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Setiap SMA dipimpin oleh seorang Kepala Sekolab clan dibantu oleh 

·wakil Kepa]a Sekolah. Bagi SMA Negeri dan scbagian SMA Swasta, dalam 
menjalankan tugasnya Kepala Sekolah di.bantu oleh 3 orang w·akil Kepala 

Sekolah yang .membidangi bagian Kurikulum, Humas, dan Kesiswaan, 
sedangkan untuk beberapa SMA Swasta Kcpala Sekolah banya. dibantu oleh 
satu orang Wald] Kcpala Sekolah, Siswa yang. dijadikan responden dalam 

peneUtian ini ada)ab siswa kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas), karena siswa 

Ke ca ma tan NamaSekobh Jumlah ~iswa 
I Sawahan SMANegeri A 777 

SMASwasta l I 391 
Wonokromo SMA Islam S4S 

SMA Swasta2 18] 
I Karang Pilwut: . SMA Ka.tollk 336 

Dukuh Pakis SMA Kristen 197 
Wiyun2. SMANegeri B 997 
Wonocol.o SMANegeri C 936 

SMASwasta3 SS 
Gayungan SMA.Swasta4 1.1 IS 
Jambangan SMA SwastaS 291 I 

I 

Total 5824 

5.1 Gambarao Loku,.i Pen litian 

Surabaya Selatan merupakan salah satu wilayah administrasi Kota 
Surabaya yang memililci 37 S."4A, yang terdiri dari S SMA Negeri dan 32 

SMA Swasta, Jwnlah keseluruhan siswa SMA di wilayah Surabaya Selatan 
ini mencapai 14.701 siswa (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2015). 

Penelitian dilakukan pada 11 (:sebelas) SMA yang tersebar dt 8 

(delapan) kecamatan di wilayah Kota Surabaya Selatan, Jumlah siswa pada 

l l (sebelas) sekolah sangat bervariasi, dimana jumlah siswa di SMA Negeri 
umumnya lebih banyak dibandingkan dengan SMA Swasta. Hal ini terlihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.1 Distribusi SMA di Surabaya. Selatan Tahun Ajaran 2014 
2015 

BABV 

BASIL PENELITIAN 
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pelajar SMA 
53 Gambano Stigm . p da ponden 

Distribusi responden berdasarkan keberadaan ti . _ 
di Surabaya S latan dopat dilihat pad Tabel 5 .. 3: 

Berdasarkao Tabel 5.2 terlih .t bah· a pelojar perempwm Iebih bany 1 

• 

y itu 58,.9%, s dangkan yang laki .. laki hanya ode sebanyak 41,1%.. ebagian 

besar pelajar rusia k:urnng dari 17 tahun, yaitu 73;4%, sedans yao · 

berusia > l 1 tahun hany · d ·baoyak 26,16%. Berdasarkan agarna, t rlihat 

behwa mayori ·, pelajar bemgama Islam y. itu  besar 85 2%, s b gmn 

lninnya beragama Kri l n (10,2%), Katolik (4 5%), mdu (0,.1%) dan tidak 

da yang b  gmna Budha, 

Karakt,eristik Responden :.: F O/o 
Jen . Kela min 

Lakilaki 323 I 41,J 
Perempuan 462 58,9 

U1 
<17 tahun 576 734 
2:: 17 tahun 2'6.,.·6 

I 

209 I 

Aga.ma I 

Islam 669 8.5 2 
Katolik 35 4. s. 
Kristen 80 10,,2 
Hindu I 0,.1 I 

Bud.ha 0 0,;0 I 

I 

T olal 785 100,,0 

T bel 5 2 Dlstribusi Respond,en Berdasarkan Karakteristik Pelajar SMA di 
Surabaya Selatan Tahun 2015 (n=785) 

s.·2 r k.ter· tik e 'ponden 

Distribusi responden berdasarkan karakteristik pada pelajar MA di 
Surabaya S latan dapat di lihat pada Tabel 5 2 • 

k I XU (dun belas] pada mass peneliti an dil . · anakan, sedang m lakukan 

ment uti UJian akhir na sional, 



Jl 6 

6 '7J 118 15,0 I 

1 8,3 :228 29,0 I 402 51~ 90 11,S 
I 

I 

8 Tcmnnlsaudara yang terkena 1,8 37 4,l 397 50,.6 337 42,9 
HlV tidak perlu dirawat d u 
ditnlon 

9 Temanlsaudara yang terkena 28 3,6 137 17,5 409 52,I 211 26,9 
HIV&AIDS seb iknya 
diJ_uhkan dari anggota 

elu lain 
IO Tidal: masalab jika orang IDV SS 7,4 467 S9,S 212 I 27~0 48 6,l 

be da satg kelas clcn  kit a 
u Teman yang terkena 43 s,s 144 )8,3 409 52,,1 189 24,1 

i 

fDV&AIDS sebaiknya 
dikeluarkan dari sekolab 

I 

   

12 Owu yang terkeaa HlV/AIDS 79 10,l 190 24.2 3,g·1 48,5 135 17,2 
tidak scbarusnya mengajar di. 
sekolah dan dikeluarkan sa· a 

13 T1dak pcrlu membahas 28 3,6 62 7,9 402 51,2 293 3,7,3 
H1V &AIDS di sekolah 

14 Duduk scbangku dengan orang 84 10,7 38.f 48,7 254 32,4 65 SJ 
HIV dan AIDS bukanlah hat 

.an menakutkan  

IS Siswa yang terkena HIV dan 85 IO,I 193 24,6 384 ·48,9 123 IS,7 
AIDS adalah siswa · an: nab!  

]16 Siswa yang orang tuanya JS- 4,S ·60 7,6 460 S816 230 29,3 
mengidap HIV dan AIDS 

tu dikchwbn dari sckolah 
I 17 Makan bersama Oran den 90 11 5 246 31. 34S 43 9 

I 
104 ll 2 

UnlYerarta lndon 

iii terh p IIIV _AID . pad 
ah m 20l5 (n 78. ) 

·5 

y bel S .. J Di rib 
p l_~ 
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Pemyntnnn pad nomor 1,3, dnn t 5 m rupnknn alnh eolu domain tcrlroit 
pers psi terhadap IlIV&AfDS dan ODIIA bcrupa pcnyalnhnn don 
penghakiman .. Berdasnrkan Tabel 5.3, diketnhui behwa sebagian besar 
responden tidak setuju (4718%) don sangut tidak etuju (36,3%) bahwa HIV 
adalah penynkit kutukan, sedangkan responden yang sangat sctuiu hanya 
6,9% dan setuju sebanyak 9,0%. Selain itu, lebih dari separuh responden juga 
tidak setuju (61,5%) dan sangat tldak setuju (30,2%) bahwa rcmaja dan ibu 
rurnah tangga tidak. mungkin terkena HIV dan AIDS. Mayoritas responden 
juga tidak setuju (48,7%) bahwn petajar yang terkena HIV dan AJDS adalah 
pelajar yang nakal, namun jumlah rcsponden yang setuju bila siswa 
penyandang HIV adalah siswa yang nakal [uga cukup besar, yaitu 24,6%. 

Selain persepsi, intemalisasi rasa malu dan ketidakinginan dalam 
mengungkap status ODHA terdapat pada pemyataan nomor 7, dimana 
memiliki teman atau saudara yang mengidap HIV dan AIDS adalah hal 
memalukan dan perlu dirahamakan. sebagian besar responden merasa tidak 
setuju (51,2%) akan bal tersebut, meskipun masih ada 29,0% responden yang 

setuju. 
Domain stigma yang berupa rasa takut terhadap ODHA terdapat pada 

pemyataan 2, 4, dan 17, yaitu takut bertemu ODHA, takut membeli makanan 
dari ODHA, dan talcut untuk makan bersama ODHA. Sebanyak 53.,1% 
responden m.enyatakan tidak setuju terkait ketakutan bila bertemu ODHA, 

meskipun 22,5% diantaranya menyatakan setuju. Sebagian besar responden 
takut untukmembeli makaoan dari ODHA, yaitu sebesar 43,2% menyatakan 

20 17,H 

IIIV 
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setuju dan 8,5% diantaranya sangat setuiu. Hanya 38,2% yang menyatakan 
tidak setuju bahwa membeli makanan dari ODHA adalah hal yang 
menakutkan. Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju ( 43,9%) 
terhadap pemyataan yang menyebutkan bahwa makan bersama ODHA dapat 

menularkan, sedangkan jumlah responden yang menyatakan setuiu lebih 
keeil, yaitu 3 l ,3°1o. 

P.enolakan terhadap ODHA terdapat pada pemyataan nomor 11, 12, 13, 
16, 18., dan 19;, Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju bila teman 
yang terkena IIlV&AIDS sebaiknya dikeluarkan dari sekolah (52,1%), guru 
yang terkena HIV&AIDS tidak seharusnya mengajar (48,5%),. tidak perlu 
membahas HIV dan AIDS di sekolah (5 l ,2% ), siswa yang orang tuanya 

mengidap HIV dan AIDS harus dikeluarkan (58,6%), ODHA tidak 

seharusnya ada di lingkungan sekolah (54,6%),. sekolah harus menolak siswa 
yang orang tuanya meninggal karena AIDS (56,4%). Sedangkan responden 
yang menyatakan setuju bila teman yang terkena HIV &AIDS sebaiknya 

dikeluarkan dari sekolah adalah 18,3%, guru yang terkena HIV &AIDS tidak 
seharusnya mengajar adalah 24,2%, tidak perlu membahas HIV dan AIDS di 

sekolah hanya 7 ,9%,. siswa yang. orang tuanya. mengidap HIV dan AIDS 
harus dikeluarkan hanya 7,6%,, ODHA tidak seharusnya ada di lingkungan 

sekolah ada 22,5%, dan sekolah hams menolak siswa yang orang tuanya 

meninggal karena AIDS hanya terdapat 10, 1 %. 
Intensi terhadap perlakukan diskriminasi juga terdapat pada pemyataan 

nomor 5,. 6, 9, dan 20. Jumlah responden yang menyatakan setuju (34,1%) 

clan tidak setuju (38,0%) terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

orang yang terkena HIV dan AIDS sebaiknya diisolasi saj.a hampir sama, 

hanya selisih 3,9"/o. Sedanglcan sebagian besar responden m.enya.takan tidak 

setuju (52,7%) dan sangat tidak setuju (15,0%) bila orang lilV tidak boleh 
bekerja bersama orang sehat, 24, 7% responden Jainnya meoyatakan setuju 
dan 7 ,5% lainnya sangat setuiu, Lebih dari separuh respond en menyatakan 

tidak setuju (52,1%) dan sangat tidak setuju (26,9%~) bila. teman atau saudara 
yang terkena HIV dan AIDS sebaiknya. dijauhkan dari anggota keluarga lain, 

Hanya 17,5% yang setuju, sisanya sangat setuju (3,.6%). Sebagian besar 

.}' I 
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Gambar S.1 Distribusi Responden Berdasarkan Stigma terhadap ODHA pada 
Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015, 

Berdasarkan Gambar 5.1, mayoritas pelajar masih memiliki stigma 
terbadap ODHA, yaitu sebesar S.3,2%, sedangkan yang tidak memiliki stigma 
adalah sebesar 46,8%. Terdapat beberapa. klasifikasi respooden, baik 

berdasarkan jenis dan tipe sekolah, serta tingkatan kelas dan jurusan, Berikut 

adalah distribusi responden berdasarkan klasifikasi responden dan stigma: 

Tid.ik ada 

•Ada 

Tabel 5..4 menunjukkan nilai mean adalab 42,68, sedangkan nilai median 
adalah 42,00, sedangkan nilai minimummaksimum adalah 20·75. Dalam 
penelitian ini pengkategorian stigma responden terhadap HN dan AIDS 
clilakukan berdasarkan nilai median menjadi dua kelompok, yainn ada 

stigmadan tidak ada stigma.. Berikut basil pengkategoriaa responden: 

20 .. 75 42,00 . 9,9S2 42;68 41,9843,36 
Median SD 95% CI MinMax 

 

Mean 

Tabet 5..4 Skor Responden Berdasarkan Stigma terhadap HIV &AIDS pada 
Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015 

responden tidak setuju (53,90/o) dan sangat tidak setuju {17,8%) bila harus 
roenjauhi ODHA hila bertemu dengan ODHA, sedangkan sebagian kecil 
lainnya setuju (21,7%) dan sangat setuju (6,6o/o) bila harus menjauhl ODHA. 

Jawaban responden mengenai sikap terhadap ODHA selanjutnya 
dijumlahkan untuk men.getahui skor sikap dan hasilnya seperti yang dapat 
dilihat pada T:abel 5.4·: 

52 
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5.4 Gam.bann Pengetabuan Responden 
Distribusi responden berdasarkan pengetahuan pelajar SMA di Surabaya 

Selatan dapat dilihat pada Tabet 5.6: 

Berdasarkan Tabel 5.5, diketahui bahwa responden dari SMA Swasta 
memiliki stigma yang lebih tinggi (54,9%) dibandingkan dengan SMA Negeri 
(51,4%). Selain itu, SMA Umum memiliki stigma yang lebih tinggi (56,5%) 

dibandingkan dengan S~ yang berbasis agama Islam (48,00/c,), Krist.en 
(39,3%), dan Katolik (24,4%). Selain itu, responden yang berasal dari kelas 
X (sepuluh) memiliki stigma yang lebih tinggi (55,5%) dibandiogkan dengan 

responden dari kelas XI (sebelas) yang: memiliki persemase 51,0%. 

Berdasarkan jurusan, responden yang ada di kelas Ilmu Sosial memiliki 
stigma yang lebih tinggi (56,6%), dibandingkan dengan responden dari kelas 
Matematika·IPA (52,1%), maupun dari kelas Bahasa (40,0%). 

Klasifikasi Respooden 
~ Sfi1 ma Total Ada Tidak ada ,,' 
~ I 

 f % f % f % 
JenisSMA 
SMANegeri 189 51,4 179 48,6 368 100,0 
SMA Swasta 229 54,9 188 45,l 417 100,0 
TipeSMA :1 

! SMAUmum I 

360 I 56,5 277 43,5 i 
637 100,0 

SMA Basis Agama: 
: I. Islam 36 I 48,0 39 52,0 75 100,0 
2. Kristen 11 39,3 17 60,7 28 100,0 
3. Katolik 11 24,4 34 75,6 45 100,0 
Kelas 

I x 217 55,5 174 44,S 391 100,0 
XI 201 51,0 193 49,0 394 100,0 
Jurusan 
Mat.ematikaIPA :227 52,1 209 47,9 436 100,0 
Ilmu Sosial 175 56,6 134 43,4 309 100,0 
Bahasa 16 40,0 24 60.0 40 100,0 

Tabel 5.S Distribusi Respon~en Berdasarkan Klasifikasi Responden dan Stigma 
terhadap ODHA pada Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015 (n=78S) 

,_, 
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Berdasarkon tabel S 6, pengetahuan dasar responden terkalt HIV 
menunjU_klam bahwa respondcn yang tahu tentang definisl HIV adalah 85,2% .. 
Sedengkan pengetahuan mengcnai apa yang, dimaksud dengan AIDS, 

690 87.9 
194 I 24,7 
592 75',4 
1_3S : 17 

366 46,6 

478 60 9 

113 14,4 
96 12,2. 

137 17,5 
80 I 102 

768 97,8 
242 30,.8 
493 62,8 
336 42 8 

39 S,0 
21 2,7 I 

141 18 0 

IS9 20,3 
385 49,0 
217 34,S 
J8S 23,6 
68 8,7 
91 12,4 

SIS 6S 6 

36 
14 
77 

4,6 I 

1,8 
9,8 

J 4,8 . 
S0,3 
54,3 
102 

JJ.6 
JIJS 
426 

80 

95 ' 12,1 
591 7·5,3 
193 24,6 
6SO 82 8 

419 53,4 

307 39 I 

672 SS,6 
68,9 87,8 
64,8. 82,S 
705 89' 8 

17 2,2 
543 6·9,2 
292 I J7,2 
449 512 

746 9S,,0 
764 97;J 
644 82 0 

749 9:S,4 
771 '98,2 
708 90;2 

626 79,7 
400 I SltO 
S 14 65,S 
600 76,4 
7.17 91,3 
688 81,6 
270 34 4 

GG? 85,2 
390 49,7 

S9 4 ,7 
705 89. 3 

r % 
'J ah 

Pengob_ tan 
I Obat untuk HJV 
HlV &AIDS tidak dapat discmbuhkan 
Tes untuk mengetahu] tatus I UV 
HJV do. at dikct.al1ui mclolui tc, 

Clrl fislk 
Stotus nrv ddak dnpat dillha; dari pcnampilan 
fi ik 
ODHA bisa beraktivi:ta secara normal 

Penc h n 
Tidok melakukan kJ bcri iko 
Mcmiliki satu p sangan totap 
Penggunaan kondom 
Penggunaan Jorum  untik eril 

Tldak Menular 
Spcnno 
.Ker.ingot 
Air Hur 
Der in/ atuk 

OOIIA 

ma 

T b J .. 6 D.i. rribu i I( P· ndcn 1, d, , ser l rkan Pen . ta , n lei [ar SMA di 
Sur bayn Selutrm 'Iahun 2015 
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 cbnginn besar respo· nden tidak m  tah · · b dengan .    enge _ umya atau menJawa nya · · · 
saleh (50,J%). Sebagian besar responden juga tidak bisa membedakan antara 

HIV dan AIDS (54,3%), namun rnayoritas responden sudah mengetahui 
penyebab dari · IIV (89',8%). 

Berkaitaa dcngan cam penularan, sebagian besar responden sudah 
mengetahui bahwa cara penulamn HIV adalah melalui hubungan seks tanpa 
kondom (95,4%), pemakaian jarurn suntik seeara bergantian (98,2%),. dan 

penularan dari ibu hamd ke anak (90,2%). Sebagian besar responden juga 
mengetahui bahwa HIV tidak menular jika kita berenang bersama ODHA 
(79,7%)1 memakai peralatnn makan bersama ODHA (51,0%), gigitan nyamuk 
(65,5%), penggunaan kamar mandl bersama(76,4%), bersalaman (91,3), dan 

berpelukan (87,6%) .. Namun, sebaglan besar responden tidak tahu kalau HN 
tidak menular melalui bereiuman (65,6%). 

Sebagian besar responden sudah me.ngetahui bahwa media penularan 
H1V adalah darah (95,,0%), cairan kelamin (97,3%), dan juga ASI (82,0%). 

Mayoritas responden juga mengetahui bahwa mv tidak menular melalui 
keringat (69,2%) dan bersinlbatuk (57,2%). Tetapi sebagian responden tidak 
tahu bahwa. HIV tidak menular melalui sperma (97,.8%) dan air liur (62,8%). 

Mayoritas responden mengetahui bahwa upaya pencegahan untuk IIlV 
adalah tidak melakukan seks berisiko (85,6%), memiliki pasangan tetap 

(87,8%), penggunaan kondom (82,5%), clan penggunaan alat suntik steril 

(89,8%). 
Berkaitan dengan ciri fisik yang dimiliki oleh ODHA. sebagian besar 

responden tahu bahwa ODHA tidal: dapat dinilai dari penampilan fisik 

(53,4%), namun sebagian besar responden menganggap ODHA tidak bisa 
beraktivitas secara normal (60,.9%). 

Sebagian besar responden tidak mengetahui obat untuk HIV (87,.90A,) dan 

tes untuk mengetahui status HIV seseorang (75,4%). Namun sebagian besar 
responden mengetahui bahwa HIV dan AIDS tidak dapat disembuhkan 
(75,3%) dan statusnya dapat dlketahui hanya dengan tes darah (82,8%). 

Selanjutnya, dilakukan pengkategorian responden berdasarkan 
pengetahuan tinggi dan rendah berdasarkan skor pengetahuan. Pengetahuan 

..,..., 
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Bemosarknn. Gambar 5.3,, t rlihot bshwa mayoritns respond n tidak 
pemah ertemu cam langsung. dengnn ODHA, yaitu sebesar 87,3%. Hanya. 
nda 12 7% responden ym1g _mall benemu secnm lrmgsung dengan ODHA 
Di antarn ponden yang meny tnknn. pemeh bertemu secara lsngsung 

G nnb r 53 Distribusi R· ponden Bero sarkan Pengalaman Bertemu 
Lmt un _, dengan ODHA ,padti. Pelajnr SMA di Sumbay Selatan Tahun 20 I S 

11dak mah 

• 'ernah 

S.. n P _ Dr al man B rt mu d n n ODHA p, - d Rcspondcn 
pond n m nurut ng: hunan ~. rt mu Ian sun, d ng:o:n 

, Dl p · d pelnjllf ,MA di Sum.bayn S: latsn dopat dilib t pada G bar 5.3:. 

Ill 

t rlihnt baln m yoritns pel ~or m · ih 
 ndah ·terlladap I IV LA(DS yoitu s b   

lmnnya m mHiki peng tnhunn :yang tinggi tentnng 

_ .mb r "'  Di: tnbu i R sponden a .ro~ sark  _ p ng tnbunn PJuj.ar SMA di 
eleten Tnlum 20 l S 

TI i 

.,R.ndah 

_. tnbu I ,[h drui 70% .. Berikut dalah h ii 



Lebih dari separuh responden menyatakan bahwa mereka bertemu 
dengan QDHA selama sebuJan sekali (58,0%), dan jumlah responden yang 

Unlveraltas lndone•fa 

Gambar S.5 Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Bertemu dengan 
ODHA Tahun 2015  

•Sekafl 

•' Setia p ha.ri 
• 23 minau sekaQ 

• semrnau sekali 

• Sebulan setall 

58158") 

Berdasarkan Gambar 5..4, sebagian besar responden menyatakan bahwa 
mereka bertemu dengan ODHA di. lingkungan tempat tinggal mereka 
(36,0%), kemndian. di Rumah Sakit (34,0%), Lainnya (26,0%), dan Sekolah 
(4,0%). Tempat lainnya yan,g disebutkan oleh responden antara Jain. LSM, 

tempat penyuluhan, diskotik, jalanan, dan seminar yang menghadirkan 

testimoni dari ODHA. Selain itu, responden juia menyatakan frekuensi 
bertemu ODHA tersebut. Berilrut adalah distribusi responden berdasarkan 

frekuensi bertemu dengan ODHA: 

Gambar 5 .. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Bertemu. dengan ODHA 
Tahun 2015 

unekunean rumah 

•S~korah 

• Ruma'h SakJt 

Lalnnya 

dengan ODHA:t berikut adalah distribusi responden berdasarkan tempat 
bertemu ODHA: 
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Berdesarkan Oambar 5.7. mayoritas responden hnoya sebulan s kaU 
dalam mengakses informasi HIV dan AIDS (77,5%), sedangkan responden 
yang mengakses informasi dengan frekuensl kurnng dnri sebulan sekall 

Gambar S. 7 Distribusi Respo.nden Berdasarkan Frekuensi Mengakses Informasi 
tentang HIV &AIDS oleh Pelajar SMA di Surabaya Selatnn Tahun 201 S 

. HC5,7X) 

•Wall 
• Setbi p hart 

• Z..J mlna.u Abn 
•Sm1tnau .. 

Setlul11n HbO 

lmblb darl 1eb1Jran 1eun 
I 

21 (),6") 

Gambar 5.6 menunjukkan bahwn mayoritas responden sudah terpapar 

informasi mengenai HIV&AIDS, yaitu sebesar 73,5%. Sisanya, ynitu sebesar 
26,5% tidak terpapar informasi terkait HIV&AIDS dalam waktu 6 bulan 
terakhir, Berikut adalah distribusi responden yang terpapar infonnnsi 
berdasarkan frelruensi dalam mengakses informasi: 

Gambar 5.6 Distri~usi Responden Berdasarkan Keterpaparan Informasi tentang 
HIV &AIDS pada Pelajar SMA di Surabaya Selntan Tahun 201.5 

Tid.1k Tu~p t 

•Trrp.,p.,r 

s.6 Gnmb ran Keterpaparan Informs i 

Berikut adalah distribusl responden bcdasarkan keterpaparan infomui i 
mengenai HIV &AIDS pada pelajar SMA di Surabaya Selatnn: 

bertemu dengan ODHA dalam kurun waktu 2_3 hmi dalem seming.gu 
roemiliki jumlah yang paling sedikit (S,O%). 
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Berdasarkan Gambar S.'9,. dari jumlah pelajar yang terpapar infonnasi, 
sebagian besar responden mendapat informasi paling sering. dari guru 

Gafflbar 5.9 Distribusi Responden Berdasarkan Sumber lnformasi tentang 
mv &AIDS yang Paling Sering Diperoleh Pelajar SMA di Surabaya Selatan 

Tahun2015 

Oran1tua 

•Teman 
hear 

•Tetanaa 
•Guru 

:• Penyuhm lesehata,n1 

C_(~,7%) 

Gambar 5.8 Distribusi Responden Berdasarkan Media tentang HIV &AIDS 
yang Paling Sering Diakses oleh Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015 

Berdasarkan Gambar 5.8, diketahui bahwa pelajar yang terpepar 
infonnasi mengenai HIV dan AIDS, Iebih banyak mendapatkan informasi 
dari internet (51,0%), daripada TV (26,0%), Buku (8,5%), Poster/leaflet 

(4.,5%), Majalah (0,7%), Koran (1,9%). Media lainnya sebesar 7,4% adalah 

informasi yang didapatkao melalui media powerpoim atau presentasi baik di 
kelas, saat konferensi, maupun pertemuan dengan penyuluh kesehatan, 

Selain dari media, pelajar juga mendapatkan inf onnasi paling sering dari 
berbagai sum ber, antara lain: 

•Lalnnya 

•TV 

•Internet 
•Butu 

• Post.er /Leaflet 

•M~J1i!11lah 
IGoran 

persentasenya di bawah l 0%.. Berikut adalah distnbusi responden 
berdasarkan medi.a yang paling sering diakses untuk memperoleh infonnasi 
HNdanAlDS: 

5Y 
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Gambar 5.,11 Distribusi Respo den menunn Program/Kcgi ton ·lentang 
HIV &AIDS pada Pelo jar SMA di Surabaya Selotnn Tohun 20 t S 

• Pendampq.an 

•Penrul '" 
•hfltDI 

•Seminar 
• '1Camp1n, 

LII YI 

Berdasarkan Gambar S •. 10, diketahui bahwa mayoritas responden tidak 
terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan 

penanggulangan HIV&AlDS (72,.6%) dalam waktu 6 bulan terakhir·. Hnnya 
27 ,4% responden yang terlibat dalam keglatan terkait HIV &AJDS. Beri.kut 
adalah distri.busi responden berdasarkan kegintan/progrnm yang diikuti.: 

Gambar 5.lO Distribusi Responden Berdasarkan Keterlibatan Program tentang 
HIV&AIDS pada Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahon 2015 

T1d~k Hrfib~ 
•Terffb11t 

sn Gambaran Keterlibatan Pro,gram 

Distribusi responden berdasarkan keterlibatan dengan program terkait, 
pencegahan dan penang,gulangan HIV &AIDS pada pelajar SMA di Surabaya 
Selatan dapat dilihat pada Gambar S. l O: 

(70,5%). Persentase tersebur lebih besar daripada dari teman ( 14,4%)., orang 
tua (l2,S%), tetangga (l,0%), pacar (0.9%)., ataupun penyuluh kes.ehatan 
(0.,7%). 
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Jawaban responden mengenal pengaruh teman sebayanya selanjutnya 
dijumlahkan untulc. mengetabui skor sikep dan hasilnya seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 5.8: 

Pernyataan SS s TS STS 
No.' F •1. f % r ·1. F % 
I 

! 

Persahabatan adalah hal yang 566 72,1 ]95 24,8 21 2,7 J 0,4 
paling penting selama menjadi I 

I 

anak sekolah 
I 

:2 Saya akan menuruti apapun 12 i.s S7 7,3 498 63,4 218 27,8 
kemauan teman saya, tennasuk I 

I 

dalam rnemilih teman sata 
~eni (kelomock) 

3 Mernbicarakan HIV dan AIDS 13 
I 

1.,7 94 )2,0 442 S6,3 236 30,1 
I 

den.gen teman adalah hat yang 
terlarang (tabu) 

4 Say a akan berteman dengan 39 
! 
s.o 276 35,2 264 33,6 206 

I 

26,2 
Orang HIV dan A.IDS jika I 

tcman .. teman say a tidak mau 
berteman, I 

s: Jika menu rut teman saya I 68 8,7 168 21,4 397 50.,6 152 19,4 
berteman dengan anak ODHA I 

adalah hal yang saJah, saya 
ticfak akan berteman dengan 
anak ODHA. tc.rscbut 

TabeJ 5.7 Distribusi Responden Berdasarkan Pengaruh Teman Sebaya pada 
Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 201 S 

S.8 Gamb iran Pengaruh Teman Scbaya 

Gambaran distribusi responden berdasarkan pengaruh teman scbaya 

pada pelajar SMA di Surabaya Selatan dapat diJihat pada Tabc.15.7: 

Bcberapa kegintan Yang diikutl olch pclajar yang terllba: kcgiatun I HV 

dan AIDS terdapat dalam Oambar S.11. Kegiatan yang paling banyak Jijk.uli 
oleh rcsponden adalah penyuluhan (59,9%), dibandlngkan dengon k.cgiatun 
Seminar (34,00/o), Pendnmpingan (3.,3%),, l'elatlhan (J A%), Knmpanyc 
(Ot5%), maupun kegiatan leinnya (0.,9%). Kcgletan lainnya yang 
dim.aksudkan adalah ekstrakulikulcr, baik Palang Merah Remaia (P.MR) dun 
Unit Kesehatan Sekolah (UKS). 
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5.9, Gambaran Pengaruh Guru 
Gambaran distribusi responden berdasarkan pengaruh guru pada pelajar 

SMA di Surabaya Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.9: 

Berdasarkan Oambar 5 .. 12, ncgatif berarti bahwa responden terpengaruh 

orang, pendapat negatif teman sebayanya terhadap ODHA. Gambar tersebut 
juga menunjukkan bahwa mayoritas responden terpengaruh oleh sikap teman 

sebayanya yang negatif, yaitu sebesar 67,6%. Hanya 32,4% responden yang 
tidak terpengaruhpenilaian negatifteman sebayanya terhadap ODHA. 

Gambar S.12 Distribusi Responden Berdasarkan Pengaruh Teman Sebaya pada 
Pelajar S.MA di Surabaya Selatan Tahun 2015 

•Neptff I 

Positlf 

Tabel 5.8 menunjukkan nilai mean adalah 12,37, sedangkan ni1ai median 
adalah 12,00, sedangkan nilai minimummaksimwn adalah 619. Dalam 

peneJitian ini pengkategorian stigma responden terhadap HIV dan AJDS 

dilakukan berdasarkan nilai median menjadi dua kelompok, yaitu: positif dan 
negatif Negatif berarti bahwa penilaian responden terhadap terpengaruh 
sikap negatif teman sebayanya. Berikut hasil pengkategorian responden: 

1,937 _: 12,.00 12,37 
SD Median Mean MinMax 95o/o Cl 

Tabel 5.8 Skor Responden Berdasarkan Pengaruh Teman Sebaya terhadap 
HIV &AIDS pada Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015 
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Gaml>ar 5.13 Distribusi Responden Berdasarkan Pengaruh Guru pada Pelajar 
SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015 

•Necatff . 
pos(tff 

 
negatif. Berikut basil pengkategorian responden: 

Tabel 5.9 menunjukkan nilai mean adalah 10,94, sedangkan nilai median 

adalah 11,00, sedangkan nilai miliim.ummaksimum adalah 5 - 20 .. Dalam 

penelitian ini pengkategorian. stigma re.sponden terhadap HIV dan AIDS 
dilakukan berdasarkan nilai median menjadi dua kelompok, yaitu: positif dan 

11,00 10,·94 520 2,533 I 0, 7711,11 
SD Median Mean 9S.°A,, Cl Min-.Mu 

Tabel 5.10 Skor Responden Berdasarkan Pengaruh Guru terhadap mv &AIDS 
pada Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 20 l 5 

Selanjutnya, jawaban responden dijumlahkan untuk mengetahui skor 

si.kap dan basilnya seperti yang dapat diHhat pada Tabel 5.10: 

----- .,.... Pernyataan SS s TS STL- 
r •to r •'4 F o/o 

rJO· r •1o ~ 

< QunJ adalah orang di sekolah 99 12,6 .250 31,,8 1371 47,3 · 65 8,3 
vanR selaJu benar ~ 

~ 
5aya akan rnenuruti apapun 76 I 9,7 419 S3,4 271 .34,S )9 2,4 
~ataan 2t1ru sava i ~ 

~ J ika guru melarang murid 8,] 10,3 219 27,9 370 47,'I I IIS 14,6 
l berteman dengan orang HIV :I 

I I 

dan AIDS, say a akan i 

I 

I 

01enurutinya I ~ 
I 36,7 

~ 
saya akan mendukung bila 49 6,2 65 8,3 383 48,8 288 
guru mengbukum siswa yang I 

terkena HIV dan AIDS I _I 
I 

~ 
Jilca guru memperlakukan l3 1.1 28 J,,6· 348 44,3 396 , S0,4 

I siswa yang HIV dengan keras, 
, sava iu2a. akan melakukannva 

I 

  

i,el 5,9 Distribusi Responden Berdasarkan Pengaruh Guru pada Pelajar sMA di 
1 Surabaya Sela tan Tnhun 2015 
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15,17 15,00 2,969 14,971_~,39_ 824 Tua Mean SD Median. 95%CI Min-Mu 

Tabel 5.12 Skor Responden .Berdasarkan Pengaruh Orang Tua. terhadap 
IIlV&AIDS pada Pelajar SMA di Surabaya Selatan Tahun 2015 

Jawaban responden mengenai pengaruh orang tua selanjutnya 
dijumlahkan untuk mengetahui skor sikap dan hasilnya seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 5.12: 

  rfo. Pemyataan SS s TS I STS 
f 

I 

% f a/o r % F % --- Apapun perkataan orang tua 501 1 
waiib dituroti 

63,8 223 I 28,4 56 7,1 5 0,6 
T Say a merasa tidak perlu 25 3,2 164 I 

roembicarakan masalah terkait 
20,9 466 59,4 130 16,6 

}IlV dan AIDS dengan orang 
tua saya 

-3 Jika orang tua saya membenci 53 6,8 143 18,2 460 58,6 129 16,4 
orang dengao lilV dan AIDS; 
saya akan mengikutinya 

4 Jika orang tua melarang saya 102 13,0 313 39,9 295 37,6 . 75 9,6 
mendekati orang yang 

I id mengi ap mv dan AIDS, 
sava akan rnenurutinya 

5 Saya akan tetap berteman 23 2,·9 311 39,6 34:S 44,3 103 13,l 
I 

dengan orang dengan JHV dan 
1, AIDS meski orang tua I 

I melaranz I 
I 

6 Say a aJcan mendukung orang 64 8,2 147 18,7 388 ·49,4 186 23,7 
· tua yang meminta sekolah 

mengeluarkan guru/siswa yang 
meazidan mv dan AIDS I 

I 

Berdasarkan Gambar S.13 ""' . . _ , •.uayontas res . . . d . . . . 
tetbadaP ODHA yang dilakukan oleh gurur, pon. e.n mengikutl sikap negatif 

46,6% responden yang tidak terpen , . ya, yaitu sebesar 53,4%. Hanya 
garu.h sikap negatif guru terhadap ODHA. 

;JO Gambaran Pengaruh Orang Tua 

Gambaran distribusi responden be . _ . . . _ 
. .  rdasarkan pengaruh orang tua pada 

pelaJar SMA di Surabaya Selatan dapat dilihar 1 pada Tabel 5.11: 

f abel .S.11 Distribusi Responden Berdasarkan 
SMA di Surabaya S 1 tanPengaruh Orang Tua pada Pe1ajar 

e a Tahun 2015 
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5.ll Amtllsls Olvarlat Varlabel Jodcpcndco dengan Variabcl Dcpendcn 

Bcrikut adeluh hubungnn untam delnpan variabel independen dengan 

stlgma terhadap ODHA: 

Berdasarknn Gamber 5.14, terllhat bahwa mayor.itas responden 

men lkuti penllalen negntlf terhadap ODI IA yang dilakukan oleh 

orangtunnyn, yoitu scbcsar S8,3%. Sedangkan 41,7% responden tidak 
mcngikuti penilalnn negatlf orong tuunyn terhadap ODHA. 

Gaunbnr ~.14 Dlstrlbusi I cspondon Bcrdaserkon Pengnruh Orang Tun Pelaiar 
SMA d:i Surnbayn Solotnn Tahun 20 IS 

• N 1•ut 
Po1ltlf 

'I nLt I I 
II I I ' I , m nu, lukkm1 ullnl Ill m1 oduluh 15 11 ,icclungkun nilui 

1ur< nn m u ll , I .00 tt tlm k • ' 
I 11 1 ' 'H Ill\ 11Uul mlnlmt11111tmk, lmum ndaluh 8 • 24. 

r>n urn I) u hnn lnl I• 11 1k 1 . 

"
11 )~ HI k k u · eorltui : ll ~mu f'OnpomJcn tcrhnclop HIV dan 

' ' . o u nu h r-clo mrku, II I . . . 
, . 1 n n 111 dluu rnmtjudl dua kelompok, yaitu' 

p , illif don II eutll: hunbu , . _ rem di hlhu I ro,cp ndcn bcrdn orkun pcngoruh 
ornn tuu pndn p lr\lur HMA ll u · 

' nmubnyu 8 luton duput dlllhat pudu Onmbur .M: . 
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Berdasarkan tabel S.13, basil analisis bivariat antara berbagai variabel 

independen dengan variabel dependea dapat dijnbarknn sebagai berikut; 

a. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin deagan stigma terhadap 
ODHA menunjukkan bahwn proporsi stigma pada pelajnr lakilaki 

(54,5%) tidak berbeda jauh dengan pelojnr perempuao (52,4%). Hasil uji 

statistik didapatkan p-value sebesar 0,610, artinya tidak ada bubungan 
yang signifikan antarajenis kelamin dengan stigma tcrbadap ODHA. 

b. Tabulasi silang antara pcngetahuan pclajar dengan stigma tcrhadap ODHA 

mcnunjukkan bahwa pada pelajar yang pengetahuannya rcndah lebih 
banyak memiliki stigma terhadap ODHA (72,0%) dibandingkan pelajar 

yang mcmiliki pengetahuan tinggi (32,8%). Hasil uji statistik didapatkan 

45 8 0,000 I 11 p62 
327 (8,62516.323) 

348 76,0 110 24.,0 
70 21.4 257 78.6 

Pengaruh Orang Tua 
Negatif 
Positif 

419 0,0001 5,84 
366 (4,,2947,953) 

3041 72,6 115 27,4 
14 31,1 252 68,9 

Pengaruh Guru 
Neg:itif 
Positif 

531 0,000 I 7,82 
254 (5,SOSll,096) 

3635 68,4 168 31 ,6 
S 21,7 199 78,3 

~Pengarub Teman 
Scl>aya 
Negatif 
Positif 

I 
570 0,000 I 1 2,46 
215 I (1,7803,396) 

338 59,3 232 40,7 
80 37,2 13S 62.8 

 J(eterlibatan Program 
Tidak terlibat 
Terlibat 

208 0,000 I 2,21 
S77 (1,5883,088) 

140 67,3 68 32,7 
21s 48,2 299 s 1 is 

685 0,788 
JOO 

J{eterpaparan ln(ormul 
Tidak terpapar 
ferpapar 

Pengabman bertemu 
ooHA 

, Tidak Pernah 
pernah 

363 I 53.0 322 47,0 
SS 55.0 45 45,0 

410 0,0001 5,26 
375 (3,8757.128) 

295 72,0 115 28,0 
123 32,8 252 67.2 

OR 
(95% Cl) 

323 0.610 
462 

147 45,5 
220 47,6 

p,ngetabuan 
Rendah 
finl!f.!1 

176 54,S 
242 52A 

~kllamin 
[Aki·laki 
rercmPuan 

Vari bellndependen 

Tabel 5.13 Distribusi Responden Berdasarknn Variabel Jndependcn dan Stigma 
terhadap ODHA di Surabaya Selatan Tahun 2015 
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p-value scbesar O 0001 ru1·. .r h a ' myn aua ubun nn yon i nlflknn unton · 
pengetahuan p lajnr tcntang JIIV&AIDS d .; tl n n Lrlmdtp DIJA. 
Basil anoHsis dipcrolch nUui OR S,26, nttinyo pcl iJnr ynn , 

pengctahuannya rendah mcmJJiki poluan S,26 kall I bih ur 
dibandingkan pcln ·   - uar yang, pcngetnhuom1yo tin i untuk m- Ink I nn fl 1 1 
terhadap ODHA. 

c. Hasil uji antam pengalnman bertemu ODHA dcngen ti mo 1crhmJo1, 

ODHA menunjukkan bahwa proporsi stigma pada pchuor ynn per > Ji 
bertemu dengan ODHA (55,0%) tidak berbeda jnuh dibnm.Jingk 11 pd uur 
yang tidak pernah bertemu secara Jangsung (53,0%). IJ H ujl lali ti 
didapatkan p-value sebesar 0, 788, artinya tidak ado hubungnn yun 
signifikan antara pengalaman bertemu ODHA dengan stigma 1erhudap 
ODHA. 

d. Berkaltan dengan f aktor keterpaparan informasl, persenta c ti mo 
terhadap ODHA pada pelajar yang tidak terpapar informasl mcngcnai 
HIV&AIDS (67,3%) lebih tinggi dibandingkan pelajar yang tcrpnpar 
( 48,2%). Hasil uji statistik didapatkan p-~alue sebesar 0,000 I, artlnya odn 
hubungan yang signifikan antara keterpaparan inf ormasi tentang 
HIV&AIDS dengan stigma. terhadap ODHA. Hasil enalisis diperoleh nilai 
OR = 2,21, artinya pelajar yang tidak terpapar inf ormasi mengcnoi 
HIV &AIDS m.emilild peluang 2,2 l kali Iebih besar untuk melakukan 
stigma terbadap ODHA dibandingkan pelajar yang terpapar, 

e. Distribusi responden menurut keterlibatan program terkait I av &AIDS 
dengan stigma terhadap ODHA menunjukkan bahwa pada pelajar yang 

tidak terlibat program terkait pencegahan dan penanggnlangan HIV &AJDS 
lebih banyak memiliki stigma terhadap ODHA (59,3%) dibandingkan 
pelajar yang terpapar (37,2%). HasiJ uji statistik didapatknn p-value 
sebesar otooo 1, artinya ada hubungan yang signiflkan antara keterpaparnn 
informasi tentang HN&AIDS dengan stigma terhadap ODHA. Hasil 
analisis diperoleh nilai OR = 2,46, artinya pelajar yang tidak terlibat 
dengan program terkait HIV &AIDS memiliki peluang 2,46 kall lebih besar 

., ' 
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untuk mclokuk, n tigma terhadap ODHA dibanclingkan pelajar yang 
tcrlibut. 

f. H · '_. sil uji hubun •an antara teman sebaya dengan stigma terhadap ODHA 

m nunjukkan bahwa pada pclajar yang mengikutl penilaian negetif teman 
.. cbaya.nya (68,4%), melakukan · ti ma leblh besar dibandingkan pelajar 

yrun tidak men .. ikuti: · li ta di kalangan teman :sebayanya (21,7%). Hasil 
uj.:i , t ti. tik didnpatk. n p .. value dengan nilai O,.OOOJ, artinya ada hubungan 
yang ,i •,ni.fik.nn antara pengaruh penilaian Leman sebaya dengan stigma 
tcrhudap ODJIA. Hasll anaUsis dlperoleh nilai OR:= 7,82, . .artinya pelajar 
yang terpengaruh penHaian teman scbayanya memlliki peluang 7,82 kali 
lcbih b ar untuk melakukan stigma terhadap ODHA dibandingkan pelajar 
yang tidak te.rpeng.anih pendapat sebayanya .. 

g. erdasarkan tabel distribusi responden men:urut pengaruh guru. den stigma 

terhadap ODHA, pcrsentase stigma terhadap ODHA pada pelajar yang 

men_ ikuti atau mcndukung sikap negatif guru terhadap ODHA (72,6%) 
leblh bcsar dibandingkan pe1ajar yang tidak mendukung sikap negatif 
gurunya (31! ,.1 % ). Hasil uj i statistlk didapatkan pvalue sebesar 0,000 I , 

artinya ada hubungan yang signifikan antara pengaruh sikap negatif guru 

terhadap ODHA dengan stigma terhadep ODHA. Hasil analisis diperoleh 
niJai OR 5',84., artinya peJajar yang mendukung sikap negatif guru 

terhadap ODHA memllikl peluang 5,84 kali lebih besar unmk melakukan 
tigma terhadap ODHA dlbaadingkan pelaiar yang tidak mendukung sikap 

negatlf gunmya. 
h. Persentasc stigma terhadap ODHA pada pe1ajar yang mengikuti atau 

mcndukung sikap negatif orang tua terhadap ODHA (76,0%) lebih besar 
dibnndingkan pclajar yang tidak mendukung sikap negatif orang tuanya 
(21.4%) .. Hasil uji statistik didapatkan p-value sebesar 0,0001, artinya ada 
hubungan yang signifikan MWB pengaruh sikap negatif orang tua terhadap 
ODHA dengan stigma terhadap ODHA. Hasil analisis diperoleh nilai OR 

11,62, artinya pelojar yang mendukung sikap negatif orang tuanya 
terhadap ODHA m millki peluang 11,62 kali Jebih besar untuk melakukan 
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1. Pengetahuan 
2. Keterpaparan informasi 
3. Keterlibatan program 
4 .. Pengaruh teman sebaya 
S.. Pengaruh guru 
6. Pen aruh oran tua 

0,0001 
0,309 
0,021 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

1,181 
0,226 
0,499 
1,059 
0,707 
1,786 

Variabel value B 
3,259 (2,2434,735) 
1,253 (0,8121,935) 
1,647 (1,0772,521) 
2,884 (1,8894,404) I 

2,028 (I ,3 762,987) 
5,964 4,0l 78,8SS 

Tabel 5.15 Model Pertama Regresi Logistlk Oanda 

S.12.2 Permodelan Multivariat 

a. Model Pertama 

Hasil seleksi bivariat me.n.unjukkan bahwa terdapat enam variabel yang 
.masuk ke tahap muJtivariat (p-value<0,25), yaitu pengetahean, keterpapsran 
infonnasi, keterlibatan program, pengaruh teman sebaya, pengaruh guru, 
dan pengaruh orang tua. Vanabel jenis kelamin dan pengalaman bertemu 

dengan ODHA gugur sebagai kandidat ke tahap multivariat karena P: 
value>0,25 .. 

 Variabel Independeo P-valu~ Keteran2.an I. Jenis kelamin 0,560 Bukan kandidat multivariat 2~ Pengetahuan 0,.0001 Kandidat multivariat 3. Pengalaman bertemu ODHA 0.,707 Bukan kandidat multi variat 4. Keterpaparan inf onnasi 0,0001 Kandidat multivariat s .. Keterlibatan program 0,0001 Kandidat rnultivariat I 6. Pengaruh teman sebaya 0,0001 I Kandidat multivariat 7. Pengaruh guru I 0,0001 Kandida.t multivariat 8. Pengaruh orang tua. 0,0001 Kandidat multivariat 

T bet 5.14. Hasil Seleksi Bivariat untuk Masingmasing V ariabel 

S .. 12 Analisis Multiv ria.t 

5.12 .• l Seleksi Biv·ariat 

Berikut adalah hasil seleksi bivariat untuk masingmasing variabel: 

stigma terhadap ODHA. d. _ . _ _ ... 
.. · 1bandmgkan pelajar yang tldak mendukung sikap 

negatif orang tuanya. 
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Hasi] analisis multivariat diperoleh hasil bahwa ada lima variabel yang 

berhubungan signifikan dengan stigma terhadap ODHA, yaitu pengetah~ 

0,0001 
0,01 
0,0001 
0,0001 
0,0001 _ 

3,322 (2,2904,819) 
1,727 (1,1402,617) 
2,859 (1,8744,361) 
2,041 (l,3853,006) 
6~0?0 4,0778,978 I 

1 ~ Pengetahuan 
2. Keterlibatan program 
3. Pengaruh teman sebaya 
4.Pengaruh gum 
5. Pen oran tua 

1,200 
0,574 
1,050 
0,713 
1,800 

vaJ,u B Vanabel 

Tabel 5.20 Model Akhir Multivariat 

Berdasarkan tabel 5J9, diketahui bahwa temyata tidak ada lnteraksi 
antara pengetahuan dengan keterlibatan program (p-value > 0,05), sehingga 

variabel tersebut dikeluarkan dari model. Dengan demikian, telah 

didapatkan model akhir dari multivariat sebagai berikut: 

2,87] (1,402 .. 5,88,'l) 
l,587 (0,9192,741) 
2,855 (l ,8714,365) 
2,046 (l,3893,014) 
6,017 (4,0518,937) 
J,219 (0,529·2,812) 

0,004 
0,097 
0,0001 
0,0001 
0,000) 
0,642 

value 
1. Pengetahuan 
2. Ketedibatan program 
3. Pengaruh teman sebaya 
4. Pengaruh guru 
5. Pengaruh orang tua 

,6. Pengetahuan" Keterlibatan 

B 
1,055 
0,462 
1,049 
0,71,6 
1,,79.5 
0,)98 

Variabel 

T bel 5.19 Uji Interaksi antara Pengetahuandan Keterlibatan Program 

Langkah s lnnjutny adnlnh uji interaksi. Uji intcraksi dilakukan pada 
variabel yang cliduga secara substa:ntif ada internksi. Dalam pen  Iitian Inl, 

rariabel yang akan dilnteraksikan adaJah pengetahuan dengan kcterlibatm 
program .. Hasil uji int·eraksi adalah sebagai berikut: 

: 0,0001 
0,0) 
0,.0001 

I 0,000) 
0.0001 

OR 95Vo C valut· 
1.200 
0,574 
1,050 
0,713 
I 800 

3,322 (2)904,819) 
1,727 (I 1402,617) 
2,859 (1.,8744,361) 
2,041 (l ,385, .. J 006) 
6.05,0 4,0778 978 

B 

T be) S.l.S Model .Ketign R gresi Logistik Gand 





Unlversttn lndoneala 

kelerlibatnn program, pengaruh teman sebaya, pengaruh guru, dan pengaruh orang 

nm. Di antara kelima variabel tersebut, didapatkan variabel yang paling doroinaD 
yang berhubungan dengan stigma terhadap ODHA yaitu pengaruh orang nm, 

dikarenakan nilai OR yang paling besar, Hal tersebut berani bahwa pelajar yang 
t. rpengmuh oleh pendapat neg.atif orang tua tentang HIV &AIDS memiliki 
peluang untuk melal.1lkan stigma terhadap ODHA sebesar 6,05 kali lebih besar 

dibandingkan responden yang tidak terpengaruh, setelah dikontrol oleh variabel 
penget.ahuan, keterlibatan program, pengarub teman sebaya, dan pengaruh guru. 
Berdasarkan basil uj1 juga diketahui bahwa kekuatan persamaan regresi dalam 

lode/ Summary regresi logistik memiliki nilai Nagelkerk» R Square sebesar 
49,90/o. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 49,90/o kejadian stigma pada responden 
dapat dijetaskan oleh kelima faktor di atas, sedangkan. SO, I% ]ainnya. merupakan 

fak1or lain yang tidak terdapat dalam model regresi logistik tersebut, 

I./. 


