 

tetapi pada 2 tahun berikutnya penurunan menjadi cepat, 50-100 sel/tahun, 

sehingga tanpa pengobatan, rata-rata masa dari infeksi HIV menjadi AIDS adalah 

8-10 tahun, dimana jumlah CD4
+
 akan mencapai <200 sel/ml (Mansjoer, 2001). 

Infeksi HIV biasanya secara klinis tidak bergejala saat terakhir, meskipun 

“periode inkubasi” atau interval sebelum muncul gejala infeksi HIV, secara umum 

lebih singkat pada infeksi perinatal dibandingkan pada infeksi HIV dewasa. 

Selama fase ini, gangguan regulasi imun sering tampak pada saat tes, terutama 

berkenaan degan fungsi sel B; hipergameglobulinemia dengan produksi antibodi 

nonfungsional lebih universal diantara anak-anak yang terinfeksi HIV daripada 

dewasa, sering meningkat pada usia 3 sampai 6 bulan. Ketidakmampuan untuk 

berespon terhadap antigen baru ini dengan produksi immunoglobulin secara klinis 

mempengaruhi bayi tanpa pajanan antigen sebelumnya, berperang pada infeksi 

dan keparahan infeksi bakteri yang lebih berat pada infeksi HIV pediatrik. Deplesi 

limfosit CD4
+
 sering merupakan temuan lanjutan, dan mungkin tidak berkorelasi 

dengan status simtomatik. Bayi dan anak-anak dengan infeksi HIV sering 

memiliki jumlah limfosit yang normal, dan 15% pasien AIDS periatrik mungkin 

memiliki risiko limfosit CD4
+
 terhadap CD8 yang normal. Penjamu yang 

berkembang untuk beberapa alasan menderita imunopatologi yang berbeda 

dengan dewasa, dan kerentanan perkembangan sistem syaraf pusat menerangkan 

frekuensi relatif ensefalopati yang terjadi pada infeksi HIV anak (Ardhiyanti, 

2015: 91). 

 

2.3 Transmisi HIV/AIDS 

 Transmisi HIV/AIDS terjadi melalui cairan tubuh yang mengandung virus 

HIV yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, 
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jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah dan dari ibu 

yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya. Oleh karena itu kelompok risiko 

tinggi terhadap HIV/AIDS dapat diketahui, misalnya pengguna narkotika, pekerja 

seks komersial dan pelanggannya, serta narapidana (Djoerban, et al., 2010).  

 

2.3.1 Transmisi Seksual 

Penularan HIV/AIDS dengan cara transmisi seksual paling sering terjadi, 

penularannya terjadi melalui hubungan seks (homoseksual dan heteroseksual) 

melalui mani (semen), cairan vagina, dan serviks (Ardhiyanti, et al., 2015: 38). 

Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV  tanpa alat 

pelindung bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, 

cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur atau 

mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut masuk ke aliran darah. 

Selama berhubungan juga bisa terjadi lesi mikro pada dinding vagina, dubur, dan 

mulut yang bisa menjadi jalan HIV untuk masuk ke aliran darah pasangan seksual 

(Kurniawati dalam Butarbutar, 2015). 

Berkaitan dengan hubungan seksual maka homoseksual menempati urutan 

pertama, karena HIV berkonsentrasi paling tinggi di sekitar mukosa anus. 

Selanjutnya hubungan seksual multipartner menempati urutan yang kedua. Dapat 

dikemukakan bahwa perilaku yang meningkatkan risiko terkontaminasi infeksi 

HIV antara lain (Manuaba, et al., 2007: 659): 

a. Peilaku seksual dengan risiko tinggi: 

- Homoseksual melalui anal, tanpa kondom 

- Multipartner vagina tanpa kondom 

- Hubungan seksual transvaginal tanpa kondom, sekalipun mempergunakan 

spermiside 

- Hubungan seksual multipartner 

b. Pada para pemakaian jarum suntik multipartner/ tidak steril. 

c. Perilaku seksual yang abnormal: 

- Oral seks antar lelaki 
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- Oral seks antar wanita 

d. Memakai obat atau kebiasaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh: 

- Peminum alkohol 

- Pemakai obat narkotika 

e. Berhubungan seksual pada wanita atau laki dalam fase set point. 

 

2.3.2 Transmisi Non Seksual 

Menurut Murtiastutik dalam Butarbutar (2015), penularan virus HIV non 

seksual terjadi melalui jalur pemindahan darah atau produk darah (seperti; 

transfusi darah, alat suntik, alat tusuk tato, tindik, alat bedah, dan melalui luka 

kecil di kulit), jalur transplantasi alat tubuh, jalur transplasental yaitu penularan 

dari ibu hamil dengan infeksi HIV kepada janinnya. 

HIV dapat menular melalui transmisi parenteral yaitu akibat penggunaan 

jarum suntik dan alat tusuk lainnya seperti alat tindik yang terkontaminasi HIV. 

Penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian menyebabkan tingginya kasus 

HIV/AIDS pada kelompok pengguna napza suntik (IDU). Pada umumnya, 

ibukota dan kota-kota metropolitan mempunyai jumlah pengguna napza suntik 

yang besar (Adisasmoto dalam Sidebang, 2011). 

 Transmisi parenteral lainnya adalah melalui donor/transfusi darah yang 

mengandung HIV. Risiko tertular infeksi HIV lewat transfusi darah adalah >90%, 

artinya bila seseorang mendapat transfusi darah yang terkontaminasi HIV maka 

dapat dipastikan orang tersebut akan menderita HIV sesudah transfusi itu. Di 

negara maju risiko penularan HIV pada penerima transfusi darah sangat kecil, hal 

ini dikarenakan pemilihan donor yang semakin bertambah baik dan pengamatan 

HIV telah dilakukan. Namun demikian, mayoritas populasi dunia tidak memiliki 

akses terhadap darah yang aman. Transmisi HIV dari ibu ke anak dapat terjadi 

melalui rahim (in utero) selama masa perinatal, yaitu minggu-minggu terakhir 

kehamilan dan saat persalinan. 

 HIV tidak menular melalui peralatan makanan, pakaian, handuk, sapu 

tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, ciuman pipi, berjabat tangan, 
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hidup serumah dengan penderita HIV yang bukan mitra seksual dan hubungan 

sosial lainnya. Air susu ibu pengidap HIV, saliva/air liur, air mata, urin serta 

gigitan nyamuk belum terbukti dapat menularkan HIV/AIDS 

 Cara penularan HIV/AIDS menurut (Nursalam dan Kurniawati, 2007: 51-

53) dapat ditularkan melalui 6 cara:  

1) Melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS 

Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV 

tampa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual 

berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lender 

vagina, penis, dubur, atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan 

tersebut masuk ke aliran darah. Selama berhubungan juga bisa terjadi lesi 

mikro pada dinding vagina, dubur, dan mulut yang bisa menjadi jalan HIV 

untuk masuk ke aliran darah pasangan seksual. 

2) Ibu pada bayinya 

Penularan HIV dari ibu bisa terjadi pada saat kehamilan (in utero). 

Berdasarkan laporan CDC Amerika, prevalensi penularan HIV dari ibu ke 

bayi adalah 0,01% sampai 0,7%. Bila ibu baru terinfeksi HIV dan belum ada 

gejala AIDS, kemungkinan bayi terinfeksi sebanyak 20% sampai 35%, 

sedangkan kalau gejala AIDS sudah jelas pada ibu kemungkinannya mencapai 

50%. Penularan juga terjadi selama proses persalinan melalui transfusi 

fotomaternal atau kontak antara kulit dan memberan mukosa bayi dengan 

darah atau sekresi maternal saat melahirkan, semakin lama proses melahirkan, 

semakin besar risiko penularan. Oleh karena itu, lama persalinan bisa 

dipersingkatan dengan operasi section caesaria. Transmisi lain terjadi selam 

periode post partum melalui ASI. Risiko bayi tertular melalui ASI dari ibu 

yang positif sekitar 10%.  

3) Transfusi darah, produk darah dan organ donor 

Sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk 

kepembuluh darah dan menyebar keseluruh tubuh, resiko penularan melalui 

jalur transfusi darah tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh karena teknologi 

saat ini belum mampu mendeteksi RNA HIV dalam kurun waktu 1-2 minggu 
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setelah terinfeksi karena rendahnya jumlah virus dalam darah, selain itu HIV 

juga dapat menular melalui transplantasi organ. 

4) Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril 

Alat pemeriksaan kandungan seperti speculum, tenakulum dan alat- 

alat lain yang menyentuh darah, cairan vagina atau air mani yang terinfeksi 

HIV, dan langsung digunakan untuk orang lain yang tidak terinfeksi bisa 

menularkan HIV di kutip dari. 

5) Alat-alat untuk menoreh kulit  

Alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau silet yang tidak disterilkan 

dulu dapat menularkan HIV.  

6) Menggunakan jarum suntik secara bergantian 

Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan, maupun yang 

digunakan oleh para penguna narkoba (injecting Drug User-IDU) sangat 

berpotensi menular HIV. Selain jarum suntik, pada para pemakai IDU secara 

bersama-sama juga menggunakan tempat penyampuran, pengaduk, dan gelas 

pengoplos obat, sehingga berpotensi tinggi untuk menularkan HIV. 

Menurut (Nursalam dan Kurniawati, 2007: 52) HIV tidak menular melalui 

peralatan makan, pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara 

bersama-sama, berpelukan, ciuman pipi, berjabat tangan dan hidup serumah 

dengan penderita HIV. 

  

2.4 Antiretroviral Therapi (ART) 

 Obat antiretroviral (ARV) ditemukan pertama kali pada tahun 1996. 

Meskipun belum mampu menyembuhkan penyakit dan menambah tantangan 

dalam hal efek samping serta resistensi kronis terhadap obat, namun secara 

dramatis Antiretroviral Therapy (ART) menurunkan angka kematian dan 

kesakitan, meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), 

dan meningkatkan harapan masyarakat, sehingga pada saat ini HIV dan AIDS 

telah diterima sebagai penyakit yang dapat dikendalikan dan tidak lagi dianggap 

sebagai penyakit yang menakutkan (Direktorat Jenderal PP dan PL, 2011: 1). 
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ODHA harus mendapatkan informasi yang lebih mengutamakan manfaat 

ART sebelum terapi dimulai. Bila informasi dan perawatan HIV dimulai lebih 

awal sebelum memerlukan ART, maka pasien mempunyai kesempatan lebih 

panjang untuk mempersiapkan diri demi keberhasilan ART jangka panjang. 

Melalui konseling pra-ART yang meliputi cara dan ketepatan minum obat, efek 

samping yang mungkin terjadi, interaksi dengan obat lain, pemantauan keadaan 

klinis dan pemantauan pemeriksaan laboratorium secara berkala termasuk 

pemeriksaan jumlah CD4 (Direktorat Jenderal PP dan PL, 2011: 7). 

Pemerintah merekomendasikan untuk memulai ART pada semua ODHA. 

Inisiasi ART secara dini terbukti bermanfaat secara klinis, berguna untuk 

pencegahan, meningkatkan harapan hidup dan menurunkan insiden infeksi terkait 

HIV dalam populasi. Rekomendasi inisiasi ART pada dewasa dan anak dapat 

dilihat dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Rekomendasi Inisiasi ART pada Dewasa dan Anak 

Populasi Rekomendasi 

Dewasa dan anak ≥ 5 tahun 

Inisiasi ART pada orang terinfeksi HIV stadium klinis 3 dan 4, atau 

jika jumlah CD4 ≤ 350 sel/mm3 

Inisiasi ART tanpa melihat stadium klinis WHO dan berapapun 

jumlah CD4 

- Koinfeksi TB 

- Koinfeksi Hepatitis B 

- Ibu hamil dan menyusui terinfeksi HIV 

- Orang terinfeksi HIV yang pasangannya HIV negatif (pasangan 

serodiskordan), untuk mengurangi risiko penularan 

- LSL, PS, Waria, atau Penasunb  

- Populasi umum pada daerah dengan epidemi HIV meluas 

Anak < 5 tahun 
Inisiasi ART tanpa melihat stadium klinis WHO dan berapapun 

jumlah CD4 

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2014: 32. 

 

Ada beberapa jenis obat ARV yang menyerang virus HIV dengan cara 

yang berbeda, yaitu Protease Inhibitor (PI) menghambat dengan cara memotong 

virus baru menjadi potongan khusus. Yang kedua adalah Nucleoside Reverse 
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Transcriptase Inhibitor (NRTI), biasanya disebut analog nukleosida. Obat 

golongan ini menghambat dengan cara merubah kode genetik HIV, dari RNA 

menjadi DNA. Yang ketiga adalah Non-Nucleoside Reverse Transcriptase 

Inhibitor (NNRTI). Golongan obat ini menhambat dengan cara yang berbeda.  

Golongan keempat adalah fusion dan attachment inhibitor yang menghambat 

pengikatan virus pada sel. Golongan obat yang terbaru adalah integrase inhibitor 

yang menghambat pemanduan kode genetik HIV dengan kode genetik sel 

(Direktorat Jenderal PP dan PL, 2011: 19). 

Prinsip pemberian ARV adalah harus menggunakan 3 jenis obat yang 

ketiganya harus terserap dan berada dalam dosis terapeutik dalam darah, dikenal 

dengan highly active antiretroviral therapy (HAART). Istilah HAART sering 

disingkat menjadi ART (antiretroviral therapy) atau terapi ARV. Pemerintah 

menetapkan paduan yang digunakan dalam pengobatan ARV dengan berdasarkan 

pada 5 aspek yaitu efektivitas, efek samping/toksisitas, interaksi obat, kepatuhan, 

dan harga obat. Konseling terapi yang memadai sangat penting untuk terapi 

seumur hidup dan keberhasilan terapi jangka panjang. Isi dari konseling terapi ini 

termasuk: kepatuhan minum obat, potensi/kemungkinan risiko efek samping atau 

efek yang tidak diharapkan atau terjadinya sindrom pulih imun (Immune 

Reconstitution Inflammatory Syndrome/ IRIS) setelah memulai terapi ARV, 

terutama pada ODHA dengan stadium klinis lanjut atau jumlah jumlah CD4 <100 

sel/mm3, dan komplikasi yang berhubungan dengan terapi ARV jangka panjang. 

Orang dengan HIV harus mendapatkan informasi dan konseling yang benar dan 

cukup tentang terapi antiretroviral sebelum memulainya. Hal ini sangat penting 

dalam mempertahankan kepatuhan minum ARV karena harus diminum selama 

hidupnya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum ARV adalah penyediaan 

ARV secara cuma-cuma, kemudahan minum obat dan kesiapan untuk 

meminumnya. Setelah dilakukan konseling kepatuhan, ODHA diminta 

berkomitmen untuk menjalani pengobatan ARV secara teratur untuk jangka 

panjang. Konseling meliputi cara dan ketepatan minum obat, efek samping yang 

mungkin terjadi, interaksi dengan obat lain, monitoring keadaan klinis dan 
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monitoring pemeriksaan laboratorium secara berkala termasuk pemeriksaan CD4 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014: 29).  

 

2.5 Ibu Rumah Tangga 

Ibu rumah tangga merupakan wanita yang mengatur penyelenggaraan 

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

berbagai pekerjaan di rumah tangga (tidak bekerja di kantor) (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2016). Sedangkan Vuuren dalam Dwijayanti (1999), 

menyatakan bahwa pekerjaan kaum wanita adalah memasak di rumah, menjahit, 

berbelanja, menyetrika pakaian dan mengurus anak.  

Menurut Kartono (2007), ibu memiliki peranan sebagai berikut:  

1) Peranan sebagai istri, mencakup sikap hidup yang mantap, bisa mendampingi 

suami dalam situasi yang bagaimanapun juga, disertai rasa kasih sayang, 

kecintaan, loyalitas dan kesetiaan pada partner hidupnya. 

2) Peranan sebagai partner seks, mengimplikasi hal sebagai berikut: terdapatnya 

hubungan hetero-seksual yang memuaskan, tanpa disfungsi (gangguan-

gangguan fungsi) seks.  

3) Fungsi sebagai ibu dan pendidik, bila ibu tersebut mampu menciptakan iklim 

psikis yang gembira-bahagia dan bebas: sehingga suasana rumah tangga 

menjadi semarak, dan bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, 

menyenangkan serta penuh kasih sayang.  

4) Peranan wanita sebagai pengatur rumah tangga, Dalam hal ini terdapat relasi-

relasi formal dan semacam pembagian kerja (devision of labour): dimana 

suami terutama sekali bertindak sebagai pencari nafkah, dan istri berfungsi 

sebagai pengurus rumah tangga.  

5) Peranan sebagai partner hidup, peranan sebagai partner hidup memerlukan: 

tact, kebijaksanaan, mampu berpikiran luas, dan sanggup mengikuti gerak 

langkah atau karier suaminya. 
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2.6 Pengetahuan (Knowledge)  

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, telinga, hidung dan 

sebagainya). Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan (Notoatmodjo, 2007):  

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu.  

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekedar dapat menyebutkan obyek tersebut, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterprestasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya tersebut. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi dapat diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang telah diketahui 

tersebut pada situasi yang lain. 

4) Analisis (Analysis)  

Kemampuan menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen 

tetapi masih dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. 

5) Sintesis (Syntesis) 

Menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.  

6) Evaluasi (Evaluation) 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian 

terhadap sesuatu materi atau objek (Notoadmodjo, 2003). 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden.   
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2.7 Perilaku Seksual 

2.7.1 Pengertian Perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku seksual yang pernah dilakukan 

seseorang dengan lawan jenis maupun sesama jenis seperti pegangan tangan, 

necking, petting, sampai akhirnya intercourse (Lapau, 2015: 257). Perilaku 

seksual adalah perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual. Perilaku 

seksual merupakan tindakan yang mempengaruhi proses reproduksi yang terkait 

dengan afeksi seksual terhadap lawan jenis, yaitu tindakan dan ekspresi seksual 

serta tindakan-tindakan yang dilakukan akibat hubungan seksual yang tidak sehat. 

Perilaku seksual yaitu, segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat untuk 

mempertemukan dua jenis alat kelamin, baik dengan lawan jenisnya maupun 

dengan sesama jenis. 

 

2.7.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual 

 Perilaku seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1) Dorongan Seksual 

Dorongan seksual adalah suatu bentuk keinginan yang bersifat erotis 

yang mendorong orang untuk melakukan aktivitas dan hubungan seksual. 

Dorongan seksual muncul pada saat remaja karena pengaruh hormon seks. 

Tanpa dorongan seksual tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas 

seksual dan hubungan seksual. Tanpa dorongan seksual, berbagai fungsi 

seksual yang lain menjadi terganggu. Dorongan seksual dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu hormon testosteron, rangsangan seksual yang diterima, 

keadaan kesehatan tubuh, faktor psikososial, dan pengalaman seksual 

sebelumnya. Apabila faktor-faktor tersebut mendukung, maka dorongan 

seksual akan baik. Sebaiknya apabila faktor-faktor tersebut tidak mendukung, 

maka dorongan seksual menurun atau bahkan lenyap sama sekali 

Seseorang yang mengalami kekurangan hormon testosteron atau 

mengalami gangguan, maka dorongan seksualnya akan turut menurun. 

Dorongan seksual akan semakin kuat apabila terdapat rangsangan seksual dari 
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luar, baik berupa rangsangan fisik maupun rangsangan psikis. Berbagai bentuk 

rangsangan fisik, seperti ciuman dan rabaan. Sedangkan rangsangang psikis 

dapat berupa rangsangan audio-visual, seperti suara merdu, gambar erotis dan 

bau parfum. 

Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, maka dorongan 

seksual juga kan menurun. Demikian halnya jika terjadi hambatan psikis, 

seperti kekecewaan atau tekanan mental yang berat juga menurunkan 

dorongan seksual. Dan jika pengalaman seksual sebelumnya selalu 

memuaskan, sangat mungkin dorongan seksualnya juga semakin kuat, 

sebaliknya apabila pengalaman seksual yang dirasakan sebelumnya tidak 

menyenangkanatau bahkan menyakitkan seperti akibat perkosaan, maka 

dorongan seksual akan tertekan atau bahkan lenyap sama sekali. 

2) Nilai-nilai Sosiokultural dan Moral 

Ekspresi dorongan seksual sangat diatur oleh nilai-nilai sosio kultural 

dan moral yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, misalnya dalam 

agama Islam telah mengatur masalah seksualitas dalam hukum nikah dan 

melarang adanya perzinahan atau free sex. Nilai yang mengatur standar 

perilaku seksual dapat pula ditentukan oleh masyarakat yang biasanya 

diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. 

Meskipun sering terjadi modifikasi dalam proses perkembangannya. Pada 

dasarnya nilai dan moral yang mengatur masalah seksualitas berbeda-beda 

ditiap daerah bergantung pada adat kebiasaan masing-masing daerah. 

3) Pengetahuan Seksual 

Tokoh masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa perilaku 

seksual sebagai masalah pribadi. Hal tersebut menyebabkan perbedaan 

pendapat tentang pentingnya pendidikan seks diluar rumah. Sehingga sebagian 

dari masyarakat Indonesia masih kurang mendapat pengetahuan tentang 

seksualitas dan perilaku seksual berisiko, kondisi ini mengakibatkan persepsi 

yang salah tentang seksualitas sehingga mempengaruhi perilaku seksual yang 

cenderung pada perilaku seksual yang berisiko tertular PMS dan HIV/AIDS. 
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4) Fungsi Seksual 

Fungsi seksual juga sangat mempengaruhi perilaku seksual. Seseorang 

dengan fungsi seksual yang normal, perilaku seksualnya berbeda dengan 

mereka yang fungsi seksualnya mengalami gangguan. Misalnya, pria yang 

mengalami disfungsi ereksi akan merasa kecewa dan rendah diri sehingga 

tertekan saat melakukan hubungan seks atau lebih parahnya bahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2.7.3 Bentuk Perilaku Seksual 

 Perilaku seksual sebagai bentuk ekspresi dari dorongan seksual dapat 

meliputi aktivitas seksual dan hubungan seksual. Aktivitas seksual adalah segala 

bentuk perilaku yang memmberikan rangsangan seksual sehingga dapat 

menimbulkan reaksi seksual, kecuali hubungan seksual. Aktivitas seksual 

meliputi: 

a. Berciuman (kissing), adalah saling melekatkan bibir atau hidung; 

b. French kiss, adalah berciuman dengan bibir dan mulut terbuka dan 

menggunakan lidah; 

c. Necking, beberapa orang yang merasakan kenikmatan untuk menghisap atau 

menggigit dengan gemas pasangan mereka kadang-kadang pada leher, buah 

dada, atau paha yang menyebabkan sebuah tanda memar atau merah; 

d. Petting adalah merasakan dan mengusap-usap tubuh pasangannya termasuk 

lengan, dada, buah dada, kaki dan kadang-kadang kemaluan diluar maupun 

didalam pakaian; 

e. Oral seks meliputi fellatio dan cunnilingus, oral seks sendiri diartikan sebagai 

perilaku seksual yang menggunakan mulut untuk merangsang daerah genital 

pasangannya. Definisi fellatio adalah mencium, menjilat, dan menghisap 

penis. Sedangkan cunnilingus adalah mencium, menjilat dan menghisap 

kemaluan wanita di daerah klitoris dan vagina.  

 Sedangkan hubungan seksual adalah bersatunya dua orang secara seksual, 

yang dilakukan setelah pasangan pria dan wanita menikah. Pendapat lain 
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mengenai hubungan seks adalah kontak jasmaniah antar manusia untuk 

memperoleh kenikmatan.     

 

2.7.4 Perilaku Seksual yang Sehat 

 Perilaku seksual yang sehat ialah semua bentuk perilaku seksual yang 

dapat dinikmati dan tidak menimbulkan akibat berupa gangguan fisik atau mental. 

Jadi dua hal penting yang menjadi syarat suatu perilaku seksual sehat, yaitu dapat 

dinikmati dan tidak menimbulkan akibat buruk, baik fisik maupun mental artinya, 

jika perilaku seksual dapat dinikmati namun menimbulkan akibat buruk secara 

fisik maupun mental maka perilaku seksual tersebut dinyatakan tidak sehat. 

Demikian halnya jika perilaku seksual tidak berakibat secara fisik atau mental 

namun tidak dapat dinikmati maka dikatakan perilaku seksual yang tidak sehat. 

 Akibat fisik yang ditimbulkan dapat berupa rasa sakit ketika melakukan 

hubungan seksual, kehamilan yang tidak diharapkan, dan penularan Penyakit 

Menular Seksual (PMS) khusunya HIV/AIDS. Beberapa akibat secara mental 

adalah ketidakpuasan, kekecewaan, kecemasan, perasaan bersalah, dan gejala 

psikosomatik seperti pusing dan sukar tidur. 

 

2.7.5 Perilaku Seksual yang Bebas atau Tidak Sehat 

 Perilaku seksual yang bebas atau tidak sehat adalah semua bentuk perilaku 

seksual yang dilakukan dengan banyak pasangan. Perilaku seksual cenderung 

dilakukan dengan siapa saja yang disukai dan bersedia melakukannya. Selain itu 

perilaku seksual bebas dapat menimbulkan beberapa akibat, antara lain penularan 

PMS khususnya HIV/AIDS dan kehamilan yang tidak diinginkan. Perilaku 

seksual bebas adalah perilaku seksual yang cenderung merupakan perilaku seksual 

yang tidak sehat. 
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2.8 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

2.8.1 Pengertian ODHA 

ODHA adalah singkatan dari Orang Dengan HIV/AIDS, sebagai pengganti 

istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa orang tersebut sudah 

secara positif didiagnosia terinfeksi HIV. Orang dengan HIV positif sangat rentan 

terhadap serangan virus sehingga kondisi tubuh dapat melemah secara cepat dan 

berkembang menjadi AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

(Kaplan,1993; Taylor, 1999; Sarafino, 2002). Sekalipun demikian, tidak ada 

batasan waktu yang pasti kapan orang dengan HIV positif akan mengalami AIDS 

(Emery dan Oltmanns, 2000). Diperkirakan waktu antara terinfeksi HIV dan 

terbentuknya AIDS bervariasi antara 1-10 tahun, dengan perkiraan rata-rata waktu 

7 tahun -8 tahun (Kaplan, 1993). 

Transmisi HIV ke dalam tubuh seseorang berlangsung melalui pertukaran 

cairan tubuh saat melakukan hubungan seksual, melalui darah seperti transfusi 

darah yang berasal dari donor yang positif HIV, ataupun dari ibu yang positif HIV 

kepada bayi yang dilahirkan atau disusuinya. Selain itu, pemakaian jarum suntik 

secara bersama-sama dengan orang yang sudah terinfeksi HIV dapat menjadi 

sarana transmisi HIV (Taylor, 1999). 

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa ODHA adalah 

orang yang setelah menjalani tes/ pemeriksaan darah dinyatakan terinfeksi 

HIV/AIDS. Adapun yang dimaksud dengan HIV adalah suatu virus yang 

menyerang dan menurunkan fungsi kekebalan tubuh seseorang, membuat orang 

tersebut rentan terhadap virus atau penyakit lainnya. Virus tersebut masuk ke 

dalam tubuh melalui cairan tubuh (sperma) saat melakukan hubungan seksual, 

penggunaan jarum suntik bersama, atau melalui ibu kepada bayi yang dilahirkan 

atau disusui. Dalam rentang waktu tertentu, HIV dapat berkembang menjadi 

AIDS yang ditandai oleh sejumlah kumpulan gejala. 
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2.9 Kerentanan Perempuan Terhadap HIV/AIDS 

 Kerentanan perempuan terhadap penularan penyakit seperti HIV kian 

mengalami peningkatan dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: level 

individu yaitu faktor biologis dan dihubungkan dengan penyakit yang dialami; 

level rumah tangga dan masyarakat yaitu status sosial, ekonomi, budaya, stigma 

dan diskriminasi, ketimpangan gender, akses yang tidak merata terhadap 

pendidikan, paparan media masa, perilaku dan kekerasan dalam keluarga; level 

makro adalah faktor lingkungan dan institusi seperti geografi, migrasi, pelayanan 

publik, kebijakan, akses ke layanan kesehatan maupun informasi, serta otonomi 

sering membuat perempuan di banyak negara tidak menyadari bahaya HIV dan 

AIDS. 

 Beberapa faktor kerentanan perempuan yang membuat mereka relatif lebih 

rentan terinfeksi HIV maupun Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah: 

1. Kerentanan biologis 

Organ reproduksi yang dimilki perempuan letaknya tersembunyi 

sehinggan tidak mudah terdeteksi apabila terdapat keluhan. Selain itu struktur di 

dalam vagina yakni selaput mukosa yang luas dan dinding vagina sendiri 

memiliki lapisan tipis yang mudah luka/ iritasi. Anatomi ini memudahkan air 

mani bertahan lebih lama dalam rongga vagina bila terjadi penetrasi, sehingga bila 

terjadi penetrasi penis dengan kekerasan/ paksaan ataupun penis dengan IMS akan 

lebih memudahkan terjadinya penularan. Apabila bila ada luka di vagina yang 

terjadi akibat hubungan seks yang tidak diinginkan (dengan paksaan) dan tidak 

aman (tanpa kondom, sehingga virus HIV bisa berpindah). Risiko penularan juga 

akan meningkat 2-4 kali bila terdapat IMS. 

Alasan biologis lainnya yang menyebabkan perempuan rentan terinfeksi 

HIV dan penyakit menular seksual lainnya adalah sistem kekebalan tubuhnya 

yang dapat bereaksi berbeda terhadap HIV. Perempuan dengan HIV positif lebih 

berisiko tinggi terkena kanker serviks daripada perempuan tanpa HIV. Selain itu, 

perempuan yang telah mendapatkan pengobatan ARV mendapatkan efek samping 

yang lebih kuat daripada laki-laki. 
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2. Kerentanan Ketimpangan dan Ketidakadilan Gender 

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya oleh masyarakat. 

Kesenjangan atau ketimpangan gender merupakan suatu kondisi yang 

menunjukan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. 

Ketidakseimbangan ini terjadi dalam pekerjaan, pendapatan, kesempatan, dan 

penghargaan. 

Sedangkan ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan 

berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih 

kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, 

persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang 

sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.  

Posisi tawar perempuan yang tidak setara membuat perempuan 

dikonstruksikan untuk bersikap penurut, pasif, sabar, dan setia. Sementara laki-

laki dikonstruksikan untuk berperan sebaliknya yaitu dominan, agresif, 

mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, dan dianggap wajar bila mempunyai 

lebih dari satu pasangan, baik sebelum menikah, di dalam pernikahan maupun di 

luar pernikahan. Sehingga penomorduaan perempuan yang terjadi menyebabkan 

perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk menempatkan diri secara setara dalam 

hubungan seksual dengan suami atau pasangannya. Perempuan tidak dapat 

menolak hubungan seksual ataupun menuntut seks yang aman, misalnya 

menegosiasikan penggunaan kondom kepada suami atau pasangannya, meskipun 

ia tahu suaminya itu memiliki banyak  pasangan lain selain dirinya. Selain itu 

seorang istri diharapakan untuk selalu setia kepada suami mereka, tetapi tidak 

meminta kesetiaan dari sang suami. 

3. Kerentanan Sosial 

Kerentanan sosial yang terjadi dapat berupa : 

a. Adanya pelecehan dan kekerasan seksual 

b. Kurang akses pendidikan dan pelayanan kesehatan 

c. Menjadi korban perdagangan perempuan 

d. Menjadi korban perkosaan dan incest 
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e. Perempuan dituntut untuk menjalankan peran sebagai pengasuh dan perawat, 

ketika pacar, suami, orang tua maupun anaknya sakit. Tapi ketika dirinya 

sendiri sakit dan butuh perawatan, mereka sering terabaikan. Bahkan di 

Bostwana, Afrika Selatan para nenek pun harus mau terlibat lebih banyak 

ketimbang kakek dalam merawat cucu-cucunya yang menjadi yatim piatu 

karena ayah-ibunya meninggal karena AIDS. 

4. Kerentanan Ekonomi 

Perempuan sering kali tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga 

tergantung kepada orang lain dalam hal ini suami atau pasangannya dalam 

menafkahi hidupnya. Kalaupun bekerja, upahnya seringkali lebih rendah 

dibanding laki-laki walaupun ia mempunyai kemampuan sama dalam 

mengerjakan tugas tersebut. Di sisi lain perempuan juga sering mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan modal atau kredit usaha; atau hak warisnya sering 

dikurangi sehingga ia tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya tanpa bantuan 

orang lain. 

5. Kerentanan Kultural 

Perempuan sulit untuk mendiskusikan keinginan dan keselamatan 

tubuhnya sendiri. Juga masih adanya tradisi yang merugikan perempuan seperti 

dijodohkan, dipaksa menikah, dipaksa jadi pekerja seks atau janda dalam usia 

muda agar harganya meningkat sebagai pekerja seks, seperti yang terjadi di 

beberapa daerah penghasil pekerja seks. Ada pula tradisi yang membuat 

perempuan lebih mudah dan rentan terinfeksi HIV, seperti adat turun ranjang di 

Sumatera Utara, dimana seorang perempuan diharapkan mau menikah dengan 

suami dari kakak perempuannya yang meninggal dunia. Pernikahan semacam itu 

mengandung risiko tinggi, mengingat riwayat perilaku seksual sebelumnya yang 

mungkin saja berisiko menularkan HIV. 

Atau terdapat tradisi lain yang memudahkan transmisi HIV seperti sifon 

atau tradisi sunat pada laki-laki remaja di Nusa Tenggara Timur, untuk 

penyembuhan luka sunat ini remaja laki-laki tersebut diharuskan melakukan 

hubungan seks dengan perempuan. Ritual ini dimaksudkan sebagai pendingin luka 

agar cepat sembuh, namun dampaknya adalah meningkatnya risiko kepada 
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perempuan yang disetubuhinya untuk terkena Infeksi Menular Seksual maupun 

HIV/AIDS  

 

2.10 Program HIV/AIDS terhadap ODHA Perempuan 

2.10.1  Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT) 

 Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT) atau terjemahan 

bebas: pencegahan penularan hiv dari ibu ke anak merupakan  salah  satu 

alternatif untuk memutus mata rantai penularan HIV sehingga dapat  

meminimalisasi tingkat penularan HIV lewat perinatal. Kegiatan ini bersifat 

edukasi promotif bagi para ibu hamil dan perempuan subur. Ada beberapa alasan 

yang  menyebutkan  bahwa  pencegahan   penularan HIV dari  ibu  ke bayi 

merupakan  sebuah  upaya yang penting yaitu 88,9% perempuan HIV positif 

berada dalam usia reproduksi aktif, lebih dari  90%  kasus bayi  yang  terinfeksi  

HIV ditularkan melalui proses dari ibu ke bayi. Sejak tahun 2007, upaya  

pencegahan penularan HIV melalui ibu ke bayi telah dilaksanakan dalam skala 

yang  masih  terbatas (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).  

Hingga tahun 2008 telah tersedia layanan PMTCT sebanyak 30 layanan, 

dimana jumlah ibu hamil yang mengikuti tes HIV sebanyak 5.167 orang dimana 

1.306 (25%) diantaranya terinfeksi HIV, namun baru 165 orang atau 12,6% yang 

memperoleh ARV prophylaxis yang dilaksanakan di 30 unit layanan. Layanan 

PMTCT saat ini diseluruh wilayah di Indonesia yaitu memiliki sebanyak 81 

layanan. Program PMTCT sekarang memberikan layanan dalam 4 pilar yakni:   

1) Prong 1: pencegahan  primer HIV di antara wanita usia reproduksi di dalam 

layanan yang berkaitan dengan kesehatan  reproduksi seperti perawatan 

kehamilan, melahirkan/ persalinan dan kesehatan lainnya dan titik HIV 

pelayanan, termasuk bekerja dengan struktur masyarakat.  

2) Prong 2: menyediakan  konseling  yang  tepat dan  dukungan  untuk  

perempuan  yang  hidup dengan HIV untuk memungkinkan mereka membuat 

keputusan tentang masa reproduksi mereka, dengan perhatian khusus untuk 

mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.  
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3) Prong 3: ibu hamil yang hidup dengan HIV, tes HIV dan menjamin akses 

terhadap obat antiretroviral yang akan membantu kesehatan sendiri ibu dan 

mencegah infeksi yang ditularkan kepada bayinya  selama  kehamilan, 

persalinan dan  menyusui.  

4) Prong 4: integrasi yang  lebih baik dari  perawatan HIV, pengobatan dan 

dukungan  bagi  perempuan  ditemukan positif dan keluarga mereka (Modul 

PMTCT Departemen kesehatan Republik Indonesia, 2008).  

Bentuk implementasi program yang telah dicanangkan dalam Pedoman 

Nasional Pencegahan HIV dari ibu ke bayi memiliki dua aktifitas penting dari 

beberapa implementasi yaitu mobilisasi masyarakat dan partisipasi laki-laki. 

Implementasi lain yang penting seperti konseling dan peningkatan kapasitas 

pemangku kepentingan (Modul PMTCT Departemen kesehatan Republik 

Indonesia, 2008). 

Implementasi pertama: bentuk mobilisasi masyarakat, yaitu upaya 

penyebarluasan pesan-pesan tentang HIV/AIDS untuk meningkatkan kepedulian 

masyarakat terhadap masalah HIV/AIDS serta mengurangi stigma dan 

diskriminasi terhadap orang yang tertular HIV. Implementasi kedua: partisipasi 

laki-laki yang dimaksudkan untuk mendukung ibu hamil agar datang ke pelayanan 

kesehatan ibu dan anak, dan membantu memberi keputusan akan hal-hal penting 

tentang HIV. Implementasi ketiga: Konseling dimana pada ibu hamil dan 

pasangannya bisa mendapatkan informasi yang benar segala hal tentang HIV. 

implementasi keempat peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dimana 

pentingnya tenaga kesehatan, aktivis LSM, ataupun kader masyarakat 

meningkatkan pengetahuannya tentang upaya pencegahan penularan HIV dari ibu 

ke bayi (Modul PMTCT Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008). 
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Sumber: Modul PMTCT Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008 

Gambar 2.2 Alur Upaya PMTCT yang Komprehensif 

 

Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan dalam program PMTCT tersebut 

meliputi 4 konsep dasar: (1) Mengurangi jumlah ibu hamil dengan HIV positif, 

(2) Menurunkan viral load serendah-rendahnya, (3) Meminimalkan paparan janin/ 

bayi terhadap darah dan cairan tubuh ibu HIV positif, dan (4) Mengoptimalkan 

kesehatan dari ibu dengan HIV positif. 

Dukungan Psikologis & Sosial 

Bayi HIV Positif 

Perempuan Hamil HIV Positif 
ke Bayi Cegah penularan HIV 

Bayi HIV Negatif 

Cegah Kehamilan tak Direncanakan 
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Sumber : Modul PMTCT Departemen kesehatan Republik Indonesia, 2008 

Gambar 2.3 Bagan Penularan HIV kepada Perempuan dan Anak, dari Suami/Pasangan 

 

Selain program PMTCT, kegiatan pencegahan meliputi upaya pencegahan 

baik melalui jalur hubungan seksual, jarum suntik yang dipakai bersama oleh 

pengguna narkoba suntikan, maupun upaya pencegahan penularan dari ibu hamil 

HIV positif ke bayinya. Upaya pencegahan penularan di kalangan layanan 

kesehatan dilaksanakan dengan mengamalkan kewaspadaan universal 

(Kementrian Kesehatan RI, 2007: 47). 

Upaya pencegahan harus terkait dalam perawatan, yang meliputi kegiatan: 

a. Penyuluhan 

Berbagai upaya penyuluhan dengan komuniksasi, informasi dan 

edukasi diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya 

memahami cara penularan serta melindungi diri dan keluarga dari penularan 

HIV-AIDS. Ini berarti menumbuhkan gaya hidup sehat serta meninggalkan 

perilaku berisiko. Selain itu masyarakat juga perlu menyadari pentingnya 

mengetahui status HIV terutama bagi mereka yang pernah melakukan 

perilaku berisiko atau berisiko tertular dari pasangan. Upaya penyuluhan ini 

perlu dilaksanakan pada tingkat keluarga, sekolah dan masyarakat. 

(Kemenkes, 2007:48) 

Istri tertular HIV 

1. 1. Seks tanpa kondom dengan 

perempuan lain (PSK) 

2. 2. Penggunaan narkoba 

suntikan (jarum tak steril, 

pakai bergantian) 

3. 3. Istri yang terinfeksi 

4.  

Tertular HIV 
Hubungan seks tanpa 

kondom dengan istri 

Istri hamil dengan 

HIV dan AIDS 

Bayi bereisiko tertular 

HIV 
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b. Promosi kondom dan perilaku seksual yang lebih aman. 

Infeksi menular seksual dapat meningkatkan risiko HIV secara nyata 

karena itu upaya pencegahan infeksi menular seksual amat penting dilakukan. 

Penggunaan kondom di lokalisasi yang diharapkan dapat mencapai 50 % 

sampai saat ini belum tercapai. Begitu pula diagnosis dan terapi infeksi 

menular seksual perlu dipertajam sehingga penyakit ini dapat dikurang 

seminimal mungkin di masyarakat. (Kemenkes, 2007:48). 

c. Pengurangan dampak buruk bagi para penasun, seperti pertukaran alat suntik 

steril, terapi rumatan metadon oral. 

d. Penerapan kewaspadaan universal 

e. Profilaksis pasca pajanan. 

f. Layanan Transfusi Darah yang Aman 

Upaya untuk mencegah penularan HIV melalui jalur transfusi darah ini 

telah dimulai sejak tahun 1992 dengan melakukan skrining darah yang akan 

ditransfusikan. Namun kebutuhan darah mendadak di daerah yang belum 

mempunyai layanan transfusi darah dapat berisiko penularan HIV karena transfusi 

darah tidak dilaksanakan secara darurat dan tidak disertai skrining HIV (Gunung, 

2003: 39) 

 

2.10.2 Strategic Use of Antiretroviral (SUFA) 

Program penanggulangan AIDS di Indonesia, menuju pada getting 3 

zeroes, yaitu zero new infection, zero AIDS-related death, dan zero stigma and 

discrimination. Untuk mempercepat tujuan tercapainya getting 3 zeroes, maka 

dikembangkan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dengan 

melibatkan peran aktif komunitas dengan pendekatan strategi pemberian obat 

ARV/ Strategic Use Of Antiretroviral (SUFA) sebagai pencegahan dan 

pengobatan infeksi HIV. Pedoman ini merupakan pembaharuan atas 

perkembangan pengobatan HIV dan AIDS, dan menyelaraskan terapi ARV pada 

dewasa, remaja, dan anak serta ibu hamil (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 8). 
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Kementerian Kesehatan RI meluncurkan inisiatif penggunaan 

Antiretroviral (ARV) untuk Pengobatan dan Pencegahan atau dikenal dengan 

Strategic Use of ARV (SUFA) pada pertengahan tahun 2013, yang bertujuan 

meningkatkan cakupan tes HIV, meningkatkan cakupan ART serta meningkatkan 

retensi terhadap ART. SUFA telah dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota dan akan 

diperluas secara bertahap pada tahun 2014 menjadi total 75 Kabupaten/Kota 

(Depkes RI, 2014). Program SUFA adalah kebijakan Kemenkes RI yaitu 

pemberian ARV sedini mungkin begitu seseorang terdiagnosis HIV tidak perlu 

menunggu timbulnya gejala klinis (KPA Bali, 2015). Dukungan pemerintah 

melalui program SUFA dalam terapi ODHA memungkinkan terapi ARV 

dilakukan secara dini (Kemenkes RI, 2013). Dalam implementasinya, SUFA 

menekankan pada TOP, merupakan kepanjangan dari Temukan, Obati, dan 

Pertahankan, yang memiliki makna sebagai berikut (Depkes RI, 2014): 

a. Temukan yang positif, memiliki arti menawarkan tes HIV kepada semua 

orang yg memiliki perilaku berisiko, penawaran tes HIV rutin kepada ibu 

hamil, pasien TB, Hepatitis, IMS, pasangan ODHA. Untuk populasi kunci 

yang status HIV nya masih negatif, dilakukan tes ulang minimal setiap 6 

bulan. 

b. Obati yang ditemukan, yaitu memberikan pengobatan bagi mereka yang sudah 

memenuhi kriteria yaitu: memulai pengobatan Antiretroviral (ARV) secara 

dini bila jumlah CD4 350 atau memulai pengobatan ARV tanpa melihat 

jumlah CD4-nya pada ODHA dengan stadium klinis AIDS 3 atau 4, ibu hamil, 

pasien TB, pasien Hepatitis dan populasi kunci yang HIV (+). Obat ARV 

dapat berupa kombinasi beberapa obat atau obat Kombinasi Dosis Tetap atau 

Fixed Dose Combination (KDT/FDC). Seperti kita ketahui, semakin dini 

penderita HIV diberikan antiretroviral, maka jumlah virus dalam darahnya 

akan menurun dan risiko penularan kepada orang lain juga berkurang, 

sehingga mutu hidupnya pun menjadi lebih baik. 

c. Pertahankan yang diobati. Artinya, memastikan pasien patuh minum obat 

seumur hidup dengan memberikan pendampingan terutama pada awal 
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pengobatan, serta memberikan dukungan yang tepat dari keluarga, komunitas, 

kelompok dukungan sebaya dan layanan kesehatan. 

 

2.11 Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial) 

 Bandura memiliki pemikiran walaupun prinsip sosial cukup menjelaskan 

dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua 

fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. 

Pertama, Bandura berpendapat manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah 

lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata yang menjadi objek 

pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimilki sendirian oleh lingkungan, 

karena orang dan lingkungan saling mempengaruhi. Kedua, Bandura menyatakan 

banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi satu orang dengan orang 

lain. Dampaknya, teori kepribadian yang memadai harus memperhitungkan 

konteks sosial dimana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara (Gumilar, 2007). 

Teori Belajar Sosial dari Bandura didasarkan pada tiga konsep (Gumilar 

dalam Putri, 2012): 

a. Determinis Resiprokal: Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia 

dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus menerus antara determinan 

kognitif, behavioral, dan lingkungan. Orang menentukan/mempengaruhi 

tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang itu juga 

dikontrol oleh kekuatan lingkungan. 

b. Lebih dari Reinforcement: Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu 

bergantung pada reinforsemen. Menurut Bandura, reinforsemen penting 

dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, 

tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. 

c. Kognisi dan Regulasi diri: Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi 

yang dapat mengatur diri sendiri (self regulation), mempengaruhi tingkah 

laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif dan 

mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. 
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Bandura menjelaskan tentang hubungan antara Tingkah laku (T), Pribadi 

(P) dan Lingkungan (L), yaitu: 

 

 

 

 

 

Sumber: Gumilar,  2007 

Gambar 2.4 Pribadi, Lingkungan dan Tingkah Laku Saling Mempengaruhi 

 

Teori Belajar Sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi 

interaksi timbal-balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, 

dan faktor lingkungan. Dalam proses determinasi timbal-balik itulah terletak 

kesempatan bagi manusia untuk mempengaruhi nasibnya maupun batas-batas 

kemampuannya untuk memimpin diri sendiri (self direction). 

Teori Belajar Sosial dari Bandura yang paling luas diteliti adalah Efikasi Diri dan 

Penelitian Observasi (Penelitan Modeling). 

a. Efikasi Diri atau Efikasi Ekspektasi 

Merupakan penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baik 

atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. Perubahan tingkah laku dalam sistem Bandura kuncinya adalah 

perubahan ekspektasi efikasi (efikasi diri). Efikasi diri atau keyakinan kebiasaan 

diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu 

atau empat kombinasi dari sumber efikasi diri menurut (Gumilar, 2007), yaitu: 

1) Pengalaman menguasai sesuatu prestasi 

2) Pengalaman Vikarious 

3) Persuasi Sosial 

4) Pembangkitan Emosi 

P 

T L 
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Tabel 2.2 Strategi Pengubahan Sumber Ekspekstasi Efikasi 

Sumber Cara Induksi 

Pengalaman 

Performasi 

Participant Modelling Meniru model yang berprestasi 

Performance Desensilization Menghilangkan pengaruh buruk 

prestasi masa lalu 

Performance Exposure Menonjolkan keberhasilan yang 

pernah diraih 

Self-instructed Performance Melatih diri untuk melakukan yang 

terbaik 

Pengalaman 

Vikarious 

Live Modelling Mengamati model yang nyata 

Symbolic Modelling Mengamati model simbolik, film, 

komik, cerita 

Persuasi Verbal 

Sugestion Mempengaruhi dengan kata-kata 

berdasar kepercayaan 

Exhortation Nasihat, peringatan yang mendesak 

atau memaksa 

Self-Instruction Memerintah diri sendiri 

Interpretive Treatment Interpretasi baru memperbaiki 

interpretasi lama yang salah 

Pembangkitan 

Emosi 

Attribution Menguah atribusi, penanggungajwab 

suatu kejadian emosional 

Relaxation Biofeedback Relaksasi 

Symbolic Desensilization Menghilangkan sikap emosional 

dengan modeling simbolik 

Symbolic Exposure Memunculkan emosi secara simbolik  

 

b. Belajar melalui Observasi 

Menurut Bandura dalam Putri (2012), kebanyakan belajar terjadi tanpa 

reinforsemen yang nyata. Melalui observasi orang dapat memperoleh respon 

yang tidak terhingga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan dan 

penguatan. Bandura mengusulkan tiga macam pendekatan treatment, yaitu 

(Gumilar dalam Putri, 2012): 

1) Latihan Penguasaan, yaitu mengajari klien menguasai tingkah laku 

yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. 

2) Modelling terbuka, yaitu klien melihat model nyata, biasanya diikuti 

dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh 

modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki, sampai akhirnya 

mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. 

3) Modelling Simbolik, yaitu klien melihat model dalam film, gambar 

atau cerita. Kepuasan vikarious mendorong klien untuk mencoba atau 

meniru tingkah laku modelnya. 
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2.12 Teori Interaksionisme Simbolis 

Interaksionisme simbolis merupakan aliran sosiologi Amerika yang lahir 

dari tradisi psikologi. Interaksionisme simbolis adalah sebuah pendekatan 

sosiologis dan lebih dari sekedar teori tetapi juga sebagai konsep kerangka kerja 

metodologi untuk penelitian sosial yang menekankan pada aksi dan arti dari aksi 

tersebut. Objek dan kejadian fisik tidak mempuyai arti kecuali pengertian yang 

dierikan oleh manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Blumer, merujuk pada 

karakter interaksi yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata 

bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan 

setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsug maupun tidak 

langsung selalu berdasarkan atas penilaian tersebut. Oleh karenanya, interaksi 

manusia dijembatani oleh beberapa simbol penafsiran atau dengan menemukan 

makna tindakan orang lain. 

Turner (1982) mengungkapkan bahwa manusia menggunakan simbol-

simbol dalam berkomunikasi dengan yang lain. Dengan memahami sifat, bahasa 

lisan dan bahasa tubuh, manusia dapat berkomunikasi secara efektif. Dengan 

membaca dan menginterpretasi bahasa tubuh orang lain, manusia berkomunikasi 

dan berinteraksi. Mereka saling memahami secara bersama-sama untuk 

mengantisipasi kesalahpahaman diantara mereka. Ini adalah ide inti dalam 

interaksionisme simbolik. Ini memerlukan pemahaman bahwa manusia bukanlah 

tipikal yang merespon secara langsung terhadap rangsangan, tetapi memberikan 

arti dari stimulus dan bertindak berdasarkan arti dari stimulus tersebut. 

Menurut Herbert Blumer dalam Sudarma (2008: 76) dalam 

interaksionisme simbolik ada tiga pokok, yaitu: 

1) Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu berdasarkan makna (meaning) yang 

dipunyai sesuatu itu bagi dirinya. 

2) Makna itu muncul karena adanya interaksi. 

3) Makna diperlakukan atas dasar penafsiran (interpretative process). 

Longmore (1998) menyebutkan bahwa ada dua orang ahli pendahulu 

dalam perspektif simbolik interaksionis yaitu H. G. Blumer dan M. H. Kuhn. 

Blumer menguraikan beberapa jenis interaksionisme, dikenal dengan pendekatan 
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situasional atau Chicago School yang menekankan pada munculnya dan 

pemahaman diri dalam interaksi interpersonal (face-to-face). Pendekatan yang lain 

adalah struktural atau Iowa School yang dipelopori oleh Kuhn dengan 

menjelaskan ciri-ciri struktural kelompok social dari aturan main bagi individu-

individu dalam berhubungan atau berinteraksi. Mengenai dua pendekatan 

interaksionisme simbolik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Situasional 

Pendekatan ini secara khusus berusaha mengkategorikan asumsi dasar 

interaksionisme simbolik, dimana memberikan koreksi terhadap orientasi 

makro dari ilmu sosial. Longmore (1998) berpendapat bahwa pendekatan 

situasional memandang bahwa pern kreasi dan re-creates individu 

berdasarkan satu situasi dengan situasi yang lainnya, serta dengan perbedaan 

diantara mereka. Hal ini memungkinkan karena individu-individu dapat 

membangun suatu makna, memiliki diri (self), dan relasi diantara manusia 

sehingga dapat bertukar beberapa arti. 

2. Pendekatan Struktural 

Pendekatan ini dipelopori oleh Kuhn dan mahasiswanya. Pendekatan 

ini didukung oleh metode survey, pengukuran yang obyektif dan analisa 

secara kuantitatif (Meltzer et al, 1975). Kuhn menekankan pada pentingnya 

pribadi (core self) seseorang sebagai satu objek. Turner (1982), menyatakan 

bahwa dalam bersosialisasi, manusia mendapatkan serangkaian arti dan sikap 

dari diri mereka, inti diri akan dibentuk dan memaksa seseorang untuk 

mendefinisikan situasi dengan membatasi beberapa isyarat yang akan terlihat 

dan dimasukkan dalm situasi sosial. 

Longmore (1998) menyebutkan bahwa pendekatan struktural 

bertentangan dengan konsep self dan society yang menggambarkan perilaku 

tidak sekedar muncul dan tidak ditentukan, tetapi ditentukan melalui variabel 

pendahulu yang mempunyai aspek self, seperti sejarah, pembangunan, dan 

kondisi sosial. Turner (1982) menyatakan bahwa berbeda dengan skema 

Blumer, Kuhn menekankan “kekuatan pribadi (core self) dan keterikatan 

kelompok untuk memaksa terjadinya interaksi”. Kuhn cenderung 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


38 

 

menunjukkan bahwa perilaku individual sangat memaksa dan dibentuk oleh 

core self dan membutuhkan situasi kebersamaan. Kuhn menekankan bahwa 

pembentukan dan perubahan struktur sosial sebagai dampak interaksi. 

Kemudian, ketika struktur-struktur itu terbentuk, maka akan memaksa 

terjadinya interaksi. 

 

2.12.1 Tipe Pasangan Ideal  

Pasangan ideal adalah pasangan yang cocok dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pasangannya. Seseorang dikatakan ideal bagi seseorang jika 

memenuhi kriteria yang diharapkan oleh pasangannya. Berikut delapan karakter 

yang bisa menjadi panduan bagi perempuan untuk menentukan apakah lelaki ini 

pantas dijadikan pasangannya atau tidak: 

1) Setia 

Sebagai perempuan, mencari lelaki yang setia adalah syarat utama 

dalam menentukan kekasih. Lebih baik memilih lelaki yang suka putus 

dibanding pria yang suka berselingkuh. 

2) Menghargai perempuan 

Tentu saja lelaki yang mampu menghargai perempuan patut dicari dan 

dijadikan kekasih. Lelaki harus memiliki perilaku yang baik dan 

memperlakukan orang lain dengan sopan. Lelaki juga membutuhkan 

perempuan yang bisa menghargainya.Jangan biarkan Anda bersama orang 

yang kasar dan berperilaku kurang sopan. 

3) Jujur 

Kejujuran juga menjadi hal terpenting dalam membina hubungan. 

Untuk itu, pria jujur sangat menjadi idaman wanita. Tak hanya jujur pada 

wanita tapi juga orang lain. Jika pria suka berbohong pada bosnya atau teman-

temannya, bisa saja ia tak dapat dipercaya. Suatu saat ia bisa saja 

meninggalkan Anda tanpa alasan yang pasti. 

4) Punya tujuan hidup 
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Lelaki yang memiliki tujuan hidup dan motivasi adalah karakter lelaki 

yang baik untuk dijadikan kekasih. Apabila lelaki yang Anda kencani adalah 

seseorang yang selalu berusaha untuk berbuat lebih baik dan berusaha lebih 

keras dalam segala hal yang ingin dicapai, maka, lelaki ini layak untuk 

menjadi pasangan Anda.. 

5) Mengutamakan keluarga 

Dia mungkin tidak datang dari keluarga yang baik, tapi karakter lelaki 

yang wajib dikencani adalah yang penyayang keluarga. Lelaki perlu 

memahami pentingnya peranan orangtua dan bahkan memilki hubungan 

ikatan keluarga yang kuat. 

6) Mengelola keuangan dengan baik 

Karakter lelaki yang baik bukan yang mampu menghasilkan uang yang 

banyak, namun bisa mengelola keuangannya dengan baik. Coba lihat 

bagaimana ia mampu mengelola penggunaan kartu kreditnya dan apakah 

ia suka menabung. 

7) Humoris 

Pria yang memiliki rasa humor juga masuk dalam kriteria yang harus 

dipacari. Perempuan suka lelaki yang mampu membuatnya tertawa, 

dan tertawa bersama jika ada kejadian yang lucu. 

8) Supel 

Lelaki yang supel dan mudah bergaul juga layak untuk dijadikan 

kekasih.   

 

2.12.2  Perilaku Negosiasi Hubungan Seks yang Aman 

Memperhatikan beberapa uraian sebelumnya, sangat kecil 

kemungkinannya perilaku seksual dilakukan secara spontan. Perlu diketahui, 

sampai tingkat manakah suatu hubungan melakukan hubungan seksua yang aman 

menyatu kedalam catatan skrip seksual mereka. Kita kan membaginya dalam dua 

segmen yaitu pasangan yang berhati-hati diawal melakukan hubungan seksual: (a) 
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memebicarakan tentang pengelaman seksual mereka dan sekitar AIDS, dan (b) 

perlunya kondom untuk digunakan.  

Pada pasangan yang romantis atau berpotensi romantis, membicarakan 

tentang hubungan seksual sebelumnya merupakan suatu kebiasaan yang telah 

dianggap tabu atau sesuatu yang terkarang untuk didiskusikan (Baxter dan 

Wilmot, 1985). Survei terbaru yang dilakukan pada remaja menunjukan hanya ada 

beberapa remaja heteroseksual yang menanyakan pertanyaan tersebut pada 

pasangan mereka. Sebagai contoh Edgar, Freimuth, Hammond, Mc.Donald, dan 

Fink (1992) melaporkan bahwa sebagian besar sampel laki-laki dan perempuan 

yang aktif secara seksual adalah tidak yakin bahwa mengetahui jumkah pasangan 

pada hubungan seksual sebelumnya. Dalam 100 sampel pasangan kencan, 

Sprecher (1991) menemukan bahwa paling sedikit dimungkinkan pada mereka 

untuk menanyakan pada pasangan mereka mengenai hubungan seksual 

sebelumnya oleh karena ancaman AIDS. 

Hasil suatu studi menyatakan bahwa strategi lain untuk mencari informasi 

sekitar hubungan seksual masa lampau pasangan dapat menggunakan tanya jawab 

secara langsung. Pada suatu sampel pelajar perguruan tinggi, Gray dan Saracino 

(1991) menemukan hanya 27% siswa yang berkata mereka lebih menyukai 

menanyakan pada pasangan barunya mengenai seberapa banyak pasangan seksual 

sebelumnya yang pernah dipunyai mereka. Sebagian besar dari siswa 60% 

mengatakan bahwa mereka mnyukai untuk “mencoba menebak” apakah pasangan 

baru tersebut telah menunjukan gejala AIDS. Teknik lain selain strategi interogasi 

yang dapat digunakan adalah upaya penyingkapan diri untuk mendapatkan 

pasangan yang saling memberi, menanyakan kepada orang lain yang ada pada 

jaringan sosial sekitar pasangan, serta mengobservasi/ melakukan pengamatan 

terhadap pasangan pada situasi tertentu untuk melihat bagaimana cara dia 

menjawabnya. 
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2.13 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Teori Belajar Sosial (Bandura; Gumilar, 2007; Notoatmodjo, 2003) 

 

Keterangan: 

     = timbal balik  

 

Teori belajar sosial berpangkal pada dalil bahwa tingkah laku manusia 

sebagian besar adalah hasil perolehan, dan bahwa prinsip-prinsip belajar adalah 

cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang dan menetap. 

Akan tetapi, teori-teori sebelumnya selain kurang memberi perhatian pada konteks 

sosial dimana tingkah laku ini muncul, juga kurang menyadari fakta bahwa 

banyak  peristiwa belajar yang penting terjadi dengan perantaraan orang lain. 

Artinya sambil mengamati tingkah laku orang lain, individu-individu belajar 

LINGKUNGAN 

1. Peristiwa yang terjadi di sekitar 

2. Kelompok/komunitas 

3. Keluarga, teman, tetangga, 

kerabat, dan lain lain 

TINGKAH LAKU 
1. Tingkah laku tiruan 

- Tingkah laku sama 

- Tingkah laku tergantng 

(matched dependent behavior) 

- Tingkah laku salinan (copying 

behavior) 

2. Antisipasi konsekuensi 

PERSONAL 
1. Belajar melalui observasi 

(observational learning): 

- Perhatian (attention process) 

- Representasi (representation 

process) 

- Peniruan tingkah laku model 

(behavior production process) 

- Motivasi dan penguatan 

(motivation and reinforcement 

process) 

2. Efikasi diri (self efficacy) 

3. Mempin diri sendiri (self 

direction) 

4. Kognisi dan regulasi diri (self 

regulation/cognition) 
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mengimitasi atau meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan 

orang lain model bagi dirinya (Anggota IKAPI, 2012: 281). Teori Belajar Sosial 

berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi timbal-balik yang 

berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. 

Dalam proses determinasi timbal-balik itulah terletak kesempatan bagi manusia 

untuk mempengaruhi nasibnya maupun batas-batas kemampuannya untuk 

memimpin diri sendiri (self direction) (Anggota IKAPI, 2012: 279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Teori Interaksionisme Simbolik (Mead; Blummer) 

 

Teori Interaksionisme simbolis adalah sebuah pendekatan sosiologis dan 

lebih dari sekedar teori tetapi juga sebagai konsep kerangka kerja metodologi 

untuk penelitian sosial yang menekankan pada aksi dan arti dari aksi tersebut. 

Objek dan kejadian fisik tidak mempuyai arti kecuali pengertian yang diberikan 

oleh manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Teori menekankan pada 

Interaksi Sosial 

MEANING 
Simbol (significant symbol) 

- Bahasa 

- Tindakan 

- Ucapan 

- Gerakan tubuh 

SELF 
- Kesadaran diri (self 

consciousness) 

- Pengambilan sikap untuk diri 

sendiri (self evaluation) 

IDENTITY 
- Ciri individu pada peran 

sosial 

- Tipe pasangan ideal 

-  

SOCIALIZATION 
- Budaya 

- Sistem sosial 

- Stratifikasi sosial 

- Kontak sosial 

- Komunikasi sosial 

a. Hubungan antar 

individu 

b. Hubungan individu 

dengan kelompok 

c. Hubungan antar 

kelompok 

d. Perilaku negosiasi 

hubungan seks yang 

aman 
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perspektif sosio-psikologis, yang sasaran utamanya individu “dengan kepribadian 

diri pribadi” dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang 

dengan tingkah laku sosialnya. 

 

2.14 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual 

(Modifikasi Teori Belajar Sosial dan Teori Interaksi Simbolik) 

 

Keterangan: 

 = variabel yang diteliti  = variabel yang tidak diteliti 

 

Pribadi Ibu Rumah tangga 

yang berstatus ODHA : 

1. Usia 

2. Tingkat Pendidikan, 

3. Tempat tinggal,  

4. Lama Sebagai ODHA, 

5. Status pernikahan 

6. Status Suami 

7. Pekerjaan Suami 

 

Lingkungan Sosial:  

1. Dukungan Keluarga 

2. Dukungan Petugas 

    Kesehatan (Klinik VCT) 

3. Dukungan Tenaga    

    Pendamping  

4. Dukungan Sesama  

    ODHA 

 

 

Perilaku seksual Ibu Rumah 

tangga yang berstatus ODHA  : 

 

A. Tipe Pasangan Ideal 

B.  Negosiasi Save Sex 

C.  Aktivitas Seksual : 

1. Berciuman  (kissing) 

2. French Kiss 

3. Necking  
4. Petting  
5. Sexual intercouse (Oral 

Seks , Vaginal Seks) 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang 

suatu keadaan secara objektif untuk memecahkan atau menjawab permasalahan 

yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo, 2005: 138). Menurut 

Sugiyono (2010: 1), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisai. 

Pengamatan yang dilakukan berhubungan dengan fenomena kehidupan sehari-hari 

dengan menggunakan bahasa, istilah dan latar tempat berlangsungnya fenomena. 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012: 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Klinik VCT Rumah Sakit Daerah Balung  

Kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-April 2016. 

 

3.3 Sasaran dan Penentuan Informan Penelitian 

3.3.1 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian menurut Notoatmodjo (2005) adalah sebagian atau 

seluruh anggota yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi. Sasaran penelitian yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah ODHA Ibu Rumah Tangga yang terdaftar sebagai pasien Klinik VCT 

Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.  

 

3.3.2 Penentuan Informan penelitian  

Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, 

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.  

Informan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam ant)ara lain 

(Sugiyono, 2012:101):  

a. Informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah Konselor yang bertugas di klinik VCT RSD 

Balung. 

b. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial 

yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah ODHA 

Ibu Rumah Tangga. 

c. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan 

tambahan dalam penelitian ini adalah Keluarga ODHA Ibu Rumah Tangga, 

Petugas Pendamping ODHA dan rekan sesama ODHA. 

Menurut Sugiyono (2009), penentuan sampel atau informan dalam 

penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, 

karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan utama sebaiknya yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Informan merupakan Ibu Rumah Tangga yang berstatus ODHA. 

b. Informan merupakan pasien klinik VCT RSD Balung. 

c. Informan bersedia dan mempuanyai cukup waktu untuk diwawancarai. 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. 

Teknik Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015: 53). Pertimbangan tertentu misalnya 
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orang tersebut adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. 

Pengumpulan data di lapangan dikumpulkan sejauh dianggap cukup guna 

membuat gambaran maksimal yang diinginkan. Jumlah informan dalam penelitian 

ini didasarkan pada kejenuhan data, artinya ketika data yang telah dikumpulkan 

antara satu informan dengan informan yang lain ternyata tidak berbeda, maka 

informan penelitian dianggap cukup. 

 

3.4 Fokus Penelitian dan Pengertian 

Tabel 3.1 Fokus Penelitian dan Pengertian 

No. Fokus Penelitian Pengertian 

1. Ibu Rumah Tangga Wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya di 

rumah untuk mengurus keluarganya.dan perempuan 

memiliki pekerjaan baik formal maupun non formal lain di 

luar rumah. 

2. a. Umur 

b. Tingkat pendidikan 

 

 

 

 

 

Usia responden pada saat diwawancarai. 

Jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Ibu 

Rumah Tangga, meliputi 

a. Pendidikan tingkat dasar (tidak sekolah, tamat SD/SMP) 

b. Pendidikan tingkat menengah (tidak tamat, tamat SMA) 

c. Pendidikan tingkat tinggi (tamat 

    Diploma/Sarjana/Magister/Spesialis) 

(UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas) 

3. Perilaku seksual  Perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual. 

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang 

didorong oleh hasrat untuk mempertemukan dua jenis alat 

kelamin.   

 

3.5 Data dan Sumber Data 

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek penelitian (Bungin, 

2009: 110). Terdapat dua data dalam penelitian, yaitu data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer merupakan data sumber pertama yang diperoleh 

dari individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuisioner 

yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiarto, 2003: 16). Menurut Lofland dan 

Lofland dalam Moleong (2010: 157), sumber data utama dalam penelitian 
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kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain Adapun data dan sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data sekunder merupakan data yang 

dihimpun melalui tangan kedua. Ada beberapa sumber data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung pada 

sumber data (responden) yaitu dari Ibu Rumah Tangga yang berstatus ODHA 

(informan utama), Konselor Klinik VCT RSD Balung (informan kunci) dan 

Keluarga Ibu Rumah Tangga yang berstatus ODHA, Tenaga Pendamping 

ODHA dan rekan sesama ODHA (informan tambahan). Data tersebut diperoleh 

dengan cara pengamatan dan wawancara mendalam (indept interview) pada 

informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam 

mengenai Perilaku Seksual Ibu Rumah Tangga yang berstatus ODHA. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung 

penulisan pada penelitian ini. Selain itu data ini bisa juga didapatkan dari 

tulisan ataupun artikel-artikel terkait dari media cetak maupun media 

elektronik. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Klinik VCT RSD 

balung Kabupaten Jember. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, 

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. 

Pengumpulan data akan berpengaruh pada beberapa tahap berikutnya sampai pada 

tahap penarikan kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang 
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terbuka, mendalam dan fleksibel, maka peneliti menggunakan metode wawancara 

dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

a. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini 

peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan 

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview). 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah wawancara yang 

dilakukan secara informal. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan panduan 

(guide) tertentu dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan pada saat pewawancara bersama-sama responden. 

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam ini terdiri dari kutipan langsung 

dari orang-orang tentang pengalaman, pendapatan, perasaan dan pengetahuannya 

(Bungin dalam Fahmi, 2012). 

Tujuan dari wawancara mendalam adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan 

ide-idenya (Sugiyono, 2010). 

b. Observasi 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca 

indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan 

emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Bungin, 2007). 

Observasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tidak 

berstruktur, fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang diobservasi (Sugiyono, 2010). 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk meningkatkan 

ketepatan pengamatan. Dokumentasi ini dilakukan untuk merekam pembicaraan 

dan juga dapat merekam suatu perbuatan yang dilakukan oleh responden pada saat 

wawancara (Nazir,2009:193). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa alat perekam suara (handphone) maupun video hasil wawancara 

dengan informan dan foto informan. 

 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, analisis data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya (Sugiyono, 2009). 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan 

wawancara (interview guide). Panduan wawancara ini digunakan untuk metode 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan bantuan alat perekam 

suara (handphone), kamera dan alat tulis. 

 

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Penyajian Data 

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil 

penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami, dianalisis sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan kemudian ditarik kesimpulan sehingga menggambarkan 

hasil penelitian (Sugiono, 2005). Teknik penyajian data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, 

bahkan dapat berupa cerita pendek (Bungin, 2001).  

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam 

bentuk uraian kata-kata dan kutipan-kutipan langsung dari informan yang 
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disesuaikan dengan bahasa dan pandangan informan pada saat wawancara. Hasil 

wawancara yang didapatkan oleh peneliti dikumpulkan dan diupayakan untuk 

dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa tidak formal, dalam susunan 

kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli (Hamidi, 2004). 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2010: 79).  

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. 

Triangulasi diartikan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Moleong, 2007: 330). Peneliti 

dapat membandingkan data-data lain yang berasal dari buku-buku, surat kabar, 

majalah, maupun internet untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang 

diinginkan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif  

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bersifat terbuka yaitu dengan 

menggunakan proses berfikir induktif, dimana dalam pengujiannya bertitik tolak 

dari data yang terkumpul kemudian disimpulkan hanya untuk fenomena ini dan 

tidak untuk digeneralisasikan. Data kualitatif diolah berdasarkan karakteristik 

pada penelitian ini dengan metode thematic content analysis (analisis isi 

berdasarkan tema), yaitu metode yang berusaha mengidentifikasi, menganalisa 

dan melaporkan pola-pola yang ada berdasarkan data yang terkumpul. Ada 5 

tahap yang dilakukan (Moleong, 2010: 89), yaitu: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


51 

 

a. Mendalami data, dengan menyalin data, membaca ulang data dan mencatat ide-

ide yang muncul. 

b. Melakukan generalisasi terhadap kode-kode yang muncul. Gambaran kode-

kode yang sesuai dalam bentuk yang sistematis terkait dengan kata yang 

diperoleh membandingkan data yang berhubungan dengan kode-kode. 

c. Mencari tema yang sesuai. Membandingkan data terhadap tema-tema yang 

mungkin muncul, mengumpulkan data yang sesuai dengan masing-masing 

tema. 

d. Melakukan review terhadap tema-tema tersebut. Melakukan pengecekan jika 

tema-tema berhubungan dengan kode-kode yang ada. 

e. Mendefinisikan dan memberi nama tema-tema. Melakukan analisis dalam 

menyempurnakan masing-masing tema dan semua informasi yang akan 

diceritakan, melakukan generalisasi definisi secara jelas dan memberi nama 

pada masing-masing tema. 

f. Menghasilkan laporan. 
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3.8 Alur Penelitian 

Langkah: 

Menentukan Masalah, Tujuan, dan 

Manfaat Penelitian 

 

 

Penyusunan Kerangka Konseptual 

 

 

Penyusunan Desain penelitian 

 

 

Menentukan Objek dan Informan 

Penelitian 

 

 

Menyusun Instrumen Penelitian 

 

 

Melakukan Pengambilan Data 

 

 

Analisis dan Penyajian Data 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Hasil: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 

Memperoleh data sekunder dan menemukan 

permasalahan di Klinik VCT RSD Balung 

Rumusan Masalah, Tujuan (Umum dan 

Khusus), serta Manfaat (Praktiis dan 

Teoritis) 

Menyusun kerangka konsep berdasarkan 

masalah, teori, dan tinjauan pustaka 

 

Jenis Penelitian Deskriptif, dengan 

pendekatan Kualitatif 

Hasil wawancara mendalam, dokumentasi, 

dan observasi tidak berstruktur 

 

Penyusunan instrumen penelitian (Lembar 

Wawancara) 

Penentuan Subjek dan Informan Penelitian, 

yaitu Informan Kunci (Konselor Klinik VCT 

RSD Balung), Informan Utama (IRT yang 

berstatus ODHA), dan Informan Tambahan 

(Keluarga ODHA, Tenaga Pendamping, 

Sesama ODHA) 

Analisis data dengan teknik triangulasi, dan 

penyajian data dalam bentuk kutipan-kutipan 

langsung disertai narasi untuk penjelasan  

 

Hasil dan pembahasan dirangkum dalam 

bentuk kesimpulan dan saran 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Perilaku Seksual Ibu Rumah 

Tangga yang Berstatus ODHA Berdasarkan Modifikasi Social Learning Theory 

dan Teori Interaksi Simbolik”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sebagian besar tingkat pendidikan dari informan utama memiliki tingkat 

pendidikan rendah. Pekerjaan sebagian informan utama adalah sehari-hari 

mengurus urusan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, namun terdapat 

satu informan yang sehari-hari berjualan di depan rumah. Status suami 

responden sebagian besar telah bercerai atau meninggal, ada satu responden 

yang masih memiliki suami.  

b. Sebagian besar informan utama bersikap biasa pada saat pertama kali 

mengetahui status sebagai ODHA dan keseluruhan informan utama telah 

terbuka kepada orang lain dalam hal ini adalah anggota keluarga terkait status 

sebagai ODHA. 

c. Tidak terdapat perubahan perilaku dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh 

Informan utama. Informan utama telah dapat melakukan komunikasi dan 

negosiasi berkaitan dengan hubungan seks yang aman perihal pemakaian 

kondom dalam melakukan aktivitas seksual.   

d. Sebagian besar informan utama pada saat melakukan hubungan seksual dengan 

pasangan melakukan aktivitas seksual seperti ciuman sebelum melakukan 

senggama (Intercouse), namun satu informan pada saat melakukan hubungan 

seksual melakukan aktivitas seksualnya langsung pada tahap senggama 

(Intercouse). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
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a.  Bagi Instansi 

1) Bagi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Jember 

Meningkatkan sosialisasi layanan VCT di kalangan kelompok-kelompok 

ibu rumah tangga dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial wanita 

di lingkungan seperti, kelompok PKK, arisan para ibu-ibu atau di acara pengajian 

untuk memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para ibu-ibu 

rumah tangga tentang HIV/AIDS supaya mengerti perihal HIV/AIDS, cara 

penularan, cara pencegahan serta mengetahui kemana harus periksa dan mencari 

pengobatan.  

2) Bagi Dinas Kesehatan Jember 

Melakukan layanan Mobile VCT ke kelompok-kelompok sosial wanita 

seperti kelompok PKK atau pengajian Ibu-ibu. 

3) Bagi Klinik VCT RSD Balung 

a) Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling 

kepada para ODHA khususnya ODHA Ibu Rumah tangga perihal perilaku 

seksual yang aman serta komunikasi dan cara negosiasi seks yang aman 

dengan pasangannya. 

b) Melakukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk memberikan informasi 

mengenai layanan Klinik VCT, pemahaman kepada masyarakat secara 

menyeluruh mengenai HIV/AIDS terkait pencegahan, penanganan, serta 

pengobatannya dalam rangka menekan terjadinya kasus HIV/AIDS di 

masyarakat. 

b. Bagi ODHA 

Diharapkan agar ODHA menjaga pola makan dan gaya hidup, serta 

meningkatkan kemauan untuk mengakses pelayanan kesehatan secara rutin untuk 

meningkatkan kesehatan ODHA sendiri. 

c. Bagi tenaga pendamping ODHA 

Meningkatkan dukungan dan pemantauan terhadap ODHA Ibu Rumah 

Tangga terutama bagi yang belum terbuka agar tidak sampai terjadi keterlambatan 

minum obat dan menurunnya kekebalan tubuhnya secara tiba-tiba. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan 

penelitian ini dengan menggali aspek Interaksi Sosial pada Ibu Rumah Tangga 

yang Berstatus ODHA serta memberikan kajian teori lain. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


67 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adisasmoto, W. 2007. Sistem Kesehatan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  

Anggota IKAPI. 2012. Teori-Teori Sifat dan Behavioristik. Yogyakarta: Kanisius. 

Ardhiyanti, Y., Lusiana, N., dan Megasari, K. 2015. Bahan Ajar AIDS pada 

Asuhan Kebidanan. Yogyakarta: Deepblish. 

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 

Budiarti, S. 2016. Gambaran Dukungan Keluarga pada Pasien HIV/ AIDS di RS 

Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. [serial online] 

http://eprints.ums.ac.id/44338/24/01.%20Naskah%20Publikasi.pdf 

(diakses pada 24 Juli 2016) 

Bungin, B. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif dan 

 kualitatif. Surabaya: Airlangga Universitas Press.  

. 2009. Penelitian Kualitatif I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

. 2011. Penelitian Kualitatif II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Butarbutar, J. T. 2015. Karakteristik Penderita HIV/AIDS di RSUD dr. Djasamen 

Saragih Pematangsiantar Tahun 2013 – 2014.[serial online] 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52133/5/Chapter%20I.pdf 

(diakses pada 20 Mei 2016) 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Profil Kesehatan 2005. Jakarta. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008.Modul PMTCT. Jakarta.  

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2014. SUFA, Inovasi Baru dalam 

Upaya Pengendalian HIV/AIDS di Indonesia. [serial online] 

http://www.depkes.go.id/article/view/201408140001/sufa-inovasi-baru-

dalam-upaya-pengendalian-hiv-aids-di-indonesia.html (diakses pada 11 

Agustus 2016) 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2013. Profil Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2015. Profil Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


68 

 

Ditjen PP dan PL. 2011. Pedoman Nasional Tatalaksana Klinis Infeksi HIV dan 

Terapi Antiretroviral pada Orang Dewasa. Jakarta: Kementerian 

Kesehatan RI. 

Ditjen PP dan PL. 2013. Laporan Situasi Perkembangan HIV dan AIDS di 

Indonesia Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 

Djoerban, Zubairi, Djauzi S, et al. 2010. HIV/AIDS di Indonesia. [serial online] 

http://www.pokdisusaids.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=62:hiv-dan-aids-di-indonesia&catid=25:ilmiah&Itemid=64 (diakses 

pada 20 Mei 2016) 

Dwijayanti, J. E. 1999. Perbedaan Motif antara Ibu Rumah Tangga yang Bekerja 

dan yang Tidak Bekerja Dalam Mengikuti Sekolah Pengembangan Pribadi 

dari Jhon Robert Powers. Media Psikologi Indonesia. Vol 14, No 55. 

Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya 

Emery, R. E. and Oltmanns, T. F. 2000. Essentials of Abnormal Psychology. New 

Jersey: Prentice Hall, Inc. 

Fahmi, N. Febrian. 2012. Peran Pendidik Sebaya dalam Upaya Peningkatan 

Kesehatan Reproduksi Remaja. Jember: Universitas Jember. 

Galuh M. dan Novani, D. 2015. Pentingnya Pengungkapan Status HIV/AIDS 

ODHA pada Orang Terdekat. [serial online] 

http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/berkala-

kesehatan/article/download/661/568. (diakses pada 24 Juni 2016) 

Gumilar, G. 2007. Teori Belajar Sosial. [serial online] 

http://www.gumilarcenter.com (diakses pada 20 Mei 2016) 

Hadiyanti, E. 2013. Strategi Coping Stres Perempuan dengan HIV/AIDS. [serial 

online] 

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/667/605 

(diakses pada 9 Agustus 2016) 

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Muhamadyah 

Press. 

Haroen, H., Juniarti, N., dan Windani C. 2008. Kualitas Hidup Wanita Penderita 

AIDS dan Wanita Pasangan Penderita AIDS di Kabupaten Bandung Barat. 

[serial online] http://jurnal.unpad.ac.id/mku/article/download/69/53 

(diakses pada 12 Agustus 2016)  

Imam. 2016. Kabupaten Jember, Tembus 2250 Orang Positif HIV /AIDS. [serial 

online] 

http://dinkes.jemberkab.go.id/index.php/component/content/article/37-

berita/121-kabupaten-jember-tembus-2250-orang-positif-hiv-aids (diakses 

pada 20 Mei 2016) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


69 

 

Jurnal Perempuan 43. 2005. Melindungi Perempuan dari HIV/AIDS. Jakarta: 

Yayasan Jurnal Perempuan. 

Kartono, K. 2007. Psikologi Wanita (Jilid 2) Mengenal Wanita sebagai Ibu & 

Nenek. Bandung: CV. Mandar Maju. 

Kementerian Kesehatan RI. 2012a. Pedoman Nasional Pencegahan Penularan 

HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) Edisi Kedua. Jakarta: Kemenkes RI. 

Kementerian Kesehatan RI. 2012b. Laporan Perkembangan HIV-AIDS, Triwulan 

III.  Jakarta: Kemenkes RI. 

Kementerian Kesehatan RI. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 

Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Jakarta: 

Kementerian Kesehatan RI. 

Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan 

Antiretroviral. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia. 

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 2011.  Panduan Penyususnan Peraturan 

Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS. Jakarta: Komisi Penanggulangn 

AIDS. 

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali. 2015. Laporan Rapat Koordinasi 

dengan Kab. Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, dan Gianyar Tanggal 

16 Januari 2015 Tentang SUFA. Denpasar. 

Kotler, P. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga 

Kusworini, D. 2014. Situasi HIV & AIDS di Kabupaten Jember. Jember: 

Kemenkes Kabupaten Jember. 

Lapau, B. 2015. Metodologi Penelitian Kebidanan: Panduan Penulisan Protokol 

dan Laporan Hasil Penelitian. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Mansjoer, A. 2001. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta: Media Aesculapius. 

Manuaba, I. G. B., Manuaba, I. A. C., dan Manuaba, I. B. G. F. 2007. Pengantar 

Kuliah Obstetri. Jakarta: EGC. 

Mardiani, D. 2015. Penanganan HIV-AIDS di Indonesia. [serial online] 

http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/12/01/nyo8dm1-

penanganan-hivaids-di-indonesia (diakses pada 8 Agustus 2016) 

Maulana, H. 2009. Promosi Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

      . 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


70 

 

Nihayati, A. 2012. Dukungan Sosial pada Penyandang HIV/AIDS Dewasa. 

Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Notoatmodjo, S. 2005. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Nurhayati, S. R. 2007. Pentingnya Dukungan Sosial untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menghadapi Masalah bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. [serial online] 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132206564/Microsoft%20Word%2

0-%20dukdos-korban%20kdrt.pdf (diakses pada 27 Juli 2016) 

Nursalam dan Kurniawati, N. D. 2007. Asuhan Keperawatan pada Pasien 

Terinfeksi HIV/AIDS. Jakarta: Penerbit Salemba Medika. 

 . 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 

               . 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Paputungan, K. 2013. Dinamika Psikologis pada Orang dengan HIV dan AIDS 

(ODHA). [serial online] 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=123285&val=5545 

(diakses pada 9 Agustus 2016) 

Prosalina. 2014. Jember Ranking Ketiga Jumlah Penderita HIV/AIDS Terbanyak 

di Jawa Timur. [serial online] 

http://www.prosalinaradio.com/2014/11/29/jember-ranking-ketiga-jumlah-

penderita-hiv-aids-terbanyak-di-jawa-timur.html (diakses 20 Februari 

2015) 

Pujiono. 2015. Ibu Rumah Tangga, Kelompok Pengidap HIV/AIDS Tertinggi. 

[serial online] https://beritagar.id/artikel/kesehatan/ibu-rumah-tangga-

kelompok-pengidap-hivaids-tertinggi (diakses pada 8 Agustus 2016) 

Rokhmah, D. 2009. Gaya Hidup Seksual Waria Non Pekerja Seksual Kota 

Semarang. Program Studi Magister Promosi Kesehatan. Tesis. Universitas 

Diponegoro. Semarang.  

RSD Balung. 2013. Laporan Pra ART dan ART Record dan Reposting Klinik 

VCT RSD Balung. Jember: RSD Balung Kabupaten Jember. 

Rusmawati, A. 2015. Persepsi Konsep Diri Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

Dalam Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) di Kota dan Kabupaten 

Kediri. [serial online] 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71 

 

http://jurnal.stikesstrada.ac.id/index.php/strada/article/download/8/3 

(diakses pada 9 Agustus 2016) 

Rustamaji, A, N., 2000. Membidik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA. 

Penerbit Galang Press Yogyakarta dan Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit 

Dalam, Yogyakarta. 

Sari, C. T. 2008. Studi Kasus Mengenai Strategi Coping Stres pada Penderita 

HIV/AIDS di Yogyakarta. [serial online] 

https://repository.usd.ac.id/2164/2/029114072_Full.pdf (diakses pada 10 

Agustus 2016) 

Sarwono, W. S. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA. 

Sidebang, P. 2011. Karakteristik Penderita HIV/AIDS di Puskesmas Tanjung 

Morawa Agustus 2006 – Mei 2010. [serial online] 

http://repository.usu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/23458/Chapt

er%20II.pdf?sequence=4 (diakses pada 20 Mei 2016) 

Siyaranamual, Julius R.1997. ETIKA, HAK ASASI, DAN PEWABAHAN AIDS. 

 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 

Soekidjo, Notoatmojo.2010. Motodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka 

 Cipta. 

Sudarma, M. 2008. Sosiologi untuk Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : 

Penerbit Alfabeta. 

Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. 

Tempo. 2013. 8 Ciri Pria yang diincar Wanita. [serial online] 

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/22/205482248/8-Ciri-Pria-yang-

Diincar-Wanita (diakses 30 Agustus 2014) 

Yayasan Spiritia.2014. Statistik Kasus HIV  & AIDS di Indonesia. [serial online] 

http://www.spiritia.or.id (diakses pada 14 Juni 2014) 

 Yayasan Spiritia.2014. Laporan Triwulan Situasi Perkembangan HIV  & AIDS di 

 Indonesia. [serial online] http://www.spiritia.or.id (diakses pada 14 Juni 

2014) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 322995 

Fax. (0331) 337878 Jember 

 

72 

 

Lampiran A. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : .................................................................................. 

Umur  : .................................................................................. 

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari: 

 Nama  : Sofyan riswandha putra 

 NIM  : 092110101111 

Fakultas : Kesehatan Masyarakat 

Judul :“PERILAKU SEKSUAL IBU RUMAH TANGGA YANG 

BERSTATUS ODHA BERDASARKAN MODIFIKASI 

SOCIAL LEARNING THEORY DAN TEORI INTERAKSI 

SIMBOLIK ( Studi Kualitatif di Klinik VCT RSD Balung 

Kabupaten Jember)” 

 Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan risiko dan dampak apapun 

terhadap subjek (responden) penelitian, karena semata-mata untuk kepentingan 

ilmiah serta kerahasiaan jawaban kuisioner yang saya berikan dijamin sepenuhnya 

oleh peneliti. Oleh karena itu, saya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut secara benar dan jujur. 

 

 Jember, ………………… 2016 

Responden 

 

 

(…………………………) 
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LAMPIRAN B. PANDUAN WAWANCARA 

 

I. INFORMAN KUNCI 

a. Gambaran Informan Kunci 

1) Nama   : 

2) Umur   : 

3) Riwayat pendidikan : 

4) Jabatan   : 

5) Lama Bekerja  : 

 

b. Panduan Wawancara 

1) Berapakah jumlah pasien Ibu Rumah Tangga denga status ODHA di 

Klinik VCT RSD Balung? 

2) Bagaimana kepatuhan pasien Ibu Rumah Tangga denga status ODHA 

dalam rangka pemeriksaan rutin dan proses minum obatnya di Klinik VCT 

RSD Balung? 

3) Bagaimana sikap atau penerimaan pasien Ibu Rumah Tangga pada saat 

pertama kali mengetahui statusnya sebagai ODHA ? 

4) Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh Klinik VCT RSD Balung 

dalam upaya menjangkau pasien Ibu Rumah Tangga dengan status 

ODHA? 

5) Apakah terdapat kesulitan atau kendala pada saat proses pendampingan 

diberikan kepada pasien Ibu Rumah Tangga dengan status ODHA? 

6) Bagaimana caranya mengatasi kendala atau solusi yang dilakukan dalam 

mengatasai kendala yang terjadi ? 
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II. INFORMAN UTAMA 

a. Karakteristik 

1) Nama    : 

2) Umur    : 

3) Riwayat Pendidikan : 

4) Pekerjaan     : 

5) Alamat    : 

6) Status Suami   : 

7) Pekerjaan Suami   :  

 

b. Panduan Wawancara 

1) Pengantar Wawancara 

a) Memperkenalkan diri 

b) Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara 

  

2) Faktor Pribadi 

a) Sudah berapa lama anda mengetahui status anda sebagai ODHA? 

b) Bagaimana perasaan ibu pada saat mengetahui status tersebut? 

c) Apakah selain ibu ada yang tahu status ibu sekarang? jika ada siapa 

saja? 

d) Bagaimana tanggapan orang-orang yang tahu status ibu pada saat itu? 

e) Setelah mengetahui hal tsb apakah ada perubahan sikap atau perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari? 

f) Apakah suami/ pasangan ibu tahu mengenai status ODHA ibu? 

g) Sejak kapan suami/ pasangan ibu mngetahui tentang status tersebut 

dan dari siapa suami/ pasangan ibu mengetahuinya? 
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h) Bagaimana reaksi suami ibu pada saat pertama kali mengetahui status 

ibu?  

i) Setelah mengetahui hal tsb apakah ada perubahan sikap atau perilaku 

dalam aktivitas seksual?   

 

3) Faktor Perilaku Seksual 

a) Apabila timbul hasrat seksual bagaiman cara ibu untuk menyalurkan 

hasrat tersebut? 

b) Apabila timbul hasrat seksual dengan siapa ibu melakukan aktivitas 

seksual untuk menyalurkan hasrat tersebut? 

c) Bagaimana proses negosiasi dan komunikasi berkaitan dengan seks 

yang aman baik pada saat sebelum melakukan hubungan seks dengan 

pasangan? 

d) Bagaimana proses negosiasi dan komunikasi berkaitan dengan 

hubungan seks yang aman baik pada saat melakukan hubungan seks 

dengan pasangan? 

e) Apakah ibu pernah bernegosiasi dengan pasangan perihal pemakaian 

kondom pada saat melakukan hubungan seks? 

f) Aktivitas seksual apa saja yang ibu lakukan pada saat melakukan 

hubungan seksual dengan pasangan? (apa masih melakukan kissing, 

petting atau langsung intercouse sexual) 

g) Gaya seksual yang bagaimana biasanya yang ibu lakukan ketika 

melakukan hubungan seks dengan pasangan? 

h) Kenapa ibu memilih gaya seksual tersebut? Bagaimana proses ibu 

untuk mengatakan memilih gaya tersebut?   
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i) Bagaimana ibu bertemu pasangan anda untuk pertama kali? Apakah 

dari teman sesama ODHA atau jejaring sosial (FB, dll)? 

j) Apakah ibu mempunyai kriteria pasangan yang ideal buat ibu? 

Jika ada kriteria yang seperti apa? 

k) Bagaimana upaya ibu dalam melakukan hubungan seks yang aman? 

 

4) Faktor lingkungan 

a) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada 

anda setelah mereka tahu tentang status anda? 

b) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan 

kepada anda terkait pelayan medis dan informasi yang anda peroleh di 

Klinik VCT? 

c) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh Tenaga Pendamping 

kepada anda terkait pendampingan pada saat berobat atau hendak 

kontrol ke Klinik VCT? 

d) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh Rekan sesama 

ODHA? 
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III. INFORMAN TAMBAHAN (KELUARGA) 

a. Karakteristik 

1) Nama     : 

2) Umur     : 

3) Riwayat Pendidikan   : 

4) Pekerjaan    : 

5) Hubungan dengan responden   :  

 

b.  Panduan Wawancara 

1) Berapa lama responden tinggal di Keluarga ini? 

2) Apa hubungan saudara dengan responden dan sejauh mana kedekatan anda 

dengan responden? 

3) Dukungan seperti apa yang diberikan oleh pihak keluarga kepada responden 

dalam kehidupan sehari-hari? 

4) Apakah terdapat kesulitan keluarga dalam menberi bantuan kepada responden 

dalam hal mencari pengobatan pada saat sakit? 

5) Bagaimana pola komunikasi responden terhadap keluarga selama ini? Apakah 

terbuka dengan menceritkan masalah-maslahnya atau tertutup?  

6) Apa harapan anda terhadap kehidupan responden kedepan? 
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IV. INFORMAN TAMBAHAN (TENAGA PENDAMPING) 

a. Karakteristik 

1) Nama     : 

2) Umur     : 

3) Riwayat Pendidikan   : 

4) Pekerjaan    : 

 

 

b.  Panduan Wawancara 

1) Berapa lama anda menjadi tenaga pendamping bagi ODHA? 

2) Apakah terdapat perbedaan pada saat melakukan dampingn terhadap 

 ODHA IRT dengan dampingan lainnya?  

3) Bagaimana dukungan keluarga terhadap upaya pendampingan yang 

saudara lakukan? 

4) Bentuk sosialisasi atau kegiatan seperti apa yang dilakukan kepada ODHA 

IRT dalam menghadapi keadaannya?  

5) Bagaimana pola minum obat pada ODHA IRT? 

6) Bagaimana bentuk monitoring atau pengawasan kepada ODHA IRT 

dampingan anda? 

7) Dukungan seperti apa yang anda berikan kepada responden terkait dengan 

pola minum obat responden?  

8) Dukungan seperti apa yang anda berikan kepada responden terkait dengan 

proses kontrol dan pengambilan obat responden di Klinik VCT? 

9) Apakah harapan anda terhadap kehidupan ODHA IRT kedepannya? 
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V. INFORMAN TAMBAHAN (SESAMA ODHA) 

a. Karakteristik 

1) Nama     : 

2) Umur     : 

3) Riwayat Pendidikan   : 

4) Pekerjaan    : 

5) Lama menjadi ODHA   : 

 

 

b.  Panduan Wawancara 

1) Berapa lama anda mengenal responden penelitian? 

2) Bagaimana anda bisa mengenal responden?  

3) Seberapa kenal dan dekat anda dengan responden penelitian?  

4) Bagaimana pada proses komunikasi anda dengan responden selama ini? 

5) Bagaimana bentuk kedekatan anda dengan reponden? 

6) Dukungan seperti apa yang anda berikan kepada responden terkait dengan 

perilaku kehidupan sehari-hari dan pola minum obat responden? 

7) Dukungan seperti apa yang anda berikan kepada responden terkait dengan 

proses kontrol dan pengambilan obat responden di Klinik VCT? 

8) Apakah harapan anda terhadap kehidupan ODHA IRT kedepannya? 
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LAMPIRAN C. HASIL WAWANCARA MENDALAM INFORMAN 

KUNCI 

 

A. INFORMAN KUNCI 1 (Senin, 18 April 2016) 

1. Nama   : Abdul Wahid 

2. Umur   : 60 tahun 

3. Riwayat Pendidikan : S1 Sospol 

4. Jabatan   : Konselor VCT 

5. Lama Bekerja  : 10 tahun 

 

P : Assalamualaikum Wr.Wb. 

I : Waalaikumsalam.  

P : Berapakah jumlah pasien Ibu Rumah Tangga denga status ODHA di 

Klinik VCT RSD Balung? 

I : Nanti hubungi mas krista ya mas  

P : enggeh pak 

P : Bagaimana kepatuhan pasien Ibu Rumah Tangga denga status ODHA 

dalam rangka pemeriksaan rutin dan proses minum obatnya di Klinik 

VCT RSD Balung? 

I : Kepatuhan pasien Ibu Rumah Tangga dengan status ODHA dalam rangka 

pemeriksaan rutin dan proses mnum obat sudah bagus sudah mencapai 80%, 

yang agak tidak patuh itu ODHA dari kalangan WTS   

P : Bagaimana sikap atau penerimaan pasien Ibu Rumah Tangga pada saat 

pertama kali mengetahui statusnya sebagai ODHA ? 

I : Histeris, teriak- teriak, menyalahkan orang lain tapi itu emosi sesaat biasanya. 

Setelah itu kita diamkan dan kita beri jeda waktu dalam kondisi hening, 

Setelah itu kita ajak ngobrol lagi biasanya sudah mulai bisa memahami 

keadaannya. Kemudian biar mereka bisa terus bagus kita ikutkan kelompok 

KDS. Kita motivasi memang  
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P : Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh Klinik VCT RSD 

Balung dalam upaya menjangkau pasien Ibu Rumah Tangga dengan 

status ODHA? 

I : Kita kerjasama dengan KDS Pelangi, yang menjangkau kerumah-rumah it 

buddies (pendamping lapangan ) dari KDS pelangi. Jadi yang aktif sekarang 

ini adalah buddies, kita adalah sifatnya statis yakni pelayanan di tempat 

P : Apakah terdapat kesulitan atau kendala pada saat proses pendampingan 

diberikan kepada pasien Ibu Rumah Tangga dengan status ODHA? 

I : Kesulitan ada terutama komunikasi dan domisili yang terpencar-pencar. 

Kominukasinya kenapa karena tingkat pendidikan pasien kita yang banyak 

adalah SMP kebawah. Menjadi kesulitan tersendiri 

P : Bagaimana caranya mengatasi kendala atau solusi yang dilakukan 

dalam mengatasai kendala yang terjadi ? 

I : Kita selalu memberi penjelasaan dan pendidikan secara bertahap.  

P : Jadi disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan. 

I : Iya, disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan. Kemudian secara 

bertahap pula kita ikutkan pertemuan-pertemuan yang di adakan oleh KDS 

pelangi. 

P :  Matur nuwun pak 

Keterangan 

P : Peneliti   I : Informan Kunci 1 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 322995 

Fax. (0331) 337878 Jember 

 

82 

LAMPIRAN D. HASIL WAWANCARA MENDALAM INFORMAN 

UTAMA 

 

A. INFORMAN UTAMA 1 (jumat, 22 april 2016) 

1. Nama   : SM 

2. Umur   : 50 tahun 

3. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

4. Riwayat Pendidikan : SD 

5. Alamat   : umbul sari 

6. Status Suami   : Bersuami  

7. Pekerjaan Suami : Tani  

 

P : Nuwun sewu, nama dan nanti profil,e ibu tidak saya tampil dimana-

mana hanya saya jabarkan dalam tulisan saya.a 

P : kulo Sofyan, kulo ajenge wawancara seng tujuane didamel tugas 

akhir kulo teng kampus. 

P :  Kalo boleh tau namnya ibu sinten 

I : Ibu SM 

P : Umure sak niki pinten? 

I : 50 th 

P :  Nuwun sewu pendidikan terkhir,e? 

I : SD 

P : Sakniki pekerjaan,e? 

I : Ibu rumah Tangga 

P : Alamat,e teng pundi? 

I : Umbulsari 

P : Tasek wonten suami,ne bu? 
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I : Injih niku 

P : Ooo niki suamine ibu. Terus pekerjaan,e bapak nopo? 

I : Tani 

P : Dadi kulo ajenge wawancara seng tujuane didamel tugas akhir kulo 

teng kampus. 

P : Numun sewu, Ibu ngertos status,e sebagai ODHA sudah berapa 

tahun? 

I : Pirang tahun mas? Mulai 2008 

P : Pertama kali tau, bagaimana perasaannya ibu? 

I : Biasa saja mas 

P : Selain ibu pada saat itu yang tau siapa lagi bu? 

I : Bapak 

P : Bapak juga tau? Atau periksanya dulu bareng bu? 

I : Pada saat ibu bapak dulu yang periksa 

P : Ooo bapak dulu. Terus, setelah ibu tau apa ada perubahan perilaku 

sehari-sehari, setelah ibu mengtahui statusnya ibu? Apakah ibu 

sehari-hari berubah bu yang  biasanya ceria menjadi pemurung? 

I : Takut meninggal 

P : Jadi takut meninggal y bu perubahan perilakunya . 

P : Pertama kali reaksinya bapak mengetahui bahwa ibu juga berstatus 

ODHA itu bagaimana? 

I : Sangat kaget dan terkejut 

P : Numun sewu, setelah ibu mengetahui tentang penyakit atau status 

sebagai ODHA apa ada perubahan sikap pada saat berhubungan 

seksual? Mengurangi atau bahkan tidak mau? 

I : Biasa-biasa saja  
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P : Sama seperti sebelum-sebelumnya y 

P : Pernah tidak apabila ingin melakukan hubungan seksual 

menegosiasikan perilaku seksual yang aman? Seperti pemakaian 

kondom? 

I : Iya pernah mas 

P : Cara ibu mengatakannya bagaimana? 

I : Langsung ngomng aja mas 

P : Langsung mengatakan kebapak  

P : Sebelum melakukan aktivitas seksual niku opo koyok lare-lare nem 

masih ciuman atau pemanasan g bu? 

I : Nggeh mboten mas. Langsung mawon mas, penetrasi 

P : Saat ini keluarga tau gak bu tentang status ibu? 

I : Tau. 

P : Tau nggeh. Bagaimana bentuk dukungan terhdap statusnya ibu atau 

memberi dukungan positif untuk sembuh sembuh 

I : Iya seperti it 

P : Terus kalo dukungan seperti apa yang diberikan oleh petugas 

kesehatan mengenai pelayanan medis dan informasai? seperti kalo 

ibu datang ke VCT apa ibu diarahkan untuk yang survive atau 

bertahan hidup bahwa penyakit itu bisa sembuh, seperti kata ibu yang 

putus asa takut mati. Dukungan seperti apoa yang di berikan oleh 

misal pak wahid? 

I dan 

bpk 

: Kalo wonten pak wahid kulo malah ayem . 

P : Malah bisa bikin ati ayem dan bikin semangat. 

I : Iya mas. Pak wahid perhatian 
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P : Ikut perkumpulan KDS g bu? 

I : Ikut mas 

P : Trus dukungan sesamateman-teman lainya ODHA bu? Seperti saling 

mengngatkan minum obat atau saling mendukung dan memotivasi 

untuk tetap hidup 

I : Saling mengibur gt mas 

P : Sampun matur nuwun ibu  

Keterangan 

P : Peneliti   I : Informan Utama 1 
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B. INFORMAN UTAMA 2 (Senin, 25 april 2016) 

1. Nama   : LK 

2. Umur   : 36 tahun 

3. Agama   : Islam 

4. Pekerjaan  : Pedagang ( jualan di rumah) 

5. Riwayat Pendidikan : SMP 

6. Alamat   : Gumelar 

7. Status suami  : meninggal 

8. Pekerjaan suami  : - 

 

P : Nuwunsewu, ibu sudah berapa lama mengetahui status sebagai 

ODHA? 

I : Dulu… kapan ya mas? Lali aku… hihihi…(sambil cekikikan) dua 

tahun wisan koyok’e, sekitar dua tahun, kan meh poso do poso iki 

P : Pendak poso? 

I : pendak poso… hihihi… (sambil cekikikan) 

P : poso ketemu poso…hehehe…(sambil tertawa) perasaannya pas 

mengetahui pertama kali itu gimana buk? 

I : ya dari suami lah… 

P : maksudnya, ibu perasaan ibu saat mengetahui status ibu sebagai itu? 

I : ya gimana ya… ya stress lah ya… ya gak nyangka… sebab gimana 

lagi… hehehe (sambil tertawa) sudah takdir hehehe… 

P : setelah mengetahuinya ada perubahan perilaku sehari-hari nggak bu 

atau lebih ke pendiam atau tetep? 

I : yaaa…buat buat biasa… biasa aja lebih baik daripada apa keluarga biar 

gak tau, gitu lek aku mas 
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P : emmm… jadi dicoba biasa biar statusnya biar orang lain gak tau 

nggih? 

I : Iyaaa 

P : pada saat itu suami tau nggih bu nggih? 

I : yang meninggal?. 

P : Ya 

I : Iyaaa… 

P : ooohhh… teruuus… tesnya waktu itu bersama suami? 

I : ya, se..selepas suami terus… (terbata-bata) 

P : tes sendiri? 

I : yaaa… 

P : oooohh…jadi setelah yowes setelah meninggal ibu tes? 

I : yang yang yang terakhir iki… (sambil terbata-bata) 

P : yang terakhir? 

I : Iyaaa 

P : emmm… reaksi suami pada saat itu nggih nuwunsewu gimana bu 

mengetahui statusnya bu kaget juga atau hanya mendukung atau 

gimana? 

I : sebab dia yang yang terinfeksi dulu… saya 

P : oooohhh… baru setelah? 

I : iya, ditularin gitu loh 

P : ohh..nggih nggih… bentar ya bu ya. Terus gimana bu maksude 

keluarga belum tau nggih sampe saat ini nggih? 

I : ada kakak saya 

P : kakak tau nggih, berarti gimana bentuk dukungan keluarga kakaknya 
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terhadap… 

I : selalu mendukung lah untuk… untuk sehat lah 

P : untuk sehat, untuk pergi ke VCT mengingatkan untuk pergi ke VCT 

I : selalu minum obat gituh… 

P : terus bentuk dukungan yang diberikan petugas kesehatan sini? 

I : Baik 

P : baik? 

I : maksudnya? 

P : setiap bulan mengingatkan gitu? 

I : iya, ya kita mau sehat ya rutin lah ambil obat sendiri 

P : maksude ada pantauan dari petugas sini? 

I : iya…kan ada itu apa mas? 

P : KDS? Pertemuan KDS itu? 

I : Iya 

P : aktif di pertemuan KDS itu? 

I : iya, tapi kan aku sudah lama, baru-baru cek itu saya selalu ikut 

pertemuan, sempat mengikuti apa yang apa iku lho yang tau nggaknya 

itu…. 

P : ooohh… dalam di KDS itu gimana bentuk dukungan terhadap teman, 

saling mengingatkan atau saling menyupport seperti itu? Apa mbak 

bisa sehat itu kayak gitu itu? 

  (Petugas kesehatan menjelaskan): iya, kan ada yang masih kurang 

sehat dan ada yang sudah sehat kan akhirnya bisa… 

I : LK: memberi motivasi 

P : nuwunsewu nggih pak, bapak kan nggih kenal kalih ibu’e nggih, badhe 
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kulo tangleti, mboten nopo2 nggih kulo ganggu nggih? (sambil 

tersenyum) Sampun nggih buk matur nuwun, kulo ajenge sudah 

ganggu…hihihi… 

I : LK: nggih nggih… 

 

Keterangan 

P : Peneliti   I :Informan Utama 2 
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C. INFORMAN UTAMA 3 (Selasa, 26 april 2016) 

1. Nama   : Si 

2. Umur   : 40 tahun 

3. Agama   : Islam 

4. Pekerjaan  : Tidak bekerja  

5. Riwayat Pendidikan : Tamat SD 

6. Alamat   : Jatiroto 

7. Status Suami  : Cerai 

8. Pekerjaan Suami :  

 

P : Permisi, kalo boleh tau namanya siapa ya mbak? 

I : Si 

P : Si, ibu si atau saya boleh panggil mbak? 

I : Mbak si 

P : Umurnya berapa ya mbak? 

I : 40 tahun 

P : Terus riwayat pendidikan terakhir SD, SMP, SMA? 

I : SD 

P : Terus pekerjaan saat ini? 

I : Nganggur 

P : Sudah punya suami atau belum? 

I : Cerai 

P : Alamatnya di..?  

I : Jatiroto 

P : Trus sudah berapa lama mbak, tau statusnya sebagai odha? 

I : (diam dan berpikir) 
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P : Pertama kali tahun berapa sudah? 

I : Lupa aku 

P : Dua ribuuu… sudah 3 tahun? Lebih? 

I : Ohh…nggak nggak sampe 3 tahun 

P : Dua tahun...? 

I : Nggak sampek, satu setengah paling 

P : Satu setengah ya? 

I : He’emm 

P : Satu setengah tahun. Perasaan pertama kali mbak tau kalo terkena ini 

ya’apa? 

I : Gak ngerti mas, gak merasakan aku, yo ngene iki 

P : Dadi biasa ae gitu? 

I : Yo biasah.. 

P : selain mbak, ada nggak yang tau statusnya mbak? 

I : Nggak ada 

P : Nggak ada ya, hanya mbak seorang? 

I : Nggak, hanya orang tua 

P : Orang tua tau tapi? 

I : Iya  

P : Tanggapan orang tua pada saat tau itu gimana? mbak kasi tau buk saya 

sakit ini gitu? 

I : Yo nggak, dokter yang ngasi tau 

P : Ooo… kesini dulu pertama kali berobat itu sama ibuk? 

I : Iya  

P : Terus… reaksinya ibuk pertama kali nggak tau ya? 
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I : Nggak tau 

P : Apa syok, atau histeris, atau gimana, atau hanya mungkin ya gimana pak 

yang penting anak saya sehat gitu aja… pada saat itu? 

I : Ya nggak ngerti orang tuaku mas  

P : Terus… nah ini mbak, setelah tau kalo sakit itu ada nggak perubahan 

perilaku sehari-hari, atau jadi pendiem atau biasa aja nggak ada 

perubahan perilaku gitu t? 

I : Biasa aja 

P : Biasa aja, ya tetep hidup normal seperti orang lain ya! Emm… pada saat 

itu, nuwunsewu nggih itu sudah cerai atau masih bersuami? 

I : Bercerai  

P : Sudah cerai ya, berarti suami nggak tau ya? 

I : Nggak tau 

P : Gini mbak, nuwunsewu ya walaupun sudah cerai pas kalo misal ada 

timbul hasrat seksual itu gimana mbak? Ya hanya diem atau ya 

nuwunsewu nggih… ada temen atau ada pasangan saat ini? 

I : Ya diem aja lah, nggak ada temene emang (sambil tersenyum dan malu) 

P : Saat ini masih belum ada pasangan, nggak ada, belum? 

I : Nggak ada, belum.. 

P : Gini mbak, dulu pada masih ada suami nuwunsewu nggih pada saat 

aktivitas seksual, itu masih kayak anak ABG, maksude masih ciuman 

sebelum ngapain, hehehehe…(sambil tertawa) iya apa nggak? 

I : Iyooo…iyooo… hihihi… (tertawa malu) 

P : Kan Tanya iya apa nggak, kalo iya ya nggak pa pa… hehehe… (sambil 

tertawa) 
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I : Hehehehe… (tertawa malu) iya 

P : Nggih maksude masih, masih ada, nuwunsewu ya kalo orang sebelum ml 

bisa dibilang buat pemanasan gitu ya mbak ya… hehehe… (sambil 

tertawa) 

I : Hehehe…(ikut tertawa) 

P : Teruuusss… kalo misal kedepan yo mbak kan pasti orang pengen punya 

pasangan lagi kriteria pasangan yang ideal menurut mbak gimana, yang 

mbak pengenkan untuk kedepannya gimana? 

I : Hehehe… (tertawa malu) 

P : Kalau mau nikah lagi pasangan seperti apa yang diharapkan oleh mbak 

mengerti dengan status mbak saat ini..? 

I : Ya ngerti se ngerti statusku 

P : Mengerti dalam artian bisa menerima kekurangan dan kelebihan mbak 

secara seperti ini apa adanya. Ada kriteria khusus nggak maksude harus 

tinggi, besar, terus brewokan dan kawan-kawan. 

I  Tinggi 

P  Putih, item? 

I  Biasa mas 

P  Biasa aja ya, mungkin tinggi tipe idealnya mbak lah itu ya… 

I  Iya… (tersipu malu) 

P  Terus pada saat itu, kan orang tua tau nggih? 

I : Iya 

P : Dukungan seperti apa yang beliau-beliau berikan pada mbak, supportnya 

seperti apa? Cara menguatkan mereka seperti apa? 

I : Orang tuaku kan yo gak ngerti mas 
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P : Ohhh…hanya tau kalo… 

I : Orang awam iku 

P : Awam itu, emang orangnya seperti itu 

I : Gak ngerti 

P : Dia nggak tau ya? 

I : Nggak tau 

P : Kalo sakitnya iki yo mari… apa itu nggak tau? 

I : Nggak ngerti 

P : Maksudnya gini, kan walaupun nggak tau status hivnya, gini lho mbak 

sudah minum obat belum, sudah waktunya control belum, itu… 

mendukung ya? 

I : Iya…iya… 

P : Didukung dengan seperti itu, maksude gak didiamkan atau nggak 

dibiarkan… 

I : Nggak 

P : Nah gini… terus dukungan yang diberikan seperti petugas vct disini 

gimana, maksude dalam ruangan medis terus anda memperoleh 

informasi-informasi terbaru tentang hiv atau waktu mengambil obat itu 

gimana mbak? Diterimakah atau nggak, atau ramahkah ? 

I : Ramah 

P : terus, seperti diayomi atau lebih disupport lagi dari petugas medis sini? 

Didukung untuk lebih sehat, lebih… 

I : lebih didukung mas 

P : dipantau terus gitu ya? 

I : Iya 
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P : setiap bulannya, seterusnya… kalau berobat sini sebulan sekali atau…?? 

I : sebulan sekali 

P : rutin ya mbak? 

I : Rutin 

P : itu pernah… misale gini seminggu atau sebelum ngambil obat dihubungi 

dari sini, mbak waktunya minum obat? 

I : Ndak 

P : jadi mbak yang berperan aktif sendiri untuk mencari obat itu 

I : iya… iya… 

P : anu mbak, ikut KDS itu mbak? 

I : apa itu? 

P : perkumpulan odha yang disini, nggak ya? 

I : Nggak 

P : kenal rekan sesama odha disini mbak? Pernah berbincang sama teman-

teman odha disini? 

I : nggak… nggak pernah 

P : jadi murni sendirian, di Jatiroto nggak ada temen yang tau 

I : nggak ada 

P : yang tau cuma mbak dan orang tua sampe saat ini 

I : Iya 

P : nggih, nggih sampun jadi makasih sudah ngasi informasinya, mohon 

maaf sudah saya Tanya-tanya 
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LAMPIRAN E. HASIL WAWANCARA MENDALAM INFORMAN 

TAMBAHAN 

 

A. INFORMAN TAMBAHAN 1 (Jumat, 22 April 2016) 

1. Nama   : SU 

2. Umur   : 51 tahun 

3. Riwayat Pendidikan : SD 

4. Pekerjaan   : Tani 

 

P : “Nuwun sewu suamine ibu nggih?” 

I : “Inggih, naming setunggal niki suamine” 

P : “Dukungan seperti apa yang diberikan oleh keluarga? Nopo saling 

mengingtakan minum obat?” 

I :  “Nggih sae mengenai minum obat. Wong yoga-yugane sampun leres 

sedoyo.” 

P : “Sampun ngertos sedoyo nggih yuga-yugane? Misale sakit ngedrop, 

monggo bu makan.” 

I : “Nggih, bahkan wonten nyarane tes darah niku mboten teng mantra 

mriki, nyaranke tes’e teng Malang, langsung diambil darahediare terus 

teng mriku dadi langsung dites zaman niku mboten” 

P : “Tes awal teng Malang?” 

I : “Inggih teng Malang, terus niku dikirim teng Jember, terus dikirim teng 

mriki.” 

P : “Niki nopo nggih harapane bapak terhadap kehidupan hidup 

selanjutnya?” 

I : “Nggih yok nopo nggih ben panjang umur?” 

P : “Nggih terus sehat, mboten ngedrop.” 
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I : “Inggih yen keluarga sakit niku nggih sedih.” 

P : “Inggih-inggih, dadi saling mengingatkan anatara bapak ibu.” 

I : “Inggih, bu pun minum obat dereng? (saling kontak mengkontak)” 

P : “Niki teng klinik rutin nggih?” 

I : “Inggih paling rutin malah kulo.” 

P : “Alhamdulillah berarti motivasi untuk sehat sangat tinggi, matur nuwun 

sampun gelem dadi responden kulo.” 

Keterangan 

P : Peneliti   I : Informan Tambahan 1 
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B. INFORMAN TAMBAHAN 2 (Senin, 18 April 2016) 

1. Nama   : Isa Ansori 

2. Umur   : 35 tahun 

3. Riwayat Pendidikan : s1 sosial dan ekonomi 

4. Pekerjaan   : Pendamping ODHA 

 

P : Dadi tenaga pendamping odha wis berapa tahun? 

I : Ikuuu… 2 tahun mas, 2 tahun 3 tahun, 2 tahun lah 

P : 2 sampai 3 tahun ya? 

I : Iya, 3 tahun 

P : Yo mas, ono perbedaane nggak mas dampingi odha ibu rumah tangga 

karo odha-odha lain? 

I : Odha lain maksude opo? 

P : Maksude odha yang tertular dari penggunaan jarum suntik Atau odha 

yang bekerja sebagai pekerja sex 

I : Ya jelas ada mas, ada hal-hal perbedaannya 

P : Opo lah sebagian maksude perbedaane yo opo lebih tertutup atau biasa?  

I : Iya, biasanya kalo mereka ini mereka lebih tertutup sih 

P : Tertutup? 

I : He’eh… 

P : Terus untuk sampe saat ini yo mas yo, gimana mas dukungan keluarga 

terhadap upaya pendampingan yang sampean lakukan, misale ditrimo 

gak lek sampean nang umahe? 

I : Ditrimo mas 

P : Atau anu kebanyakan sudah terbuka gitu mas sama keluarga? 
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I : Ada yang sudah terbuka sama keluarga, ada yang belum 

P : Nah… kalo yang belum itu gimana? 

I : Kalo yang belum itu kan kita kesana apa namanya hmmm… biasanya 

kita janjian dulu sama si pasien si klien. Tapi kan dia sudah tau mana 

riwayatnya, riwayatnya yang bersangkutan itu mas gitu. Karna sudah 

misale si A anu masih apa namanya keluarganya belum tau. Jadi kita 

ini… wis ngerti wis paham ngunu mas 

P : Ngerti gimana caranya sampean sampe nang umahe, caranya 

berkunjung lah ya mas ya? 

I : He’em…gitu 

P : Ono nggak mas sosialisai khusus atau kegiatan dikekno nang odha iku 

untuk menghadapi keadaanya mas? Misale kan ono, biasane kan ono 

odha sing drop, piye mas sosialisasine?  

I : Maksude? 

P : Gini, jadi onon gak kegiatan misal koyok diajak digawe pertemuan itu 

ono opo nggak? 

I : Ada, yang kalo disini sih diii… VCT balung biasanya itu sih… eeee… 

mereka yang mau tergabung di KDS gitu. Ini memang ada pertemuan. 

Tapi bukan bukan bukan yang drop aja lho tapi semua tergabung 

P : Iya maksude untuk menghadapi keadaannya beliau, dengan statusnya 

tersebut ada? 

I : He’em… 

P : Terus bagaimana pola minum obat yang sudah berstatus odha, maksude 

sudah dengan arv terus arv itu setiap bulan sekali kesini itu rutin atau 

nggak gitu lho? 

 I : Jadi pemantauannya setiap bulan atau sampean mengingatkan sebelum 
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1 bulan atau sebelumnya sudah rajin kesini? 

P : Biasanya pada awal itu kita ingatkan kalo sabtu libur, kalo pengambilan 

itu sebelum apa namanya sebelum habis 1 hari 2 hari, terus lak ndang 

habis diusahakan suruh ambil sendiri, saya suruh ambil! Dan itupun 

bukan tugas kita juga, tugas bagian layanan juga ini. 

I : He’em… he’em… nyambung-menyambung semuanya, yang ada di 

layanan semuanya gitu 

P : Terus sampe saat ini sudah 2 tahun gimana caranya sampean 

memonitoring atau pengawasan terhadap odhanya? 

I : Seeetiiiiaaapp apa namanya… itu kan tau juga mas kita kalo di KDS 

kita kan ada database juga gitu, kalo kita ngomong KDS karna saya 

pendampingnya KDS, itu juga kita miliki nama, alamat semuanya, 

nomer hp. Misalnya si A ini sudah nggak pernah minum obat, opo 

belum ini gimana, kadang kita juga diii… apa namanya diingatkan sama 

konselor, mas ini udah jadwalnya ngambil obat udah waktunya, jadi kita 

kadang ngehubungi kadang yo konselor sendiri yang ngehubungi gitu… 

jadi sama-sama nyambung gitu mas, sama-sama nyambung. 

P : Terus sing kunjungan, untuk kunjungan ke rumah itu ada jadwal tetap 

nggak mas? 

I : Kalo jadwal tetap tidak 

P : atau setiap bulan sekali atau tiap triwulan sekali apa? 

I : nggak, ngeliat kondisi mas. Paling nggak satu bulan itu pasti lah… 

Keterangan 

P : Peneliti   I : Informan Tambahan  2 
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C. INFORMAN TAMBAHAN 3 (SESAMA ODHA) (Senin, 25 April 2016) 

5. Nama   : BS 

6. Umur   : 41 tahun 

7. Riwayat Pendidikan : Tamat SD  

8. Pekerjaan   : Pekerja Serabutan 

 

P : sampun ngertos dadi ODHA sampun pinten tahun? 

I : ya kurang lebihnya sekitar dua tahunan 

P : dua tahun nggih. Ohh… nggih maksude sudah nuwunsewu nggih 

sampun kenal ibu’e sampun pinten tahun? Sampun sudah berapa lama 

pak sudah mengenal ibuk? 

I : hampir 1 tahun 

P : hampir 1 tahun terakhir ini ya. Gimana pak kok bisa kenal ibuk 

awalnya? 

I : kenalnya ya dari sini 

P : ohh… jadi ketemu diperkenalkan sama konselor sini nggih pak? 

I : Hmmm 

P : seberapa dekat atau seberapa kenal bapak dengan ibuk? 

I : kalo sekarang lebih dekat 

P : sangat deket ya. Nuwunsewu wonten hubungan nopo…? 

I : nggih sakniki 

P : dadi nggih saling wonten hubungan nggih. Dadi komunikasine nggih 

intens lancar… 

I : Nggih 

P : terus dukungan sing panjenengan dukungan seperti apa yang bapak 
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kasihkan ke ibuk? 

I : nggih sama mensupport, apa yang saya alami saya kasi tau sama dia 

dulunya saya kayak gini terus sekarang jadi begini. 

P : terus kalo saling mengingatkan misalnya sudah minum obat, sudah 

waktunya kontrol? 

I : iya…iya… 

P : gitu nggih pak nggih. Jadi semua orang pasti punya harapan kedepan 

nggih pak opo harapane bapak lan damel bapak sendiri kalih ibuk 

harapan kedepannya gimana maksude harapan anda terhadap 

kehidupannya ibuk nggih yok nopo, harapane? 

I : nggih harapane nggih sehat niku 

P : nggih sehat terus 

I : pokoke…wis pokoke sehat, sehat terus lah 

P : semangat hidup gitu, nggih pak nggih? 

I : he’eh semangat, maksude wis ndak usah mikir yang udah terjadi gitu aja 

P : yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita menatap masa depan 

bersama…hahaha…(sambil tertawa) 

I : anggap aja kita nggak… nggak punya apa-apa gitu aja 

P : sip perlu semangat sing perlu ditanamkan kepada sesama temen yang 

sakit seperti ini nggih. Nggih pun matur nuwun sampun ganggu 

 I : halah mboten nopo2 

P : panjenengan dateng mriki tiap bulan nopo nggih? 

P : mesti tanggale, biasane menawi tanggal pinten? 

I : lak tanggale mboten nganu nggih pak, mboten mesti 

P : pokoke telas nggih teng mriki 
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I : karena kan satu bulan kan harus ambil, jatahnya 1 bulan sekali 

P : ooohh… jatahnya dikasi 1 bulan 1 kali 

I : iya, tapi kadang kan saya bisa awal bulan ya kadang pas kurang 2 hari 

Keterangan 

P : Peneliti   I : Informan Tambahan  3 
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LAMPIRAN F. SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN G. DOKUMENTASI PENELITIAN 

Klinik VCT RSD BALUNG 

 

 

Foto bersama Konselor  Klinik VCT RSD Balung 
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