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2.1 Perilaku dan Perilaku Sehat 

2.l. l Per.ilaku 
Perilaku ditinj.au dari segi biologis merupakan suatu kegiatan atau 

aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan (Notoatmodjo, 
2010)9 Perilaku seseorang merupakan suatu respon dari suatu stimulus (Skiner, 
1938).. Terdapat dua jenis respoa, respon yang relatif tetap dan respon yang 

berubah sesuai dengan kondisi, Oleh karena itu perilaku manusia 

d.ikelompokkan menjadi dua yaitu perilaku ternnup (cover/ behavior) dan 
perilaku terbuka (overt behavior). Perilaku tertutup belum bisa langsung 
dlamatl, seperti pengetahnan, sikap, persepsi, dan perasaan. Sedangkan 
perilaku terbuka sudah bisa diamati, yaitu berupa tindakan berupa kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang individu. Dalam penelitian ini, perilaku tertutup 

yang akan diteliti adalah terkait pengetahuan dan sikap, 

a. Pengetahuan 
Menurut Notoadmodjo (2010), pengetahuan merupaJcan suatu basil 

dari pengindraan manusia, yaitu basil tahu seseorang t.erhadap objek 

melalui proses melihat, mendengar, membau, meraba, dengan 

menggunakan indra yang dimilikinya (mata hidung, telinga, dan 

sebagainya). Pengetahuan seseorang, sebagian besar didapatkan melalui 

Indra pendengaran dan pen,glihatan. Secara garis besar terdapat 6 tingkat 

pengetahuan, yaitu: 
1) Tahu (.blow), me.manggil kembali memori yang telah ada sebelumnya 

2) Memahami (comprehension), mengerti dan memahami suatu objek 
bukan hanya sekedar tahu, melainkan mampu menginterpretasikan 

objek tersebut dengan benar, 
3) Aplikasi (app/icat.ion), mengaplikasikan prinsip dari objek yang 

diketahui kc dalam sltuasi lain 
4) Analisis (analysis), kemampuan untuk menjabarkan dan memisahkan 

serta mencari hubungan dari objek yang diketahui 

BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
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2.2 Stlgm 1 

Goffmnn ( 1 63) dnlnm Parker dan Agglcton (2003) mcndefinlsikan 
stigma scbagai "an attribute that signiflcamly discrediting which, in the eyes 
of society, serve to reduce the parson who posseses it". Berdasarkan 
peng rtinn stigmn m nurut Goffman, rang yang tcrstlgmn adalnh orang yang 

berbeda (difference) dan menyirnpang (deviance) dan diaplikasikan dalam 
masyarnkat dalam bentuk sanksi, yang digambarkan dalam bcntuk spoiled 
idcnlity (kerusakan identitas) bagi orang yang terstigma. Schingga, stigma 
didefinisiknn sebagai sebuah atribut negatif yang ditujukan kepada scscorang 
karena din berbeda dan menyimpang, dan dinilai sccara negatif di masyarakat. 
Stigma dinilni sebagai sebuah proses yang berakhir pada sebuah tindakan 

stigmn (enacted stigma) atau biasa dikennl dengan diskriminasi. 
Goffman tidak membedakan antara konsep stigma dan diskriminasi, 

karena dia menganggap diskriminasi adalah juga merupakan bagian dari 

proses stigma tersebut, Namun, pemahaman terkait stigma semakin 

berkembang. Beberapa studi membahas pembatasan konscp stigma sebagai 

sebuah stereotyping atau penolakan sosial yang berujung pada penyingkiran 
pada kehidupan sosial, clan ekonomi, serta berdasarkan ana1isis psikologik, 
stigma ditransfonnasikan sebagai persepsi terhadap tanda atau atribut yang 

disandang seseorang (Fine& Asch, 1988; Link&Phellan, 2001 dalam 

Parker&Aggleton, 2003). Stereotype sendiri sebenarnya merupakan suatu 

kepercayaan atau penggeneralisiran bahwa seseorang tertentu membawa atau 
mewakili suatu kelompok tertentu (Oskamp dan' Schultz, 2005). Sehingga, 
dalam hal ini, stigma dilihat sebagai sesuatu. yang ada dalam orang yang 
terstigma 

Konsep tersebut terns berkembang seiring berjalannya penelitian terkait 
stigma, terutama dalam hubungannya dengan perjalanan HIV dan AIDS. 
Beberapa konsep eenderung menganggap stigma sebagai kemarahan atau 
perasaan negatif kepada orang dengan HIV don AJDS, yang mengarahkan 

bahwa p rilaku s ehut ndnlnh pcrilnku atnu kegiatnn yan bcrkaitnn dcngun 
upaya m mpcrtnhanknn dan mcningkntknn keschatan. 
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mereka kepada sebuah kepercayaan bahwa orang yang terkena HIV dan AIDS 
berbak atas pen ya.kit tersebut, berbak untuk dihindari, dan dlaslngkan I lerek, 

Capitanio, dan Widaman, 200~; Green, 1995 dalam Parker dan Agglewn. 

2003). Penelitian lainnya berfokus kepada "stigmatizing auitude" atau ikap 
menstigma, dimana sikap ini merupakan ikap negatif pada orang. yang 
terjangkit epidemi HIV dan AIDS, seperti kalangan pekerja ks, lelaki 

dengan Ielaki, dan pengguna narkoba suntik [Herek, et.al., 2002, dalam Parker 
dan Aggleton, 2003). 

Sejalan dengan pendapat Goffman, beberapa penelitian mengambll 
konsep stigma sebagai sebuah tindakan, sehingga stigma didefinisikan sebagai 
suatu proses merendahkan seseorang clan secara signiflkan rnendiskreditkan 
seseorang di mata orang lain yang berujung pada menurunnya status seseorang 
tersebut di mata masyarakat (Monjok, 2009 dalam Harahap, 2013; Nyblade, 
2006). Deacon (2006) dalam Stangl, et.al, (2013) menyarankan. agar tindakan 
diskriminasi terkait 1-llV clan AIDS dianalisis secara terpisah dengan stigma, 

sehingga dapat mengekspJorasi tentang proses stigma itu sendiri. Sehingga, 

dalam. penelitian ini, konsep stigma akan mcngacu pada "sttgmauztng 
attitude" atau stigma atau sikap negatif yang diberikan oleh seseorang 

terhadap orang yang menyandang status mv dan AIDS. 

Terdapat empat domain utama indikator stigma terkait dengan HIV, 

antara lain ketakutan akan penularan dan penolakan kontak dengan OD}R 

nilai yang berkembang di dalam masyarakat (rasa malu, penyalahan, clan 
penghakiman), diskriminasi, dan pengungkapan, Beberapa populasi yang 
sering menjadi segmen dari stigma adalah masyarakat, petugas kesehatan, dan 

ODHA (Nyblade, 2006). 
Di masyarakat, dengan sistem kultural yang memberikan tekanan yang 

lebih besar pada individu, HIV clan AIDS mungkin dipahami sebagai basil 
dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, dao individu tersebut clisalahkan 

atas infeksinya itu (K.egeles et al., 1989 dalam Parker dan Aggleton, 2002). 
Sedangkan dalam suatu masyarakat dengan budaya yang memberikan tekanan 
pada suatu kelompok, HIV dan AIDS dipahami sebagai hal yang memalukan 
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diskriminasi [uga akan rnemun ulknn muni.tns . n, kri olir/tcqlin · irknn. 
Diskriminasi akan meny babkan ODI IA mera t lnh dilan •nr hnk-h k 
asesinya, khususnya dalam hak kebcbasan dari perlakuan di rirninr 1. 

2.2.1 Sumbcr Sti a terkah dcngan I u HIV&AIDS 

Dalam memnhaml bagaimana HIV tcrknit den an ti mu don 
diskriminasl muncul dan dr lam kontcks ha zaiman lu I tersebut dnpat 

terjadi, perlu diketnhui ootn stigma berinterak i deng n ketakutnn 
terkait penulamnnya dan jugn penynkitnya, clain ilu s ' unlit , 
gender, ms, don kemiskinan juga bcrhubun an dcngnn stl · mn, I II V 
AIDS yang selalu dlkaitkan dengan kematinn, hukuman, kutukan, dnn 
Iain sebagalnyn telah memperparah ketakutan mcmak a, dan 

mengabsahkan stigma dan diskrirninasi (Pnrker&A leton, 2002). 
2.2.2 Manfaat Pengukuran Stigm· 

Berdasarkan Nyblnde dan MncQunrrie (2006), stigma mcrupak n 
hal yang penting untuk cliukur, karena m rupnknn salah tu upayn 

untuk mengernbangkan dan mengevuluasi program mltigasl dnnap . 
Beberapa manfaat dari pengukuran stigma antarn lain: 
a, Mengevaluasi program intervensi antistigma 
b.. Mengind.entifikasi model yang efektif untuk diterapkan dalam 

intervensi program antistigma 
c. Membandingkan stigma HIV dan AIDS dalam berbagai komek , 

balk komeks komunitas, nasional, maupun global Selain 1tu. clap:it 
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2.3.2 C ra Penularan 

Mcnurut Green _006) HlV hidup di semua cairan tubuh, namun 
hanyn dapat mejmlar melalui caimn tubuh tertentu, yaitu darah, air 

mani (cairan, bukan sperma), cairan vagina, clan air susu ibu (ASI). 
Beberapa perilaku yang dapat menularkan HIV antara lain: 
a. Hubungan seks yang tidak nman (tanpa kondom) dengan orang 

yang terinf eksi HIV 

b. Penggunaan jarum suntik/tindik/tato yang tidak steril seeara 

bergantian 
c. Tindakan medis yang memakai peralatan yang tidak steril, 

misalnya, peralatan dokter gigi 

d. Penerimaan transfusi darah yang mengandung HIV 
e. Ibu mvpositif pada bayinya, waktu dalam kandungan, ketika 

melahirkan atau menyusui 
Selain perilaku yang menularkan, terdapat beberapa perilaku 

yang tidak dapat menularkan virus HIV, yaitu: 

a Bersentuhan 
b. Berciuman, bersalaman dan berpelukan 

· c. Peralatan makan clan minum 
d. Penggunaan kamar mandi 
e. Berenang di kolam renang 
f. Gigitan nyamuk 
g. Tinggal serumah bersama ODHA 

obat lo.in dapat men ah a u meng bati inti ksi wg · HI\ 
(Kannabus, _OQ8 . 

HJ\; 
i amiretroviral m aneani infi 
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2.4 Remaja dan Pelajar 

2.4.1 Remaja 
Remaja merupakan masa peralihan, yang ditempuh oleh 

seseorang dari anakanak menuju dewasa, meliputi semua 

perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa 
(Darajad, 1990) .. Selain jumlahnya yang besar, remaja juga mempunyai 
pennasalahan yang sangat kompleks Salah satu pennasalahan yang 

me.nonjol di blangan remaja adalah masalah kesehatao reproduksi. 
Remaja memiliki ciri yang khas, yaitu selalu ingin mencari tahu 

terhadap sesuatu yang. baru. Sebingga, dalam perkembangan aspek 

c. C (Using Condom) menggunakan kondom, yaitu bagi orangorang 
tertentu yang mempunyai kebiasaan buruk bergantiganti pasangan, 
maka dianjurkan untuk menggunakan kondom agar tidak menulari 

orang lain. 
d. D (Don't Use Drugs) tidak mengkonsumsi obatobatan terlarang 

(narkotika). 

e. E (Education) melalui pendidikan kesehatan untuk meningkatkan 

pengetahuan agar tidak mudah tertuJar .. E juga dapat pula diartikan 
sebagai Equipment, yaitu terkait dengan kebersihan peralatan 

seperti suntik, infus, danjarum yang digunakan untuk transfusi, 

2.3.3 Cara Pencegahan 

Menurut Departemen Kesebatan RI, Pencegahan HIV dan AIDS 
dikenal sebagai Konsep pencegahan ABCDE (Tianingrum, 2012), 
yaitu: 

a. A (Abstinence) puasa, yaitu tidak melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah. Hubungan seksual hanya. dilakukan melalui 
pemikahan yang sah. 

b. B (Be faithful) setia pada pasangan, yaitu jikapun telah menikah, 

mengadakan hubungan sek.sual hanya dengan pasangannya saja, 
suami atau istri sendiri, Tidak mengadakan hubungan seks diluar 
nikah .. 
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Berd an Kamas Besar Baluml Indonesi murid dldeflnlsl knn 
sebagal mng. (nn · ynn sedang rguru (belnjar, bersekolnh) (KBBI, 
I  ' .. Si ~"3. adalah omng yan datang kc suatu lembn 1a untuk 

mempcroleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan, Seomng 

pelejar dalah orang yang mempelejari ilmu pengetahwm berap pun 

usianya, dari mnna pun, siapa pm, dalam bentuk apa pun, dengan 
biaya epa pun untuk mcnmgkatkan intclek dan moralnya dal0111 rangka 

meogembangkan dan m mbersihknn jiwnnya dan rnengil~ti Jalrut 

kebaikao (Khan. 2005). 
Mund atau anak didik adalah salah satu komponen mnnusinwi 

yang menempali posisi sentral dalam proses belajarm ngnJnr. Di 
dalam proses belajarmengajar, murid sebngai pihak yang ingin meraih 
eitacita, memiliki tujunn dan kemudian ingin mencapainya seeara 

optimal. Murid akan meojadi faktor penentu, s hinggn dapat 

mempengaruhi segala sesuatu yang dipcrluknn un:tuk meacapai tujuan 

belajamya (Setiawan, 2014). 
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2.5 Prog m 01\' dan · ID_ P d _ ._111 J 
Di lndon sia telah ndn berlX1gu pm •nun untnk mcnin ~knUum 

peng tahuan . m ~n t n:tnn,g, } IV dan Al' . • ~ • dnrl in_ ten i m n1 t ih 
maupun non pemerintnh. S emu program ters but htju n untuk 
m ngoptimalknn pencap ian target MDGs. B bernpa pro _,n m rcmuj,\ ym1 y 

berada pada skala nasional penerapannys ndalah ag · berikut: 

2.5.1 ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) 

Aku Bangga Al."U Tahu mempnknn suatu pro mm untuk 
meningkatkao pengetahuan komprehensif remajn usia l 524 tnhun 

tentang H1V &AIDS. Program ini merupakan kerjnsamn limn 

Kementerian di Indonesia, yaitu Kement rinn K sehntan Kement rinn 
Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kement. rinn Sosinl, Kernenterinn 
Pendidikan clan Kebudayaan, Prinsip program inl odnlnh dengnn 

memadukan unsur kelima Kementerian di atas, Agemn, menjadi 
tindakan di hulu untuk mencegah terjadinyn kenakalan remoja, Setain 
itu, pengetahuan ditingkatkan melalui berbagai lopisan mulal dari 

sekolah, kegiatan organisasi, den kegiatan lain yong mnmpu 

meningkatkan pengetahuan komprehensif remajn terknit HIV dan 
AIDS.. Dari segi pelayanan kesehatan pun harus mencakup seluruh 

lapisan, bukan hanya dewasa, tapi juga remaja (KP AN, 2013). 
2.5.2 PIKKRR (Pusat Informasi dan Konseling  Kesehatnn 

Reproduksi Remaja) 
BKK.BN (2007) meneetuskan program yang dikenal sebagn.i 

pJK .. KRR. Pusat lnformasi clan Konseling Remaja (PJK ... Remaia) 
adalah suatu wadah kegiatan program yang dikelola dari, oleh, dan 

ignn in lh' Iu in h 1 - u 

pot 
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ttj,  umum dari m ~a ad lah untuk memberikan 
h rm i P 'DR, pendew saan usia perkawinan, eterampilaa hidup 
II , _ JI .. I yannn konseling clan rujukan PK.BR. Di sampin itu, 

kc iatankegiatan lain yang khas dan sesuai minat 

l k · utuhnn remaja untuk mencapai Tegar Rcmaja dalam rangka 

 K burr a guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtem 
t rhindnr dari TRIADKRR (Seksualitas, HIV&AIDS, Napza), 

PIK Remaja tidak mengikuti tingkatan wilayah administrasi 
eperti tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupatenlkota atau 

pro_ insi, Artinya PIK Remaj.a dapat melayani remaja lainnya yang 

rada di. luar lokasi wilayah administrasinya PIK Remaj.a dalam 

ycbutnnnya bisa dlkaitkan dengan tempat clan insthusi pembinanya 
s perti PIK Remaja Sekolah (menjelma menj.adi ekstrakurikuler), PIK 

Remaja Mnsjid, PIK remaja Pesantren, clan lainlain. 
Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya 

o.mitmen dan mengelola langsung PIK Remaj.a serta telah mengikuti 
pelnlihan dengnn mempergunakan modul dan kurikulum standard yang 

telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK. Remaja 
terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, 

P nd· dik Sebaya, dan Konselor Sebaya. 

2.5.J Youth C'enter PKBI 
PKBI, sebagai lembaga yang. memperjuangkan bakhak 

reproduksi terkait d.engan keluarga berencana (KB), juga mencetuskan 
program remoja yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, 

Terdapat konsep limn pintu dalam program ini, yaim media 

Tl 

m mberikan pel yanan infonn i dan onselin 
ehidup n rkeluar a Bagi Remaja (PK.BR , 
penunjon lainnya, PIK emaj meru 

u 11u Jl , mm. Untuk menampung k butuhnn p gram PKBR 

~ datan k PIK remaja, nama gen rik ini 
sesuai d ngan 
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2.6.1 Pen, et huan 

Pengctahuan merupakan faktor yang sering dihubungkan dengan 

stigma terhadap orang dengan HIV dan AIDS. Beberapa penelitian 
yang membuktikan bubuagan antara pengetahuan dengan stigma 
terhadap ODHA pada kalangan pclajar SMA adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian dari Sosodoro (:2009) di Surak.arta menemukan bahwa 

pengetahuan siswa yang rendah berhubungan dengan sikap 

menstigma orang dengan HJV dan AIDS (p<O,OS). Siswa yang 

berpengetahuan tentang HIV dan AIDS rendah berpeluang ontuk 

menstigma orang dengan HN dan AIDS 3J 7 kali lebih besar 

dibandingkan siswa yang berpengetahuan tinggi, 

b. Penelitian Oktarina (2009), melalui analisis data sekunder 
Riskesdas tahun 2007 menemukan bahwa seseerang yang memiliki 

pengetahuan rendah berhubungan dengan sikap negatif kepada 

orang den.gan lilV dan AIDS (p<0,05) .. 

2.6 •. 2 Jenis Kelamin 
Penelitian membuktikan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan 

dengan sikap menstigma, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Sosodoro (2009), bahwa jenis kelamin juga memberikan modifikasi 

efek pada hubungan antara pengetahuan dengan stigma. terhadap Orang 

Dengan HIV dan AIDS 

2.6.3 Pengalaman Bertemu ODHA 
Menurut Oskamp dan Schultz (2005), pengalaman seseorang 

bertemu d.engan obyek secara langsung mampu membentuk penilaian, 
terutama bila pengalaman tersebut sangat berkesan atau berulang kali 
terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Rostini (2010) menunjukkan 

u ia, prof i, kualitatif 
pendidiken, 1 men nak 
pen etahuan, an 
pengalaman, !ZTEX 
dukungan a n 
rum rekan kerja, 
media· 
dan · Iatihan 

Kualitatif: infarma.1i 
men cnai muta,i 
petu mengypggu 
keJ'ancaran pclayanan 

erhadap OHA 
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bnhwn sescornng ynng tidak pemah memiliJd pcngalaman dengan 

ODHA bcrhubungnn signiflkan dengan sikap menstigma, Hal serupa 
ju " dltcmukan dalam penelltlan yang dllakukan di Ethiopia, bahwa 

~ eseorang yang secara langsung pernah tahu atau bert.em.u dengan 
OD IA berp luang un.tuk. tldek menstigma (Llfson, et.al., 2012) 

2.6..4 KcCe111aparan lnrorma i 

Inf ormasi ndalnh salah satu ha) yang berhubungan terhadap sikap. 
Pratiwi (2004) juga mcnyehutJmn bahwa salah satu faktor yang sangat 
mempengaruhi maja adalah pengetahuan dan informasi. Informasi 
bis didapatkan dari berbagai somber, termasuk media massa, maupun 
orang ynng terdekat, 

2.fi.5 Keterlib tao Program 

Penelitian yang dilnkukan oleh Negara (2013) menyatakan bahw.a 
intervensi pendidikan kesehatan yang dilakukan kepada siswa SMK 

Perikanan dan Kelautan di Jember berhubungan dengan sikap siswa 

terhadap .HJV dan AIDS (p<0,05) • 

. 2.6.6 Pengaruh Guru 
Wolf et.al. (2014) daJam studi kualitatifilya menemukan bahwa 

guru memiliki andil dalam sikap stigmatisasi terhadap orang dengan 
HIV dan AIDS, baik stigma dalam diri siswa penderita maupun di 

Iingkungan sekolah, 

1.6. 7 Pengaruh Teman Sebaya 

Penelitian yang dilalrukan di Yaman menyebutkan bahwa sekolah 
dan teman merupakan sumber utama infonnasi HIV bagi pelajar/siswa 
(Al Iryani, et.al., 2011 ). Sehingga, bagi siswa, teman. dianggap sebagai 
orang kepercayaan, dimana dirinya dapat bertukar infonnasi dan 

bahkan cendenmg bersikap sama, 

2.,6.8 Pengaruh Orang Tua 

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang mengkaji pengaruh 

orang tua te.rhadap keberadaan stigma terhadap ODHA. Namuo, 
terdapat penelitian yang mengkaji perao orang tua terhadap sikap dan 
perilaku anak, Menurut basil penelitian yang dilakukan oleh Supmtiwi, 
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2.·1 Tt·o I f r'ka If filkn1, 

2.,7.'I Fnrmn I Sllu1rt din P ml 11u1t (0 11m11 d, n S ·bullz, 2005) 
M nur it O[ knmp dt n Schullz (2005) dnlnm bukunyu Attltucl '.'J and 

Optnkn: hnlnmon 1 t, . lkup le h ntuk kurcnu berba _ ul fuktor, dun 
hhu nnyn, ., i. np dnput t rbeniuk knr nn dipolujnrl. Forma I darl _ cbuah 
. iknp mer ipnknn ebuu I kon ,, p dlmnnn lknp <loput tcrbentuk darl 
s se run· ynng b lum b r lknp menjodl memlllki lkap, Sehinggn, 
. eseorang yung belum pernuh melUmt, mendengar, maupun 
bcrsentuhan dcngan scbunh oby k, makn c eornng tersebut tidak akan 
J1 mah berpikir untuk m II evaluasl ntnu mcnHni hal terscbut. Jodi, 
cbuah slknp bernwal dari zero point dan perlu dilakukan dcterminasi 

fuktor npa snja yang m mpu menycbabkan sc corang mcnimbulkan 
slkap tcrhadap hnl yang baru bnginyu .. Foktor tcrscbut bcrasal dari 
f aktor internal dan per onnl, lulu kc arnh pcngaruh ekstcrnal, Berikut 
adalah b berapa Iaktor internal don ekstemnl mcnurut O kamp dan 

Schultz (200.5): 
1. F.a.kior Gcncfl dan Flslologl 

Bebempa penelltian mcnyebulknn bahwa sikap dapat dipelaiari, 
nnmun beberopa Jainnyo mcngnn,ggnp bahwa sikap juga merupakan 
sifot bawaan dari seseorang tersebut, sepertl yang dinyntnkan oleh 
Scott dan Fuller (1975) bnhwn tingknt re pon dan keagresifan 
seseorang depat ditentukan oleh gcnetik. Selaln itu, kondisi flsiologis 
seseorang juga menjadi penentu dalam terbemuknya suatu sikap, 
Sebagai contoh adalah umur, jenis kelarnin, kondi i kesehatan, dan 

penyakit yang dlderite scscomng (ibid). 

dk ( 011). r mnto in i mnnJ I 11111yn III ndu rn , t rhu u, ch111 :uu, 1 

h '1 l I l 'I ntl IHI,, • ·nd mp men Jahul rrl I' ·1 II u _uul yuni 
O ntl · ( run • lun yon 'lldn ti h nknn luu , w ur nllnl 
n i.nt U t rhndup h rho ul lud m luluk., 11 111 u . 011 m · u J · nn ,. ·urn 

t 'bukn ll n nn 1mo nyu. , ·lalu n nnnk l km ml aun unl 1k t r ~lkfr 
P< k itlf. 

., 
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5. Media M.assa. 
Televisi dan sekolah merupakan hal yang disebut sebagai sumber 

infonnasi paling banyak, menggantikan kedudukan keluarga. Perhatian 
terhadap media me.njadi hal penting yang mempengaruhi sosialiasi dari 
anak, tennasuk dalam membentuk sikap, Media. tidak. hanya secara 

4. Pengarub Kelompok 
Beberapa hal yang dapat membentuk sikap seseorang dalam f aktor 

kelompok adalah sekolah, ternan sebaya, tekanan kelompok, clan 

kelompok referensi, Pendidikan kedua pada anak sekolah, setelah 

orang tua, yang mempengaruhi te.rbentuknya sikap adal.ah guru clan 

doktrinasi di sekol.ah. Faktor penting berikutnya adaJah kelompok 

teman sebaya, dikarenakan kontak antara seorang anak dan sebayanya 

memakan leblh banyak waktu daripada kontak dengan orang tua 

maupun guru. Faktor berikutnya yang juga berpengaruh adalah tekanan 

dari kelompok yang lebih besar dan kelompok referensi, baik ltu dari 
sisi religius maupun politik, 

3. Pengaruh P.engasuhan 

Masa kecil disebut sebagai total institution, karena orang tua 
memiliki kontrol penuh terhadap infonnasi yang diperoleb oleh anak, 

sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk sikap pada anak. 

2. Pengalamao Pribadi Langsung 

Bagaimanapun faktor yang mempengaruhi orang untuk bersikap; 

fonnasi sebuah sikap tetaplah memerlukan adanya pengalarnan. Hal 
yang paling awal dan fundamental adalah pengalaman pribadi secara 

langsung seseorang dengan obyek, karena dengan adanya hat tersebut, 

seseorang mampu merasakan, mengenali, dan menilai sebuah obyek, 

Terdapat dua ha! yang menentukan penilaian terhadap obyek, yaitu 

insiden atayu kejadian yang sangat mengena/mengejutkan/tidak biasa 
dan paparan dari obyek yang terus menerus. 
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Gamb r 2 •. 1 Kcrangka tcori Osk.amp dan Schultz (2005) 

Pcngaruh Kelompok 

Sikap Pcngaruh Pengasuhan 

Pengalaman Pribadi Langsung 

G netis dan Fi iologis 

Media Massa 

s d rh  mcnyampaiknn lnformasi, melainkan menciptakan .sF '3P 

m nyukj terhadap uatu produk, 

hingg, '• k ran a dari teori tersebut dapat digambarkan seb ai 

rikut:. 
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Ge.netts dan Fisiologis Pcngctahuan 
Jenis Kelamin - tentang. lllV dan I 

AIDS 

P·engalaman Pribadl Langsun.g (Rostini., 20 l 0) ,_ 
Pengalamaa bertemu dengan ODHA I 

Pengamh Pengasuhan •• - Pengaruh orang tua Stigma te:rh p 

Ht 
Orang, Ocngan 

Pengarub Krlompok I-UV dan AIDS .,__.. 
p ngaruh Guru I 

Pengaruh Teman Sebaya 

Media Massa: I 

Keterpaparan informasi tcntang HIV 
danAIDS  

I Ketcrl,b tan dengan program HIV 
t danAID I 

I 

l,8 Ktrangka Teeri P,cnelitian 

Keran ' a t ori yang digunakan dalam penelitian ini. men adaptaSi 

ran dari O kwnp dan Schultz (2005) yang ditmnbahknn vari bel 
n etehuan oleh Rostini (2010) mengenai formasi pembeotukan siknp. 


