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Jumlah kasus PMS pada pemeriksaan terhadap 18 waria PSK di kota 
madiun awal tahun 2002 diperoleh hasil 2 orang menderita syphilis dan 1 
orang menderita gonorrhoe. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
perilaku waria PSK dalam upaya penanggulangan PMS dan AIDS di Kota 
madiun tahun 2002.  
 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah seluruh waria 
PSK di kota Madiun tahun 2002. pemilihan subjek dengan menggunakan 
teknik sampling purposif sebanyak 10 orang dan penentuan subjek secara 
snowball chain sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah wawancara dan observasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan:  
1.pengetahuan tentang PMS dan AIDS; subjek sudah mengetahui tanda-
tanda, penularan , cara melindungi diri, serta cara berhubungan seks yang 
aman dari penularan PMS dan ada juga yang belum mengetahui.  
2.sikap waria terhadap PMS dan AIDS; a. memberitahu teman jika ada 
pelanggan yang menderita PMS/AIDS, b. tetap bergaul dengan teman yang 
menderita PMS dan AIDS, c. penggunaan kondom adalah ada subjek yang 
kurang setuju karena kurang nikmat dan sakit tetapi ada juga yang setuju.  
3.praktik sebagai bear Waria PSK; a. jumlah pasangan tiap bulan beda-
beda, b. yapa yang dilakukan dengan menggunakan kondom dan minum 
obat dan tidak pakai apa-apa, c. perasan waktu menggunakan kondom tidak 
nyaman dan sakit tetapi ada juga yang tidak maslah. D. memperoleh 
kondom dari tamu dan bawa sendiri. E. tempat berhubungan seks di kost 
subjek atau tamu, hotel, losmen dan tempat mangkal dengan tariff Rp 7.000 
– 20.000 bagi orang dewasa atau tua dan Rp. 3.000 – 5.000 bagi anak 
SLTP/SLTA. F. hubungan seks dengan cara anal seks dan oral seks. G. 
tidak selalu ejakulasi jika melakukan oral seks tetapi ada juga yang 
ejakulasi. H. penyakit yang sering diderita sariawan. I. Jenis penyakit 
kelamin yang pernah diderita gatal-gatal pada penis atau sekitarnya, syphilis 
danpenis terasa panas, gatal, berwarna merah dan ada bintil-bintilnya, j. car 
lain untuk memenuhi kebutuhan seks dengan onani.  
 
Saran: 1. kampanye seks yang aman. 2. pemeriksaan kesehatan secara 
berkala, 3. penelitian lebih lanjut tentang cara komunikasi informasi dan 
edukasi yang diinginkan oleh waria PSK serta cara intervensinya, 4 
kerjasama lintas sector dalam hal penanggulangan PMS dan AIDS.  
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