
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  

Penelitian ini dilakukan di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman. Adapun lokasi dusun yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Dusun Mancasan, Dusun Gawar, Dusun Plalangan dan Dusun 

Saragan. Dusun-Dusun tersebut dipilih karena merupakan dusun dengan 

jumlah penduduknya tinggi diantara dusun-dusun lain di Desa 

Pandowoharjo.  

1. Analisis Univariat  

a. Karakterstik responden berdasarkan usia, Pendidikan terakhir, 

agama, jenis kelamin dan pekerjaan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik responden 

berdasarkan usia, Pendidikan terakhir, agama, jenis kelamin dan 

pekerjaan dapat dilihat pada table 6. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia, Pendidikan Terakhir, Agama, Jenis Kelamin dan 

Pekerjaan  di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman Tahun 2019 

Karakteristik Frekuensi % 

Usia (tahun) 

15-25 

26-45 

46-49 

 

34 

89 

27 

 

22,7 

59,3 

18,0 

Pendidikan Terakhir 

SD 

SMP 

SMA 

 

4 

17 

101 

 

2,7 

11,3 

67,3 



 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia sebagian besar dengan rentang usia 26-45 tahun 

(59,3%). Berdasarkan Pendidikan terakhir responden sebagaian 

besar adalah SMA sebanyak 101 (67,3%) responden. 

Berdasarkan Agama yang dianut sebagain besar beragama islam 

dengan jumlah responden sebesar 148 (98,7%) responden. 

Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan dengan total jumlah 107 (71,3%) dan 

berdasarkan pekerjaan sebagain besar responden bekerja sebagai 

ibu rumah tangga dengan jumlah responden sebesar 52 (34,7%) 

responden.  

b. Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS, Persepsi dan Stigma  

Masyarakat terhadap ODHA 

PT 

 

28 18,7 

 

Lanjutan tabel 6.  Distribusi Frekuensi Karakteristik 

Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan Terakhir, 

Agama, Jenis Kelamin dan Pekerjaan  di Desa 

Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman  

 

Agama 

Islam 

Kristen 

 

 

148 

2 

 

 

98,7 

1,3 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

43 

107 

 

28,7 

71,3 

Pekerjaan 

IRT 

Buruh 

Karyawan Swasta 

Wiraswasta 

Pelajar 

Tidak Bekerja 

 

52 

19 

34 

19 

18 

3 

 

34,7 

12,7 

22,7 

12,7 

12,0 

2,0 



Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

tertutup diperoleh nilai tingkat pengetahuan yang diintepretasikan 

kedalam tiga kategori yaitu baik, cukup dan kurang, persepsi 

dengan kategori positif dan negatif, stigma dikategorikan menjadi 

dua yaitu stigma dan tidak stigma yang disajikan pada table 7. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 

Pengetahuan tentang HIV/AIDS, Persepsi dan Stigma terhadap 

ODHA di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, kabupaten 

Sleman Tahun 2019 

Variabel Frekuensi % 

Stigma  

Stigma  

Tidak Stigma 

 

95 

55 

 

63,3 

36,7 

Tingkat 

Pengetahuan  

Baik 

Cukup 

Kurang  

 

 

15 

46 

89 

 

 

10,0 

30,7 

59,3 

Persepsi   

Negatif 

Positif 

75 

75 

 

50 

50 

 

Jumlah 150 100 

 

Hasil Penelitian pada variabel tingkat pengetahuan tentang 

HIV/AIDS menunjukkan bahwa sebagaian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS pada kategori 

kurang baik, yaitu sebanyak 89 (59,3%) responden.  

Hasil penelitian pada variabel persepsi masyarakat terhadap 

ODHA menunjukkan bahwa kategori positif maupun negative 

memiliki nilai seimbang yaitu 75 (50%) 



 Hasil Penelitian pada variable stigma masyarakat terhdap 

ODHA menunjukkan bahwa sebagaian besar responden 

memberikan stigma terhadap yaitu sebesar 95 (63,3%) responden. 

Sebelum dilakukan analisis telah dilakukan uji normalitas data dengan 

hasil data pada variabel persepsi dan stigma tidak berdistribusi normal.  

2. Analisis Bivariat 

Pada penelitian ini sebelum dilakukan analisis telah dilakukan uji 

normalitas data dengan hasil data pada variable persepsi dan stigma 

tidak berdistribusi normal. Hasil analisis bivariat disajikan pada table 8.  

Tabel 8. Hasil Analisis Bivariat 

Variabel 

Stigma 

Jumlah P- value Stigma Tidak 

Stigma 

N % n % f % 

 

 

0,684 

 

 

 

0,000 

Tingkat 

Pengetahuan 

Baik 

Cukup 

Kurang  

 

 

8 

29 

58 

 

 

 

53,3 

63,0 

65,2 

 

 

7 

17 

31 

 

 

46,7 

37,0 

34,8 

 

 

15 

46 

89 

 

 

100 

100 

100 

Persepsi  

Negatif 

Positif 

 

69 

26 

 

92,0 

34,7 

 

6 

49 

 

8,0 

65,3 

 

75 

75 

 

100 

100 

 

Jumlah 95 63,3 55 36,7 150 100  

 

a. Hubungan Persepsi dengan Stigma Masyarakat terhadap ODHA 

Hasil analisis pada variabel persepsi masyarakat terhadap ODHA 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi 

negatif dan memberikan stigma sebesar 69 (92,0%). 



Hasil uji Chi-Square diketahui taraf signifikan sebesar 0,000 (p< 

0,05) yang menunjukkan bahwa  terdapat hubungan yang signifikan 

persepsi ODHA dengan stigma penderita HIV.  

b. Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan Stigma 

Masyarakat terhadap ODHA 

Hasil analisis pada variable tingkat pengetahuan tentang 

HIV/AIDS Hasil menunjukkan bahwa sebagaian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS pada kategori 

kurang baik dan memberikan stigma, yaitu sebanyak 58 (65,2%) 

responden. Hasil uji Chi-Square diketahaui taraf signifikan sebesar 

0,684 (p > 0,05) artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan 

tingkat pengetahuan  dengan stigma penderita HIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Pembahasan  

 Karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan sebagaian besar responden berusia 26-45 tahun (59,3%), 

berpendidikan terakhir yaitu SMA (67,3%), beragama islam (98,7%), 

berjenis kelamin perempuan (71,3%), dan juga sebagian besar bekerja 

sebagai IRT (34,7%). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagaian besar 

responden memberikan stigma terhadap ODHA yaitu 63,3% , pada tingkat 

pengetahuan menunjukkan bahwa sebagaian besar responden memiliki 

tingkat pengetahuan pada kategori kurang (59,3%), persepsi responden 

terhadap ODHA bernilai seimbang baik kategori negative maupaun 

negative yaitu 75 (50%). 

 Stigma terhadap ODHA tergambar dalam perilaku sosial yang 

mendiskreditkan dengan cara tertentu terhadap ODHA. Tingkat 

pengetahuan dan persepsi termasuk ke dalam factor Predisposing 

(predisposing faktor) dalam Theory PRECED-PROCEED Model pada 

bagian variabel independen. Pada teori model perubahan perilaku 

PRECEDE-PROCEED yang dikembangkan oleh Lawrence Green 

menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengeruhi oleh faktor-faktor 

individu maupun lingkungan. Hasil penelitian pada variabel tingkat 

pengetahuan bahwa hasil uji Chi- Square sebesar 0,684 (p>0,05) sehingga 

tidak terdapat hubungan secara signifikan antara tingkat pengetahuan 

tentang HIV/AIDS dengan stigma masyarakat terhadap ODHA. Namun 

demikian, hasil analisis tabulasi silang diketahui stigma terhadap ODHA 



cenderung lebih besar terjadi pada masyarakat dengan tingkat pengetahuan 

tentang HIV/AIDS dalam kategori kurang baik yaitu sebesar 58 (65,2%) 

daripada masyarakat dengan pengetahuan baik tentang HIV/AIDS yaitu 

sebesar 8 (53,3%) maupaun masyarkat dengan tingkat pengetahuan cukup 

sebesar 29 (63,0%) responden. Berkaitan dengan temuan tersebut, hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa hasil pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS dapat 

mengurangi stigma masyarakat terhadap ODHA. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni’mal Boroyo (2017) yang 

menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan tidak bermakna secara signifikan 

(p > 0,05) terhadap stigma ODHA. Penelitian lain dilakukan oleh Ulfa 

Nurullita (2012) yang menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan tentang 

HIV/AIDS tidak signifikan berhubungan dengan sikap stigma dan 

diskriminasi terhadap ODHA (masing-masing p value = 1,00 dan 

0,303).(15,35,39 ) 

  Penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Hesty Widyasih 

menyebutkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan tentang 

HIV/AIDS dengan stigma mahasiswa terhadap ODHA (p value= 0,075). 

Penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Eunce Okumu, et al 

tahun 2017 menyebutkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 

stigma terkait HIV dengan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Menurut teori 

Green yang dikutip dalam Priyoto (2014) menyebutkan bahwa predisposing 

dalam hal ini adalah tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS merupakan 



salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu yang terwujud 

dalam stigma, namun bukan satu-satunya faktor pemicu perilaku kesehatan 

yang rendah, reinforcing factor juga mengambil peranan penting dalam 

perubahan perilaku yang terwujud dalam stigma.(18,31,40)  

 Reinforcing yang merupakan faktor penguat dalam hal ini dapat 

tergambar dari Informasi yang didapat dari kader desa yang menyebutkan 

bahwa tidak semua tokoh masyarakat di Desa Pandowoharjo dan juga 

kader-kader di Desa Pandowoharjo diketahui  tidak senantiasa andil dalam 

setiap kegiatan tentang HIV/AIDS yang mana sangat berperan sebagai role 

model dan juga memberikan pengaruh besar dalam masyarakat.(31)  

 Tidak adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

HIV/AIDS dengan stigma masyarakat terhadap ODHA didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Caroline Kingori, et al di Amerika Serikat 

pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan signifakan 

antara pengetahuan HIV dan stigma dengan nilai taraf signifikan p=0,06 

(p>0,05). Penelitian lain yang dilakukan oleh Agung Trianto (2015) 

menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh pendidikan HIV/AIDS 

terhadap sikap remaja (p=0,577) dalam pencegahan HIV/AIDS.  Penelitian 

dengan hasil serupa juga telah dilakukan oleh Zahroh, dkk pada tahun 2015 

yang menunjukkan hasil uji Chi Square dengan taraf signifakan sebesar p = 

0,638 (p>0,05) yang artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang 

IMS dan HIV /AIDS dengan stigma masyarakat terhdap ODHA. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hesty Widyasih pada tahun 2015 menjelaskan bahwa 



pengetahuan akan membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang akan 

berperilaku sesuai dengan keyakinannya. Namun demikian perubahan 

pengetahuan tidak selalu menyebabkan perubahan perilaku. Semakin tinggi 

pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang HIV/AIDS akan 

mengurangi ketakutan irasional yang dapat memicu munculnya stigma 

terhadap ODHA. Pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS dapat 

mengurangi bahkan menghilangkan mitos atau kepercayaan yang salah 

tentang HIV/AIDS yang pada akhirnya dapat menghentikan bahkan 

mengurangi epidemi HIV/AIDS yang terkait dengan stigma.(18,31,41,42,43) 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Naura Nyblade, dkk (2009) 

menyebutkan bahwa salah satu hal untuk memerangi stigma ialah harus 

dilakukannya intervensi yang berfokus pada tingkat kebijakan. Intervensi 

yang dapat dilakukan seperti halnya pelatihan cara pemakaman jenazah 

yang sebelumnya telah didiagnosa HIV, pelatihan perawatan apabila 

terkena virus HIV, pelatihan cara merawat orang dengan HIV/AIDS dan 

cara penularannya dan lain sebagainya. Pada tahun 2018 salah satu dusun di 

Desa Pandowoharjo terdapat ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang telah 

meninggal, namun menurut informasi yang didapat bersumber dari kader 

desa menyebutkan bahwa tidak ada warga yang turut berpartisipasi dalam 

prosesi pemakaman jenazah tersebut. Hal tersebut seolah membuktikan 

benar adanya bahwa stigma masih tinggi (63,3%) di Desa Pandowoharjo.  

Namun hingga kini intervensi yang berfokus pada tingkat kebijakan belum 

dilakukan di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. 



perubahan perilaku yang terwujud dalam stigma tidak dengan mudah dapat 

terealisasikan hanya dengan pengetahuan tentang HIV/AIDS yang tidak 

begitu komprehensif.(44) 

 Hasil perhitungan statistik pada variabel persepsi masyarakat 

terhadap ODHA menunjukkan bahwa nilai p value dari uji Chi Square 

sebesar p= 0,000 yang memiliki makna bahwa ada hubungan persepsi 

responden dengan stigma masyarakat terhadap ODHA. Hasil penelitian ini 

bersifat konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pada 

tahun 2014 yang dilakukan oleh Zahroh, dkk menyebutkan bahwa sikap 

keluarga dan persepsi responden terhadap ODHA merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap munculnya stigma terhadap ODHA. Zahroh (2015) 

dalam penelitiannya masih bersifat konsisten dari penelitian yang telah ia 

lakukan sebelumnya, menyebutkan bahwa persepsi dapat mempengaruhi 

terjadinya stigma oleh guru terhadap anak dengan HIV positif.(10,43) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati (2011) menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan antara persepsi ODHA terhadap stigma 

HIV/AIDS masyarakat dengan interaksi social pada ODHA. Paryati,dkk 

(2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stigma dan diskirminasi kepada ODHA 

diantaranya persepsi responden terhadap ODHA. Penelitian serupa 

dilakukan oleh Febrianti (2016) menyebutkan bahwa persepsi berhubungan  

secara signifikan dengan stigma remaja SMA terhadap ODHA. Dalam 

penelitian tersebut menjelaskan pula bahwa persepsi berhubungan sebab 



akibat, dengan stigma terhadap ODHA. Persepsi negatif terhadap ODHA 

berpengaruh terhadap stigma berat pada ODHA sebesar 2, 071 yang artinya 

remaja dengan persepsi negatif 2 kali berisiko memiliki stigma berat 

terhadap ODHA.(13,17,45)  

 Penelitian lain yang dilakukan di China pada tahun 2012 oleh Wei 

Ma, dkk menyebutkan bahwa faktor yang berhubungan dengan partisipasi 

dari program pengurangan HIV pada kaum laki-laki yang berhubungan seks 

dengan laki- laki diantanya persepsi responden terhadap ODHA. Penelitian 

lain yang dilakukan di Ethiopia pada tahun 2012 oleh Garumma T Feyissa 

menyebutkan bahwa persepsi tentang HIV/AIDS menjadi prediktor 

munculnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Pada tahun yang sama 

di Afrika Selatan oleh Julia Louw,dkk menyebutkan bahwa faktor yang 

berhubungan dengan pengurangan risiko HIV pada pemuda di Kawasan 

Afrika Selatan adalah stigma HIV/AIDS dan persepsi negatif tentang 

HIV/AIDS.  Penelitian yang dilakukan oleh Steven Toth,dkk (2016) yang 

dilakukan di Amerika Serikat menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi stigma pada populasi HIV positif dan negatif secara 

signifikan berhubungan (p< 0,05) dengan persepsi responden terhadap 

ODHA.(46-49) 

 Terdapat hubungan persepsi masyarakat terhadap ODHA 

(p<0,05) dari hasil penelitian ini sejalan dengan teori Lawrence Green yang 

mengungkapkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, salah 

satunya adalah faktor predisposisi yang terwujud dalam persepsi. Menurut 



Sito Meiyanto (2015) persepsi merupakan proses yang digunakan individu 

untuk mengelola dan menafsirkan kesan indra mereka dalam rangka 

memberikan makna kepada suatu objek. Faktor yang mempengaruhi 

persepsi salah satunya adalah pengalaman. Pengalaman dari masyarakat 

Desa pandowoharjo di dapat pada tahun 2018 terdapat ODHA yang telah 

meninggal di Desa Pandowoharjo namun diketahui tidak terdapat 

masyarakat yang turut berpartisipasi dalam prosesi pemakaman jenazah 

tersebut. Hal tersebut membuktikan benar bahwa hasil uji statistik dalam 

tabulasi silang menunjukkan bahwa masyarakat berpersepsi negatif lebih  

besar memberikan stigma terhadap ODHA yaitu sebesar 69 (92%).(50) 

 Dalam penelitian ini terdapat hubungan antara persepsi dengan 

stigma masyarakat terhadap ODHA dengan nilai p-value = 0,000 (p<0,05) 

namun tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan stigma 

masyarakat terhadap ODHA dengan nilai p-value = 0,684 (p> 0,05 ) 

sehingga dapat simpulkan bahwa predisposing factor yang terwujud dalam 

persepsi menurut teori L Green berpengaruh terhadap perubahan perilaku 

namun perubahan pengetahuan tidak selalu menyebebkan perubahan 

perilaku,  dibutuhkan faktor lain yang dapat menyebabkan perubahan 

perilaku seperti reinforcing factor dan enabling factor. 

 

 

 



 


