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ABSTRAK 

  Cindy Israeni Ansar. E41113502. Kepedulian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin Terhadap Bahaya Penyakit Menular Seksual HIV AIDS. 

Dibimbing oleh Dr. Rahmat Muhammad, M.Si dan Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si. 

 

  Migrasi pemuda dari luar kota Makassar untuk menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi di 

kota Makassar menimbulkan beberapa masalah kompleks. Salah satunya ialah terkait 

penyebaran penyakit menular HIV/AIDS yang tidak terlepas dari tingkat mobilitas penduduk. 

Mahasiswa sebagai salah satu elemen pemuda patut menaruh perhatian dan kepedulian terkait 

isu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kepedulian mahasiswa dan 

faktor-faktor kepedulian mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. Lokasi 

penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 

Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden 

sebanyak 50 mahasiswa. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan instrumen 

kuesioner. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian mahasiswa FISIP Unhas terhadap 

bahaya penyakit menular seksual HIV/AIDS ditunjukkan melalui domain pengetahuan, sikap, 

dan tindakan di mana kepedulian mahasiswa baru menyentuh tahap empati (domain sikap) dan 

masih perlu ditingkatkan hingga kepedulian tersebut dapat teraktualisasi pada tahap tindakan. 

Faktor kepedulian mahasiswa didasarkan pada faktor kebudayaan, nilai, harga, eksklusifitas, 

dan tingkat kematangan di mana secara garis besar mahasiswa FISIP Unhas telah memahami 

faktor-faktor tersebut sebagai faktor yang memengaruhi kepedulian terhadap bahaya penyakit 

menular HIV/AIDS. 

 

  Kata kunci : HIV AIDS , Kepedulian, Penyakit Menular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

  Cindy Israeni Ansar. E41113502. Concern of Students of Faculty of Social and Political 

Sciences Hasanuddin University Against the Danger of Sexually Transmitted HIV AIDS. 

Supervised by Dr. Rahmat Muhammad, M.Si and Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si. 

 

 

  Migration of youth from outside the city of Makassar to study at the university level in the city 

of Makassar caused some complex problems. One of them is related to the spread of HIV / 

AIDS infectious diseases that can not be separated from the level of population mobility. 

Students as one of the elements of youth should pay attention and concern related issues. This 

study aims to determine the form of student awareness and student awareness factors against 

the danger of infectious diseases HIV / AIDS. The location of the research was conducted at the 

Faculty of Social and Political Sciences Hasanuddin University. Determination of the sample 

using purposive sampling technique with the number of respondents as many as 50 students. 

The research method used survey method with questionnaire instrument. The data that has been 

collected is then tabulated and analyzed descriptively quantitatively. The results showed that 

the concern of FISIP Unhas students towards the danger of sexually transmitted HIV / AIDS is 

demonstrated through the domain of knowledge, attitude, and action in which the concern of 

new students touches the stage of empathy (attitude domain) and still needs to be improved 

until the concern can be actualized at the stage of action. The students' awareness factor is 

based on cultural factor, value, price, exclusiveness, and level of maturity where the students of 

FISIP Unhas outline have understood these factors as factors influencing concern about the 

danger of HIV / AIDS.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Virus HIV/AIDS merupakan suatu virus yang terus berkembang dan menjadi masalah 

global yang melanda dunia.UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS 

menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 

1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam 

sejarah.Menurut data WHO (World Health Organization) tahun 2012, penemuan kasus HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) di dunia pada tahun 2012 mencapai 2,3 juta kasus, dimana 

sebanyak 1,6 juta penderita meninggal karena AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) 

dan 210.000 penderita berusia di bawah 15 tahun (WHO, 2012).  

Yang dimaksud dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul 

karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virusvirus 

lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya. Virusnya disebut Human Immunodeficiency 

Virus (HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena 

virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. 

Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun 

penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.  

Jumlah orang yang mengidap HIV di Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 9.883 

orang dan AIDS 2.224 orang (Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2012). 

 

 



Tabel.1.1 Golongan Umur 

 

Sedangkan dari data tabel Ditjen PP & PL Kemenkes tahun 2014 diatas menjelaskan 

bahwa angka tertinggi untuk jumlah kumulatif kasus AIDS menurut golongan umur terdapat 

pada range umur 20 – 29 tahun, umur 20 – 29 tahun menurut World Health Organization 

(WHO) masuk dalam kategori umur Mahasiswa dimana WHO menjelaskan bahwa batasan usia 

remaja adalah 12 – 24 tahun.  Apabila disinkronkan dengan kategori umur mahasiswa maka 

usia 12 – 24 tahun adalah masa dimana seorang remaja menjadi mahasiswa. 

Mahasiswa merupakan golongan yang sangat rentan terkena ataupun tertular virus HIV 

Hasil studi menunjukkan bahwa penularan virus HIV terbesar melalui jalur hubungan seksual, 

epidemi HIV di Asia utamanya terjadi dikalangan pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Aditif lainnya) jarum suntik, pekerja seks dan pelanggannya,dan lelaki seks dengan 

lelaki (LSL). Berdasarkan laporan Ditjen PP dan PL, cara penularan kasus AIDS kumulatif 

hingga akhir Maret 2011 yang dilaporkan yaitu tertinggi melalui heteroseksual (53,1%), 

kemudian diikuti melalui Injection Drugs User atau IDUs (37,9%) menempati urutan kedua, 

sisanya; lelaki seks dengan lelaki (3,0%), perinatal (2,6%), transfusi darah (0,2%) dan tidak 

diketahui (3,2%). 



Pergaulan bebas pada mahasiswa dapat mempermudah risiko tertular penyakit HIV dan 

AIDS. 70% dari perilaku pergaulan bebas seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan seks 

bebas menjadi media terbesar penularan penyakit AIDS pada mahasiswa.  

Permasalahan terkait pengetahuan mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular 

HIV/AIDS yang minim dan kurang menjadi indikator mahasiswa sangat rentan terkena dan 

tertular virus HIV dan kurangnya sikap preventif  terhadap penularan virus HIV yang sangat 

berbahaya bagi lingkungan sekitarnya menjadi indikator penting mencegah wabah penyakit 

AIDS kemudia akan berdampak pada makin tingginya angka penularan HIV/AIDS dan 

hilangnya masa produktif dari kelompok Mahasiswa sehingga pada akhirnya berdampak pada 

kehilangan usia produktif di Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengkaji 

kepedulian mahasiswa terhadap bahaya penyakit HIV/AIDS. 

Berdasarkan jurnal hasil riset Elly Nurachmah & Mustikasari membagi 2 faktor 

pencegah bahaya penyakit HIV/AIDS berdasarkan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 

intrinsik meliputi pengetahuan, sikap, dan pencegahan, sedangkan Faktor ekstrinsik meliputi 

lingkungan (keluarga dan masyarakat), hubungan dengan orang lain, fasilitas, sosial dan 

budaya (stigma). Faktor Ekstrinsik seperti lingkungan sosial berperan penting dalam 

pembentukan solidaritas dan integrasi individu-individu yang membangun ikatan moral antar 

sesama. 

Setiap manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut 

merupakan suatu kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan proses 

interaksi dengan manusia lain dan yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah tindakan 

sosial. Max Weber merupakan ilmuan yang mengemukakan teori tindakan sosial, Weber 

melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-



tindakan sosialnya yang berarti. Tindakan sosial mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh 

manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada 

orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika tindakan 

tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan 

sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan 

pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, 

tujuan dan pemahaman. 

Tindakan yang didasari dengan tujuan untuk orang lain akan melahirkan Integrasi sosial 

yang kuat, integrasi sosial yang kuat akan melahirkan kesadaran kolektif yang sangat 

berpengaruh pada tingginya tingkat kepedulian individu terhadap bahaya yang dapat 

mengancam diri dan lingkungan tempat ia berada, terkhsusus pada bahaya akan penularan 

penyakit HIV/AIDS, dimana pada kasus ini individu tidak terlepas dari kondisi lingkungan 

tempat ia berada. 

Kota Makassar adalah pusat pendidikan di kawasan Indonesia Timur, yang 

menyebabkan jumlah kelompok penduduk usia muda lebih banyak dibanding kelompok lanjut 

usia. Jumlah usia antara 20-24 tahun di Kota Makassar sebesar 83.684 jiwa untuk laki-laki dan 

86.332 jiwa untuk perempuan (BPS 2010). Jumlah ini menunjukkan besarnya angka usia 

Mahasiswa dibanding golongan lanjut usia dan sejalan pula dengan besarnya kemungkinan 

Mahasiswa terkena dampak virus HIV.  

Universitas Hassanuddin sebagai Universitas yang terkemuka di kawasan timur 

Indonesia yang senanantiasa memegang teguh semangat kemaritiman dalam upaya 

mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia indonesia yang seutunhnya. Penanaman idealisme dan rasa peduli 



terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter manusiawi, arif, 

religius, inovatif, tangguh, integritas, dan mandiri (“MARITIM”) adalah yang senantiasa 

wajib untuk terus dikebumikan dalam kehidupan ber-akademik di kampus Universitas 

Hasanuddin. Terkhusus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin (FISIP UNHAS) yang memiliki integrasi sosial yang kuat sebagaimana terbangun 

dalam interaksi dalam ruang-ruang akademik (perkuliahan) dan non akademik, seperti 

kehadiran lembaga kemahasiswaan senantiasa berfungsi sebagai penjaga idelisme dan ikatan 

moral di anatara mahasiswa di lingkup FISIP Unhas.  

Banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah di luar Kota Makassar yang memilih 

melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu 

Politik menjadi Salah satu indikator penting dimana penyebaran HIV/AIDS di beberapa negara 

tidak terlepas dari tingkat mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini meliputi perpindahan 

penduduk dari desa ke kota atau perpidahan penduduk dari daerah yang satu ke daerah yang 

lainnya. Sebagaimana Kota Makassar yang diarahkan untuk menjadi wilayah pusat pendidikan 

di Indonesia timur, maka jumlah mahasiswa di kota ini cukup signifikan dan potensi untuk 

terjadinya penularan HIV/AIDS menjadi tinggi pula. Berdasarkan dari penjelasan tersebut 

maka judul penelitian ini ialah “Kepedulian mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

universitas hasanuddin terhadap bahaya penyakit menular seksual HIV/AIDS”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular 

HIV/AIDS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin? 



2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepedulian mahasiswa terhadap bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin. 

2. Mengetahui faktor-faktor kepedulian mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular 

HIV/AIDS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang analisis 

kepedulian Mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular HIV AIDS. 

2. Sebagai masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut berkaitan dengan judul ini. 

3. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi obyek penelitian, terutama bagi 

pengembangan disiplin ilmu sosiologi 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Paradigma Definisi Sosial 

Paradigma definisi sosial dalam sosiologi yang telah dipelopori oleh Max Weber 

merupakan suatu pendekatan terhadap individu.Tanpa melepaskan dari pencarian untuk 

penjelasan kausal Max Weber (1864-1920) menempatkan konsep tindakan individu yang 

bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat.Bagi Weber ciri yang mencolok dari 

hubungan-hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-hubungan tersebut bermakna 

bagi mereka yang mengambil bagian didalamnya.Melalui analisis kenyataan tindakan 

manusialah kita memperoleh pengetahuan mengenai ciri dan keanekaragaman masyarakat 

manusia.Perspektif kontruktifisme beranggapan bahwa perilaku manusia secara fundamental 

berbeda dengan perilaku alam.Manusia selalu bertindak sebagai agen dengan bertindak 

mengkonstruksi realitas sosial. 

Sosiologi bagi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial, perilaku sosial terjadi 

dikarenakan pergeseran kearah kenyakinan, motivasi dan tujuan dari anggota masyarakat, yang 

semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Pada halaman pertama bukunya 

Wirtschaft und Gesellschaft (Economy and society),ia menuliskan bahwa sosiologi; “eine 

wissenchaft, welche soziales handeln deutend versthen und dadurch in seinen wirkungen 

ursachlich arklaren will”. Artinya ilmu yang bertujuan untuk memahami perilaku sosial 

melalui penafsirannya, dan dengan itu menerangkan jalan perkembangannya dan akibat-

akibatnya menurut sebab-sebabnya.Sedangkan tujuan interpretatif dari tindakan sosial adalah 

untuk sampai pada penjelasan kausal mengenai berbagai peristiwa beserta akibatnya. 



1.1. Tindakan Sosial 

Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu 

mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain 

(Weber dalam Ritzer, 2014). Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak 

masuk dalam kategoritindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata 

diarahkan kepada orang lain. 

Pemikiran Max Weber bertolak dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. Rasionalisme 

yang dimiliki adalah model rasionalisme barat yang mewarnaisemua aspek kehidupan. Konsep 

rasionalitas Weber dapat dijelaskan seiringdengan perkembangan masyarakat modern karena 

rasionalitas dapat menjelaskantentang problem subyektif individu beserta motivasinya, 

merupakan dasarpembentukan teori tentang tindakan sosial, dan mengerti tentang arti 

subyektif. 

Menurut Weber, dalam kehidupan masyarakat barat tampaknya lebihmenempatkan diri 

dalam lingkup operational teknis, sehingga sebagai akibatnya perilakunya bisa diperbaiki 

(improve) secara terus menerus. Yang dimaksud olehWeber dengan tindakan sosial adalah 

“tindakan individu sepanjang tindakannyaitu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya 

dan dan diarahkan padatindakan orang lain” (Ritzer & Goodman, 2008). Dengan demikian 

tindakan-tindakan yangdituju kepada benda mati atau tindakan religius yang dilakukan sendiri 

tidakdisebut sebagai tindakan sosial. 

Tindakan sosial juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat 

subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan 

tindakan perulangan dengansengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau 

berupa persetujuan secara pasif dalamsituasi tertentu (Weber dalam Turner, 2000). Jelasnya ada 



lima ciri pokok yang menurut Weber (dalam Ritzer, 2014 dan dalam Turner, 2000)termasuk 

sebagai tindakan sosial, yaitu:  

1) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa 

meliputi berbagai tindakan nyata. 

2) tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya 

3) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang 

sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak 

mana pun. 

4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu dan,  

5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.  

Selain kelima ciripokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan 

dari sudut waktu sehingga adatindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau 

waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi juga bisa kelompok 

atau sekumpulan orang. 

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan 

mereka.Maksudnya Tindakan sosial terjadi ketika individu dalammasyarakat melakukan 

tindakan yang mempunyai makna dalam tindakanmereka , baik bermakna bagi diri sendiri 

maupun orang lain.Dalam tindakansosial akan menciptakan hubungan sosial. Hubungan sosial 

menurut Weberyaitu tindakan dimana beberapa actor yang berbeda-beda, sejauh tindakan 

itumengandung makna dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain.Masing-

masingindividu berinteraksi dan saling menanggapi.  

Weber juga membicarakan bentuk-bentuk empiris tindakan sosial danantar hubungan 

sosial tersebut. Weber membedakan dua jenis dasar daripemahaman ini bisa dibagi sesuai 



dengan masing-masing pertaliannya, denganmenggunakan tindakan rasional ataupun 

emosional. Jenis pertama adalahpemahaman langsung yaitu memahami suatu tindakan dengan 

pengamatanlangsung. Kedua, pemahaman bersifat penjelasan. Dalam tindakan ini tindakan 

khusus aktor ditempatkan pada suatu penjelasan dari kenyataanberlangsung dari perilaku. 

 

1.2. Jenis – Jenis Tindakan Sosial 

Max Weber dalam mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi 

system dan struktur sosial masyarakat (Doyle Paul Jochson, 1994) yaitu: 

a. Rasionalitas instrumental (Zwerk Rational) 

Jenis Tindakan sosial Rasional instrumental ini merupakantindakan yang memiliki 

rasionalitas paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar(masuk akal) yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat 

sebagaimemiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu 

kriteria menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaingan, lalu individu 

menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan. 

Rasional instrumental merupakan Tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan 

atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan 

ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya (Ritzer & Goodman 1995). Dalam 

tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan sosialsetelah mereka melalui pertimbangan 

matang mengenai tujuan dan carayang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. maksudnya 

tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan 

sosial itu sudah dipertimbangkan masak-masak tujuan dan cara yang digunakan untuk 



mencapai tujuan tertentu. Manusia dalam melakukan tindakan atau perilaku itu sadar akan apa 

yang dilakukannya dan sadar akan tujuan tindakannya.  

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai (Werk Rational) 

Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakansosial yang hampir 

sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui 

pertimabangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak 

pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Tindakan sosial ini memperhitungkan 

manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan 

benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat. 

Bagi tindakan sosial ini yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai 

dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya 

dan agama bisa juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan disetiap individu masyarakat. 

Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinanterhadap nilai-nilai yang 

berbeda jadi tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini 

mempunyai makna yang berbeda-beda.Contoh tindakan yang berorientasi nilai adalah seorang 

yang kaya akan memberi sodaqoh kepada orang yang miskin dengan tujuan untuk membantu 

orang miskin tersebut dan mendapatkan pahala dari Tuhan, karena dalam nilai agama diajarkan 

agar bersodaqoh terhadap orang yang kurang mampu. 

c. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action) 

Tindakan ini berbeda dengan tindakan rasional instrumental dantindakan rasionalitas 

berorientasi nilai, karena tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar tindakan ini 

tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Tindakan afektif 

sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Tindakan ini 



dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seseorang. Contohnya adanya emosi penambang sehingga 

terjadi pertengkaran dikarenakan persaingan atau perbedaan pendapat. 

d. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional action) 

Tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikutitradisi atau kebiasaan yang 

sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini 

tidak melalui perencanaanyang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. 

Karenamereanya mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun 

temurun.Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang di dominasi oleh orientasi tindakan 

sosial ini maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan di dukung oleh kebiasaan atau tradisi 

yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka acuannya yang diterima begitu saja 

tanpa persoalan. 

1. Konsep Umum Kepedulian 

2.1. Definisi Kepedulian 

Kata peduli memiliki makna yang beragam. Banyak literatur yang menggolongkannya 

berdasarkan orang yang peduli, orang yang dipedulikan dan sebagainya. Oleh karena itu 

kepedulian menyangkut tugas, peran, dan hubungan. Kata peduli juga berhubungan dengan 

pribadi, emosi dan kebutuhan (Tronto dalam Phillips, 2007). Tronto (1993) mendefinisikan 

peduli sebagai pencapaian terhadap sesuatu diluar dari dirinya sendiri. Peduli juga sering 

dihubungkan dengan kehangatan, positif, penuh makna, dan hubungan (Phillips, 2007).  

Leininger (1981) menyimpulkan bahwa kepedulian adalah perasaan yang ditujukan 

kepada orang lain, dan itulah yang memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak atau 

beraksi, dan mempengaruhi kehidupan secara konstruktif dan positif, dengan meningkatkan 

kedekatan dan aktualisasi diri satu sama lain. Kepedulian menjadi tidak berfungsi atau 



terhambat, apabila satu atau lebih kebutuhan tidak tepenuhi. Menurut Boyatzis dan McKee 

(2005), kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian. Ketika kita bersikap 

terbuka kepada orang lain, maka kita dapat menghadapi masa-masa sulit dengan kreativitas dan 

ketegaran. Empati mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Empati akan 

muncul ketika kita memulai rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalaman-

pengalaman mereka. kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. 

Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa 

itu kepedulian adalah dengan cara meihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan. 

Kepedulian juga dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang memiliki tiga komponen, yaitu : 

1. Pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain 

2.  Kesadaran kepada orang lain 

3. Kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati. 

1.2 Dimensi Kepedulian  

Menurut Swanson (dalam Gresia erika, 2014), ada lima dimensi penting dalam 

kepedulian : 

1. Mengetahui  

Berusaha keras memahami kejadian-kejadian yang memiliki makna dalam kehidupan 

orang lain. Pada aspek ini menghindari asumsi tentang kejadian yang dialami orang lain sangat 

penting, berpusat pada kebutuhan orang lain, melakukan penilaian yang mendalam, mencari 

isyarat verbal dan non verbal, dan terlibat pada kedua isyarat tersebut.  

2. Turut hadir  



Hadir secara emosi dengan menyampaikan ketersedian, berbagi perasaan, dan 

memantau apakah orang lain terganggu atau tidak dengan emosi yang diberikan.  

3. Melakukan  

Melakukan sesuatu bagi orang lain, seperti melakukannya untuk diri sendiri, apabila 

memungkinkan, seperti menghibur, melindungi, dan mendahulukan, seperti melakukan tugas-

tugas dengan penuh keahlian dan kemampuansaat mem- pertahankan martabat. 

4. Memungkinkan  

Memfasilitasi perjalanan hidup dan kejadian yang tidak biasa yang dimiliki oleh orang 

lain dengan memberikan informasi, memberikan penjelasan, memberikan dukungan, fokus 

pada perhatian yang sesuai, dan memberikan alternatif. 

5.  Mempertahankan keyakinan 

Mendukung keyakinan orang lain akan kemampuannya menjalani kejadian atau masa 

transisi dalam hidupnya dan menghadapi masa yang akan datang dengan penuh makna. Tujuan 

tersebut untuk memungkinkan orang lain dapat memaknai dan memelihara sikap yang penuh 

harapan. 

 

1.3 Tujuan Kepedulian  

Menurut Leininger (1981) adapun maksud dari kepedulian dapat ditunjukkan dengan 

melihat tujuan dari kepedulian tersebut. Tujuan pertama dari kepedulian adalah untuk 

memudahkan pencapaian self actualization satu sama lain. Mencapai potensial secara maksimal 

merupakan tujuan yang paling penting dalam kehidupan. Beberapa diantara kita terus berusaha 

mencapai prestasi yang ingin dicapai. Prestasi tidak hanya berarti kita dapat memproduksi 

sebuah buku terbaik misalnya, menjadi Presiden dari sebuah perusahaan, kepala staf dan lain 



sebagainya. Prestasi berarti mengembangkan kemampuan, kemampuan untuk mengetahui dan 

mengalami secara penuh human being, kemampuan untuk bersabar, melakukan kebaikan, 

terharu, kasih, dan kepercayaan, dan kemampuan untuk melatih kemampuan fisik yang 

tersembunyi, wawasan, imajinasi dan kreatifitas. Pada intinya, prestasi merupakan kemampuan 

untuk memenuhi ambisi, tujuan, dan impian, sehingga mendapat kepuasaan terhadap hidup dan 

kemajuannya, dan akhirnya menjadi manusia yang berpotensial penuh. Tujuan berikutnya adalah 

memperbaiki perhatian seseorang, kondisi, pengalaman, dan being, kemudian untuk melanjutkan 

hubungan dengan kepedulian, dan mengekspresikan perasaan mengenai hubungan ( Leininger, 

1981). 

 

1.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepedulian  

Kepedulian merupakan fenomena universal, dimana sebuah perasaan yang secara alami 

menimbulkan pikiran tertentu dan mendorong perilaku tertentu di seluruh budaya di dunia. Bisa 

jadi semua orang mengalami perasaan yang mirip ketika peduli dengan orang lain. 

Bagaimanapun kepedulian itu dipikirkan dan diwujudkan dalam bentuk perilaku, kepedulian 

dipengaruhi oleh kondisi budaya dan variabel-variabel lainnya. Pengalaman dari perasaan 

peduli (ketika mencapai level perasaan dan perilaku) melalui sebuah proses intrepretasi dari 

bahasa dan tindakan yang merupakan simbol dan perwujudan dari perasaan yang hanya bisa 

diekspresikan secara sosial (Leininger, 1981). 

1) Budaya mempengaruhi bagaimana kepedulian tersebut diekspresikan dan diwujudkan ke 

dalam tindakan. Budaya mengendalikan bagaimana aksi atau tindakan tersebut 

diwujudkan. Penerimaan sosial dan harapan sosial juga mempengaruhi bagaimana 

kepedulian diberikan di tempat tertentu. 



2) Nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan bagi 

seseorang, seperti bagaimana menentukan prioritas, mengatur keuangan, waktu dan 

tenaga. Motivasi, maksud dan tujuan juga bergantung pada nilai yang dianut. 

3) Faktor selanjutnya merupakan harga. Harga apa yang kita dapatkan ketika kita bersedia 

untuk memberikan waktu, tenaga, bahkan uang, harus sesuai dengan nilai dari hubungan 

kita dengan orang lain. Kepedulian yang sungguh-sungguh tidak akan membuat waktu, 

uang, dan tenaga yang bersedia kita berikan menjadi sia-sia atau tidak bijaksana. Untuk 

mencapai suatu tujuan yang sangat penting (misalnya demi keselamatan nyawa), orang 

yang peduli mungkin akan melukai dirinya sendiri. Tetapi jika mengarah kepada hal yang 

membahayakan tentu saja bukan termasuk wujud dari kepedulian. 

4)  Faktor berikutnya adalah keeksklusifan. Pada sebuah hubungan, hal ini bisa saja dialami. 

Jika hal ini terus terjadi, maka faktor ini akan memberikan pengaruh yang negatif dan 

oleh karena itu bukan lagi merupakan wujud dari kepedulian. Hubungan lain terlihat 

sebagai kebutuhan untuk kondisi manusia seperti untuk bertumbuh, stimulasi, 

memperdulikan, tetapi bagi hubungan yang eksklusif, hal ini tidak akan diberikan. 

5) Level kematangan dari keprihatinan seseorang dalam sebuah hubungan kepedulian dapat 

berpengaruh terhadap kualitas dan tipe hubungan kepedulian tersebut. Hubungan 

kepedulian membutuhkan kesatuan dari kepedulian yang dilengkapi dengan 

keintegritasan dari kepribadian seseorang. 

2. Konsep Perilaku Peduli 

3.1 Perilaku Peduli 

Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi.Seiring dengan 

tidak disadari bahwa interaksi itu sangat kompleks sehingga kadang-kadang kita tidak sempat 



memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku tertentu.Perilaku adalah respon individu 

terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi 

spesifik, durasi dan tujuan dan baik disadari maupun tidak.Karena itu amat penting untuk dapat 

menelaah alasan dibalik perilaku individu, selama ia mampu mengubah perilaku tersebut.  

Dilihat dari sosiologis, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, makan, menulis, membaca. dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia.Baik 

yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoadmodjo, 

2003). 

Pembahasan mengenai perilaku peduli mengambil beberapadefinisi yang disadur dari 

beberapa sumber, sehingga penggunaan kataperilaku peduli atau kepedulian sedikit berbeda 

satu sama lainnya namuntetap memiliki arti yang sama. Gea, dkk (2002) menggunakan 

isitilahkepedulian sosial, sedangkan dan Schiller, dkk (2002)menggunakan istilah kepedulian. 

Definisi pertama dari perilaku peduli atau kepedulian sosial adalahsuatu bentuk 

keterlibatan antara satu pihak ke pihak lainnya dalammerasakan apa yang sedang dirasakan 

atau dialami oleh orang lain, baiksuka maupun duka. Kepedulian sosial tidak hanya sebatas 

pada hubungan timbal balik antar manusia melainkan juga kepada lingkungan sosial agar 

tercipta kenyamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. 

Meskipun perilaku kepedulian adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar individu, namun dalam memberikan respon sangat bergantung pada 

karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa 

meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respon tiap-tiap orang berbeda. 



Faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan 

prilaku. Determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni: 

Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang, yang bersangkutan, yang bersifat 

given atau bawaan.misalnya: tingkat kecerdasan, tingkat emosional. jenis kelamin dan 

sebagainya. 

Determinan atau faktor ekstenal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, palitik, dan sebagainya.Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan 

yang mewarnai perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2003) Perilaku manusia sangat kompleks dan 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo 

(2003) membagi perilaku manusia dalam 3 domain. Ketiga domain tesebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan (domain kognitif). 

Pengetahuan merupakan suatu hasil tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan 

pengindraan terhadap suatu obyek tertentu.Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, 

yakni penciuman, penglihatan, pendengaran, rasa dan raba.Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). 

2. Sikap (domain afektif) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus atau obyek (Notoatmodjo, 2003).Sikap secara nyata menunjukan konotasi adanya 

kesesuaian antara reaksi terhadap stimulus tertentu dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

reaksi yang bersifat emosional terhadap derajat sosial. Necomb, salah seorang ahli psikologis 

sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan 

bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 



aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatau perilaku, sikap masih merupakan 

reaksi tertutup bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Sikap 

merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu 

penghayatan terhadap suatu obyek (Soekidjo Notoatmodjo, 2003). 

3. Tindakan (domain psikomotor) 

Suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan, untuk mewujudkan 

sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan antara lain adalah fasilitas. Selain faktor fasilitas, juga diperlukan faktor 

dukungan dari pihak lain (Notatmodjo, 2003). 

3. Relevansi Kepedulian dengan Tindakan Sosial 

Untuk melihat keterkaitan kepedulian dengan teori tindakan sosial Max Weber maka kita 

berangkat dari apa definisi pertama dari perilaku peduli atau kepedulian sosial. Kepedulian 

merupakansuatu bentuk keterlibatan antara satu pihak ke pihak lainnya dalammerasakan apa 

yang sedang dirasakan atau dialami oleh orang lain, baiksuka maupun duka. Kepedulian sosial 

tidak hanya sebatas pada hubungan timbal balik antar manusia melainkan juga kepada 

lingkungan sosial agar tercipta kenyamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. 

Hubungan-hubungan sosial menjadi objek kajian paradigma defenisi sosial dengan melihat 

latar belakang individu dalam bertindak. Paradigma defenisi sosial dikemukakan oleh Max 

Weber sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Maksud dari tindakan sosial 

ialah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya yang diarahkan 

kepada orang lain. Tindakan sosial di identikkan dengan tujuan dan keputusan subjektif guna 

mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku 

manusia yang dengan penuh arti di orientasikan kepada perilaku orang lain yang telah lewat, 



yang sekarang maupun yang diharapkan pada waktu yang akan datang. Tindakan sosial juga 

dapat berupa tindakan yang bersifat membatin yang terjadi karena pengaruh positif atau negatif 

dari situasi tertentu. 

Sumbangan penting karya Max Weber bahwa kenyataan sosial lahir tak terlepas dari 

pemahamannya mengenai motivasi individu dan tindakan sosial. Upaya Verstehen (pemahaman 

subjektif) adalah metode atau cara guna memperoleh pemahaman yang sah mengenai arti 

subjektif tindakan sosial. Dalam metode ini yang dibutuhkan adalah “empati” atau kemampuan 

dalam menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang melakukan tindakan (Sunyoto 

Usman, 2004). Bagi Weber sosiologi mula-mula merupakan ilmu pengetahuan tentang tindakan 

sosial, ia menolak determinisme yang dikhotbahkan oleh Marx dan Durkheim yang mengurung 

manusia dalam jaring paksaan sosial yang tidak disadari. Weber menganggap bahwa paksaan 

dan determinisme itu relatif. Yang ada bukanlah hukum absolut melainkan tendensi-tendensi 

yang selalu memungkinkan terjadinya kebetulan pada keputusan individual, ia yakin bahwa 

masyarakat adalah produk dari tindakan individu yang berbuat pada fungsi nilai, ,otif dan 

kalkulasi rasional (Anthony Giddens, 2005). Dari hal tersebut kemudian Weber membagi 

tindakan sosial berdasarkan 4 tipe yakni ; Instrumentally Rasional, Value rational, Affectual & 

Tradional. 

Konstektualisasi dan relevansi teori dan objek yang akan diteliti nanti akan menghasilkan 

latar belakang dan motiv yang ada pada subyek penelitian dalam melihat kepeduliannya 

terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. 

Berdasarkan teori Swanson tentang dimensi kepedulian dan teori yang menjelaskan domain 

perilaku peduli diatas, maka peneliti merumuskan variable bentuk-bentuk kepedulian sebagai 

berikut : 



Tabel 2.1 Variabel bentuk-bentuk Kepedulian 

 

VARIABLE BENTUK – BENTUK KEPEDULIAN 

 

DOMAIN PENGETAHUAN 

 

 

1. Mengetahui : Memahami dan mengetahui 

bahaya penyakit menular HIV/AIDS 

 

 

 

DOMAIN SIKAP  

 

 

1. Turut Hadir : Hadir secara emosional 

dengan menyampaikan kesediaannya 

untuk berbagi perasaan (bersimpati) 

 

2. Mempertahankan Keyakinan : 

Mempertahankan keyakinan orang lain 

terkait bahaya dan pengaruh penyakit 

menular HIV/AIDS. 

 

 

 

 

 

DOMAIN TINDAKAN  

 

 

 

1. Melakukan : Melakukan sesuatu bagi 

orang lain, seperti menghibur, melindungi, 

membantu orang yang terkena penyakit 

HIV/AIDS. 

 

2. Memungkinkan : Memfasilitasi orang 

lain seperti, memberikan informasi dan 

penjelasan, memberi dukungan dan 

perhatian. 

 

 

 

 

 



4. Penyakit Menular HIV/AIDS 

5.1 Defenisi HIV/AIDS 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala yang timbul 

akibat menurunnya sistem inum tubuh yang dikarenakan oleh Human Immunodeficiency Virus 

(HIV). Virus ini seterusnya menyerang dan merusak sel-sel tubuh sehinggakekebalan penderita 

rusak dan rentan terhadap pelbagai infeksi. AIDS ini, bukan suatu penyakit saja. Tetapi, 

merupakan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh pelbagai infeksi mikroorganisme 

seperti, infeksi bakteri, virus, jamur, bahkan pada tahap yang lebih teruk bisa menyebabkan 

timbulnya keganasan akibat menurunnya daya tahan tubuh penderita. (Murtiastutik, 2008). 

 

5.2 Epidemi Penyakit HIV/AIDS 

Pertama kali kasus infeksi virus yang menyerang kekebalan tubuh ini ditemukan di New 

York pada tahun 1981, diperkirakan virus ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 25 juta 

orang di seluruh dunia. Laporan tahun 2008 menunjukkan terdapat dua juta kematian terkait 

AIDS. Bulan Desember 2008, tercatat 33,4 juta ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) tersebar 

di seluruh dunia, termasuk 2,7 juta kasus orang yang baru tertular HIV. Jumlah ini terus 

bertambah dengan kecepatan 15.000 kasus baru per hari, dengan estimasi lima juta pasien baru 

terinfeksi HIV setiap tahunnya di seluruh dunia. Jumlah kumulatif kasus HIVdan AIDS 

diIndonesia dari 1 April 1987 sampai 30 Juni 2013 telah mencapai 164.442 kasus yang terdiri 

dari 118.792 kasus HIV, 45.650 kasus AIDS dan jumlah kematian sebanyak 8553 kasus yang 

tersebar di 33 provinsi.  

Data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Makassar, jumlah penderita HIV 

dan AIDS untuk Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Juni 2013 sebanyak 6.748 kasus 



dengan jumlah HIV sebanyak 4482 kasus dan AIDS sebanyak 2.266 kasus, sedangkan Kota 

Makassar sebanyak 5.527 kasus dengan jumlah HIV sebanyak 3.854 kasus dan AIDS sebanyak 

1.673 kasus. HIV dan AIDS tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik seorang individu 

tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan mereka yang terinfeksi. 

Berdasarkan data dari Ditjen PP & PL Depkes RI (2009), terdapat 19.973 jumlah 

kumulatif kasus AIDS dengan 49,07% terdapat pada kelompok umur 20-29 tahun, sebesar 

30,14% pada kelompok umur 30-39 tahun, 8,82% pada kelompok umur 40-49 tahun, 3,05% 

pada kelompok umur 15-19 tahun, 2,49% pada kelompok umur 50-59 tahun, 0,51% pada 

kelompok umur > 60 tahun, 2,65% pada kelompok umur < 15 tahun dan 3,27% tidak diketahui. 

Rasio kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah 3:1. 

5.3 Cara Penularan Penyakit HIV/AIDS 

Penularan HIV yang utama adalah melalui: 

 Tidak menggunakan kondom semasa meakukan hubunganseksual dengan orang yang 

terinfeksi HIV. 

 „Multiple partner‟ atau mempunyai riwayat penyakit menularseksual boleh meningkatkan 

risiko infeksi semasa hubunganseksual. Oral seks yang tidak diproteksi juga 

bolehmenyebabkan resiko transmisi HIV tetapi lebih rendahberbanding anal atau vaginal 

seks. 

 Penggunaan jarum injeksi atau peralatan injeksi secara bergantian. 

 Penularan melalui ibu yang terinfeksi HIV. HIV bolehditularkan dari ibu semasa 

mengandung, proses kelahiran danASI. 

Penularan HIV yang jarang adalah melalui: 



 Terkena jarum suntik atau peralatan tajam yang lain yang telahterkontaminasi oleh HIV. 

Ini biasanya terjadi pada perkerja di bidang kesehatan. 

 Menerima transfusi darah, organ atau jaringan yangterkontaminasi oleh HIV. 

 HIV juga bisa ditransmisi melalui injeksi yang tidak selamatdalam bidang kesehatan atau 

dental. Hal ini bisa dikurangidengan standarisasi. 

 Memakan makanan yang telah dikunyah oleh orang yangterinfeksi HIV. 

 Digigit oleh orang yang telah terinfeksi HIV. 

 Kontak dengan luka, mukosa membrane dan darah yangmengandungi HIV. 

 HIV bisa ditular melalui “French kiss” dan membuka mulutsaat berciuman dengan 

penderita HIV jika penderita HIVmengalami perdarahan pada mulut atau gusi. 

 Tattoo juga merupakan salah satu penyebab HIV. Hanyaperalatan steril bisa digunakan 

untuk membuat tattoo. 

 Terdapat juga kasus HIV yang ditularkan melalui suntikanmelalui suntikan yang tidak 

selamat dan juga transmisi melaluiASI. 

Berdasarkan laporan Ditjen PP dan PL, cara penularan kasus AIDS kumulatif hingga akhir 

Maret 2011 yang dilaporkan yaitu tertinggi melalui heteroseksual (53,1%), kemudian diikuti 

melalui IDUs“Injection drugs User” (37,9%) menempati urutan kedua, sisanya; lelaki seks 

dengan lelaki (3,0%), perinatal (2,6%), transfusi darah (0,2%) dan tidak diketahui (3,2%). 

5. Bahaya Penyakit Menular HIV/AIDS bagi Mahasiswa di Kota Makassar. 

Kota Makassar yang menjadi sentra kawasan bisnis, perdagangan, ekonomi hingga 

pendidikan di Indonesia timur menjadi salah satu faktor banyaknya tingkat mobilisasi 

penduduk desa ke kota yang menjadikan kota Makassar sebagai tempat pilihan untuk mencari 



nafkah atau melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 

Tahun 2014, Makassar merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di SulSel sebesar 

1.429.24 Jiwa. 

Banyaknya institusi pendidikan tinggi di kota Makassar menjadi alasan penting 

mengapa penduduk usia muda lebih mendominasi daripada penduduk usia tua di kota 

Makassar. Jumlah Mahasiswa yang banyak di kota makassar menjadi tantangan tersendiri di 

tengah derasnya arus globalisasi dengan tantangan terberat ada pada gaya hidup Mahasiswa 

perkotaan. Data statistik kasus HIV dan AIDS di Indonesia menunjukan bahwa nilai tertinggi 

dari jumlah kumulatif  kasus AIDS banyak terjadi di usia mahasiswa umur 20-29 tahun yaitu 

se-banyak 15.305 orang.  

Pergaulan bebas pada mahasiswa dapat mempermudah risiko tertular penyakit menular 

seksual seperti HIV dan AIDS.Sebagian Mahasiswa tidak memiliki pengetahuan yang benar 

tentang bahaya penyakit  menular HIV/AIDS. Informasi yang mereka dapat biasanya berasal 

dariteman atau media elektronik maupun cetak, yang biasanya kurang atau bahkan tidak akurat 

dalam memberi informasi. 

Migrasi Mahasiswa yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di kota Makassar 

menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam penyebaran virus HIV, terlebih lagi institusi 

perguruan tinggi yang menjadi sarana interaksi antar lintas mahasiswa dari daerah mereka 

masing-masing berbarengan dengan pesatnya pergaulan bebas yang perlu di counter dengan 

pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya penyakit menular HIV/AIDS. 

 

 

 



6. KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berangkat dari kerangka konseptual diatas ada 3 domain untuk menjelaskan sejauh mana 

perilaku peduli itu dapat dijelaskan diantaranya ; domain pengetahuan, sikap dan tindakan, untuk 

menjelaskan domain diatas maka diperlukan informan yang sekurang-kurangnya memiliki 

tingkat pengetahuan terkait bahaya penyakit menular HIV/ AIDS.  

3 domain tersebut yang akan menjadi indikator dalam melihat bentuk-bentuk kepedulian 

seseorang dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor baik pendukung dan penghambat yang 

menjadi latar belakang dalam bertindak ataupun bersikap. 

 
 
 

KEPEDULIAN MAHASISWA TERHADAP 
BAHAYA PENYAKIT MENULAR 

SEKSUAL HIV/AIDS 

Domain Perilaku Peduli 
(Pengetahuan, Sikap & Tindakan) 

Bentuk – Bentuk Kepedulian : 
1. Mengetahui 

2. Turut Hadir 

3. Melakukan 

4. Memungkinkan 

5. Mempertahankan 

Keyakinan 

 

Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi 

kepedulian 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin. Penelitian dilakukan selama 2 bulan terhitung sejak bulan  Juni 2017 – Juli 2017. 

 

B. DASAR DAN JENIS PENELITIAN 

1. DASAR PENELITIAN 

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei merupakan suatu teknik pengumpulan 

informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada 

responden   

2. JENIS PENELITIAN 

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitis dengan 

pendekatan kuantitatif sebagai prosedur penelitian. Data deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan menggambarkan berbagai kondisi, situasi,  dan variabel yang menjadi objek peneliti.  

Studi deskriptif termasuk studi untuk menggambarkan suatu fenomena secara akurat 

dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan (Nazir, 2011). 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi pada penelitian ini mencakup mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Data tentang jumlah mahasiswa adalah 1770 mahasiswa, untuk mendekati kondisi 

suatu populasi maka dapat dilakukan dengan teknik sensus atau melalui wakil populasi atau 



sample enumeration. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau sampling bersyarat. Kriteria atau syarat mahasiswa yang dapat dijadikan sampel 

adalah sebagai berikut : 

- Mahisiswa Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin 

- Mahasiswa aktif yang sementara menjalani studi akademis 

- Memahami atau sekurang-kurangnya mengetahui seputar penyakit HIV/AIDS 

Penentuan jumlah sampel berdasarkan cluster random sampling yaitu berdasarkan cluster 

jurusan yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jumlah sampel pada penelitian 

ini sebanyak 50 sampel dengan 6 (enam) jurusan terdiri atas 7 responden dan 1 (satu) jurusan 

terdiri atas 8 responden, diambil secara proporsional.  

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan (Nazir, 2011). Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode 

observasi dan pertanyaan. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data ini 

dikumpulkan dengan menggunakan: 

a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui dan 

mengamati keadaan kehidupan dilokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

obyektivitas dari kenyataan yang akan ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan 

diteliti. 



b) Kuesioner, yaitu mengumpulkan sejumlah data informasi secara dari responden dengan 

menggunakan instrumen angket yang berisi pertanyaan tertutup dan pilihan-pilihan 

jawaban. 

2. Data Sekunder 

Data ini dikumpulkan melalui penelusuran atau studi pustaka dari berbagai arsip-arsip 

penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian 

penelitian ini. 

E. ANALISIS DATA 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, 

yaitu dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga 

memberikan informasi tentang fokus masalah yang diteliti. Secara lebih rinci, berikut akan 

diuraikan bagaimana tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa penelitian 

kualitatif: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian,penyederhanaan data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif 

yang dibantu dengan grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan untuk 

mempertajam pemahaman peneliti terhadap informan yang diperoleh. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk mencari arti, pola-pola, 

penjelasan,konfigurasi, yang mungkin alur sebab-akibat dan proposisi. 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 

A. Kondisi Umum Universitas Hasanuddin 

1. Sejarah Universitas Hasanuddin 

Universitas Hasanuddin atau Unhas adalah perguruan tinggi tertua di kawasan 

Indonesia Timur, yang berdiri pada tahun 1947 kemudian dibekukan dengan upaya pada tahun 

1950 perguruan tinggi ini dibuka kembali. Namun Perguruan tinggi negeri ini awalnya adalah 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia cabang Makassar. Namun setelah munvuk peraturan 

kampus tidak boleh membuka cabang, Unhas kemudian berstatus mandiri dan diresmikan 

menjadi yang diberi nama Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 September 1956 

(www.unhas.ac.id). 

Setelah Fakultas ekonomi, fakultas selanjutnya yang ada di Unhas ini adalah Fakultas 

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat cabang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang 

resmi didirikan tanggal 3 Maret 1952, Fakultas Kedokteran terwujud dengan tercapainya 

kesepakatan antara pihak Yayasan dengan Kementrian PP dan K yang ditetapkan dalam rapat 

Dewan Menteri tanggal 22 Oktober 1953. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang 

diketuai Ir. J. Pongrekun dan sekretaris Ir. Ramli Cambari Saka dengan tiga departemen Sipil, 

Mesin dan Perkapalan. Pada tahun 1963 menyusul terbentuk Departemen Elektronika dan 

Arsitektur dan lengkaplah Fakultas Teknik, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Fakultas 

Sosial Politik,Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA), Fakultas 

Peternakan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan program 

Studi Ilmu Kelautan (www.unhas.ac.id. 

http://www.unhas.ac.id/
http://www.unhas.ac.id/


1. Kondisi Lingkungan Fakultas Isipol 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebelum resmi berdiri sebagian dari salah satu 

Fakultas di Universitas Hasanuddin (UNHAS), pada awalnya merupakan perguruan tinggi 

swasta yang bernama Fakultas Tata Praja Universitas 17 Agustus 1945, yang didirikan oleh Mr. 

Tjia Kok Tjian (Alm.) di Ujung Pandang. Dapat dicatat disini bahwa Fakultas Tata Praja 

(Public Administration) tersebut, merupakan yang pertama ketika itu didirikan di Kawasan 

Timur Indonesia (www.unhas.ac.id/fisip2016). 

 Perkembangan Fakultas Tata Praja tersebut oleh para pendirinya diusahakan akan dilebur ke 

dalam Fakultas Ekonomi UNHAS, yang direncanakan menjadi salah satu jurusan  yang ada dan 

dapat dibuka pada tahun 1959-1960. Namun disebabkan berbagai kesulitan teknis yang 

dihadaoi sehingga realisasinya tidak dapat dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut (follow up), dari 

rencana itu diupayakan lagi pelaksanaannya agar fakultas ini dimasukkan ke dalam lingkungan 

UNHAS sebagai fakultas yang berdiri sendiri sesuai keinginan semula dari pelapor pendirinya. 

Rencana penegeriannya itu, semula diharapkan agar dapat terealisasi pada 10 September 1960 

bertepatan dengan perayaan Dies Natalis IV UNHAS pada waktu yang mana direncanakan pula 

peresmian berdirinya Fakultas Sastra dan Filsafat serta Teknik. Namaun karena adanya 

berbagai kesulitan teknis kembali yang dihadapi, maka rencana tersebut terlaksana melalui SK 

Menteri P.P & K dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Januari 1961 No. A.4692/U.U.41961, 

terhitung mulai tanggal 1 Februari 1961. Dengan peresmiannya itu, maka mahasiswanya pun 

dialihkan menjadi mahasiswa negeri dengan beberapa ketentuan (syarat) yaitu harus menempuh 

ujian Negara yang diselenggarakan oleh satu panitia yang dibentuk oleh Menteri P.P & K yang 

beranggotakan terdiri atas dosen-dosen UNHAS (www.unhas.ac.id/fisip 2016). 

http://www.unhas.ac.id/fisip2016
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 Perlu diketahui bahwa dalam rangka usaha peresmian/penegerian perguruan tinggi dan 

perkembangan UNHAS pada umumnya dan FISIP pada khususnya, telah turut serta 

memberikan bantuan yang besar sekali  Pangdam XIV Hasanuddin (sekarang bernama 

Pangdam VII Wirabuana) waktu itu Bapak Brigjen. M. Yusuf (mantan Menhankam Pangab dan 

Ketua Bapeka RI), Bapak Andi Pangeran Pettarani (Gubernur pada saat itu), dan beberapa 

pejabat tinggi lainnya (www.unhas.ac.id/fisip) 

 Pada saat setelah pengertian itu, maka datanglah pimpinan fakultas yaitu Mr. Tjia Kok Tjiang 

sebagai pejabat Ketua, sedangkan Sekretaris hanya sempat memimpin dan membina perguruan 

tinggi ini selama kurang lebih 5 (lima) bulan, berhubung karena beliau meninggal dunia secara 

tiba-tiba pada tanggal 3 Mei 1961 pada saat sementara berlangsung ujian negara bagi 

mahasiswa dalam rangka persyaratan penegerian fakultas ini, dan selanjutnya sepeninggalan 

beliau, pimpinan Perguruan Tinggi ini dipegang langsung oleh Presiden UNHAS (Arnold 

Monotutu) sebagai pejabat Ketua. Jumlah tenaga pengajar pada saat penegeriannya sebanyak 

16 orang termasuk asisten, sedangkan jumlah mahasiswa seluruhnya 228 orang yang terdiri dari 

tingkat persiapan 91 orang, tingkat (B.A)-I sebanyak 61 orang, dan 32 orang ditingkat (B.A)-II 

kepengurusan/penyelenggaraan administrasinya, dipindahkan 2(dua) orang tenaga dari pegawai 

kantor UNHAS dengan dibantu oleh tenaga pegawai harian, sedangkan bendaharawan 

dipegang langsung oleh Mr. Soekanto (www.unhas.ac.id). 

 Perguruan selanjutnya Perguruan Tinggi Tata Praja sesudah penegeriannya itu, diubah 

statusnya menjadi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri P.P & K RI tanggal 30 Januari 1961 No: A/692/U.U/5/1961 dengan 2 

jurusan di dalamnya, yaitu Jurusan Tata Praja (Public Administration) dan jurusan publisistik. 

Adapun Jurusan Publisistik ini merupakan peralihan dari Perguruan Tinggi Pers dan Publisistik 

http://www.unhas.ac.id/fisip
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Sulawesi yang sebelumnya didirikan di Makassar oleh sebuah Yayasan atas dorongan dan 

bantuan penuh Panglima Brigjen M. Yusuf dalam rangka mempertinggi mutu dan kemampuan 

tenaga “Policy Man” (www.unhas.ac.id/fisip). 

Selama perkembangannya, Jurusan Tata Praja mengalami lagi perubahan atau 

penyempurnaan. Hal tersebut disebabkan kesalahan pengertian sementara pihak yang 

beranggapan bahwa Tata Praja dihubungkan atau diasosiasikan dengan pengertian Perguruan 

Tinggi Pamong Praja. Namun setelah Lembaga Administrasi Negara (LAN) diresmikan oleh 

pemerintah dimana dengan resmi pula istilah “Public Administration”, diterjemahkan menjadi 

Administrasi Negara, barulah nama Tata Praja disesuaikan pula dan diubah menjadi Jurusan 

Administrasi Negara. Sedangkan Jurusan Publisistik tetap dipergunkan karena telah mendapat 

perstujuan dari Menteri P.P & K. Selain itu juga digunakan sebagai nama jurusan pada Fakultas 

Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia di Jakarta dan Fakultas 

Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada. Tanggal 15 November 1962, Mr. Soekanto 

diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin , sedangkan 

kedudukan sekertaris dipercayakan kepada Abdullah Amu. Selanjutnya Prof. Arnoal Mononutu 

kembali yang menjabat sebagai Dekan, sedangkan E. A. Mokodompit, MA dipercaya sebagai 

Kuasa Dekan I bersama Drs. Jonathan Salusu sebagai Kuasa Dekan II. Tanggal 1 januari 1964 

struktur pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Politik kembali berubah dengan diangkatnya E. A. 

Mokodompit sebagai dekan, dengan didampingi oleh Pembantu Dekan  I Drs. Jonathan Salusu 

(untuk Bidang Akademik), Pembantu Dekan II G.R Pantow (untuk Bidang Administrasi), dan 

Pembantu Dekan III Drs. Hasan Walinono (untuk Bidang Kemahasiswaan). Teaching Staff 

pada saat itu terdapat 20 orang Dosen Tetap, dosen LB 25 dan Asisten LB 15 orang. 

(www.unhas.ac.id/fisip 2016). 

http://www.unhas.ac.id/fisip
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Tahun 1967 keadaan mahasiswa tercatat sejumlah 1.338 orang terdiri atas: 309 orang 

tingkat persiapan, 348 orang tingkat Serjana Muda I, 135 orang Tingkat Muda II, 93 orang 

tingkat Serjana I, dan 135 orang tingkat Serjana II, jumlah Serjana yang dihasilkan saat itu 

sebanyak 81 orang diantaranya dua orang Serjanan Publisistik. Selanjutnya, dalam usia 

perkembangannya selama 7 tahun FISP – UNHAS mengalami pemimpin yang silih berganti. 

Tahun 1965 s/d 1969 pimpinan Fakultas dijabat oleh Drs. Hasan Walinono, dan Kemudian 

tahun 1970-1971 dijabat kembali Drs. Jonathan Salusu dengan sekertaris Drs. Sadly AD. Tahun 

1971-1972 jabatan Dekan Fakultas kembali dipegang oleh Drs. Hasan Walinono, sedangkan 

sekertarisnya adalah Drs. A.S. Achamd (www.unhas.ac.id). 

Sejalan dengan usaha renaca penataan Kampus UNHAS Baraya, maka Fakultas Ilmu 

Sosial Politik sebagai satu-satunya Fakultas yang berlokasi di luar kampus juga direncanakan 

berpindah lokasi ke kampus Baraya. Hal mana baru dapat terlaksana pada tahun 1974 setelah 

terjadi pergantian pimpinan Universitas dari Prof. Dr. A. Hafied kepada Prof. Dr. A. Amiruddin 

(mantan Gubernur Sulawesi Selatan, sekarang Wakil Ketua MPR RI) saat itu. Dengan 

pindahnya Fakultas Ilmu Sosial Politik ke kampus Baraya dan menempati salah satu gedung di 

belakang Fakultas Teknik, maka gedung Fakultas ini yang berlokasi di jala Dr. Ratulangi 93 

dijual kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan merupakan modal perama 

dalam pembelian tanah di Tamalanrea yang dewasa ini telah dibangun menjadi Kampus Baru 

UNHAS (www.unhas.ac.id). 

Sehubungan dengan itu, pada tahun 1975 Drs. A. S. Achmad berangkat ke dalam negeri 

Belanda untuk memperdalam studi bidang Komunikasi Pembangunan, maka jabatan sekertaris 

yang dipegangnya untuk sementara waktu dijabat oleh Drs. M. Ashar Ahmad, dan tahun 1978 

dijabat kembali oleh Drs. A. S. Achmad sampai dengan tahun 1977. Dengan ditunjuknya 

http://www.unhas.ac.id/
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UNHAS sebagai proyek Perintis Pembangunan Perguruan Tinggi untuk jangk waktu lima 

tahun sesuai SK Menteri P. Dan K RI No. 08/U/1977 tanggal 10 januari 1977, UNHAS 

mencoba melakukan usaha mencari bentuk dan sistem organisasi perguruan tinggi yang lebih 

efektif dan efisien dalam perkembangan pembangunan. 

Sejak 1 Februari 1977 diberlakukan sistem organisasi matriks dimana fakultas 

mengalami perubahan pengertian. Fakultas hanya merupakan wadah pengembangan sumber 

daya ilmu, saran dan pelaksana pendidikan sehingga berada pada aliran sumber daya. 

Sedangkan untuk pengembangan program, monitoring dan evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat dikelola oleh pusat kajian. 

Tindak lanjut Surat Keputusan tersebut, maka Fakultas Ilmu Sosial Politik yang tadinya 

berdiri sendiri sebagai salah satu wadah fakultas dalam jajaran 9 Fakultas yang ada di 

Universitas Hasanuddin, selanjutnya digabung bersama Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sastra 

menjadi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan BUDAYA (FIISBUD) dengan dekannya yang pertama 

dijabat oleh Drs. La Tanro pada masa bakti 1977-1980 dan Dr. Kustiah Kristanto pada masa 

bakti 1980-1982. Sedangkan untuk pengelolaan dan pengembangan program pendidikan ilmu-

ilmu sosial dan sastra ditunjuk Drs. M. Syukur Abdullah sebagai Dekan Kajian, keadaan ini 

berlangsung hingga awal tahun 1983 (www.unhas.ac.id). 

Patut dicatat bahwa dalam tahun 1977, sistem kurikulum yang diterapkan sekian lama 

untuk penyelesaian dua jenjamg pendidikan, yaitu Program Serjana Muda selama 3 tahun dan 

Program Serjana selama 5 tahun diubah menjadi kurikulum sistem kredit yang memungkinkan 

mahasiswa dapat menyelesaikan studinya lebih cepat. Langkah inilah yang merupakan 

persiapan pelaksanaan Program Pendidikan Strata Satu (S1) yang mulai dibuka secara serentak 

dalam lingkungan UNHAS sejak tahun 1980, termasuk dalam Fakultas Ilmu Sosial Politik, juga 

http://www.unhas.ac.id/


pada tahun 1980 dengan selesainya pembangunan gedung induk Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan 

Budaya di Kampus Baru Tamalanrea, maka secara bertahap kegiatan akademik dan 

administrasi fakultas dipindahkan dari Kampus Baraya ke Kampus Baru Tamalanrea 

(www.unhas.ac.id/fisip). 

Setelah terjadi pergantian pimpinan Universitas Hasanuddin dari Prof. Dr. A. 

Amiruddin kepada Prof. Dr. Hasan Walinono pada akhir tahun 1982, organisasi fakultas 

kembali mengalami perubahan sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. : 5 

tahun 1982 yang mengatur tentang Struktur Organisasi Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Terhitung 1 Januari 1983 sejalan dengan perubahan Struktur UNHAS yang dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 dan KEPRES. No. :62/1982, Program 

Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial yang dahulu bersumber dari Fakultas Ilmu Sosial Politik 

dikembangkan dalam satu Fakultas dengan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 

Hal mana merupakan nama yang sama dipakai pada perguruan tinggi umumnya di indonesia 

(www.unhas.ac.id/fisip 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unhas.ac.id/fisip
http://www.unhas.ac.id/fisip


 

BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di salah satu fakultas di Universitas Hasanuddin yaitu Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jumlah mahasiswa aktif di fakultas tersebut tercatat sebanyak 

1770 mahasiswa yang tersebar di 7 (tujuh) jurusan/departemen. Jurusan/departemen yang 

berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Antropologi, Ilmu 

Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Administrasi Negara, Ilmu 

Komunikasi, dan Sosiologi. 

Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling 

dengan jumlah sampel atau responden sebanyak 50 responden. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang terbagi atas beberapa bagian yaitu identitas responden, indikator 

kepedulian (pengetahuan, sikap, dan tindakan), dan faktor-faktor yang memengaruhi 

kepedulian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi kelengkapan isiannya, 

ditabulasi, kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram untuk mempermudah 

analisis. 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Identitas responden dianalisis untuk memberikan gambaran umum mahasiswa yang 

menjadi responden penelitian. Gambaran umum tersebut dapat dijadikan rujukan untuk 

menjelaskan kondisi demografi populasi. Karakteristik responden diuraikan berdasarkan jenis 

kelamin, umur, program studi, agama, dan suku. Kelima indikator tersebut dibahas sebagai 

berikut. 



1. Jenis Kelamin 

Salah satu karakteristik responden yang diukur yaitu jenis kelamin. Grafik berikut 

menunjukkan persentase perbandingan frekuensi jenis kelamin yang menjadi responden pada 

penelitian. 

 

 

Gambar 5.1 Proporsi  Responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin 

laki-laki. Responden laki-laki sebanyak 60% (30) dan perempuan 40% (20) dari total 50 

responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak memenuhi kriteria yaitu memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai menyakit 

menular HIV/AIDS. Rendahnya persentase perempuan yang mengetahui penyakit menular 

HIV/AIDS dapat disebabkan sensitifnya isu mengenai perilaku seksual dan narkoba di 

kalangan perempuan untuk dibicarakan. 

2. Umur 

Indikator umur merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk 

mengetahui keadaan suatu populasi.  Responden yang berasal dari mahasiswa memiliki rentang 



perbedaan umur yang tidak begitu jauh berbeda. Berikut grafik perbandingan umur responden 

pada penelitian. 

 
 

Gambar 5.2 Proporsi responden berdasarkan  umur 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka diperoleh interval umur mahasiswa 

yang menjadi responden penelitian ialah antara 19 tahun hingga 23 tahun. Umur mahasiswa 

yang menjadi responden penelitian mayoritas berusia 20 tahun yaitu sebanyak 28% dari total 50 

responden atau sebanyak 14 individu. Responden berusia 19 tahun sebanyak 22% (11 

responden), berusia 21 tahun sebesar 22% (11 responden), responden berusia 22 tahun 

sebanyak 26% (13 responden), dan responden berusia 23 tahun sebanyak 2% (1 responden). 

3. Program Studi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri atas 7 (tujuh) program studi. Grafik berikut 

menunjukkan sebaran responden penelitian berdasarkan program studi. 



 
 

Gambar 5.3 Proporsi sebaran berdasarkan program studi responden 

Penentuan sampel menggunakan prinsip keterwakilan setiap program studi. Oleh karena 

itu maka diperoleh persentase yang identik pada keenam program studi (Ilmu Pemerintahan, 

Administrasi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi) yang masing-masing 

mencakup 14% (7 individu) dari responden penelitian sedangkan 16% (8 individu) sisanya 

merupakan mahasiswa yang berasal dari program studi Hubungan Internasional. 

 

 

4. Agama 

Agama merupakan keyakinan setiap individu yang dapat memengaruhi sudut pandang 

atau cara berpikir masing-masing individu. Berikut grafik rasio agama responden. 



 
 

Gambar 5.4 Proporsi responden berdasarkan agama  

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa yang menjadi responden terdiri 

atas 3 (tiga) keyakinan atau agama yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Mayoritas responden atau 

92% (46 individu) dari 50 responden merupakan pemeluk agama Islam. Sisanya yaitu 6% (3 

individu) beragama Kristen dan 2% (1 individu) beragama Hindu. 

5. Suku 

Universitas merupakan tempatnya berkumpul para pemuda dan pemudi dari berbagai 

latar belakang suku. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bernaung di Universitas 

Hasanuddin merupakan kampus yang menjadi tujuan bagi para calon mahasiswa, khususnya 

dari Sulawesi Selatan yang terdiri atas 4 (suku) yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja . 

Gambar berikut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan suku. 



 
 

Gambar 5.5 Proporsi responden berdasarkan suku  

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui bahwa mahasiswa yang menjadi 

responden didominasi oleh mahasiswa dari suku Bugis (44%). Suku Makassar memiliki 

persentase 34% dari 50 responden atau sebanyak 17 orang. Mahasiswa dari suku Mandar terdiri 

atas 6% (3 individu) dan dari Suku Toraja sebanyak 4% (2 individu). Mahasiswa yang berasal 

dari luar 4 (empat) suku di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 12% (6 individu) yang beberapa 

diantaranya berasal dari suku Minahasa dan Bali. 

B. BENTUK KEPEDULIAN 

Perilaku merupakan segala aktivitas manusia baik yang teramati secara langsung maupun 

tidak (Notoadmojo, 2003). Benjamin Bloom membagi perilaku manusia ke dalam 3 (tiga) 

domain yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan (psikomotor). Pada 

penelitian ini ketiga domain tersebut kemudian dikaitkan dengan kepedulian terhadap bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS. 

 

 

 



1. Pengetahuan 

Domain pengetahuan terbentuk dari hasil tahu dan penginderaan terhadap suatu objek. 

Hasil penginderaan tersebut kemudian diproses dan dikolaborasi dengan pengalaman dan 

sumber informasi yang handal sehingga menghasilkan suatu pengetahuan. Pada penelitian ini 

domain pengetahuan diukur melalui seberapa jauh responden memahami dan mengetahui 

bahaya penyakit menular HIV/AIDS. 

Tabel berikut menunjukkan jumlah responden yang menjawab dengan benar pertanyaan 

mengenai singkatan HIV/AIDS dan pengertian HIV/AIDS. 

 

 

Tabel 5.1 Pengetahuan awal responden terkait HIV/AIDS 

Jawaban 
Singkatan Pengertian 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Tahu 22 44% 40 80% 

Tidak Tahu 28 56% 10 20% 

Total 50 100% 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian responden menjawab dengan tidak tepat 

singkatan dari HIV/AIDS yaitu sebanyak 56% (28 responden) sedangkan sisanya (44%) 

menjawab dengan tepat. Akan tetapi meskipun persentase responden yang menjawab singkatan 

HIV/AIDS dengan benar lebih sedikit namun mayoritas responden (80%) mengetahui 

pengertian dari HIV/AIDS sebagai virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian memahami substansi penyakit HIV/AIDS 

sebagai virus yang bersifat menular dan dapat menurunkan kekebalan tubuh. 



Individu yang tertular penyakit HIV/AIDS memiliki gejala mirip flu, demam, dan ruam. 

Tabel berikut menunjukkan jumlah responden yang menjawab dengan benar pertanyaan terkait 

gejala penderita penyakit HIV/AIDS. 

 

Tabel 5.2 Pengetahuan responden terkait gejala 

penderita HIV/AIDS 

Gejala Jumlah Total 

Tahu 14 28% 

Tidak Tahu 36 72% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Perentase responden yang mengetahui gejala penderita penyakit HIV/AIDS hanya 

berada pada angka 28%. Responden yang belum mengetahui gejala penderita penyakit 

HIV/AIDS mencapai 72% dari total 50 responden atau sebanyak 36 responden.Penularan 

penyakit HIV/AIDS dapat melalui beberapa media atau perantara. Perantara penularan antara 

lain air liur, ASI, keringat, darah, dan cairan vagina. Tabel berikut menunjukkan jumlah 

responden yang menjawab dengan benar pertanyaan terkait media penularan penyakit 

HIV/AIDS. 

Tabel 5.3 Pengetahuan responden terkait penularan 

penyakit HIV/AIDS 

Media 
Benar Salah 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Jarum Suntik 31 62% 19 38% 

Pisau Cukur 41 82% 9 18% 

Asi 17 34% 33  66% 

Darah 45 90% 5 10% 

Cairan vagina 43 86% 7 14% 

Sumber : Data primer, 2017 

Tabel di atas menunjukkan 5 (lima) media bermukimnya virus penyakit HIV/AIDS. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah memahami 4 



(empat) media penularan penyakit HIV/AIDS yaitu jarum suntik (62%), pisau cukur (82%), 

darah (90%), dan cairan vagina (86%). Untuk faktor ASI, sebagian besar responden (66%) 

tidak mengetahui keringat sebagai media penularan penyakit HIV/AIDS. Berdasarkan faktor 

mediator virus HIV/AIDS maka dapat dipahami bahwa virus tersebut dapat menular melalui 

hubungan seksual maupun penggunaan jarum suntik bersama. Ditjen PP dan PL (2012) 

memaparkan bahwa berdasarkan laporan kumulatif hingga tahun 2011 penularan HIV/AIDS 

tertinggi melalui perilaku seksual menyimpang (heteroseksual) (53,1%), penggunaan alat suntik 

bersama oleh pengguna narkoba (37,9%), homoseksual (3%), perinatal (2,6%), transfusi darah 

(0,2%), dan faktor lain yang tidak diketahui (3,2%). 

Untuk menghindari tertular penyakit HIV/AIDS maka mahasiswa diharapkan 

mengetahui pencegahan penyebaran virus tersebut. Pada tabel berikut menunjukkan frekuensi 

responden yang telah mengetahui pencegahan penyebaran HIV/AIDS. 

 

Tabel 5.4 Pengetahuan responden terkait pencegahan 

penyebaran virus HIV/AIDS 

Pencegahan 
Benar Salah 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Setia pada pasangan 39 78% 11 22% 

Menggunakan kondom bagi 

orang berisiko 
37 74% 13 26% 

Tidak menggunakan jarum 

suntik bersama 
43 86% 7 14% 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan 3 (tiga) indikator pertanyaan dapat diketahui bahwa pada setiap pertanyaan 

sebagian besar responden telah menjawab dengan benar. Sebanyak 78% atau 39 responden 

telah tepat menjawab dengan tepat terkait kesetiaan untuk mencegah penularan HIV/AIDS. 

Mayoritas responden telah memahami bahwa bagi orang berisiko perlu menggunakan kondom 

(74%) untuk berhubungan seksual. Persentase responden yang mengetahui penggunaan jarum 



suntik bersama dapat menularkan penyakit HIV/AIDS mencapai 86% dari total 50 responden 

atau sebanyak 43 responden. 

 Pengetahuan responden terkait definisi, gejala, penularan, dan pencegahan penularan 

virus HIV/AIDS dapat dinyatakan cukup baik. Hal tersebut dapat diperhatikan pada tabel 

berikut :  

 

Tabel 5.5 Klasifikasi domain pengetahuan responden terkait HIV/AIDS 

Klasifikasi Jumlah Presentase 

Tidak tahu 2 4% 

Kurang tahu 13 26% 

Tahu 23 46% 

Sangat tahu 12 24% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden termasuk kategori 

memiliki pengetahuan yang cukup baik (tahu) mencapai 46% dari 50 responden atau sebanyak 

23 responden sedangkan sebanyak 24% (12 responden) termasuk kategori memiliki 

pengetahuan sangat baik terkait penularan penyakit HIV/AIDS. Secara keseluruhan hanya 

terdapat 15 responden (30%) yang kurang mengetahui penyebaran penyakit HIV/AIDS. 

Domain pengetahuan menunjukkan kepedulian seseorang terhadap suatu objek. 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi responden pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa mereka telah memiliki cukup kepedulian terhadap permasalahan 

penularan penyakit HIV/AIDS. 

2. Sikap 

Domain sikap merefleksikan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu 

stimulus (Notoatmodjo, 2003). Sikap belum teraktualisasikan dalam suatu tindakan/aktivitas 



namun telah menunjukkan predisposisi tindakan. Oleh karena itu sikap dapat dinyatakan 

sebagai suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu permasalahan. 

Domain sikap pada penelitian ini diindikasikan dalam bentuk turut hadir secara 

emosional (empati) dan mempertahankan keyakinan terkait bahaya dan pengaruh penyakit 

menular HIV/AIDS. Kedua indikator tersebut dapat menjelaskan domain sikap terhadap bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS. 

Pada tabel berikut menunjukkan respon mahasiswa terkait penderita penyakit 

HIV/AIDS. 

Tabel 5.6 Sikap responden terhadap penderita HIV/AIDS 

Apakah penderita HIV/AIDS seharusnya 

dijauhi oleh masyarakat 

Jumlah Persentase 

Sangat setuju 16 32% 

Setuju 4 8% 

Kurang setuju 6 12% 

Tidak setuju 24 48% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan respon negatif 

(60%) terhadap pernyataan yang menunjukkan bahwa penderita HIV/AIDS harus dijauhi. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa yang menjadi responden penelitian 

menunjukkan sikap positif dan telah menunjukkan sikap empati dengan berpendapat bahwa 

penderita HIV/AIDS tidak seharusnya dijauhi oleh masyarakat. 

Urgensi karantina bagi penderita HIV/AIDS dapat diperhatikan pada tabel berikut. 

Tabel 5.7 Urgensi karantina bagi penderita HIV/AIDS 

Penderita HIV/AIDS harus dikarantina 

supaya tidak tertular kepada orang lain 

Jumlah Persentase 

Sangat setuju 9 18% 

Setuju 16 32% 

Kurang setuju 18 36% 



Tidak setuju 7 14% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Pendapat responden terbagi dua mengenai urgensi karantina bagi penderita HIV/AIDS. 

Sebagian besar responden (36%) berpendapat kurang setuju dan sebagian besar lainnya 

menyatakan setuju (32%). Karantina bagi penderita HIV/AIDS perlu dilakukan terutama bagi 

pencandu narkoba yang terkadang sulit diterima kehadirannya oleh masyarakat. 

Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang hingga saat ini belum 

diketahui obatnya sehingga upaya yang dilakukan lebih kepada tindakan pencegahan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait apa yang boleh/tidak boleh dilakukan bersama 

penderita HIV/AIDS. 

Tabel 5.8 Penggunaan peralatan bersama penderita HIV/AIDS 

Bantal atau piring yang digunakan 

penderita HIV/AIDS tidak harus 

disentuh 

Jumlah Persentase 

Sangat setuju 1 2% 

Setuju 9 18% 

Kurang setuju 21 42% 

Tidak setuju 19 38% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Mayoritas responden berpendapat kurang setuju (42%) terkait penggunaan peralatan 

(bantal atau piring) yang telah digunakan penderita HIV/AIDS. Menurut responden peralatan 

tersebut tidak harus dihindari. Keberadaan cairan yang berasal dari penderita HIV/AIDS di 

beberapa peralatan yang kemungkinan dapat digunakan oleh masyarakat umum perlu 

diperhatikan secara seksama. Peralatan tersebut sebaiknya dibersihkan dan dipastikan steril 

terlebih dahulu sebelum digunakan kembali mengingat virus HIV/AIDS dapat menular melalui 

air liur maupun keringat. 



Penderita penyakit HIV/AIDS juga merupakan elemen masyarakat yang memiliki hak 

dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya termasuk untuk mengakses 

pendidikan hingga perguruan tinggi. Tabel berikut menunjukkan sikap responden terhadap 

mahasiswa yang terinfeksi HIV/AIDS 

 

 

Tabel 5.9 Sikap terhadap mahasiswa penderita HIV/AIDS 

Mahasiswa yang terinfeksi HIV/AIDS 

tidak harus mengikuti kuliah 

Jumlah Persentase 

Sangat setuju 2 4% 

Setuju 7 14% 

Kurang setuju 17 34% 

Tidak setuju 24 48% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Sikap mahasiswa yang menjadi responden menyatakan tidak setuju (48%) terhadap 

pernyataan bahwa mahasiswa penderita HIV/AIDS tidak perlu mengikuti kuliah. Keberadaan 

penderita HIV/AIDS di lingkungan pendidikan perlu dijamin mengingat mereka juga 

merupakan elemen masyarakat yang dijamin hak nya untuk menuntut pendidikan. 

Sikap empati dapat meningkatkan keyakinan terhadap suatu permasalahan. Tabel 

berikut menunjukkan sikap responden terhadap program pemerintah terkait pencegahan 

penularan HIV/AIDS. 

Tabel 5.10 Sikap responden terhadap program pencegahan penularan  

HIV/AIDS dari pemerintah 

Mendukung usaha pemerintah untuk 

mencegah HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Sangat setuju 46 92% 

Setuju 4 8% 

Kurang setuju 0 0% 

Tidak setuju 0 0% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden memberikan 

pernyataan positif terkait usaha pemerintah untuk mencegah HIV/AIDS. Sebanyak 46 

responden (92%) menyatakan sangat setuju dan 4 (empat) responden sisanya (8%) menyatakan 

setuju. Sikap empati yang teraktualisasikan dalam bentuk dukungan terhadap program 

pemerintah menunjukkan suatu keadaan psikologis, menurut Nacomb, merupakan kesiapan 

untuk bertindak. 

3. Tindakan 

Tindakan merupakan domain variabel psikomotor yang merepresentasikan sikap 

seseorang. Tindakan untuk menunjukkan kepedulian dapat berupa tindakan langsung atau 

melakukan sesuatu bagi orang lain dalam penelitian ini yaitu penderita HIV/AIDS. Selain itu 

bentuk kepedulian melalui tindakan juga dapat berupa tindakan untuk memungkinkan orang 

lain mengetahui dan memberi dukungan kepada penderita HIV/AIDS. 

Seseorang yang peduli terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS akan terlebih 

dahulu mengidentifikasi perilaku kesehariannya yang dapat menyebabkan dirinya tertular. 

Tabel 5.11 Penilaian diri responden terhadap risiko penularan HIV/AIDS 

Pernahkah anda menilai sendiri perilaku 

yang berisiko terjadinya penularan 

HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Ya 17 34% 

Tidak 33 66% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (66%) menyatakan tidak 

atau belum pernah melakukan penilaian sendiri (self assessment) terkait perilaku yang berisiko 

menyebabkan penularan HIV/AIDS. Meskipun pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa 

mayoritas responden telah mampu menunjukkan empati namun hanya 17 responden (34%) dari 



total 50 responden yang memiliki kesadaran untuk melakukan self assessment agar mengetahui 

risiko tertular penyakit HIV/AIDS. Tindakan tersebut merupakan upaya subjektif (verstehen) 

untuk lebih memahami bahaya penularan HIV/AIDS. 

Responden pada penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran untuk melakukan 

tindakan penilaian terhadap diri sendiri. Pada tabel berikut ditunjukkan hasil responden terkait 

tindakan responden terhadap teman/keluarga penderita HIV/AIDS. 

Tabel 5.12 Tindakan terhadap teman/keluarga penderita HIV/AIDS 

Apakah anda akan menjauhi teman/keluarga 

anda yang menderita HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Ya 8 16% 

Tidak 42 84% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka diketahui bahwa sebanyak 84% dari 50 

responden atau 42 responden menyatakan bahwa mereka tidak akan menjauhi teman/keluarga 

yang menderia HIV/AIDS. Sedangkan 8 responden (16%) berpendapat akan menjauhi 

kerabatnya yang tertular HIV/AIDS. Mayoritas responden menunjukkan tindakan yang 

memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu terhadap penderita HIV/AIDS seperti 

menghibur, melindungi, atau membantu penderita tersebut.Tabel berikut menunjukkan 

persentase responden yang telah mengikuti kegiatan terkait pencegahan HIV/AIDS. 

 

 

Tabel 5.13 Persentase responden yang pernah mengikuti penyuluhan pencegahan HIV/AIDS 

Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan 

kesehatan ataupun kegiatan tentang 

pencegahan HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Ya 26 52% 

Tidak 24 48% 



Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Empati yang telah ditunjukkan oleh sebagian besar responden dapat diwujudkan melalui 

tindakan, salah satunya dengan mengikuti kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait 

pencegahan HIV/AIDS. Berdasarkan data yang dihimpun maka dapat diketahui bahwa 

sebanyak 52% responden pernah mengikuti penyuluhan terkait pencegahan HIV/AIDS 

sedangkan 48% sisanya belum pernah mengikuti kegiatan tersebut. Individu yang telah 

mengikuti penyuluhan memiliki kapasitas yang lebih untuk menyampaikan bahaya penyakit 

menular HIV/AIDS. Pada tabel berikut ini menunjukkan frekuensi dan persentase responden 

yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan untuk penderita HIV/AIDS 

 

 

Tabel 5.14 Persentase responden yang pernah berpartisipasi dalam 

kegiatan penderita HIV/AIDS 

Apakah anda pernah mengikuti atau 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk 

orang HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Ya 17 34% 

Tidak 33 66% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Partisipasi pada sebuah kegiatan merupakan tindakan untuk mengeksistensikan 

kepedulian terhadap penderita HIV/AIDS. Mayoritas responden (66%) tidak atau belum pernah 

mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk penderita HIV/AIDS. Berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan hanya terdapat 17 responden (34%) yang pernah berpartisipasi pada 

kegiatan sosial bagi penderita HIV/AIDS. Berpartisipasi pada sebuah kegiatan dapat menjadi 

pintu masuk bagi setiap individu untuk memberikan solusi terkait penyakit HIV/AIDS dan 

memberikan keyakinan untuk dapat menjalani masa transisi menjadi individu yang lebih baik. 



Tabel berikut menunjukkan bentuk-bentuk kepedulian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa 

FISIPOL yang menjadi responden pada penelitian ini. 

Tabel 5.15 Bentuk kepedulian terhadap penderita HIV/AIDS 

Bentuk kepedulian Pernah Tidak pernah 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Mendapatkan informasi 

terkait bahaya penyakit 

HIV/AIDS di sekolah, 

media, atau teman 

47 94% 3 6% 

Ikut mengampanyekan bahaya 

penyakit HIV/AIDS 
10 20% 40 80% 

Mengikuti kegiatan 

bertemakan HIV/AIDS 
13 26% 37 74% 

Menjenguk/mendampingi 

penderita HIV/AIDS 
12 24% 38 76% 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa mayoritas responden 

(47%) pernah mendapatkan informasi bahaya penyakit HIV/AIDS baik dari sekolah, media, 

maupun teman. Akan tetapi hanya sekitar 10 responden (20%) dari total 50 responden yang 

pernah ikut mengampanyekan bahaya penyakit HIV/AIDS. Dari 50 responden penelitian hanya 

26% diantaranya yang pernah mengikuti kegiatan bertemakan HIV/AIDS dan sebanyak 24% 

dari 50 responden pernah menjenguk ataupun mendampingi penderita HIV/AIDS. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berada pada tahap 

sikap empati. Hanya beberapa mahasiswa yang dapat mencapai tahap melakukan dan 

memungkinkan. Tujuan kepedulian sebagai pencapaian self actualization satu sama lain 

(Leinenger, 1981) perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Untuk mentransformasi 

kepedulian tersebut menjadi suatu tindakan yang dapat memberi efek optimal memerlukan 

beberapa faktor pendukung agar kepedulian mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular 

dapat lebih ditingkatkan. 



C. FAKTOR-FAKTOR KEPEDULIAN 

Kepedulian memunculkan motivasi dan mendorong perilaku tertentu. Kepedulian 

diwujudkan dalam bentuk perilaku. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 50 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang menjadi 

responden maka dapat dijabarkan beberapa faktor yang memengaruhi kepedulian, menurut 

Leininger (1981), terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. 

1. Budaya 

Kebudayaan dapat memengaruhi cara berpikir seseorang sehingga menentukan perilaku 

kepedulian tiap individu. Tabel berikut menunjukkan persepsi responden terkait peranan 

budaya terhadap pencegahan penularan HIV/AIDS. 

Tabel 5.16 Peran budaya sebagai faktor kepedulian terhadap 

penyakit menular HIV/AIDS 

Mempelajari nilai-nilai kebudayaan mampu 

mencegah seseorang untuk tidak mendekati 

hal-hal yang menjurus ke gejala-gejala 

perilaku HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

  

Setuju 43 86% 

Tidak setuju 7 14% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dominan responden (86%) berpendapat setuju terkait 

peran nilai kebudayaan bagi seseorang untuk tidak mendekati hal-hal yang menjurus ke gejala-

gejala perilaku HIV/AIDS. Responden yang berpendapat sebaliknya hanya sebanyak 14% atau 

7 responden. 

Menurut Samovar et.al dalam Lubis (2002) bahwa kebudayaan mengondisikan manusia 

secara tidak sadar menuju cara-cara khusus untuk bertingkah laku dan berkomunikasi.. 

Responden pada penelitian ini, sebagian besar berlatar belakang suku Bugis dan Makassar yang 



menjunjung budaya siri’. Budaya siri’ tersebut membentuk karakter individu yang 

mengedepankan rasa malu terutama untuk menjaga harga diri keluarga sehingga mereka akan 

berusaha untuk menghindari perilaku-perilaku negatif dalam pergaulan seperti memakai 

narkoba maupun perilaku seksual yang menyimpang dimana perilaku tersebut dapat 

menyebabkan penularan HIV/AIDS. 

2. Nilai 

Pemahaman individu terkait penularan virus HIV/AIDS dipengaruhi oleh nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat. Nilai pada masyarakat tidak muncul begitu saja namun 

terbentuk melalui suatu sistem nilai yang diajarkan salah satunya melalui sistem pendidikan. 

Tabel berikut menunjukkan persentase responden terkait hal tersebut. 

Tabel 5.17 Peran nilai sebagai faktor kepedulian terhadap 

penularan penyakit HIV/AIDS 

Penting untuk memasukkan pengetahuan 

terkait bahaya penyakit menular HIV/AIDS 

dan penyakit menular seksual yang lain 

Jumlah Persentase 

Setuju 50 100% 

Tidak setuju 0 0% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa seluruh responden 

menyatakan setuju untuk mengintegrasikan bahaya penyakit menular dan penyakit seksual ke 

dalam sistem pendidikan. Kesadaran responden untuk menjadikan kepedulian terhadap bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS merefleksikan suatu keinginan untuk mewujudkan kondisi sosial 

yang terbebas dari perilaku seks bebas maupun penyakit menular HIV/AIDS. Keberadaan nilai 

tersebut merupakan acuan dalam proses pengambilan keputusan dan memengaruhi motivasi, 

maksud, dan tujuan melakukan suatu tindakan untuk menunjukkan kepedulian. 

 



3. Harga 

Kepedulian terhadap suatu objek bergantung pada harga atau manfaat yang akan 

diterima/dikorbankan untuk menunjukkan rasa peduli. Pada kondisi ideal maka individu tidak 

akan mengorbankan apa yang ia miliki untuk menunjukkan kepedulian pada hal negatif. 

Tabel 5.18 Peran harga sebagai faktor kepedulian terhadap 

penyakit menular HIV/AIDS 

Pergaulan bebas di usia remaja menjadi salah 

satu faktor umum dalam penyebaran dan 

penularan HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Setuju 43 86% 

Tidak setuju 7 14% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Pergaulan bebas merupakan perilaku yang dapat menyebabkan individu pelakunya 

tertular virus HIV/AIDS. Konsekuensi tersebut merupakan harga yang harus dibayar akibat 

pergaulan bebas. Sebanyak 43% dari 50 responden atau 43 responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden pada penelitian 

tidak akan melakukan pergaulan bebas mengingat perilaku tersebut dapat memberikan dampak 

buruk. 

4. Keeksklusifan 

Perasaan eksklusif dalam sebuah pergaulan masyarakat merupakan hal yang lumrah 

terjadi. Keeksklusifan dapat terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan ekonomi yang kemudian 

dapat menjadi faktor pembeda pada perilaku dan tingkat kepedulian seseorang. Kondisi 

tersebut dapat memberikan dampak negatif. 

 

 

 

 



Tabel 5.19 Peran keeksklusifan sebagai faktor kepedulian terhadap 

penyakit menular HIV/AIDS 

Seseorang yang berasal dari keluarga atau 

memiliki penghasilan ekonomi kelas 

menengah ke atas rentan terkena penyakit 

HIV/AIDS 

Jumlah Persentase 

Setuju 17 34% 

Tidak setuju 33 66% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Individu remaja yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas terkadang 

menunjukkan perilaku eksklusif karena merasa memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata. 

Sebanyak 66% responden pada penelitian menyatakan tidak setuju apabila penghasilan 

ekonomi akan menyebabkan keeksklusifan dan  meningkatkan kerentanan terhadap penyakit 

menular HIV/AIDS. 

Kematangan 

Tingkat kematangan individu dalam hubungan kepedulian berpotensi memengaruhi 

kualitas hubungan. Level kematangan dapat terbentuk dari tingkat kesulitan masalah yang 

dihadapi. Masalah utama terkadang datang dari lingkungan terdekat semisal keluarga. 

Tabel 5.20 Peran kematangan sebagai faktor kepedulian terhadap 

 penyakit menular HIV/AIDS 

Seseorang yang terkena HIV/AIDS biasanya 

berasal dari lingkungan yang tidak terdidik 

dan keluarga yang berantakan 

Jumlah Persentase 

Setuju 26 52% 

Tidak setuju 24 48% 

Total 50 100% 

Sumber : Data primer, 2017 

Pendapat sebagian responden menunjukkan kematangan untuk menilai latar belakang 

lingkungan penderita HIV/AIDS. Responden yang menyatakan setuju dan tidak setuju hanya 

selisih 4% (2 responden). Lingkungan keluarga yang tidak terdidik maupun latar belakang 



keluarga yang berantakan tidak menjamin penularan penyakit HIV/AIDS. Kematangan berpikir 

yang ditunjukkan oleh responden menunjukkan adanya integrasi kepedulian dan integritas 

seseorang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode statistik deskriptif dan analisis secara 

kuantitatif serta membandingkannya dengan teori-teori sosial maka dapat ditarik kesimpulan 

terkait rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menunjukkan 

kepedulian terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS, pengetahuan 60,5% sedangkan 

untuk sikap 74,4% dan tindakan 50,2%. Pengetahuan mahasiswa terkait bahaya penyakit 

menular HIV/AIDS dapat dinyatakan cukup baik mencapai 60,5%, namun mereka umumnya 

sangat kurang pengetahuannya tentang ciri-ciri terkait gejala penderita HIV/AIDS (tabel 

5.2). Domain sikap menunjukkan bahwa para mahasiswa telah sampai pada suatu keadaan 

psikologis yang siap untuk bertindak. Presentase angka yang mencapai 74,4% menunjukkan 

bahwa mereka mempunyai sikap yang sangat perduli dengan penyakit HIV/AIDS. 

Sedangkan kepedulian mereka dalam bentuk tindakan yang berada pada angka  50,2%. 

Menunjukkan bahwa mereka belum dapat berperan banyak secara langsung dilapangan 

terkait kegiatan yang bertemakan HIV/AIDS. Secara garis besar tiga bentuk kepedulian 

mahasiswa terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS sudah cukup baik  dengan 

menunjukkan rasa empati mereka terhadap bahaya penyakit menular tersebut.  

2. Faktor yang memengaruhi kepedulian terdiri atas kebudayaan, nilai yang dianut, harga atau 

kompensasi, keeksklusifan, dan tingkat kematangan. Budaya ketimuran yang dianut oleh 

sebagian besar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membentuk perilaku yang 



hati-hati dalam bertindak dan menghindari perilaku negatif seperti memakai narkoba 

maupun perilaku seks menyimpang yang dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS. Para 

mahasiswa berpendapat bahwa bahaya penyakit menular  HIV/AIDS perlu dijadikan sebagai 

nilai yang dipahami bersama melalui sistem pengetahuan sehingga dapat meningkatkan 

kepedulian. Pergaulan bebas merupakan perilaku negatif yang memiliki konsekuensi negatif 

di mana perilaku tersebut dapat menyebabkan pelakunya tertular HIV/AIDS. Kondisi 

perekonomian dapat memunculkan perilaku eksklusif terutama pada kelas menengah atas 

yang memiliki aset berlebih akan tetapi hal tersebut tidak meningkatkan kerentanan terhadap 

penyakit menular HIV/AIDS. Lingkungan keluarga yang tidak terdidik maupun latar 

belakang keluarga yang berantakan tidak menjadi penghubung dengan penularan penyakit 

HIV/AIDS secara langsung terutama bila individu yang mengalami hal tersebut memiliki 

kematangan yang baik sehingga menunjukkan adanya integrasi kepedulian dan integritas 

seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian ialah sebagai 

berikut : 

1. Kepada mahasiswa perlu meningkatkan kepedulian terkait bahaya penularan virus 

HIV/AIDS mengingat kampus yang terletak di kota besar merupakan tempat individu yang 

berasal dari berbagai tempat dengan mobilitas tinggi. 

2. Perlu adanya kegiatan-kegiatan sosial yang di adakan oleh mahasiswa (organisasi 

mahasiswa) untuk menginformasikan tentang bahaya penyakit menular HIV/AIDS. Begitu 

pula kegiatan berupa aksi sosial terhadap penderita HIV/AIDS.  

3. Peneliti akui bahwa pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan 

keterbatasan dalam pelaksanaannya. Penggunaan instrumen kuesioner menyebabkan 

informasi yang diperoleh bersifat terbatas dan tidak bersifat mendalam. 

4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan teknik wawancara agar hasil kuesioner yang 

telah diolah memiliki penjelasan lebih rinci. Populasi penelitian juga dapat diperluas dengan 

mencakup seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin. 

5. Mahasiswa seharusnya menghindari perilaku dan tindakan yang dapat menyebabkan 

penyakit bahaya penyakit HIV/AIDS. 
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LAMPIRAN 2 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

KEPEDULIAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS HASANUDDIN TERHADAP BAHAYA PENYAKIT MENULAR 

SEKSUAL HIV AIDS 

 Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Angket ini disusun dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusun skripsi yang 

berjudul “Kepedulian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Terhadap Bahaya Penyakit Menular Seksual HIV AIDS”. 

2. Jawaban dari anda yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sangat berarti dan 

sangan membantu keberhasilan dalam penelitian yang sedang penulis laksanakan. 

3. Kegiatan penelitian ini tidak memiliki kaitan atau pengaruh sedikitpum terhadap citra 

anda sebagai seorang mahasiswa. 

4. Atas bantuan dan kesungguhan anda dalam menjawab pertanyaan dalam angket ini, 

peneliti ucapkan terima kasih. 

5. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan cukup memberi tanda (X) pada salah satu 

alternative jawaban anda. 

6. Peneliti berharap anda dapat memberi jawaban pada angket ini dengan sebenarnya tanpa 

terpengaruhi oleh hal-hal lain. 

 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Namaresponden : …………………………………………………… 

2. Jeniskelamin  : 1. Laki-laki 2. Perempuan 

3. Alamat   : …………………………………………………… 

4. NIM   : ............................................................................... 

5. Program Studi  : ............................................................................... 

6. Umur   : …………………………………………………… 

7. Agama   : 1. Islam ; 2. Kristen ; 3. Hindu 

4. Buddha ;5. Lainnya ……………… 

8. Suku   : 1.Bugis ; 2. Makassar ; 3. Toraja 

4. Mandar ;5. Lainnya ……………… 

 



9. Apakah anda tahu apa itu penyakit HIV/AIDS? 

1. Ya   2. Tidak 

10. Apakah anda mengetahui bahaya penyakit HIV/AIDS? 

1. Ya   2. Tidak 

11. Apakahandatahu bahwa penyakit HIV/AIDS itu menular? 

1. Ya   2. Tidak 

12. Pernahkah anda mendapatkan informasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS ? 

1. Ya   2. Tidak 

13. Jika pernah, darimana anda mendapatkan informasi tersebut? 

a. Teman        

b. Media (TV, Internet, Jejaring Sosial dll) 

c. Sekolah & Kampus 

d. Dan lain-lain .................................. 

 

DOMAIN PENGETAHUAN TERKAIT BAHAYA PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS 

Berikantanda (x) padapilihan ganda yang sesuaidenganjawabananda. 

14. Apakah singkatan dari HIV? 

a. Human immunedeficiency virus 

b. Human immobilization virus 

c. Human immunodeficiency virus 

d. Tidak tahu 

 

15. Apakah pengertian dari HIV 

a. Suatu virus yang menyerang sistem kekebalan manusia 

b. Suatu virus yang menyerang organ manusia 

c .Suatu racun yang menyebabkan rusaknya sistem kekebalan manusia 

d. Tidak tahu 

 

16. Apakah singkatan dari AIDS? 

a.Acquired Immunodefiency Sistem 



b.Acquired Immunodeficiency Syndrome 

c.Acquired Immunedifferential Sistem 

d.Tidak tahu 

 

17. Menurut anda penyebab AIDS adalah ?  

a. Bakteri         c. Virus 

b. Jamur           d. Tidak tahu 

 

18. Bagaimana penularan HIV terjadi? 

a.Melalui sentuhan langsung atau kontak fisik dengan penderita 

b.Melalui cairan tubuh (darah, sperma, air susu ibu) 

c.Melalui ciuman dengan mulut tertutup 

d.Tidak tahu 

 

19. Manakah salah satu usaha dalam mengurangi penularan HIV? 

a.Saling setia kepada pasangannya 

b.Tidak menggunakan kondom bagi orang yang melakukan perilaku seks beresiko 

c.Menggunakan jarum suntik bergantian  

d.Tidak tahu 

 

20. Dari jawaban dibawah ini, manakah usaha perlindungan diri untuk mencegah 

HIV? 

a.Mengkonsumsi pil KB   

b.Mengikuti imunisasi sejak kecil  

c.Menggunakan kondom bagi orang yang beresiko 

d.Tidak tahu 

 

21. Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS? 

a.Tidak menggunakan jarum suntik bersama  

b.Menjaga jarak dengan penderita AIDS  

c.Tidak bersalaman dengan penderita AIDS 



d.Tidak tahu 

 

22. Yang merupakan usaha menanggulangi infeksi HIV, kecuali? 

a.Pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja  

b.Program penyuluhan teman sebaya (peer group) untuk remaja  

c.Menjauhi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) 

d.Tidak tahu 

 

23. Apakah penyakit HIV dapat disembuhkan? 

a. Ya, dengan pengambilan obat-obatan 

b. Tidak 

c. Ya, sembuh dengan sendiri 

d. Tidak tahu 

 

24. Antara berikut yang manakah merupakan gejala dari infeksi akut HIV/AIDS? 

a. Pembengkakan kelenjar, demam, infeksi pada mulut 

b. Gejala mirip flu, demam, ruam 

c. Luka pada kulit, diare, pneumonia 

d. Tidak tahu 

 

Berilah tanda (√) pada kolom dibawah ini. 

No. Virus HIV terdapat dalam Ya Tidak Tidak tahu 

21. Air Liur 
   

22. ASI (Air Susu Ibu) 
   

23. Urine 
   

24. Keringat 
   

25. Darah 
   

26. Cairan Vagina    

27. Feces (Tinja) 
   

 



DOMAIN SIKAP TERHADAP BAHAYA PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS 

SS = Sangat Setuju    S = Setuju     KS = Kurang Setuju     TS  =  Tidak  Setuju 

No. Pernyataan Sikap SS S KS TS 

28. 

Menurut anda dengan penggunaan 

narkoba suntik dapat tertular 

HIV/AIDS 
   

 

29. 

Menurut anda menggunakan kondom 

pada saat berhubungan sex dapat 

mencegah penularan HIV AIDS 
   

 

30. 

Menurut anda berganti-ganti pasangat 

dapat meningkatkan risiko tertular 

HIV AIDS 
   

 

31. 
Mendukung usaha pemerintah untuk 

mencegah HIV/AIDS    
 

32. 
Apakah penderita HIV/AIDS 

seharusnya dijauhi oleh masyarakat    
 

33. 
Penggunaan kondom dapat mengindari 

resiko terinfeksi HIV 
    

34. 

Bantal atau piring yang digunakan 

penderita HIV/AIDS tidak harus 

disentuh 
   

 

35. 

Penderita HIV/AIDS harus dikarantina 

supaya tidak tertular kepada orang 

lain 

    

36. 
Mahasiswa yang terinfeksi HIV/AIDS 

tidak harus mengikuti kuliah 
    

37.  
Mahasiswa penting untuk mengetahui 

bahaya penyakit HIV/AIDS 
    

 

 

 



DOMAIN TINDAKAN TERHADAP BAHAYA PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS 

Berikantanda (x) padapilihan ganda yang sesuaidenganjawabananda. 

38. Apakah anda pernah melakukan salah satu hal dibawah ini ? 

 Menggunakan narkotika 

 Berhubungan seksual sesama jenis 

 Pernah bergantian pasangan seksual 

 Hubungan seksual tanpa kondom 

1. Ya         2. Tidak  

 

 

39. Apakah anda akan menjauhi teman/keluarga Anda  yang menderita    HIV/AIDS? 

1. Ya         2. Tidak 

40. Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan kesehatan ataupun kegiatan tentang pencegahan 

HIV/AIDS? 

1. Ya         2. Tidak 

41. Apakah anda pernah memberikan informasi atau memberitahukan kepada orang lain bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS ? 

1. Ya         2. Tidak 

42. Pernahkah Anda menilai sendiri perilaku yang beresiko terjadinya penularan  HIV/AIDS? 

1. Ya         2. Tidak 

43. Apakah anda pernah mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk orang dengan 

HIV/AIDS ? 

1. Ya         2. Tidak 

44. Apakah anda berusaha menghindari penggunaan kamar mandi umum karena khawatir telah 

digunakan oleh pasien HIV/AIDS? 

1. Ya         2. Tidak 

45. Apakah anda pernah terlibat dalam memberikan solusi terhadap penyakit HIV/AIDS? 

1. Ya         2. Tidak 

 

 

 



 

No. Faktor-Faktor Kepedulian Pernah 
Tidak 

Pernah 

45 
Mendapatkan informasi terkait bahaya penyakit 

HIV/AIDS di sekolah, media, melalui teman   

46 
Mengikuti kegiatan tentang Orang Dengan HIV/AIDS 

atau kegiatan bertemakan HIV/AIDS   

47. 
Ikut pengkampanyekan atau mensosialisasikan 

mendukung bahaya penyakit HIV/AIDS   

48. 
Menjenguk atau mendampingi atau mengikuti bakti sosial 

bagi Orang Dengan HIV/AIDS   

49. 
Memberikan informasi secara langsung baik lisan 

maupun tulisan kepada orang disekitar anda   

 

No. Bentuk-Bentuk Kepedulian Setuju 
Tidak 

Setuju 

51 

Penting untuk memasukkan pengetahuan terkait bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS dan penyakit menular 

seksual yang lain 
  

52 
Pergaulan bebas di usia remaja menjadi salah satu faktor 

umum dalam penyebaran dan penularan HIV/AIDS   

53. 
Keluarga dengan tingkat penghasilan rendah terkena 

penyakit HIV/AIDS   

54. 

Seseorang yang berasal dari keluarga atau memiliki 

penghasilan ekonomi menengah ke atas rentan terkena 

penyakit HIV/AIDS 

 

  

55. 

Seseorang yang terkena HIV/AIDS biasanya berasal dari 

lingkungan yang tidak terdidik dan keluarga yang 

berantakan 
  



56 

Mempelajari nilai-nilai kebudayaan mampu mencegah 

seseorang untuk tidak mendekati hal-hal yang menjurus 

ke gejala-gejala perilaku HIV/AIDS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 3 

 

HASIL, OBSERVASI BERUPA GAMBAR-GAMBAR 

(Keterangan Gambar: Pengumpulan Data) 

 

 
 

 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENGOLAHAN DATA KUESIONER MENGGUNAKAN SPSS 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid Laki-laki 30 60,0 60,0 60,0 

Perempuan 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

PRODI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

   Valid Ilmu Pemerintahan 7 14,0 14,0 14,0 

Hubungan 

Internasional 
8 16,0 16,0 30,0 

Ilmu Administrasi 7 14,0 14,0 44,0 

Antropologi 7 14,0 14,0 58,0 

Sosiologi 7 14,0 14,0 72,0 

Ilmu Politik 7 14,0 14,0 86,0 

Ilmu Komunikasi 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid 19,00 11 22,0 22,0 22,0 

 20,00 14 28,0 28,0 50,0 

 21,00 11 22,0 22,0 72,0 

 22,00 13 26,0 26,0 98,0 

 23,00 1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 



 

AGAMA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Islam 46 92,0 92,0 92,0 

 Kristen 3 6,0 6,0 98,0 

 Hindu 1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

SUKU 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Bugis 22 44,0 44,0 44,0 

 Makassar 17 34,0 34,0 78,0 

 Toraja 2 4,0 4,0 82,0 

 Mandar 3 6,0 6,0 88,0 

 Lainnya 6 12,0 12,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

Apakah anda tahu apa itu penyakit HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 50 100,0 100,0 100,0 

 

Apakah anda tahu bahwa penyakit HIV/AIDS itu menular? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid   Ya 50 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 



Pernahkah anda mendapatkan informasi tentang bahaya 

penyakit HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 50 100,0 100,0 100,0 

 

 

Jika pernah, darimana anda mendapatkan informasi tersebut? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Teman 7 14,0 14,0 14,0 

 Media 32 64,0 64,0 78,0 

 Sekolah 9 18,0 18,0 96,0 

 Lainnya 2 4,0 4,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Apakah singkatan dari HIV? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 28 56,0 56,0 56,0 

 Benar 22 44,0 44,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Apakah pengertian dari HIV? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 10 20,0 20,0 20,0 

 Benar 40 80,0 80,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Apakah singkatan dari AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 36 72,0 72,0 72,0 

 Benar 14 28,0 28,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  



 

Menurut anda penyebab AIDS adalah? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 4 8,0 8,0 8,0 

 Benar 46 92,0 92,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Manakah salah satu usaha dalam mengurangi penularan HIV? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 11 22,0 22,0 22,0 

 Benar 39 78,0 78,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Dari jawaban di bawah ini, manakah usaha perlindungan diri 

untuk mencegah HIV? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 13 26,0 26,0 26,0 

 Benar 37 74,0 74,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah 

penularan HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 7 14,0 14,0 14,0 

 Benar 43 86,0 86,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 



 

 

 

 

Antara berikut manakah merupakan gejala dari infeksi akut 

HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 36 72,0 72,0 72,0 

Benar 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam air liur? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 19 38,0 38,0 38,0 

Benar 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam ASI (air susu ibu)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 9 18,0 18,0 18,0 

Benar 41 82,0 82,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam urin? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 30 60,0 60,0 60,0 

Benar 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 



 

 

 

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam keringat? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 33 66,0 66,0 66,0 

Benar 17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam darah? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 5 10,0 10,0 10,0 

 Benar 45 90,0 90,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam cairan vagina? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid   Salah 7 14,0 14,0 14,0 

 Benar 43 86,0 86,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Virus HIV/AIDS terdapat dalam feces? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Salah 23 46,0 46,0 46,0 

 Benar 27 54,0 54,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 



 

 

 

 

 

Mendukung usaha pemerintah untuk mencegah HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Sangat setuju 46 92,0 92,0 92,0 

 Setuju 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Penderita HIV/AIDS seharusnya dijauhi oleh masyarakat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Sangat setuju 16 32,0 32,0 32,0 

 Setuju 4 8,0 8,0 40,0 

 Kurang setuju 6 12,0 12,0 52,0 

 Tidak setuju 24 48,0 48,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Bantal atau piring yang digunakan penderita HIV/AIDS tidak harus 

disentuh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Sangat setuju 1 2,0 2,0 2,0 

 Setuju 9 18,0 18,0 20,0 

 Kurang setuju 21 42,0 42,0 62,0 

 Tidak setuju 19 38,0 38,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



Penderita HIV/AIDS harus dikarantina supaya tidak tertular kepada 

orang lain 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Sangat setuju 9 18,0 18,0 18,0 

 Setuju 16 32,0 32,0 50,0 

 Kurang setuju 18 36,0 36,0 86,0 

 Tidak setuju 7 14,0 14,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

  

Mahasiswa yang terinfeksi HIV/AIDS tidak harus mengikuti kuliah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Sangat setuju 2 4,0 4,0 4,0 

 Setuju 7 14,0 14,0 18,0 

 Kurang setuju 17 34,0 34,0 52,0 

 Tidak setuju 24 48,0 48,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Mahasiswa penting untuk mengetahui bahaya penyakit HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Sangat setuju 45 90,0 90,0 90,0 

 Setuju 5 10,0 10,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Apakah anda akan menjauhi teman/keluarga yang menderita 

HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 8 16,0 16,0 16,0 

 Tidak 42 84,0 84,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 



 Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan kesehatan 

ataupun kegiatan tentang pencegahan HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 26 52,0 52,0 52,0 

 Tidak 24 48,0 48,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Apakah anda pernah memberikan informasi atau 

memberitahukan kepada orang lain bahaya penyakit menular 

HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 26 52,0 52,0 52,0 

 Tidak 24 48,0 48,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

Pernahkah anda menilai sendiri perilaku yang berisiko 

terjadinya penularan HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 17 34,0 34,0 34,0 

 Tidak 33 66,0 66,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Apakah anda pernah mengikuti atau berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial untuk orang dengan HIV/AIDS? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 9 18,0 18,0 18,0 

 Tidak 41 82,0 82,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 



Mendapatkan informasi terkait bahaya penyakit HIV/AIDS di 

sekolah, media, atau teman 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 47 94,0 94,0 94,0 

 Tidak 3 6,0 6,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Mengikuti kegiatan tentang orang dengan HIV/AIDS atau 

kegiatan bertemakan HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 13 26,0 26,0 26,0 

 Tidak 37 74,0 74,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Ikut mengkampanyekan atau mensosialisasikan mendukung 

bahaya penyakit HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 10 20,0 20,0 20,0 

 Tidak 40 80,0 80,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Menjenguk atau mendampingi atau mengikuti bakti sosial bagi 

orang dengan HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 12 24,0 24,0 24,0 

 Tidak 38 76,0 76,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 



 

 

 

 

Memberkan informasi secara langsung baik lisan maupun 

tulisan kepada orang di sekitar anda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 25 50,0 50,0 50,0 

 Tidak 25 50,0 50,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

Penting untuk memasukkan pengetahuan terkait bahaya 

penyakit menular HIV/AIDS dan penyakit menular sekual 

yang lain 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 50 100,0 100,0 100,0 

 

Pergaulan bebas di usia remaja menjadi salah satu faktor 

umum dalam penyebaran dan penularan HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 43 86,0 86,0 86,0 

 Tidak 7 14,0 14,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Keluarga dengan tingkat penghasilan rendah rentan terkena 

penyakit HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 4 8,0 8,0 8,0 

 Tidak 46 92,0 92,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 



 

Seseorang yang berasal dari keluarga atau memiliki 

penghasilan ekonomi menengah ke atas rentan terkena 

penyakit HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 17 34,0 34,0 34,0 

 Tidak 33 66,0 66,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Seseorang yang terkena HIV/AIDS biasanya berasal dari 

lingkungan yang tidak terdidik dan keluarga yang berantakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 26 52,0 52,0 52,0 

 Tidak 24 48,0 48,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

Mempelajari nilai-nilai kebudayaan mampu mencegah 

seseorang untuk tidak mendekati hal-hal yang menjurus ke 

gejala-gejala perilaku HIV/AIDS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid  Ya 43 86,0 86,0 86,0 

 Tidak 7 14,0 14,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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