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Jenis penelitian adalah eksploratif dengan metode survei dan pendekatan 
Cross Sectional, dengan jumlah sampel 130 santri terdiri dari kelas I dan 
kelas II SMA di Ponpes Assalaam Surakarta. 

Dari jenis penelitian ditemukan, sebaesar 51,5% respondennya adalah 
perempuan ditemuan,Semarang ebesar 51,5% respondennya termasuk 
permpuan, umur responden sebesar 69,2% termasuk remaja (16-17 tahun), 
pekerjaan orang tua responden sebagian besar sebagai pegawai negeri 
(42,3%), responden berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebesar 
55,4% responden telah tinggal di Pondok antara 2-3 tahun, 54,6% bertujuan 
belajar di pondok untuk meningkatkan ilmu agama. Semua responden 
mengikuti kegiatanekstra yang ada di pondok, sedang yang pernah 
mengikuti kegiatan luar pondok sebesar 56,2%, 43,8% responden ketemu 
keluarga dalam setahun antara 3-6 kali, sedangkan 97,7% responden 
mendapt informasi tentang AIDS dari majalah, koran, televisi dan radio. 

Pengetahuan responden 76,1% termasuk dalam katafori baik dan hanya 
5,4% dalam katagori kurang. Sedang 66,2% sikap responden dalam katogi 
baik dan 0,8% sikap responden dalam katagori kurang. 

Dari hasil uji statistik Kai Kuadrat dengan derajat kebebasan 2 dan 
X<sup>2</sup> tabel 0,05 dengan hasil X<sup>2</sup> hitung > 
X<sup<2</sup> tabel, berarti ada hubungan yang bermakna antara kegiatan 
pramuka dengan tingkat pengetahuan responden dan antara kegiatan 
pramuka dengan sikap responden serta kegiatan PMR. 

Sedang kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengetahuan antara lain 
adalah olah raga dan kegiatan ilmiah serta PMR. Juga antar kontak 
keluarga dengan pengetahuan dan lama di pondok dengan pengetahuan 
serta kegiatan luar pondok dengan pengetahuan. 

Disarankan perlu adanya penyuluhan dari petugas kesehatan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan sikap santri yang masih kurang terutama 
yang menyangkut perjalanan penyakit, gejala-gejala, pola penularan dan 
upaya pencegahan AIDS srta perkembangan AIDS dewasa ini. Juga perlu 
dalam praktek santri memberikan ceramah/khotbah di masyarakat 
diharapkan materi yang diberikan juga menyangkut bidang kesehatan 
terutama tentang bahaya AIDS dan perkembangannya di masyarakat. 
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