
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. HIV/AIDS 

a. Pengertian HIV/AIDS 

HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan 

tubuh manusia.11 AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune 

Deficiency Syndrome. Acquired  berarti didapat, bukan keturunan.  

Immuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency 

berarti kekurangan. Syndrome atau sindrom berarti penyakit dengan 

kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan 

gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh 

yang dibentuk setelah kita lahir.12 

AIDS muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan 

tubuh kita selama lima hingga sepuluh tahun atau lebih.11 HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang dapat 

menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang 

bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh 

manusia. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau 

kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh 

individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki 

sistem kekebalan tubuh maka semua penyakit dapat dengan mudah 

masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi 



sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi 

sangat berbahaya. 

Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. 

Hanya saja lama kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama 

semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam 

tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS.13 

b. Penyebab HIV/AIDS  

Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui 

perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh 

manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD 4 karena virus 

mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini 

akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang 

terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, 

yaitu merubah bentuk RNA (ribonucleic acid) menjadi DNA 

(deoxyribonucleic acid) menggunakan enzim reverse transcriptase. 

DNA pro-virus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel 

hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. 

Setiap kali sel yang dimasuki retrovirus membelah diri, informasi 

genetik virus juga ikut diturunkan. 

Cepat lamanya waktu seseorang  yang terinfeksi HIV 

mengembangkan AIDS dapat bervariasi antar individu. Dibiarkan 

tanpa pengobatan, mayoritas orang yang terinfeksi HIV akan 

mengembangkan tanda-tanda penyakit terkait HIV dalam 5-10 



tahun, meskipun ini bisa lebih pendek. Waktu antara mendapatkan 

HIV dan diagnosis AIDS biasanya antara 10–15 tahun, tetapi 

terkadang lebih lama. Terapi antiretroviral (ART) dapat 

memperlambat perkembangan penyakit dengan mencegah virus 

bereplikasi dan oleh karena itu mengurangi jumlah virus dalam darah 

orang yang terinfeksi (dikenal sebagai 'viral load').  

c. Tahapan perubahan HIV/AIDS 

1) Fase 1 

Umur infeksi 1-6 bulan (sejak terinfeksi HIV) individu sudah t 

erpapar dan terinfeksi. Tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat 

meskipun ia melakukan tes darah. Pada fase ini antibodi 

terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat/mengalami 

gejala-gejala ringan, seperti flu (biasanya 2-3 hari dan sembuh 

sendiri). 

2) Fase 2 

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

kedua ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan 

gejala sakit. Sudah dapat menularkan pada orang lain. Bisa saja 

terlihat/mengalami gejala-gejala ringan, seperti flu (biasanya 2-3 

hari dan sembuh sendiri). 

  



3) Fase 3 

Mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut 

sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain 

keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus 

menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak 

sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan badan menjadi 

lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini 

sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. 

4) Fase 4 

Sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa 

setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah 

sel-T nya. Timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi 

oportunistik yaitu TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan 

radang paru-paru dan kesulitan bernafas, kanker, khususnya 

sariawan, kanker kulit atau sarcoma kaposi, infeksi usus yang 

menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak 

yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala.14 

WHO menetapkan empat stadium klinis HIV, sebagaimana 

berikut: 

a) Stadium 1 : tanpa gejala. 

b) Stadium 2 : penyakit ringan. 

c) Stadium 3 : penyakit lanjut. 

d) Stadium 4 : penyakit berat.12 



d. Penularan HIV/AIDS 

1) Media penularan HIV/AIDS 

HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan  tubuh 

dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani 

dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak 

sehari-hari biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, 

atau berbagi benda pribadi, makanan atau air.15 

2) Cara penularan HIV/AIDS 

a) Hubungan seksual : hubungan seksual yang tidak aman 

dengan orang yang telah terpapar HIV. 

b) Transfusi darah : melalui transfusi darah yang tercemar 

HIV. 

c) Penggunaan jarum suntik : penggunaan jarum suntik, tindik, 

tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang 

tidak disterilkan secara bersama-sama dipergunakan dan 

sebelumnya telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Cara-

cara ini dapat menularkan HIV karena terjadi kontak darah. 

d) Ibu hamil kepada anak yang dikandungnya 

( 1 ) Antenatal : saat bayi masih berada di dalam rahim, 

melalui plasenta. 

( 2 ) Intranatal : saat proses persalinan, bayi terpapar darah 

ibu atau cairan vagina. 



( 3 ) Postnatal : setelah proses persalinan, melalui air susu 

ibu. Kenyataannya 25-35% dari semua bayi yang 

dilahirkan oleh ibu yang sudah terinfeksi di negara 

berkembang tertular HIV, dan 90% bayi dan anak 

yang tertular HIV tertular dari ibunya. 

3) Perilaku berisiko yang menularkan HIV/AIDS 

a) Melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom. 

b) Memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, 

herpes, klamidia, kencing nanah, dan vaginosis bakterial. 

c) Berbagi jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan 

peralatan suntik lainnya dan solusi obat ketika 

menyuntikkan narkoba. 

d) Menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, 

transplantasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan 

pemotongan atau tindakan yang tidak steril. 

e) Mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk 

diantara pekerja kesehatan. 

f) Memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai 

pasangan yang memiliki banyak pasangan lain.13 

e. Gejala HIV/AIDS 

Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. 

Meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular 

dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status 



mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah 

infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit 

seperti influenza termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit 

tenggorokan. 

Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan, seorang 

individu dapat mengembangkan tanda dan gejala lain, seperti 

kelenjar getah bening yang membengkak, penurunan berat badan, 

demam, diare dan batuk. Tanpa pengobatan, mereka juga bisa 

mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis 

kriptokokus, infeksi bakteri berat dan kanker seperti limfoma dan 

sarkoma kaposi.15 

f. Tes infeksi HIV/AIDS 

1) Pengertian 

Tes HIV adalah tes yang dilakukan untuk memastikan apakah 

individu yang bersangkutan telah dinyatakan terkena HIV atau 

tidak. Tes HIV berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi 

terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. 

Ada beberapa jenis tes yang biasa dilakukan diantaranya yaitu 

tes Elisa, tes Dipstik dan tes Western Blot. Masing-masing alat 

tes memiliki sensitivitas atau kemampuan untuk menemukan 

orang yang mengidap HIV dan spesifitas atau kemampuan untuk 

menemukan individu yang tidak mengidap HIV. Untuk tes 

antibodi HIV semacam Elisa memiliki sensitivitas yang tinggi. 



Dengan kata lain persentase pengidap HIV yang memberikan 

hasil negatif palsu sangat kecil. Sedangkan spesifitasnya adalah 

antara 99,70%-99,90% dalam arti 0,1%-0,3% dari semua orang 

yang tidak berantibodi HIV akan dites positif untuk antibodi 

tersebut. Untuk itu hasil Elisa positif perlu diperiksa ulang 

(dikonfirmasi) dengan metode Western Blot yang mempunyai 

spesifitas yang lebih tinggi. 

2) Syarat dan prosedur tes darah HIV/AIDS 

Syarat tes darah untuk keperluan HIV: 

a) Bersifat rahasia. 

b) Harus dengan konseling pada pra tes. 

c) Tidak ada unsur paksaan. 

3) Tahapan tes HIV/AIDS 

Pre tes konseling 

a) Identifikasi risiko perilaku seksual (pengukuran tingkat 

risiko perilaku). 

b) Penjelasan arti hasil tes dan prosedurnya (positif/negatif). 

c) Informasi HIV/AIDS sejelas-jelasnya. 

d) Identifikasi kebutuhan pasien, setelah mengetahui hasil tes. 

e) Rencana perubahan perilaku. 

4) Tes darah Elisa 

Hasil tes Elisa (-) kembali melakukan konseling untuk 

penataan perilaku seks yang lebih aman (safer sex). Pemeriksaan 



diulang kembali dalam waktu 3-6 bulan berikutnya. Hasil tes 

Elisa (+), konfirmasikan dengan Western Blot. 

5) Tes Western Blot 

Hasil tes Western Blot (+) laporkan ke dinas kesehatan 

(dalam keadaan tanpa nama). Lakukan pasca konseling dan 

pendampingan (menghindari emosi putus asa keinginan untuk 

bunuh diri). Hasil tes Western Blot (-) sama dengan Elisa (-).13 

g. Pencegahan HIV 

Lima cara untuk mencegah  penularan HIV, dikenal konsep 

“ABCDE” sebagai berikut.  

1) A (Abstinence): artinya Absen seks atau tidak melakukan 

hubungan seks bagi yang belum menikah.  

2) B (Be faithful): artinya Bersikap saling setia kepada satu 

pasangan seks (tidak berganti-ganti pasangan).  

3) C (Condom): artinya Cegah penularan HIV melalui hubungan 

seksual dengan menggunakan kondom.  

4) D (Drug No): artinya Dilarang menggunakan narkoba.  

5) E (Education): artinya pemberian Edukasi dan informasi yang 

benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan 

pengobatannya. 

Individu dapat mengurangi risiko infeksi HIV dengan membatasi 

paparan faktor risiko. Pendekatan utama untuk pencegahan HIV 

sebagai berikut : 



1) Penggunaan kondom pria dan wanita 

Penggunaan kondom pria dan wanita yang benar dan konsisten 

selama penetrasi vagina atau dubur dapat melindungi terhadap 

penyebaran infeksi menular seksual, termasuk HIV. Bukti 

menunjukkan bahwa kondom lateks laki-laki memiliki efek 

perlindungan 85% atau lebih besar terhadap HIV dan infeksi 

menular seksual (IMS) lainnya. 

2) Tes dan konseling untuk HIV dan IMS 

Pengujian untuk HIV dan IMS lainnya sangat disarankan 

untuk semua orang yang terpajan salah satu faktor risiko. 

Dengan cara ini orang belajar tentang status infeksi mereka 

sendiri dan mengakses layanan pencegahan dan perawatan yang 

diperlukan tanpa penundaan. WHO juga merekomendasikan 

untuk menawarkan tes untuk pasangan. Selain itu, WHO 

merekomendasikan pendekatan pemberitahuan mitra bantuan 

sehingga orang dengan HIV menerima dukungan untuk 

menginformasikan mitra mereka sendiri, atau dengan bantuan 

penyedia layanan kesehatan. 

3) Tes dan konseling, keterkaitan dengan perawatan tuberkulosis 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang paling umum dan 

penyebab kematian di antara orang dengan HIV. Hal ini fatal 

jika tidak terdeteksi atau tidak diobati, yang bertanggung jawab 

untuk lebih dari 1 dari 3 kematian terkait HIV. 



Deteksi dini TB dan keterkaitan yang cepat dengan 

pengobatan TB dan ARV dapat mencegah kematian pada 

ODHA. Pemeriksaan TB harus ditawarkan secara rutin di 

layanan perawatan HIV dan tes HIV rutin harus ditawarkan 

kepada semua pasien dengan dugaan dan terdiagnosis TB. 

Individu yang didiagnosis dengan HIV dan TB aktif harus 

segera memulai pengobatan TB yang efektif (termasuk untuk 

TB yang resistan terhadap obat) dan ARV. Terapi pencegahan 

TB harus ditawarkan kepada semua orang dengan HIV yang 

tidak memiliki TB aktif. 

4) Sunat laki-laki oleh medis  secara sukarela 

Sunat laki-laki oleh medis, mengurangi risiko infeksi HIV 

sekitar 60% pada pria heteroseksual. Sunat laki-laki oleh medis  

juga dianggap sebagai pendekatan yang baik untuk menjangkau 

laki-laki dan remaja laki-laki yang tidak sering mencari layanan 

perawatan kesehatan. 

5) Penggunaan obat antiretroviral untuk pencegahan 

Penelitian menunjukkan bahwa jika orang HIV-positif 

mematuhi rejimen ARV yang efektif, risiko penularan virus ke 

pasangan seksual yang tidak terinfeksi dapat dikurangi sebesar 

96%. Rekomendasi WHO untuk memulai ARV pada semua 

orang yang hidup dengan HIV akan berkontribusi secara 

signifikan untuk mengurangi penularan HIV. 



6) Profilaksis pasca pajanan untuk HIV 

Profilaksis pasca pajanan adalah penggunaan obat ARV dalam 

72 jam setelah terpapar HIV untuk mencegah infeksi. Profilaksis 

pasca pajanan mencakup konseling, pertolongan pertama, tes 

HIV, dan pemberian obat ARV selama 28 hari dengan 

perawatan lanjutan. WHO merekomendasikan penggunaan 

profilaksis pascapajanan untuk pajanan pekerjaan, non-

pekerjaan, dewasa dan anak-anak. 

7) Pengurangan dampak buruk bagi orang-orang yang 

menyuntikkan dan menggunakan narkoba 

Mulai berhenti menggunakan NAPZA sebelum terinfeksi HIV, 

tidak memakai jarum suntik, sehabis menggunakan  jarum 

suntik langsung dibuang atau jika menggunakan jarum yang 

sama maka disterilkan terlebih dahulu, yaitu dengan merendam 

pemutih (dengan kadar campuran yang benar) atau direbus 

dengan suhu tinggi yang sesuai. 

8) Bagi remaja 

Semua orang tanpa kecuali dapat tertular, sehingga remaja 

tidak melakukan hubungan seks tidak aman, berisiko IMS 

karena dapat memperbesar risiko penularan HIV/AIDS. Mencari 

informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan 

HIV/AIDS. Mendiskusikan secara terbuka permasalahan yang 

sering dialami remaja dalam hal ini tentang masalah perilaku 



seksual dengan orang tua, guru, teman maupun orang yang 

memang paham mengenai hal tersebut. Menghindari 

penggunaan obat-obatan terlarang dan jarum suntik, tato dan 

tindik. Tidak melakukan kontak langsung percampuran darah 

dengan orang yang sudah terpapar HIV. Menghindari perilaku 

yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sehat dan tidak 

bertanggungjawab. 

Paket komprehensif intervensi untuk pencegahan dan pengobatan 

HIV meliputi: 

1) Program jarum dan alat suntik. 

2) Terapi substitusi opioid untuk orang yang bergantung pada 

opioid dan pengobatan ketergantungan obat berbasis bukti 

lainnya. 

3) Tes dan konseling HIV. 

4) Perawatan HIV. 

5) Informasi dan edukasi pengurangan risiko dan penyediaan 

nalokson. 

6) Penggunaan kondom. 

7) Manajemen IMS, tuberkulosis dan virus hepatitis.15 

h. Pengobatan bagi penderita HIV/AIDS 

1) HIV/AIDS belum dapat disembuhkan 

Sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat 

menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Ada beberapa 



kasus yang menyatakan bahwa HIV/AIDS dapat disembuhkan. 

Setelah diteliti lebih lanjut, pengobatannya tidak dilakukan 

dengan standar medis, tetapi dengan pengobatan alternatif atau 

pengobatan lainnya. Obat-obat yang selama ini digunakan 

berfungsi menahan perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh, 

bukan menghilangkan HIV dari dalam tubuh. Obat-obatan ARV 

sudah dipasarkan secara umum, untuk obat generik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Namun tidak semua orang yang HIV positif sudah 

membutuhkan obat ARV, ada kriteria khusus. Meskipun 

semakin hari makin banyak individu yang dinyatakan positif 

HIV, namun sampai saat ini belum ada informasi adanya obat 

yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Bahkan sampai 

sekarang belum ada perkiraan resmi mengenai kapan obat yang 

dapat menyembuhkan AIDS atau vaksin yang dapat mencegah 

AIDS ditemukan. 

2) Pengobatan HIV/AIDS 

Untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus beberapa 

obat yang ada adalah antiretroviral dan infeksi oportunistik. 

Obat antiretroviral adalah obat yang dipergunakan untuk 

retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangbiakan 

virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu AZT, 

Didanoisne, Zaecitabine, Stavudine. Obat infeksi oportunistik 

adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul 



sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang 

terpenting untuk pengobatan oportunistik yaitu menggunakan 

obat-obat sesuai jenis penyakitnya, contoh : obat-obat anti 

TBC.13 

2. Remaja  

a. Pengertian 

Remaja berasal dari bahasa inggris adolesence yang diadopsi 

dari bahasa latin adolescere yang artinya bertumbuh (to grow) dan 

menjadi matang (to mature). Remaja adalah masa peralihan dari 

masa kanak-kanak dan masa dewasa dimana terjadi perubahan 

secara fisik, biologis, psikologis, kognitif, psikososial yang mudah 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Remaja pada tahap tersebut 

mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan 

juga penuh dengan masalah-masalah pada masa remaja. 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-

19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 

2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun 

dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum 

menikah.8 

b. Tahapan perkembangan Remaja  

Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang 

waktu) remaja ada 3 tahap yaitu: 



1) Masa remaja awal (10-12 tahun), memiliki ciri tampak dan 

memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya, merasa ingin 

bebas, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, dan 

mulai berpikir abstrak. 

2) Masa remaja tengah (13-15 tahun), memiliki ciri tampak dan 

merasa ingin mencari identitas diri, ada keinginan untuk 

berkencan atau ketetarikan pada lawan jenis, timbul rasa cinta 

yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, 

dan berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. 

3) Masa remaja akhir (16-19 tahun), memiliki ciri menampakkan 

pengungkapan kebebasan diri, dalam mencari teman sebaya 

lebih selektif, mempunyai citra (gambaran, peranan) terhadap 

dirinya, dapat mewujudkan perasaan cinta, dan memiliki 

kemampuan berpikir khayal atau abstrak.16 

c. Perubahan fisik pada remaja 

Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada 

akhirnya seorang anak akan memiliki kemampuam bereproduksi. 

Terdapat lima perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu 

pertambahan tinggi badan yang cepat pacu tumbuh, perkembangan 

seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan 

komposisi tubuh serta perubahan sistem sirkulasi, dan sistem 

respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh.17 

 



3. Pengetahuan  

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni: indera 

pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.18 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 

enam tingkat, yakni: 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat 

ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang 

telah diterima. Oleh sebab itu, ‘tahu’ ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya. Contoh: Dapat menyebutkan tanda-tanda hukum, 

rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau 

situasi yang lain. Misalnya dapat menggunakan rumus statistik 

dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, dapat 

menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah 



(problem solving cycle) dalam pemecahan masalah kesehatan 

dari kasus yang diberikan. 

2) Analisis (analysis) 

Anaisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-kompponen, tetapi 

masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat silihat 

dari penggunaan kata-kata kerja: dapat menggambarkan 

(membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya. 

3) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu 

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi  baru dari 

formulasi formulasi yang ada. Misalnya: dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkas, dapatmenyesuaikan, dan 

sebagainya, terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang 

telah ada. 

4) Evaluasi (evaluation) 

 Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan jastifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. Penelitian-penelitian itu berdasarkan suatu kriteria yang 



ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ada. Misalnya: dapat membandingkan antara anak-anak yang 

cukup gizi dengan anak yang kekurangan gizi, dapat 

menanggapi terjadinya wabah diare di suatu tempat, dapat 

menafsirkan sebab ibu-ibu tidak mau ikut KB, dan sebagainya.19 

b. Faktor-faktor yang memperngaruhi pengetahuan 

1) Umur 

Umur adalah lamanya hidup seseorang, maka semakin 

bertambah pula ilmu atau pengetahuan yang dimiliki karena 

pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman sendiri 

maupun pengalaman yang diperoleh dari orang lain. 

2) Pendidikan  

Pendidikan merupakanproses menumbuh kembangkan dan 

perilaku manusia melalui pengetahuan, sehingga dalam 

pendidikan perlu dipertimbangkan umur (proses perkembangan 

klien) dan hubungan dengan proses belajar. Tingkat pendidikan 

juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi 

seorang atau lebih mudah menerima ide-ide dan teknologi. 

Pendidikan meliputi peranan penting dalam menentukan kualitas 

manusia. Semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan 

semakin berkualitas karena pendidikan tinggi akan membuahkan 

pengetahuan yang baik yang menjadikan hidup lebih 

berkualitas.  



3) Paparan media massa  

Melalui berbagai media massa baik cetak maupun 

elektronik maka berbagai informasi dapat diterima oleh 

masyarakat sehingga seorang yang lebih sering terpapar media 

massa akan memperoleh informasi yang lebih banyak dan dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki. 

4) Sosial ekonomi (pendapatan)  

Dalam memenuhi kebutuhan primer, maupun sekunder 

keluarga, status ekonomi yang baik akan lebih mudah tercukupi 

dibanding orang dengan status ekonomi rendah, semakin tinggi 

status sosial ekonomi seseorang semakin mudah dalam 

mendapatkan pengetahuan, sehingga menjadikan hidup lebih 

berkualitas. 

5) Hubungan sosial  

Faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan 

individu sebagai komunikan untuk menerima pesan menurut 

model dengan individu baik, maka pengetahuan yang dimiliki 

juga akan bertambah.  

6) Pengalaman   

Pengalaman adalah suatu sumber pengetahuan atau suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada 



masa lalu. Pengalaman seorang individu tentang berbagai hal 

biasanya diperoleh dari lingkungan kehidupan dalam proses 

pengembangan misalnya sering mengikuti organisasi.20 

c. Cara mengukur pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur 

dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang 

ingin kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-

tingkatan pengetahuan.21 

4. Pendidikan Kesehatan  

a. Pengertian Pendidikan Kesehatan  

Pendidikan kesehatan adalah upaya persuasif atau pembelajaran 

kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-

tindakan untuk memelihara, dan meningkatkan taraf kesehatannya. 

Pendidikan kesehatan adalah proses yang direncanakan dengan sadar 

untuk menciptakan peluang bagi individu-individu untuk senantiasa 

belajar memperbaiki kesadaran (literacy) serta meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya (life skills) demi kepentingan 

kesehatanya.22,23 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

Pendidikan Kesehatan. 

Di dalam kegiatan belajar terdapat tiga persoalan pokok, yakni 

masukan (input), proses, dan keluaran (output). persoalan masukan 



menyangkut subjek atau sasaran belajar itu sendiri dengan berbagai 

latar belakangnya. Persoalan proses adalah mekanisme atau proses 

terjadinya perubahan kemampuan pada diri subjek belajar. Di dalam 

proses ini terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor, antara 

lain subjek belajar, pengajar, dan materi atau bahan yang dipelajari. 

Sedangkan keluaran merupakan hasil belajar itu sendiri, yang terdiri 

dari kemampuan baru atau perubahan baru pada subjek belajar.19  

5. Metode Penyuluhan Kesehatan  

Metode penyuluhan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tercapainya suatu hasil promosi kesehatan secara optimal. 

18 Metode yang dikemukakan antara lain: 

a. Metode Individual (Perorangan)  

Dalam pendidikan kesehatan, metode yang bersifat individual 

ini digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina 

seseorang yang telah tertarik kepada suatu perubahan perilaku. Dasar 

digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang 

mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan 

dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Bentuk pendekatan 

ini yaitu dengan bimbingan/penyuluhan dan interview/wawancara.24 

b. Metode Kelompok  

Dalam memilih metode kelompok, harus mengingat besarnya 

kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. 

Untuk kelompok yang besar, metodenya akan lain dengan kelompok 



kecil. Efektivitas suatu metode akan tergantung pula pada besarnya 

sasaran pendidikan.24 

1) Kelompok besar.  

Yang dimaksud dengan kelompok besar di sini adalah apabila 

peserta penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik 

untuk 32 metode kelompok besar ini adalah ceramah. Metode 

ceramah baik untuk sasaran berpendidikan tinggi maupun rendah. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode ceramah yaitu:  

a) Ceramah yang berhasil apabila penceramah itu sendiri 

menguasai materi apa yang akan diceramahkan. Untuk itu 

penceramah harus mempersiapkan diri. 

b) Mempelajari materi dengan sistematika yang baik. Lebih baik 

lagi kalau disusun dalam diagram atau skema.  

c) Mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran, misalnya makalah 

singkat,slide,sound sistem dan sebagainya.24 

2) Kelompok Kecil  

Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang maka disebut 

dengan kelompok kecil. Metode yang cocok untuk kelompok 

kecil antara lain yaitu diskusi kelompok,curah pendapat (brain 

stroming), bola salju, role play dan permainan simulasi 

(simulation game).24 

 

 



c.  Metode Promosi Kesehatan Massa  

Apabila sasaran promosi kesehatan adalah massal atau 

publik, maka metode-metode dan teknik promosi kesehatan tersebut 

tidak akan efektif, karena itu harus digunakan metode promosi 

kesehatan massa.24 

Berdasarkan percobaan Ebbinghaus dalam buku Theorist Of 

Learning (2008) Ebbinghaus kembali mempelajari satu kelompok suku 

kata, dia mencatat jumlah usaha percobaan untuk mempelajari kembali 

sekelompok suku kata dan mengurangkan jumlah itu dari jumlah paparan 

yang dilakukan pada percobaan hafalan pertama, perbedaan ini dinamakan 

saving. Dia menulis saving sebagai fungsi waktu yang berlalu sejak proses 

belajar awal, dan karenanya dia menetapkan kurva retensi pertama dalam 

psikologi sebagai berikut.42   

Tabel 2. Retensi Pengetahuan pada Percobaan Ebbinghaus 

Waktu Sejak Pertama 

Belajar 

Presentase Bahan 

yang diingat 

Presentase Bahan 

yang terlupakan 

Setelah 20 menit 
58% 42% 

Setelah 1 jam 
44% 46% 

Setelah 9 jam 
36% 64% 

Setelah 1 hari 
33% 67% 

Setelah 2 hari 
28% 72% 

Setelah 6 hari 
25% 75% 

Setelah 31 hari 
21% 79% 



6. Media Pendidikan Kesehatan  

Media pendidikan atau promosi kesehatan adalah semua sarana 

atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronika 

dan media luar ruangan. Sehingga sasaran dapat meningkatkan 

pengetahuannya yang akhirnya dapat berubah perilakunya kearah positif 

terhadap kesehatan.19 

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa pengetahuan yang ada pada 

seseorang diterima oleh indra. Menurut penelitian para ahli, indra yang 

paling banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam otak adalah mata. 

Kurang lebih 75% sampai 87% dan pengetahuan manusia diperboleh/ 

disalurkan melalui mata. Sedangkan 13% sampai 25% lainnya tersalur 

melalui indra yang lain.19 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa alat-alat visual lebih 

mempermudah cara penyampaian dan penerimaan informasi kesehatan. 

Promosi kesehatan tidak dapat lepas dari media karena melalui media, 

pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih menarik dan dipahami, 

sehingga sasaran dpaat mempelajari pesan tersebut sehingga sampai 

memtuskan untuk mengadopsinya perilaku yang positif. Berdasarkan 

cara prosuksinya, media promosi kesehatan dikelompokan menjadi:  

a. Media Cetak  

Media cetak yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesanpesan 

visual. Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah 



kata, gambar atau foto dalam tata warna. Fungsi utama media cetak 

ini adalah memberi informasi dan menghibur. Adapun macam-

macamnya adalah:  

1) Booklet ialah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun 

gambar. 

2) Leaflet ialah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan 

kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat 

dalam bentuk kalimat atau gambar atau kombinasi.  

3) Flyer (selebaran) bentuknya seperti leaflet tetapi tidak berlipat.  

4) Flif chart (lembar balik), media penyimpaian pesan atau 

informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. Biasanya dalam 

bentuk buku dimana tiap lembar berisi gambar peragaan dan 

lembar baliknya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi 

yang berkaitan dengan gambar tersebut.  

5) Rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah yang membahas 

suatu masalah kesehatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan.  

6) Poster ialah bentuk media cetak yang berisi pesan atau informasi 

kesehatan, yang biasanya ditempel di tembok.19 

Kelebihan Media Cetak  

1) Tahan lama dan mencakup banyak orang  

2) Biaya tidak tinggi dan tidak perlu listrik  



3)  Dapat dibawa kemana-mana  

4) Mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah belajar.19 

Kelemahan Media Cetak  

1) Media ini tidk menstimulir efek suara dan efek gerak. 

2) Mudah terlipat.19 

b. Media Elektronika  

Media elektronika yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat 

dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat 

bantu elektronika. Adapun macam-macam media tersebut adalah:  

1) TV ialah dapat dalambentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi 

atau tanya jawab sekitar masalah kesehatan, pidato (ceramah), 

TV Spot, kuis atau cerdas cermat dan sebagainya.  

2) Radio ialah penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan 

melalui radio juga dapat bermacam-macam bentuknya, antara 

lain obrolan (tanya jawab), sandieara radio, ceramah, radio spot, 

dan sebagainya.  

3) Video ialah rekaman gambar hidup atau program televise atau 

dengan kata lain video merupakan tayangangambar bergerak 

yang disertai suara.  

4) Slide juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi-informasi kesehatan.  

5) Film Strip juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan kesehatan.19 



Kelebihan Media Elektronik  

1) Mudah dikenal masyarakat dan penyajian dapat dikendalikan  

2) Mengikutsertakan semua panca indra  

3) Lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak. 

4)  Sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang.19 

Kelemahan Media Elektronik 

1) Perlu terampil dalam pengoperasian dan penyimpanannya. 

2) Biaya lebih tinggi, perlu listrik dan sedikit rumit. 

3) Perlu persiapan matang.19 

c. Media luar ruang 

Media ini menyampaikan pesannya di luar ruang, biasanya melalui 

media cetak maupun elektronik misalnya papan reklame, spanduk, 

pameran, banner, dan televisi layar lebar. Kelebihan media luar 

ruang yaitu sebagai informasi umum dan hiburan, lebih mudah 

dipahami, lebih menarik, bertatap muka, penyajian dapat 

dikendalikan dan sebagai alat diskusi serta dapat diulang-ulang. 

Kelemahan media ini yaitu biaya tinggi, rumit, perlu listrik, perlu 

alat canggih, perlu persiapan matang dan peralatan selalu 

berkembang dan berubah.19 

Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai 

alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Gambaran penggunaan media dapat dilihat dari Dale’s Cone of 



Experience (Kerucut Pengalaman Dale) di mana dalam kerucut 

pengalaman Dale ini penggambaran situasi belajar siswa dapat dilihat 

dimulai dari jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan siswa. Prinsip dalam kerucut pengalaman Dale ini melihat 

tingkat keabstrakan sampai dengan jumlah jenis indera, yang 

dipergunakan selama proses penerimaan materi ajar dalam media 

pembelajaran. Berikut ini kerucut pengalaman Edgar Dale :26 

 

Gambar 1. Dale’s Cone of Experience 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat yang dapat 

diterima pada saat itu juga dari yang bersifat langsung hingga ke 



pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, yang merentang dari 

yang bersifat konkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi 

tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya 

dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Ketika penggunaan  

media pembelajaran lebih konkrit atau dengan pengalaman langsung 

maka pesan (informasi) pada proses pembelajaran yang disampaikan 

guru kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. Akan tetapi 

sebaliknya jika penggunaan media pembelajaran semakin abstrak maka 

pesan (informasi) akan sulit untuk diterima siswa dengan kata lain siswa 

menghadapi kesulitan dalam memahami dan mencerna apa yang 

disampaikan oleh guru. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, 

perubahan-perubahan sikap dan perilaku dapat dapat terjadi karena 

interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah 

dialami sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran 

akan memberikan dampak baik secara langsung atau tidak terhadap 

pemerolehan dan pertumbuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari 

siswa.26 

7. Kelebihan dan kekurangan media video 

a. Kelebihan media video:27 

1) Dapat menarik perhatian dari periode-periode yang singkat dari 

rangsangan luar lainnya.. 

2) Dengan alat perekam pita video, sejumlah besar penonton dapat 

memperoleh informasi dari ahli-ahli atau spesialis. 



3) Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, 

sehingga pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian 

pada penyajiannya. 

4) Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. 

5) Ruangan tidaak perlu digelapkan pada waktu penyajiannya. 

6) Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa 

ketika mereka membaca , berdiskusi, berpraktik, dll. 

7) Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan berulang-ul ang jika dipandang perlu. 

8) Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang 

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

9) Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, 

kelompok yang heterogen maupun perorangan. 

b. Kekurangan media video:28 

1) Kurang mampu dalam menguasai perhatian peserta. 

2) Komunikasi bersifat  satu arah. 

3) Dapat bergantung pada energi listriik. 

4) Detail objek yang disampaikan kurang mampu ditampilkan secara 

sempurna. 

Berdasarkan penelitian Khatarina (2017) penyuluhan kesehatan 

reproduksi melalui audio visual berpengaruh signifikan terhadap 

pengetahuan. Hal ini disebabkan karena sebelum diberikan 

penyuluhan mereka belum mendapatkan informasi yang baru yang 



akan mereka ketahui sedangkan pada saat sesudah diberikan 

penyuluhan mereka sudah mendapatkan informasiinformasi yang 

baru.29 Hal ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Winarni (2016), bahwa penyuluhan dengan audio visual dalam bentuk 

ceramah lebih efektif dikarenakan pemberi ceramah lebih mengontrol 

dan lebih cepat mengetahui sampai dimana kemampuan siswa 

memahami materi yang diajarkan.30 

Selain itu, yang dilakukan oleh Endah Sri Rejeki yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan dengan media audiovisual terhadap sikap WUS dalam 

pencegahan kanker serviks di Kelurahan Wonolopo Semarang dengan 

nilai (P = 0,046).31 

 

 

 

 

 

 

 



B. Kerangka Teori 

Metode    Alat-alat Bantu 

 

Input        Output 

(Subjek Belajar)            (Hasil Belajar) 

 

Fasilitas Belajar       Bahan Belajar 

 

Gambar 2. Proses Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

(Notoadmodjo, 2012) 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi pada remaja dengan media video lebih tinggi dibanding 

menggunakan media flyer atau selebaran. 

Variabel Dependen 

Peningkatan pengetahuan 

tentang HIV/AIDS pada 

remaja 

 

Variabel Independen 

1. Pemberian Video 

2. Pemberian Flyer 

(Slebaran) 

Proses 

Belajar 



 


