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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Kesehatan masyarakat sebuah negara merupakan hal yang sangat penting. 

Penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik mencerminkan keadaan negara 

dengan pembangunan kesehatan yang baik pula. Pembangunan kesehatan ini 

merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan negara sebaik-baiknya.  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam konstitusi tersebut 

dapat dimaknai bahwa Negara memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan 

kesehatan dan hidup setiap warga negaranya dari segala ancaman khususnya 

yang berkaitan dengan gangguan kesehatan warga negara terhadap penyakit 

ataupun virus (Dewa Putu Yudi Pardita,2014: 19). 

 Masalah kesehatan terbesar yang dihadapi Indonesia salah satunya adalah 

HIV dan AIDS. Masalah ini sudah menjadi masalah global di Indonesia. Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) sendiri  merupakan retrovirus yang menjangkiti 

sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia (terutama CD4 positive T-sel dan 
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makrofag komponen-komponen utama sistem kekebalan sel), dan 

menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang akan 

mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sedangkan Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) menggambarkan berbagai gejala dan 

infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV 

telah ditetapkan sebagai penyebab AIDS, tingkat HIV dalam tubuh dan 

timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV 

telah berkembang menjadi AIDS (Hoyle, 2016: 12).  

Penularan penyakit ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 51 Tahun 2013,  Human Immunodeficiency virus (HIV) dapat 

masuk ke tubuh memalui hubungan seksual, penggunaan jarum yang tidak steril 

atau terkontaminasi HIV, dan penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke 

janin dalam kandungannya yang dikenal sebagai penularan HIV dari Ibu ke 

Anak (PPIA). 

Jawa tengah sendiri berada di peringkat ke empat  kasus HIV – AIDS 

dengan jumlah orang yang terinveksi virus ini 19.720 jiwa, dan Banjarnegara 

merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang penderitanya terus 

meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara menunjukkan 

terjadi peningkatan penderita dari tahun ke tahun.  
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Grafik  1.1 Penemuan Kasus Per tahun (HIV+AIDS) di Kab. 

Banjarengara 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

Berdasarkan data diatas, yang dikumpulkan dari tahun 2003 sampai tahun 

2018, meskipun sempat tejadi penurunan angka penderita HIV-AIDS, namun 

kenaikan signifikan tejadi pada tahun 2018 yaitu mencapai angka 85%. Dengan 

prosentase AIDS 61% dan HIV 34%. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten banjarnegara pula 

diketahui  faktor resiko penularan  tertinggi dari HIV/AIDS  didominasi oleh 

kaum heterseksual (72,00%), dengan kelompok umur 25-49 tahun paling besar 

terinveksi HIV, yaitu lebih dari 80%.  

Selain sub populasi yang beresiko tinggi, ibu rumah tangga merupakan  

kelompok yang menempati urutan kedua setelah wiraswasta dengan jumlah 

penderita terbanyak sehingga menjadi perhatian khusus. Hal ini dikarenakan, 

kelompok ibu rumah tangga ini, meskipun tidak melakukan aktifitas seks 

beresiko, dan termasuk dalam kelompok tidak beresiko ,  sebagian besar tidak 

menyadari bahwa HIV/AIDS mengancam hidup mereka karena meningkatnya 
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laki-laki yang melakukan seks tidak aman dan akhirnya menularkan HIV pada 

pasangan seksualnya. Data nasional jumlah kumulatif hingga tahun 2018 saja 

penderita HIV/AIDS dengan status ibu rumah tangga mencapai 15.410.  

Kerentanan perempuan terhadap HIV-AIDS lebih banyak disebabkan 

karena ketimpangan gender yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan 

mengontrol perilaku seksual dari suami, serta kurangnya akses terhadap 

pelayanan pengobatan HIV-AIDS begitu juga dengen kurangnya 

pengetahuan. Jika sang suami berperilaku seks berisiko seperti suka membeli 

jasa pekerja seks komersil dan  narkoba suntik, maka para istri ikut menanggung 

akibatnyahttps://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20141202111521255151

92/pengidap-aids-tertinggi-di-indonesia-ibu-rumah-tangga (diakses pada 

tanggal 20 April 2019) 

Kelompok ibu rumah tangga ini juga merupakan penyumbang lebih dari 

90% kasus anak yang terinfeksi HIV karena penularan dari ibu ke anak atau 

Mother-To Child HIV Transmission ( MTCT) karena kurangnya pengetahuan 

pencegahannya. Tanpa upaya khusus, diperkirakan pada akhir tahun 2016 akan 

terjadi penularan HIV secara kumulatif pada lebih dari 26.977 anak yang 

dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HIV. Para ibu ini sebagian besar tertular dari 

suaminya (Kemenkes, 2013).Pengetahuan dan pemahaman yang rendah  

mengenai HIV/AIDS menyebabkan pencegahan terhadap HIV/AIDS belum 

maksimal.  

Pengetahuan yang kurang juga kemudian berdampak pada sikap mereka 

yang menolak  melakukan tes HIV atau VCT (Voluntary Counseling and 

https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/2014120211152125515192/pengidap-aids-tertinggi-di-indonesia-ibu-rumah-tangga
https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/2014120211152125515192/pengidap-aids-tertinggi-di-indonesia-ibu-rumah-tangga
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Testing) meskipun salah satu pasangannya telah reaktif .Banjarnegara sendiri 

capaian VCT tegolong rendah yaitu 49,9%. Stigma yang masih negative 

mengenai HIV/AIDS, merasa tidak ada gelaja, dan tidak melakukan hal-hal 

yang beresiko membuat banyak ibu rumah tangga tidak merasa perlu 

mengetahui tentang HIV/AIDS apalagi hingga menjalani tes HIV,padahal 

dengan  program VCT ini,   apabila  ditemukan HIV sedini mungkin  maka akan 

dilakukan segera pengobatan, peningkatan pengetahuan dan perubahan 

perilaku.  

 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai 

HIV/AIDS salah satunya adalah melalui sosialisasi yang dilakukan secara 

berkala. Sosialisasi menjadi salah faktor tebentuknya sikap karena adanya 

informasi-informasi dan pengetahuan baru. Sosialisasi ini juga merupakan 

upaya yang dilakukan untuk menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, 

sehingga khalayak yang dituju tahu dan mengerti, dari yang tidak sadar menjadi 

sadar, dan pada akhirnya mau melakukan sesuai dengan anjuran. Sejalan 

dengan Kementrian kesehatan yang menyatakan  bahwa upaya pencegahan 

yaitu meliputi beberapa aspek penyebaran informasi (sosialissi, kampanye), 

promosi penggunaan kondom, pengendalian IMS yang adekuat, pencegahan 

penularan dari ibu ke anak, pemberian ARV sedini mungkin ( Kemenkes, 2017) 

Hasil penelitian Cahyono (2013), menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan dan sikap siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo antara sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan kesehatan dari sebelumnya rata-rata 
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pengetahuan siswa sebesar 28,8% menjadi 31,3%, sedangkan sebelumnya rata-

rata sikap siswa sebesar 27,5% menjadi 34,4%. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya pula yaitu  Pengaruh Penyuluhan 

Hiv/Aids Terhadap Sikap Pencegahan Hiv/Aids di Smk Ma’arif  Yogyakarta 

oleh Dita Lusiyana dan Andri Nur bahwa tingkat pengetahun HIV/IDS yang 

masih rendah menyebabkan mereka masih memberikan sikap negatif terhadap 

pencegahan HIV/IDS.  

  Banjarnegara sendiri terus melakukan  sosialisasi di antaranya di tempat-

tempat beresiko seperti tempat karaoke, sekolah-sekolah, sosialisasi masyarakat 

terkelompok, kegiatan PKK yang di dalamnya di berikan sosialisasi dan banyak 

bentuk sosialisasi lainnya.  

…….Ketua WPA Banjarnegara, Iwan Tri Setiawan mengatakan, dari hasil sosialisasi 

ke tempat karaoke di Kecamatan Banajarnegara diketahui pengetahuan para pemandu 

lagu (PL) tentang HIV AIDS masih rendah. “Mereka hanya tahu sebagian saja, baru 

25 persen lah karena belum tahu cara penularan dan bahayanya seperti apa. Jadi banyak 

mereka yang kaget ketika diberi penjelasan saat presentasi,” ungkapnya. 

( https://radarbanyumas.co.id/pl-rentan-penularan-hivaids/) diakses pada tanggal 

20 April 2019 pukul 20.00). 

 

Intensitas sosialisasi yang berkesinambungan dan efeketif kepada ibu rumah 

tangga akan memberikan pengetahuan, dan pemahaman sehingga akan 

memunculkan sikap terhadap pencegahan HIV/AIDS. Sesuai dengan upaya 

kementrian kesehatan bahwa penyebaran informasi harus berkesinambungan 

dan merata sehingga perubahan perilaku untuk yang beresiko rendah namun 

mempunyai kemungkinan terinfeksi  dapat diatasi sedini mungkin.  

Gareff, Elder dan Booth (1996:18) menjelaskan bahwa komunikasi 

kesehatan merupakan upaya sistematis yang secara positif mempengaruhi 

praktik-praktik kesehatan populasi besar. Sasaran utama komunikasi kesehatan 

https://radarbanyumas.co.id/pl-rentan-penularan-hivaids/
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adalah melakukan perbaikan kesehatan yang berkaitan dengan praktik dan pada 

gilirannya status kesehatan. 

 

 Komunikasi yang baik sangat diperlukan snagat diperlukan dalam dunia 

kesehatan  apalagi ketika berkaitan dengan penyakit yang mematikan seperti 

HIV/AIDS. Menurut Amsstrong (dalam Liliwer,Alo 2009:33) pelbagai studi 

social terhadap kesehatan melaporkan bahwa kebanyakan penyakit yang 

diderita individu maupun penyakit “masyarakat” pada umumnya bersumber 

dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas pelbagai informasi kesehatan yang 

mereka akses. Sehingga, kita perlu memperhatikan arus informasi kesehatan 

yang dikirimkan dan diterima oleh manusia. Konselor memiliki letak peran 

disini, untuk menyampaikan pesan mengenai HIV/AIDS dengan baik dan yang 

kredibel. Peran konselor ini sangat dibutuhkan mengingat HIV/AIDS belum ada 

obatnya sehingga perlu dilakukannya pencegahan agar penderita tidak lebih 

banyak dan pendampingan bagi yang postif HIV agar tidak menularkan kepada 

yang lain. 

Aktivitas komunikasi manusia (termasuk komunikasi kesehatan), pada 

semua level komunikasi, yakni antar personal, kelompok, organisasi, publik, 

maupun komunikasi membutuhkan peranan komunikator yang memprakarsai 

komunikasi. Peranan utama komunikator adalah mempengaruhi sikap 

penerima. Peranan ini lah yang dalam psikologi komunikasi disebut juga 

sebagai “komunikasi persuasif”.( Liliwer, Alo. 2009:95). 

Berdasarkan penelitian Yayan Zainal dan Agus Miftah berjudul Pengaruh 

Kredibilitas Konselor HIV/ AIDS terhadap Sikap Remaja di Kecamatan 
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Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, didapat bahwa   keahlian komunikator dalam 

menyampaikan pesan tentang bahaya HIV/AIDS telah mampu menambah 

pengetahuan remaja di Kecamatan Sukabumi, juga dapat menimbulkan 

kepercayaan remaja terhadap Konselor HIV/AIDS serta kesediaan untuk 

menjauhi perilaku berisiko seperti menggunakan narkoba dan seks bebas dan 

kesediaan untuk mengiformasikan kepada orang lain tentang bahaya 

HIV/AIDS. 

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa konselor yang kredibel mampu 

mengubah sikap dari khalayak yang dituju, sehingga pencegahan   HIV/AIDS 

diharapkan mampu berjalan dengan maksimal.   

1.2.Rumusan Masalah  

HIV-AIDS terus menjadi masalah global di Indonesia.Temasuk Banjarnegara,  

sebagai salah satu kabupaten di Jawa tengah yang  penderitanya terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh hingga tahun 2018 terjadi 

peningkatan penderita  hingga mencapai 85%, dengan proporsi 61% penderita 

AIDS dan 34% merupakan HIV. Faktor resiko penularan paling banyak tejadi pada 

pasangan heteroseksual. 
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Sub populasi yang terinveksi HIV/AIDS dengan angka yang cukup tinggi selain 

masyarakat yang tinggi resiko  terjadi pada ibu rumah tangga. Kebanyakan mereka 

tertular oleh suaminya. Kelompok Ibu rumah tangga ini menjadi perhatian khusus 

karena ketidaktahuan mereka akan penyakit ini dan resiko menularkan kepada anak 

yang tinggi. 

 Pencegahan di kabupaten Banjarnegara melalui penanggulangan HIV/AIDS 

terus dilakukan diantaranya sosialisasi pencegahan, screening, dan dan tes HIV baik 

di puskesmas, rumah sakit atau mobile tes, namun tenyata  belum maksimal terbukti 

dengan banyaknya ibu rumah tangga yang masih memiliki pengetahuan terbatas 

mengenai HIV/AIDS, sehungga berdampak juga pada  capaian minat VCT 

((Voluntary counselling and Testing) yang masih rendah yaitu hanya sekitar 48,9%  

 Penanggulangan ini juga tidak lepas dari peran konselor dan persepsinya di 

mata masyarakat untuk penanggulangan pencegahan HIV/AIDS. Konselor 

merupakan individu yang penting karena merupakan sumber komunikasi yang 

dapat mempersuasi masyarakat dengan ilmu nya. Selain itu konselor merupakan 

individu yang paling dekat dengan penderita HIV/AIDS sehingga diharapkan akan 

mampu memberi pengetahuan untuk mereka yang belum mengerti dan 

mempersuasi.  

Berdasarkan  paparan diatas, permasalahan dalam peneitian ini adalah adakah 

hubungan Intensitas Sosialisasi pencegahan HIV-AIDS dan Persepsi Tentang 
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Kredibilitas Konselor Terhadap Sikap Mendukung  Ibu Rumah Tangga Mengenai 

Pencegahan  HIV/AIDS di Kabupaten Banjarengara? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas 

sosialisasi pencegahan HIV-AIDS dan persespi kredibilitas onselor tehadap sikap 

mendukung ibu rumah tangga mengenai pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten 

Banjarnegara.  

1.4.Signifikansi  Penelitian 

1.4.1. Signikansi teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian 

ilmu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi persuasif. 

1.4.2. Signifikansi Praktis 

Signifikansi praktis dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hubungan 

intensitas sosialisasi pencegahan HIV-AIDS dan persepsi tentang kredibilitas 

konselor tehadap sikap ibu rumah tangga mengenai pencegahan HIV/AIDS 

1.4.3. Signifikansi Sosial 

Signifikansi sosial dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi tambahan dalam proses pengambilan keputusan instansi pemerintah untuk 

menyusun kebijakan dan strategi yang akan digunakan untuk menghadapai 

masalah-masalah sosisal di masyarakat. 

1.5.Kerangka  Pemikiran Teoritis 

1.5.1. Paradigma  
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Paradigma juga diartikan sebagai cara pandang seorang ilmuwan tentang 

sisi strategis yang paling menentukan nilai sebuah disiplin pengetahuan itu 

sendiri (Bungin, 2011:25). Paradigma juga digunakan sebagai sebuah panduan 

khusus untuk menjaga konsistensi alur dan isi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. Paradigma ini 

digunakan untuk menjelaskan relasi sebab akibat antar variable. Paradigma ini 

dilandasi oleh asumsi bahwa suatu gejala dapat digeneralisasi dari sebuah 

fenomena dengan membuktikan sebuah teori (Sugiyono, 2009:42) 

1.5.2. State of the Art 

Beberapa penelitian sejenis yang menjadi referensi adalah: 

Penelitian berjudul strategi pencegahan HIV/AIDS dalam 

pencegahan HIV.AIDS di Provindi Banten (Studi deskriptif kualitatif pada 

komisi penanggulangan AIDS Provinsi Banten dengan menggunakan model 

peresncanaan komunikasi Philip Lesly) ditulis oleh Trina Dharmatika. 

Permasalah dalam penelitian ini adalah HIV/AIDS yang terus meningkat dan 

masih adanya stigma buruk bagi penderita HIV. Permasalah ini mejadi factor 

terbentuknya komisi penanggulangan AIDS.Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui dan menjelaskan bagimana strtaegi dari KPA di Provinsi 

Banten.Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif , 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen dan 

dianlisi menggunakan triangulasi data.Hasil penelitian menunjukkan startegi 

KPA dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu tahap analisi dan riset adalah 

tingkat pengetahuan yang rendah mengenai HIV,perumusan kebijakan yaitu 
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merumuskan komunikasi persuasive yang efektif, tahapan perencanaan 

program pelaksanaan, dan terkahir kegiatan komunikasi melalui saluran 

komunikasi antara lain workshop, web,surat kabar, dan komunikasi tatap 

muka. 

Penelitian bejudul Gender Issues and Socialisation Process among 

Secondary School Pupils in the Context of Hiv and Aids-A Case of Secondary 

Schools in Zambia ditulis oleh Martin Banda, dan Jcob Mpundu Mukuka di 

Zambia Afrika.  Masalah dalam penelitian ini adalah Zambia yang merupakan 

daerah di Afrika merupakan epidemi AIDS paling parah melalui kontak 

heterseksual. Kecenderungannya mereka yang tertular adalah masyarakat 

dengan usia yang masih sangat muda baik perempuan dan laki-laki. Mereka 

masih selalu beranggpan bahwa mereka belum tertular HIV/AIDS. Pencegahan 

timbulanya penderita-penderita baru adalah satu-satunya cara untuk 

menghentikan dan mencegah penyebaran yang lebih besar. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana masalah gender mempengaruhi proses 

sosialisasi dikalangan siswa sekolah menengah dalam konteks HIV/AIDS. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 12 diskusi kelompok fokus, wawancara 

20 laki-laki dan 20 perempuan, dan wawancara 10 guru pria dan wanita. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dibawah diantara dua gender 

namun mereka tidak terlalu menganggap penting virus HIV/AIDS karena 

faktor-faktor penyebanya juga tidak ditangani. 

Penelitian selanjutnya berjudul “Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu 

hamil Di Klinik Antenatal Care Rsup Dr Kariadi, Puskesmas Ngesrep, Dan 
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Puskesmas Halmahera Terhadap Tes HIV” oleh Aulia Akbar P 2014 masalah 

dalam penelitian adalah Penularan HIV dari ibu ke anak cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun. Di Indonesia pemerintah telah melakukan upaya untuk 

mencegah transmisi vertikal dengan melakukan program Pencegahan 

Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), dimana salah satu komponennya 

adalah melakukan tes HIV pada ibu hamil. penelitian ini bertujuan untuk 

megetahui tingkat, sikap, dan perilaku ibu hamil di klinik antenatal RSUP Dr. 

KAriadi, Puskesmas Ngesrep, dan Puskesmas Halmahera terhadap tes HIV. 

Metode yang digunakan adalah cross sectional dengan responden adalah ibu 

hamil sebnayak 96 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata 

usia 28,2 tahun, tingkat Pendidikan terakhir tinggi (54,2%), tidak memuiliki 

pekerjaan tetap (59,4%), pendapatan keluarga rendah (71,9%), dan jumlah 

kehamilan sebanyak 1-2 (80,2%). Pengetahuan ibu hamil tehrhadap tes HIV 

76%. Kesimpulan dari penelitain ini adalah tingkat pengetahuan, sikap, dan 

perilaku ibu hamil terhadap HIV secara umum sudah baik, tetapi didapatkan 

faktor yang mempengaruhi perilaku ibu hamil terhadap tes HIV. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama 

lain.   

Selanjutnya ada penelitian Pengaruh Kredibilitas Konselor Hiv/Aids 

Terhadap Perubahan Sikap Remaja Di Kecamatan Sukabumi Kabupaten 

Sukabumi oleh Yayan Zainal Miftah. Masalah dalam penlitian ini adalah 

perilaku bebas seksual di kalangan remaja sudah sangat memprihatinkan. Di 

Sukabumi sendiri pada tahun 2007, seitar 30% Sukabumi sudah melakukan 
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hubungan sesksual, dimana bukan hanya saja siswa SMA, namun juga SMP.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredibilitas konselor 

HIV/AIDS di Kecamatan Sukabumi terhadap sikap para remaja di Kecamatan 

Sukabumi tentang HIV/AIDS. Populasi dalam penelitian ini yaitu remaja di 6 

desa di Kecamatan Sukabumi dan kemudian degan menggunakan simple 

random sampling maka diperoleh sample sebanyak 401 orang remaja. 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif. Pengujian satatistik 

analisis Jakur (Path Analisys) pada taraf kepercayaan 95% dan α = 0.05   Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Keahlian komunikator dalam menyampaikan 

pesan tentang bahayanya HIV/AIDS telah mampu menambah pengetahuan 

remaja di Kecamatan Sukabumi, juga dapat menimbulkan kepercayaan remaja 

terhadap Konselor HIV/AIDS serta kesediaan untuk menjauhi perilaku 

berisiko seperti menggunakan narkoba dan seks bebas dan kesediaan untuk 

mengiformasikan kepada orang lain tentang bahaya HIV/AIDS. 

Perbedaan penlitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

metode yang digunakan, penelitian ini menggnakan metode penelitian 

eksplanatori yang menjelaskan hubungan antara variable yang satu dengan 

variable yang lain, yaitu hubungan intensitas sosialisasi pencegahan 

HIV/AIDS dan persepsi tentang kredibilitas konselor terhadap sikap 

mendukung ibu rumah tangga, selain itu perbedaan juga terletak pada objek 

pada penelitian ini yaitu ibu rumah tangga dan tempatnya yaitu di Kabupaten 

Banjarnegara. 
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1.5.3. Intensitas Sosialisasi Pencegahan HIV-AIDS 

Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan salah satunya adalah dengan 

memberikan sosialisasi secara berkala agar pengetahuan masyarakat tentang 

HIV/AIDS juga meningkat. Menurut David A.Goslin (dalam Ihram, 2004:30) 

sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat 

berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.  

Intensitas berarti kualitas dari tingkat kedalaman, kemampuan, kekuatan, 

daya atau konsentrasi terhadap sesuatu atau tingkat keseringan atau kedalaman 

cara atau sikap, perilaku seseorang (Morissan, 2013:118).  

Sementara menurut Devito (2009:142) terdapat beberapa aspek untuk 

menilai intensitas komunikasi personal antara lain: 

1) Frekuensi Komunikasi  

2) Perhatian yang diberikan  

3) Tingkat kedalaman pesan 

4) Tingkat keluasan pesan 

Sehingga dapat disimpulkan Intensitas Sosialisasi Pencegahan 

HIV/AIDS adalah proses belajar pengetahuan baru, ketrampilan, nilai-  

nilai dan norma dengan tingkat keseringan (frekuensi), fokus perhatian ( 

konsentrasi), tingkat keluasan pesan tertentu.   

1.5.4. Persepsi Tentang Kredibilitas Konselor  

  Persepsi itu terjadi melalui proses atau tahapan tertentu, seperti 

dikemukakan oleh Rakhmat (2003: 520), bahwa obyek yang menyentuh 



16 
 

alat indera sehingga menimbulkan stimuli. Oleh alat penerima atau alat 

indera, stimuli ini akan diubah menjadi energi syaraf untuk disampaikan 

ke otak. Stimuli akan diproses, sehingga individu dapat memahami dan 

menafsirkan pesan atau obyek yang telah diterimanya maka pada tahap 

ini terjadi persepsi. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2003: 54), proses terbentuknya 

persepsi adalah sebagai berikut:   

a. Stimulus atau Situasi yang Hadir  

Awal mula terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan 

pada stimulus atau situasi. Stimulus atau situasi tersebut biasa 

berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa 

lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh dari 

stimulus tersebut.  

b. Regristasi  

Regristasi disini merupakan sesuatu gejala yang nampak 

yaitu mekanisme fisik yang untuk mendengar dan melihat 

sesuatu informasi maka mualailah orang tersebut mendaftar, 

mencerna dan menyerap semua informasi.  

c. Interpretasi  

Tahap selanjutnya setelah informasi tersebut terserap, 

kemudian proses terakhirnya adalah penafsiran terhadap 

inforamsi tersebut. Interpretasi ini merupakan suatu aspek 

koqnitif dari persepsi yang amat penting karena proses 
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tergantung pada cara pendalaman, motivasi dan kepribadian 

seseorang berbeda dengan orang lain sehingga interpretasi 

seseorang terhadap suatu informasi atau stimulus akan berbeda 

dengan orang lain.  

d. Umpan Balik  

Merupakan suatu proses yang terakhir, dimana setelah 

seseorang menafsirkan informasi tersebut, akan muncul reaksi 

yang baik atau mendukung, cukup baik dan tidak baik atau 

menolak maka akan muncul reaksi memberikan, apabila 

jawabannya bersifat menerima maka reaksi yang muncul akan 

berbentuk positif pula.  

Dalam konteks komunikasi, persepsi sebagai suatu proses seorang 

individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-

masukan informasi untuk menciptakan gambar yang bermakna tentang 

dunia. Persepsi merupakan proses pengamatan atau pengetahuan 

mengenai suatu obyek atau kejadian tertentu dengan menggunakan alat-

alat indera tertentu sebagai perantaranya.  

Kredibilitas menurut Rakhmat  adalah Persepsi komunikan tentang 

sifat-sifat komunikator dalam hal ini terkandung dua hal (1) kredibilitas 

adalah persepsi komunikate jadi tidak inhern dalam diri komunikator; (2) 

kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya 

akan kita sebut sebagai komponen –komponen kredibilitas.( (Rakhmat 

2001 : 257). 
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 Prof. Dr. H. Hafied Canggara, M.Sc. (2008;91) berpendapat bahwa 

kredibilitas ialah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak (penerima). 

Gobbel, menteri propaganda Jerman dalam perang dunia II menyatakan 

bahwa, untuk menjadi seorang komunikator yang efektif harus memiliki 

kredibilitas yang tinggi. 

Hovlan menggambarkan peranan kredibilitas dalam proses 

penerimaan pesan dengan mengemukakan para ahli akan lebih persuasif 

disbanding yang bukan ahli. Suatu pesan akan lebih efektif apabila kita 

mengetahui bahwa penyampai pesan adalah orang yang ahli di bidangnya 

(Azwar,1995: 64-65). Sehingga dari pendapat ini dapat dikatakan mereka 

yang memiliki keahlian dibidangnya akan membuat pesan sampai pada 

khalayak dengan baik dibanding yang bukan. Beberapa komponen yang 

diperlukan dalam mempengaruhi kreibilitas komunikator dintaranya 

adalah: 

1) Keahlian  

Keahlian berhubungan dengan penelitian dimana sumber 

dianggap berpengathuan, cerdas, berpengalaman, memiliki 

kewengangan tertentu dan dapat diandalkan 

(Venus,2004:60) 

2) Keterpercayaan  
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Keterpercyaan adalah kesan audience berkaitan dengan 

wataknya. Komunikatr yang dapat dipercaya adalah 

komunikator yang dianggap jujur, tulus, bermoral, adil, 

sopan, dan etis (Rakhmat, 2005:260) 

3) Daya tarik  

Daya tarik menjadi salah satu faktor penting yang 

turut memengaruhi terbentuknya kredibilitas komunikator 

karena dapat menentukan efektivitas persuasi yang 

dilakukan oleh komunikator. Menurut Rakhmat (2005:114), 

daya tarik ini tidak hanya berupa penampilan fisik 

(physic),namun bisa juga berupa   daya   tarik   psikologis   

yang   terdiri   dari   kesamaan   (similarity), keakraban 

(familiarity), atau kesukaan (liking). Kesamaan atau 

similarity dimaksudkan agar orang bisa tertarik pada 

komunikator karena adanya kesamaan demografi, seperti 

bahasa, agama, daerah asal, maupun ideologi. Familiarity 

maksudnya seorang komunikator yang dikenal baik lebih 

diterima oleh audience daripada mereka yang tidak dikenal. 

Komunikator yang sudah dikenal kepiawaiannya akan 

mudah diterima,   sebab   audience   tidak   akan   ragu   

terhapad  kemampuan  dan kejujurannya. Kesukaan atau 

liking artinya komunikator memiliki kesamaan atau  sudah  
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dikenal  pada  akhirnya  akan  lebih  disegani  oleh  audience. 

(Cangara, 2008: 94). 

1.5.5. Sikap Mendukung Ibu Rumah Tangga Terhadap Pencegahan 

HIV/AIDS 

Menurut Chaplin (20011:43) sikap yaitu satu predisposisi atau 

kecenderungan yang relatif stabil dan belangsung terus-menerus untuk 

bertingkah laku atau untuk mereaksi dengan satu cara tertentu tehadap 

pribadi lain, objek, Lembaga, atau persoalan tetentu. Sikap merupakan 

kecenderungan untuk mereaksi jauh lagi dijelaskan bahwa sikap secara 

khas mencakup satu kecenderungan untuk mengadakan klasifikasi dan 

kategorisasi. 

 Pengertian sikap juga dijelaskan oleh  Azwar (2010: 3) sikap 

diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari sseorang 

individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu 

terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. 

Gerungan (2004: 160) juga menguraikan pengertian sikap atau 

attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu 

terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua 

individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh 

keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing- 

masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan 

membentuk perilaku individu terhadap objek. 
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Berdasarkan  yang telah disebutkan diatas, sikap terdiri dari tiga 

komponen yang saling menunjang yaitu: (Walgito, 2003:127-128): 

a. Komponen kognitif (komponen perseptual) merupakan komponen 

yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu 

hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersespsi 

terhadap objek sikap. 

b. Komponen afetif (komponen emosional), merupakan komponen 

yang berhubugan  dengan rasa senang atau tidak senang terhadap 

objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan 

rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini 

menunjukkan arah sikap, yaitu positif atau negatif. 

c. Komponen konatif (perilaku) merupakan komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertindak tehadap objek sikap. 

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan 

besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang 

terhadap objek sikap. 

Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri atau sifat dari sikap, yaitu (Walgito, 

2003:131) Sikap itu tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau 

dipelajari seiring dengan perkembangan individu yang bersangkutan. Oleh 

karena sikap itu dapat dipelajari, dan karenanya itu dapat berubah. 

• Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap, maksudnya adalah 

hubungan yang positif atau negative antara individu dengan objek tertentu 

akan menimbulkan sikap tetentu pula dari individu tehadap objek tesebut. 
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• Sikap dapat tetuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tetuju pada 

sekumpulan objek-objek, maksud dari ciri sikap ini adalah adnaya 

kecenderungan untuk menggeneraslisasikan objek sikap. Misalnya ketika 

seseorang mempunyai sikap negative terhadap seseorang, orang tersebut 

akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang negative 

pula kepada kelompok di mana seseorang tergabung didalamnya 

• Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Jika suatu sikap telah 

tebentuk dan telah merupakan nilai dalam kehidupan seseorang, maka sikap 

itu akan bertahan lama pada diri orang yang bersangkutan. Sebaliknya jika 

sikap itu beum begitu mendalam pada diri seseorang, maka sikap tersebut 

akan relative tidak bertahan lama dan akan mudah berubah. 

• Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi, ini berarti bahwa sikap 

terhadap suatu objek tetentu akan selalu diikuti oleh perasaan tertentu yang 

dapat bersifat positif (yang menyenangkan) dan juga dapat bersoifat 

negative (yang tidak menyenangkan) terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sikap mendukung ibu tangga terhadap pencegahan 

HIV/AID adalah pandangan terhadap objek tertentu, atau  

kecenderungan,untuk mendukung sesatu yang relatif setabil dan 

berlangsung teus menerus untuk mereaksi suatu hal,seperti objek,pribadi, 

persoalan tertentu,   yang dibuat manusia tehadap dirinya sendiri, dalam hal 

ini tentang pencegahan HIV/AIDS. 
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1.5.6. Hubungan Intensitas Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dengan 

Sikap Mendukung Ibu Rumah Tangga Terhadap Pencegahan 

HIV/AIDS 

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang berguna sebagai individu 

untuk menjalani proses belajar dan mendapatkan ilmu pengetahun yang 

baru. Melalui proses ini individu akan belajar tentang nilai-nilai, norma-

norma yang baru sehingga adanya pembentukan sikap dalam diri individu 

tersebut.  

Intensitas Sosialisasi yang tinggi akan membuat seseorang dengan 

kemungkinan resiko tinggi HIV/AIDS menjadi memahami bagaiaman 

HIV/AIDS dapat tejadi sehingga dapat meminimalisisr diri untuk tidak 

tertular atau menularkan kepada dari dan kepada orang lain.  

Sosialisasi ini juga  dilakukan untuk menanamkan informasi, 

megembankan sikap dengan harapakan menguntungkan banyak pihak, dan  

tidak akan mencegah kerusakan yang lebih buruk sehingga perlu adanya 

penyampaian pesan yang efisien. Intensitas Sosialisasi yang tinggi akan 

membuat seseorang dengan kemungkinan resiko tinggi HIV/AIDS menjadi 

memahami bagaiaman HIV/AIDS dapat tejadi sehingga dapat 

meminimalisisr diri untuk tidak tertular atau menularkan kepada dari dan 

kepada orang lain. 

Berdasarkan Information-Integration Theory yang dikemukakan oleh 

Martin Feishbein.Teori tentang pengorganisasian pesan atau informasi. 
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Teori ini berasumsi bahwa bagi pelaku komunikasi berpusat pada cara kita 

mengakumulasikan dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, 

situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk 

bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek 

(Littlejohn, 2009:111). 

Feishbein dalam Littlejohn kemudian mengemukakan bahwa merujuk 

pada teori ini semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat 

mempengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu. Besar tidaknya 

pengaruh tersebut tergantung kepada dua variabel yaitu valensi dan bobot 

penilaian. 

- Valensi atau tujuan, yang berarti mengacu pada apakah informasi 

mendukung keyakinan seseorang atau menyangkalnya. Ketika informasi 

mendukung keyakinan seseorang, maka informasi tersebut mempunyai 

valence positif. Namun ketika informasi tidak mendukung keyakinan 

seseorang, maka informasi tersebut mempunyai valence positif. 

- Bobot penilaian, yang memengaruhi dampak dari informasi. Bobot yaitu 

sebuah kegunaan dari kredibilitas informasi. Jika seseorang berpikir bahwa 

informasi tersebut adalah benar, maka seseorang akan memberikan bobot 

yang lebih tinggi pada informasi tersebut. Jika tidak, maka seseorang akan 

memberikan bobot yang lebih rendah. Semakin besar bobotnya, maka 

semakin besar pula dampak dari informasi tersebut pada sistem keyakinan 

seseorang. (Littlejohn, 2009 : 111) 
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 Sikap merupakan sebuah akumulasi dari informasi tentang sesuatu, 

objek, orang, situasi atau pengalaman. Perubahan sikap terjadi karena 

informasi baru memberikan tambahan pada sikap. Sikap mempunyai 

korelasi dengan keyakinan dan menyebabkan seseorang memiliki perilaku 

tertentu terhadap objek sikap. 

Teori Integrasi Informasi terdiri dari tiga komponen yaitu information 

(informasi).Person (orang) dan attitude (sikap). 

 

Gambar1.2.  Model Information Integration Theory 

(Littlejhon, 2009:111). 

Berdasarkan penjelasan tersebut sikap dipengaruhi oleh informasi 

yang individu dapatkan. Sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari 

pesan informasi yang disampaikan  dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman yang positif kepada komunikan dalam hal ini ibu rumah 

tangga sebagai kelompok yang dituju, sehingga akan mengubah sikap 

terhadap pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan harapan dari informasi 

atau pesan sosialisai yang disampaikan.  

1.5.7. Hubungan Persepsi Tentang Kredibilitas Konselor dengan Sikap 

Mendukung Ibu Rumah Tangga Terhadap Pencegahan HIV/AIDS 

Persepsi yang baik  mengenai sumber atau komunikator yang 

kredibel akan lebih dipercaya dan komunikannya akan lebih 

dipengaruhi sehingga akan mencapai tujuan dari tujuan komuikator 

Information Person Attitude 
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melakukan sosialisasi. Aristoteles meyebutkan istillah “ethos” untuk  

untuk menyebut sifat- sifat pribadi seseorang komunikator yang 

memengaruhi khalayak.  

 Hal ini dapat dijelaskan melalui  Source of Credibilit Theory . “The 

source credibility theory states that people are more likely to be 

persuaded when the source present it self as credible Source of 

credibility theory” (Hovland, Janis, dan Kelly: 1953) dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa orang akan lebih mungkin dipersuasi 

ketika komunikator atau orang yang menyampaikan pesan komunikasi 

menunjukkan dirinya sebagai orang yang kredibel atau dengan kata 

lain sumber komunikasi yang memiliki kredibilitas tinggi akan lebih 

efektif dalam mengubah opini seseorang dibandingkan dengan sumber 

komunikasi yang sumber kredibiltasnya rendah.  

Hovlan juga  menggambarkan peranan kredibilitas dalam proses 

penerimaan pesan dengan mengemukakan para ahli akan lebih 

persuasif dibandingkan dengan bukan ahli. Suatu pesan persuasif akan 

lebih efektif apabila kita mengetahui bahwa penyampai pesan adalah 

orang yang ahli dibidangnya (Azwar, 1995:64-65).  

Konselor dalam penanganan pencegahan HIV/AIDS merupakan hal 

yang penting, konseor yang memiliki keilmuan yang baik, 

menyampaikan pesan dengan baik maka individu akan dapat memiliki 

pengetahuan dan kemudian mengubah sikapnya. 
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Hal tersebut juga sejalan dengan communication competency theory. 

Teori ini dikemukakan oleh Spitzberg dan Cupac. Menurut teori ini 

komunikasi akan efektif artinya komuikan akan mengubah sikap jika 

komunikator mempunyai kompetensi pengetahuan tentang apa yang 

diinformasikan, ketrampilan berkomunikasi,dan motivasi komunikasi 

yang dikemukakan oleh komunikator. Jika pengetahuan komunikator 

atas topik itu lengkap, komunikator trampil berkomunikasi, dan ia 

menjelaskan motivasi komunikasi, ia akan mengubah sikap 

komunikan. (Liliweri, 2009:232). 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Communication Competency 

(Liliweri, 2009:231) 

1.6. Hipotesis  

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat diambil:  

H1: Terdapat hubungan antara intensitas sosialisasi (X1) dan sikap mendukung 

ibu rumah tangga mengenai pencegahan HIV/AIDS 

H2: Terdapat hubungan antara persepsi tentang kredibilitas konselor (X2) dan 

sikap mendukung ibu rumah tangga mengenai pencegahan HIV/AIDS. 
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1.7. Definisi Konseptual dan Operasional  

1.7.1. Definisi Konseptual  

1. Intensitas Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS  

Proses belajar pengetahuan baru, ketrampilan, nilai-  nilai dan norma 

dengan tingkat keseringan (frekuensi), fokus perhatian ( konsentrasi), 

tingkat keluasan pesan tertentu 

2.  Persepsi Tentang Kredibilitas Konselor  

Persepsi tentang kredibilitas konselor adalah proses individu 

memilih dan menerima pesan tentang suatu obyek dengan alat indra tertentu 

yang  disampaikan oleh seseorang  yang memiliki  kemampuan dan 

didalamnya terdapat juga keahlian dan kepercayaan komunikan  kepada 

seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan 

tenaga professional dalam menangani pelayanan sosial di masyarakat. 

3. Sikap Mendukung Ibu Rumah Tangga Terhadap Pencegahan  HIV/AIDS  

Sikap mendukung ibu tangga terhadap pencegahan HIV/AID adalah 

pandangan terhadap objek tertentu, atau  kecenderungan,untuk mendukung 

sesatu yang relatif setabil dan berlangsung teus menerus untuk mereaksi 

Intensitas Sosialisasi 

Pencegahan 

HIV/AIDS 

Persepsi Tentang 

Kredibilitas Konselor  

Sikap Mendukung Ibu 

Rumah Tangga  



29 
 

suatu hal,seperti objek,pribadi, persoalan tertentu,   yang dibuat manusia 

tehadap dirinya sendiri, dalam hal ini tentang pencegahan HIV/AIDS. 

1.7.2. Definisi Operasional  

1. Intensitas Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS indikatornya: 

a. Frekuensi  megikuti sosialisasi dalam satu tahun terakhir  

b. Fokus perhatian (konsentrasi ) responden, yaitu dengan menilai 

dapat memberikan penjelasan secara singkat mengenai isi 

sosialisasi  

c. Tingkat keluasan pesan, yaitu responden dapat memberikan 

penjelasan lebih jauh mengenai materi atau pesan dari sosialisasi. 

2. Persepsi Kredibilitas Konselor, Indikatornya :  

a. Persepsi tentang  latar belakang pengetahuan konselor. 

b. Persepsi tentang keahlian konselor dalam menyampaikan materi. 

c. Persepsi tentang kepercayaan responden kepada konselor. 

d. Persepsi tentang daya tarik fisik kosnelor. 

e. Persepsi tentang daya tarik pesan yang disampaikan. 

3. Sikap Mendukung Ibu Rumah Tangga   

a. Responden memiliki pengetahuan baru. 

b. Responden memahami pesan yang disampaikan tentang pencegahan 

HIV/AIDS. 

c. Responden merasa mendapatkan manfaat  dengan kegiatan sosialisasi 

pencegahan HIV/AIDS 
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d. Responden berkeinginan menyebarkan informasi yang telah di dapat 

kepada orang lain.  

e. Reponden bersedia menjalani tes HIV/AIDS meskipun tidak 

melakukan aktifitas beresiko. 

1.8. Meotodologi Penelitian  

1.8.1. Tipe Penelitian  

Penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplanatori yang menjelaskan 

hubungan antara satu varaibel dengan variable lain yang diteliti yaitu 

hubungan intesnitas sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan persepsi tentang 

kredibilitas konselor tehadap sikap mendukung ibu rumah tangga mengenai 

hiv/aids 

1.8.2. Sumber Data  

Data Primer 

Data primer dari penelitian adalah kuesioner yang diisi  oleh responden. 

 

 

1.8.3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner 

sebagai alat instrument penelitian. Kuesioner merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden (Sugiyono, 

2012:142).  
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Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono: 85). Dimana subyeknya akan dipilih berdasarkan kriteria-

kriteria yang ditetapkan misalnya subyek dengan usia 25-50 tahun karean 

itu lah proporsi usia HIV/AIDS tetinggi di Banjarnegara. 

1.8.4. Populasi dan Sample  

Populasi dalam penitian ini adalah pelaku heteroseksual berusia 25-

50 tahun. Pemilihan Populasi tersebut berdasarkan data yang  

dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara bahwa proporsi 

kasus HIV/AIDS di Banjarnegara paling banyak ada di rentang usia 25-

50 tahun.  

Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling. 

Nonprobability sampling adalah teknik pengumpulan sampel di mana 

tidak semua unsur atau anggota populasi memiliki kesempatan yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2012:84). Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 60 responden. Hal ini didasarkan pada pendapat 

Roscoe (1982 dalam Sugiyono, 2012:90-91) yang menyatakan ukuran 

sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

500 sampel.   

1.8.5. Pengolahan Data. 

Tenik Pengolahan Data dalam penelitian ini ada tiga tahap, yaitu: 
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- Editing  merupakan proses memeriksa atau memilih kembali jawaban 

responden untuk menghindari adanya kekeliruan, ketidaklengkapan, 

atau pun ketidaksesuaian dengan aturan yang telah ditentukan. 

- Coding yaitu kegiatan memberi kode-kode tertentu, hanya sekadar 

membedakan, bukan berarti angka yang ada memiliki makna 

kelipatannya atau pun rasio antar jawaban satu dengan yang lainnya 

(Idrus, 2009:164). 

- Tabulasi merupakan proses pengelompokkan data ke dalam bentuk tabel 

penelitian. Peneliti menyajikan data yang telah diperolah dari hasil 

penelitian di lapangan, menyusun dan menghitung data hasil 

pengkodean untuk disajikan dalam bentuk table. 

1.8.6. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang 

digunakan valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika 

pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut dapat 

mengukur apa yang ingin diukur melalui kuesioner tersebut. Uji 

validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara 

masing-masing skor item dengan total skor variabel, jika korelasi 

antara masing-masing indikator terhadap total skor variabel 

menunjukkan hasil yang signifikan, maka masing-masing indikator 

pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2011:54-55).   Sebagai dasar 

pengambilan keputusan, terdapat acuan yang digunakan  
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untuk membuat kesimpulan terhadap uji validitas yang dilakukan, 

yaitu:  

1. Jika r hitung >  r tabel, maka kuesioner dinyatakan valid  

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak valid 

Sedangkan uji reliabilitas menurut Bungin, yaitu kesesuaian alat ukur 

dengan yang diukur sehingga alat ukur itu dapat dipercaya dan 

diandalajan (Bungin, 2011:106). Uji reliabilitas dapat dilakukan secara 

bersama-sama dengn seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alpha >0,60 

maka reliable (Sujarweni, 2004:192) 

1.8.7. Analisis Data 

 Analisis Kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis 

bersifat kuantitatif yaitu analisis menggunakan model-model seperti 

model matematika maupun model statistik. Hasil analisis disajikan 

dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan ke dalam bentuk 

uraian. Analisi data kuantitaif menggunakan metode statistik yang 

sangat berguna untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian.  

Adapun alat ukur statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam peneitian ini adalah Uji Kendalls’s Tau-b dibantu dengan 

program SPSS. Uji korelasi Kendall’s Tau-b bertujuan untuk menguji  

antara dua variable yang berdata ordinal dan dapat juga salah satu data 

ordinal dan lainnya nominal maupun rasio (Sujarweni, 2004:134). 

 

 


