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ABSTRAK

Latar Belakang : HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel system
kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya dan
AIDS menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan
menurunnya sistem kekebalan tubuh.
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan remaja tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri
2 Belopa.
Metode : Jenis Penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian deskriptif
dengan pendekatan cross-sectional, Populasi penelitan ini adalah Semua siswa
kelas X dan XI yang berjumlah 389 orang terdiri atas laki-laki dan perempuan.
Pengambilan Sampel dalam ini Menggunakan Simpel Ramdom Sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Hasil : Penelitian didapatkan ada hubungan antara pendidikan, penyuluhan, dan
ekskul dengan pengetahuan remaja tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS
(p<0,05). Hal ini dikarenakan siswa di SMAN 2 Belopa mempunyai pengetahuan
yang cukup, penyuluhan juga sering diadakan, serta kegiatan ekskul terutama
PMR(Palang Merah Remaja) dan SBH (Saka Bakti Husada) sehingga siswa
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penularan dan pencegahan
HIV/AIDS.
Saran : Pemberian penyuluhan kesehatan oleh petugas kesehatan setempat
khusnya penyakit-penyakit menular berbahaya khususnya HIV/AIDS sangatlah
penting.
Kata kunci : pengetahuan remaja, HIV/AIDS.

A. Pendahuluan
Pola hidup remaja di Indonesia mungkin hampir mirip dengan remaja
di berbagai belahan dunia lain, remaja lebih senang berkumpul dengan teman
sebaya, melakukan kegiatan bersama, misalnya berolahraga, belajar
kelompok. Pola hidup di area yang sangat kompleks ini bisa menjerumuskan
meraka pada kebiasaan-kebiasaan negatif jika tidak ada penyaring internal
(normal dan sikap) yang diterapkan oleh lingkungannya, baik dari orangtua
maupun dari guru di sekolah.
Di Indonesia saat ini 62 juta remaja sedang bertumbuh. Artinya,satu
dari lima orang Indonesia berada dalam rentang usia remaja. Mereka adalah
calon generasi penerus bangsa dan akan menjadi orangtua bagi generasi
berikutnya. Tentunya, dapat dibayangkan, betapa besar pengaruh segala
tindakan yang mereka lakukan saat ini kelak di kemudian hari tatkala menjadi
dewasa dan lebih jauh lagi bagi bangsa di masa depan.
Penyakit HIV/AIDS yang muncul pada akhir abad ke 20,
Penyebarannya sangat cepat keseluruh dunia. Sejak menjadi epidemi sampai
dengan tahun 2011, HIV telah menginfeksi lebih dari 60 juta dewasa dan
anak-anak dan yang menderita AIDS telah mendekati angka 20 juta pada
dewasa dan anak-anak. Meskipun masyarakat internasional telah merespon
kejadian pandemi HIV/AIDS, HIV berlanjut tersebar menyebabkan lebih dari
14.000 infeksi baru setiap hari. Saat ini AIDS menjadi penyebab kematian
utama di Afrika dan diseperempat belahan dunia (WHO, 2011).
Angka berupa jumlah kasus HIV/AIDS akan terus meningkat atau
bertambah seiring dengan jumlah kasus HIV/AIDS yang baru terdeteksi
karena pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara
kumulatif. Kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga
angka kasus tidak akan pernah turun biar pun banyak pengidap HIV/AIDS

yang meninggal. Dilaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Makassar
mencapai 4.018.
SMA Negeri 2 Belopa merupakan SMA yang berada di kecamatan
Belopa Utara dengan siswa berjumlah 389 orang kelas X – XI berpotensi
terjerat dalam perilaku beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Sangatlah penting
untuk memberikan informasi tentang HIV/AIDS yang akan bermanfaat bukan
hanya untuk para remaja itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat.
B. Bahan dan Metode
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Belopa yang
berlokasi di Kab.Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Mei - juni 2013.
Jenis Penelitian, Populasi, dan Sampel Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian survei
deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian cross sectional
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan siswa SMA kelas X dan XI tentang pencegahan dan penularan
HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X dan XI
SMA Negeri 2 Belopa yang berjumlah 389 orang terdiri atas laki-laki dan
perempuan.
Sampel diambil dengan teknik simpel random sampling, dimana
setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi
sebagai sampel, dengan mengundi anggota populasi.
Pengumpulan Data
Pengumpulan

data

penelitian

dilakukan

secara

langsung

dengan

menggunakan kuesioner kepada responden.
Analisis Data
Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan
komputer program SPSS (Statistical Package and Social Siences). Model analisis
data yang dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Data yang telah dianalisis

disajikan dalam bentuk tabel distribusi, grafik dan narasi untuk menggambarkan
pengetahuan remaja tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS pada siswa
SMA Negeri 2 Belopa.
C. Hasil penelitian
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan kemudian
disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
1. Karakteristik Respoden
Hasil analisis data berdasarkan kelas, kelas X sebanyak 41 responden
(51,2%) dan responden yang kelas XI sebanyak 39 responden (48,8%).
Jika dilihat berdasarkan umur, maka golongan umur yang paling banyak
adalah yaitu umur 16 sebanyak 49 responden (61,2%) dan responden yang
umur 17 sebanyak 31 responden (38,8%). Jika dilihat berdasarkan jenis
kelamin, maka yang paling banyak adalah jenis kelamin perempuan
sebanyak 53 responden (66,2%) dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 27
responden (33,8%).
2. Deskriptif Variabel Penelitian
Dari tabel 2 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang diteliti,
jumlah responden yang pendidikannya cukup sebanyak 56 responden
(70.0%) dan pendidikannya kurang sebanyak 24 responden (30.0%). Jadi
mayoritas pendidikan responden lebih banyak yang cukup dibandingkan
dengan yang kurang. Persepsi penyuluhan cukup sebanyak 55 responden
(68.8%) dan penyuluhannya kurang sebanyak 25 responden (31.2%). Jadi
mayoritas penyuluhan responden lebih banyak yang cukup dibandingkan
dengan kurang. Jumlah responden yang kegiatan ekstra kurikulernya
cukup sebanyak 55 responden (68.8%) dan kegiatan ekstra kurikuler yang
kurang sebanyak 25 responden (31.2%). Jadi mayoritas kegiatan ekstra
kurikuler responden lebih banyak yang cukup dibandingkan dengan yang
kurang.

D. Pembahasan
1. Karakteristik responden
Hasil analisis data berdasarkan kelas, kelas X sebanyak 41
responden (51,2%) dan responden yang kelas XI sebanyak 39 responden
(48,8%). Jika dilihat berdasarkan umur, maka golongan umur yang paling
banyak adalah yaitu umur 16 sebanyak 49 responden (61,2%) dan
responden yang umur 17 sebanyak 31 responden (38,8%). Jika dilihat
berdasarkan jenis kelamin, maka yang paling banyak adalah jenis kelamin
perempuan sebanyak 53 responden (66,2%) dan jenis kelamin laki-laki
sebanyak 27 responden (33,8%).

2. Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Penularan Dan
Pencegahan HIV/AIDS Dengan Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2
Belopa Kab Luwu menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan
yang cukup dan pengetahuan tentang HIV/AIDS cukup yaitu sebanyak
46 responden (57,5%). Responden dengan pendidikan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS yang cukup sebanyak 10 responden
(12,5%) sedangkan responden dengan pendidikan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS juga kurang sebanyak 13 responden
(16,2%).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p= 0,01 (p<0,05)
maka Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti ada hubungan antara
pendidikan

dengan

pengetahuan

remaja

tentang

penularan

dan

pencegahan HIV/AIDS.
Pendidikan

merupakan

upaya

yang

direncanakan

untuk

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat
sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku
pendidikan.dimana pendidikan kesehatan adalah suatu proses belajar
yang

berarti

di

dalam

pendidikan

itu

terjadi

proses

pertumbuhan,perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih dewasa,
lebih baik, lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat.

Tingkat pendidikan turut pula menetukan mudah tindaknya
seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh,
pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula
pengetahuannya. Pendidikan pada umumnya, yaitu menjadikan orang itu
dewasa, memiliki tanggu jawab untuk diri sendiri dan linkungan
sosialnya,serta mampu mengambil keputusan yang bijaksana untuk
mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku yang tidak sehat
atau belum sehat menjadi perilaku sehat.
Hal ini tentunya dapat dipahami karena sebagai siswa SMA yang
aktif dan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas tentang
perkembangan kesehatan di Indonesia, disamping itu mereka sering
mendapatkan informasi tentang konsep HIV/AIDS dan penularannya di
medi massa yang ada seperti: Internet, TV dan surat kabar dll. Selain itu
petugas kesehatan setempat sering melakukan penyuluhan tentang
penyakit-penyakit yang menular salah satunya HIV/AIDS. Pendidikan
pada umumnya, yaitu menjadikan orang itu dewasa, memiliki tanggu
jawab untuk diri sendiri dan lingkungan sosialnya, serta mampu
mengambil keputusan yang bijaksana.

3. Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Penularan Dan
Pencegahan HIV/AIDS Dengan Penyuluhan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2
Belopa Kab luwu menunjukkan bahwa responden dengan penyuluhan
yang cukup dan pengetahuan tentang HIV/AIDS cukup yaitu sebanyak
45 responden (56,2%). Responden dengan penyuluhan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS yang cukup sebanyak 10 responden
(12,5%) sedangkan responden dengan penyuluhan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS juga kurang sebanyak 13 responden
(16,2%).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p= 0,02 (p<0,05)
maka Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti ada hubungan antara

penyuluhan dengan pengetahuan remaja tentang penularan dan
pencegahan HIV/AIDS.
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan
seseorang yaitu adanya penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan untuk memberikan suatu informasi kepada
sejumlah orang atau kelompok. Dari penyuluhan tersebut dapat diperoleh
suatu informasi yang penting mengenai suatu hal.
Pemberian

informasi

tentang

konsep

HIV/AIDS

dan

penularannya melalui penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh petugas
kesehatan setempat, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi siswa
untuk memiliki pengetahuan yang baik mengenai konsep HIV/AIDS
khususnya penularan HIV/AIDS.
Disamping itu, keaktipan siswa yang sering mencari referensi
tentang berbagai masalah kesehatan di Indonesia khususnya tentang
penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman siswa
tentang konsep HIV/AIDS dan penularannya yang didapatkan dari
penyuluhan yang dilakukan petugas kesehatan, menyebabkan siswa
kurang bisa merecall informasi tersebut dengan baik dan informasi yang
berkesinambungan

kepada

siswa

melalui

berbagai

Penyuluhan

Kesehatan, diharapkan bisa membantu siswa untuk memahami tentang
konsep HIV/AIDS dan penularannya dengan baik. Hal ini sangatlah
penting, karena sebagai regenerasi bengsa, mereka memiliki tanggung
jawab untuk bisa mentransfer pengetahuan yang mereka miliki kepada
masyarakat umum.
4. Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Penularan Dan
Pencegahan HIV/AIDS Dengan Kegiatan Ekstra Kurikuler
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2
Belopa Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa responden dengan
kegiatan Ekstra kurikuler yang cukup dan pengetahuan tentang
HIV/AIDS cukup yaitu sebanyak 45 responden (56,2%). Responden
dengan penyuluhan yang kurang dan pengetahuan tentang HIV/AIDS
yang cukup sebanyak 10 responden (12,5%) sedangkan responden

dengan penyuluhan yang kurang dan pengetahuan tentang HIV/AIDS
juga kurang sebanyak 13 responden (16,2%).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p= 0,02 (p<0,05)
maka Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti ada hubungan antara
kegiatan ekstra kurikuler dengan pengetahuan remaja tentang penularan
dan

pencegahan HIV/AIDS.
Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar

mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan
peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka
melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan
atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di
sekolah/madrasah. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri bertujuan
positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri sebagai kegiatan
ekstrakurikuler wajib, remaja dipastikan akan lebih cepat maju dan
berkembang. Sebab selain kegiatan pertemuan penyuluhan yang dapat
dilakukan minimal satu kali dalam seminggu yang melibatkan seluruh
siswa sasaran, aka nada guru ekstra kurikuler yang secara khusus
menangani kegiatan ini, yang lebih menguntungkan , dengan menjadi
kegiatan, ekstra kurikuler wajib, perhatian sekolah menjadi lebih baik.
Baik dari sisi dukungan dana maupun sarana prasarana.
Kegiatan ekstrakurikuler yang biasa di adakan di sekolah-sekolah
yaitu

Olahraga,

Beladiri,

Keagamaan

(Pendalaman

agama),

Kesenian/Apresiasi Musik, Medis (Palang Merah Remaja). Saka bakti
Husada (SBH). Di sekolah lanjutan tingkat atas pertimbangannya adalah
bahwa disekolah lanjutan cukup banyak kasus-kasus pacaran tidak
sehat,seks bebas, kasus penyalah gunaan napzah yang menyebabkan
mereka rentang terhadap penyebaran virus HIV dan AIDS. Dimana
remaja sekarang dengan mudah dapat mengakses informasi sejenis
minuman, obat-obat terlarang.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah
dilakukan oleh Herlia Yuliantini tahun 2012 di SMA X Di Jakarta Timur

dan Selamet Rohman Halim 2013 di surabaya. Menyatakan bahwa ada
hubungan antara pengetahuan remaja tentang penularan dan pencegahan
HIV/AIDS terhadap pendidikan, penyuluhan dan kegiatan ekstra
kurukuler.
E. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan remaja tentang
penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Pendidikan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS yang cukup sebanyak 10 responden
(12,5%) sedangkan responden dengan pendidikan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS juga kurang sebanyak 13 responden
(16,2%).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p= 0,01 (p<0,05) maka
Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti ada hubungan antara pendidikan
dengan

pengetahuan

remaja

tentang

penularan

dan

pencegahan

HIV/AIDS.
2. Ada hubungan antara penyuluhan dengan pengetahuan remaja tentang
penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Penyuluhan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS yang cukup sebanyak 10 responden
(12,5%) sedangkan responden dengan penyuluhan yang kurang dan
pengetahuan tentang HIV/AIDS juga kurang sebanyak 13 responden
(16,2%).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilaip= 0,02 (p<0,05) maka
Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti ada hubungan antara
penyuluhan dengan pengetahuan remaja tentang penularan dan
pencegahan HIV/AIDS.
3. Ada hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dengan pengetahuan remaja
tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Kegiatan ekstrakurikuler
yang kurang dan pengetahuan tentang HIV/AIDS yang cukup sebanyak 10

responden (12,5%) sedangkan responden dengan penyuluhan yang kurang
dan pengetahuan tentang HIV/AIDS juga kurang sebanyak 13 responden
(16,2%).
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p= 0,02 (p<0,05) maka
Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti ada hubungan antara kegiatan
ekstra kurikuler dengan pengetahuan remaja tentang penularan dan
pencegahan HIV/AIDS.
Saran
Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan sebagai berikut :
1. Untuk pihak sekolah
Pemberian penyuluhan kesehatan oleh petugas kesehatan setempat
khusnya penyakit-penyakit menular berbahaya khususnya HIV/AIDS
sangatlah penting, agar supaya siswa lebih bisa mengerti dan memahami
tentang hal tersebut dan bias mengimformasikannya kepada masyarakat
luas. Serta pihak sekolah harus berperan aktif untuk mengarahkan
siswanya agar supaya menghindari hal-hal yang bias mengakibatkan
penularan virus HIV/AIDS terhadap siswa.
2. Bagi Siswa
Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS
khususnya

tentang

penyuluhan

oleh

penularan
pihak

dan

kesehatan

pencegahannya,

baik

melalui

setempat,

juga

dengan

dan

memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan informasi yang telah
ada, serta lebih aktif mencari pengetahuan tentang penyakit menular
HIV/AIDS, khususnya penularan dan pencegahannya di sarana-sarana
yang sudah tersedia.
3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
Diharapkan bisa mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dalam
rangka memberikan penyuluhan aktif tentang HIV/AIDS bagi siswa

SMA/SMK dan yang sederajat, sehingga diharapkan dapat membantu
remaja memiliki pemahaman yang baik tentang HIV/AIDS.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat bahwa kasus
HIV/AIDS makin meningkat dari tahun ke tahun dan sudah menjadi kasus
global yang perlu mendapat perhatian kita semua.
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Tabel 1
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Kelas
Di SMA Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu
Tahun 2013
Kelas

Frekuensi

Persentase

X

41

51.2%

XI

39

48.8%

Total
Sumber : Data primer

80

100.0%

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Umur
Di SMA Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu
Tahun 2013
Umur

Frekuensi

Persentasi (%)

16

49

61.2%

17

31

38.8%

80

100.0%

Total
Sumber : Data Primer

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
Di SMA Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu
Tahun 2013
Jenis kelamin

Frekuensi

Persentase%

laki-laki

27

33.8%

Perempuan

53

66.2%

80

100.0%

Total
Sumber : Data Primer

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Pengetahuan Remaja
Tentang Penularan Dan Pencegahan HIV/AIDS
Di SMA Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu
Tahun 2013
Pengetahuan Tentang
Penularan Dan
Pencegahan HIV/AIDS

Frekuensi

Persentase (%)

Cukup

57

71.2%

Kurang

23

28.8%

80

100.0%

Total
Sumber : Data Primer

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Pendidikan Di SMA Negeri
2 Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2013
Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

Cukup

56

70.0%

Kurang

24

30.0%

80

100.0

Total
Sumber : Data primer

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Penyuluhan Di SMA Negeri
2 Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2013
Penyuluhan

Frekuensi

Persentase (%)

Cukup

55

68.8%

Kurang

25

31.2%

80

100.0%

Total
Sumber : Data Primer

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Kegiatan Ekstra Kurikuler
Di SMA Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2013
Kegiatan Ekskul

Frekuensi

Persentase (%)

Cukup

55

68.8%

Kurang

25

31.2%

80

100.0%

Total
Sumber : Data Primer

Tabel 8
Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Penularan Dan Pencegahan
HIV/AIDS Dengan Pendidikan Pada Siswa Kelas X Dan XI Di SMA
Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2013

Pendidikan

Cukup

Pengetahuan Remaja
tentang Penularan Dan
Pencegahan HIV/AIDS
Cukup
Kurang
N
%
N
%

N

%

46

57

71.2

57,5

11

13,8

Total

Statistik

p= 0,01
Kurang

10

12,5

13

16,2

23

28.8

Jumlah

56

70,0

24

30,0

80

100.0

Sumber : Data Primer

Tabel 9
Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Penularan Dan Pencegahan
HIV/AIDS Dengan Penyuluhan Pada Siswa Kelas X Dan XI di SMA
Negeri 2 Belopa Tahun 2013

Penyuluhan

Cukup

Pengetahuan Remaja
Tentang Penularan Dan
Pencegahan HIV/AIDS
Cukup
Kurang
N
%
N
%

N

%

45

57

71,2

56,2

12

15,0

Total
Statistik

p =0,02
Kurang

10

12,5

13

16,2

23

28,8

Jumlah

55

68,7

25

31,2

80

100.0

Sumber : Data Primer
Tabel 10
Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Penularan Dan Pencegahan
HIV/AIDS Dengan Kegiatan Ekskul Pada Siswa Kelas X Dan XI Di
SMA Negeri 2 Belopa
Pengetahuan Remaja tentang
Penularan Dan Pencegahan
Kegiatan
HIV/AIDS
Ekskul
Cukup
Kurang
N
%
N
%

Total

Statistik

N

%

Cukup

45

56,2

12

15,0

57

71.2

Kurang

10

12,5

13

16,2

23

28.8
p = 0,02

Jumlah

55

Sumber : Data Primer

68,7

25

31,2

80

100.0

