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ABSTRAK

Heni Dwi Astutik

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG AIDS TERHADAP
TINDAKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS PADA PEKERJA PERANTAUAN DI
DESA TIMBUL SLOKO KECAMATAN SAYUNG DEMAK
42 hal + 11 tabel + xii

Latar belakang : Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan jangka pendek dan
jangka panjang. Upaya pencegahan AIDS jangka pendek adalah dengan,
memberikan informasi kepada kelompok resiko tinggi bagaimana pola
penyebaran virus AIDS (HIV), sehingga dapat diketahui langkah-langkah
pencegahannya. Sedangkan pencegahan jangka panjangnya adalah perubahan
sikap dan perilaku masyarakat dengan kegiatan yang meningkatkan norma-norma
agama maupun sosial sehingga masyarakat dapat berperilaku seksual yang
bertanggung jawab
Metode : Jenis penelitian ini adalah metode yang akan digunakan adalah metode
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi didalam penelitian ini adalah
seluruh pekerja perantau dari Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak sebanyak 321 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental
sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier
berganda.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara
pengetahuan dengan tindakan pencegahan HIV/AIDS pada pekerja peranatauan di
Desa Timbul Sloko (p=0,000). Ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan
tindakan pencegahan HIV/AIDS di Desa Timbul Sloko (p=0,000). Ada pengaruh
antara pengetahuan dan sikap pekerja perantau dengan tindakan pencegahan
HIV/AIDS di Desa Timbul Sloko (p=0,000).
Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap
dengan praktik pencegahan HIV/AIDS.
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