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7.2 Saran 
7.2.1 Dinu Kesebatan Kota Sura.baya 

• . ang meniadi pusat intervensi hanya remaja., namun 1. Selama 1Ill Y · · 
aruh Oft'ilng tua berbubungan signifikan, sehingga temyata peng J"'"'  

. ·11 ...... lrnn, program yang bisa menjangkau orang tua perlu dJ U&,UlWH · 

7.1 Kesimpulan 

7 .1.1 Lebih dari separuh 1 ~ _ . 
1• . . _ . . . . pe 3Jar di Surabaya Sclatan (53,2%) masih 

menulik1 st1gma atau ik . _ . 
. . _ - · · · · 51 ap, negatif terhadap HIV &AIDS dan orang 
yang menyandang status rersebut 

7. 1.2 Hasil penelitian melal · . 1. _ .. . _ 
Ut ana 1s1s bivariat diketahui bahwa stigma 

terhadap ODHA ber h b u ungan dengan faktor internal yaitu 
pen,getahuan, serta faktor ekstemal yaitu keterpaparan inf ormasi 

mengenai mv clan AIDS, keterlibatan dengan program IUV dan 

AIDS, pengaruh sebaya, pengaruh guru, serta pengaruh orang tua, 

Di sisi fain, stigma terhadap ODHA tidak berhubungan dengan 
jenis kelamin dan pengalaman bertemu dengan ODHA 

7 .1 .. 3 Hasil multivariat menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan 

dengan dengan stigma terbadap ODHA adalah pengetahuan, 
keterlibatan program HIV clan AIDS, pengaruh teman sebaya, 
pengaruh guru, dan pengaruh orang tua, Di antara berbagai faktor 

yang berhubungan tersebut, faktor paling dominan yang 
berhubungan dengan stigma terhadap ODHA adalah pengaruh 
orang tua d.engan OR sebesar 6,05. Hal tersebut berarti bahwa 
pelajar yang terpengaruh sikap negatif orang tuanya terhadap lilV 

dan AIDS berpeluang melakukan stigma sebesar 6;05 kali lebih 

besar dibandingkan yang tidak terpengaruh, setelah dikontrol oleh 

variabel pengetahuan, keterlibatan program lilV dan AIDS, 

pengaruh teman sebaya, dan pengaruh guru .. 
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pelajar, misalnya penjangkauan dan penyampaian infonnasi 

HIV dan AIDS melalui pengajian/p.aguyuban di masyarakat 
dengan meJibatkan Puskesmas dan leader di rnasyarakat. 

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk 

menjangkau wali murid dan memberikan inf onnasi mengenai 

HIV dan AIDS melalui pertemuan wali murid yang 
dise·lenggarakan oleh sekolah. Selain itu, peningkatan. 

kemampuan guru daJam menyampaikan informasi terkait HIV 

dan AIDS perlu dilakukan melalui pelatihan, Di sisi lain, perlu 
dilakukan upaya koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan 
untuk menjangkau orang tua yang bekerja clan memberikan 
infonnasi tentang HIV dan AIDS meJaJui kegiatan promosi 
kesehatan di tempat kerja. Koordinasi dengan instansi tersebut 
dapat dilakukan melalui pertemuan rutin Komisi 
Penanggulangan AIDS Kota Surabaya. 

3. Salah satu upaya untuk mengurangi stigma clan diskriminasi 
adalah dengan peningkatan pengetahuan pelajar SMA tentang 

HN clan AIDS. Peningkatan pengetahuan melalui pemaparan 
informasi saja kurang m.enyentuh afektif dari remaja. Perlu 
adanya program yang lebih komprehensif seperti pembentukan 
pendidik sebaya di sekolah, ekstralrulikuler HN dan AIDS, 
maupun youth center. 

4. Pengembangan media promosi kesehatan melalui media internet 

juga perlu dioptimalkan, yaitu dengan menggunakan media 

sosial yang sangat digemari remaja seperti Twitter, Facebook; 
Instagram, Blackberry Messenger, maupun website. 
Diharapkan, pelajar dapat mengakses infonnasi dari sumber 
yangbenar. 
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7.2.3 LSM Pemberdaya1n Remaja. 

Selama ini, LSM pe:mberdayaan remaja di Surabaya sudah 
cukup aktif dalam me:njangkau remaja dan menyebarkan informa.si 

terkait HIV dan AIDS. Namun, sebagian besar masih menga1amj 

overlapping dalam pelaksanaan penjangkauan remaja. Perlu adaoya 
pemerataan dalam distribusi program yang ramah remaja agar 

semua remaja terjangkau informasi. Selain itu, pmmosi kesebatan 
berbasis selling, seperti sekofah dan k,omunitas dapat dilalmkao 
dengan program pendampingan pada ekstrakuliknler di sekolah dan. 
penjangk.auan masyarakat dapat dilalrukan untuk membangun 

kesadaran orang tua mengenai isu tersebul Pemanfaatan fungsi. 

koordinatif Komisi Penanggulangan AIDS aingkat Kota Surabaya 

melalui pertemuan koordinasi lintas sektor di tingkat Kota dapat 
dilakukan sebagai upaya menggalang kerjasama dan sinergisitas 
program remaja.. 

di kit 

mudd taupun pem nan inf o.rnvJ. j r. pene1imaan i .. wa , 
2. Menglngnl. pentJ'ngnya peran gu . dalam embmft. · -a:1sp 

slswa, maka beberapa reneana kerJa yang berupa f:JC~ "ban 
dialokas.ikan khu us untuk. penguatan kapa,itas dan pengetah:uan 
guru untuk melalwkan. pencegahan d:an pcnan ulangan di1 

bida:ng HIV dan AIDS. Hal ter but dapat dilakukan denga.u 
kerjasama dengan Komisl Penanggulangan AIDS melahri 
pertemuan Kesekrctariatan Tetap untuk m.enjalin kerja2rna. 
Iintas sektor, termasuJc LSM. 

7.2.2 DlnA. · 11 m11dllum K1Jf1, Hur b~y 

I. rong fun m ujadJ penv;uuJ1 :)'.UR' ,,Jtmdru n ,1; ~ 

ikop onok. P rJunyo. k rlib;Jtan ,r:~ ng WJ dalam ,.,~,i~r, 
j u tcrknit JU V d,1n AIDS dJ kl)fah fap1 1bJr1 k~ 
menlngkatknn nget:Jhuan ~ n peran oran 
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7.2.4 Pcneliti Lain 

Dalam penelitiaan ini, terdapat lima variabel yang dapa1 

berhubungan signifikan dengan stigma ODHA, yaitu pengetahuan. 
keterlibatan program, pengarub ternan sebaya, guru. dan orang tua, 

Kelima variabel tersebut dapat menjelaskan stigma sebesar 49,9°A. 
Sehingga, untuk penelitian ke depan, diharapkan dapat mengkaji 

50, 1 % variabel yang. mungkin berhubung.an, seperti pengalaman 
antara pe]ajar dengan ODHA, keterpaparan mformasi HIV dan 

AIDS, maupun v.ariabel lain secara Iebih mendaJam melalui studi 
kualitatif 
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