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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIV/AIDS 

DENGAN SIKAP TERHADAP VCT DI RSUD IBNU SINA GRESIK 

 

Oleh : Chasanah 

 

Pelaksanaan konseling dan tes HIV sukarela (VCT) pada ibu hamil di 

Gresik masih sangat rendah. Tahun 2010, 20.108 ibu hamil yang diberi konseling 

pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi (PMTCT) hanya 160 ibu hamil 

(0,04%) yang melakukan VCT. Sedangkan tahun 2011 hanya 0,02% yang 

melakukan VCT. Di RSUD Ibnu Sina Gresik yang merupakan pusat rujukan 

pasien HIV sekitar 0,08% dari ibu hamil yang melakukan VCT. 

Metode : penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Populasinya adalah ibu hamil umur 15-49 tahun, trimester I-III, 

dan latar belakang pendidikan minimal SMP yang memeriksakan diri di poli 

Hamil RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan Maret 2012 sejumlah 305 ibu hamil. 

Pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling dan besar sampel 100 

ibu hamil. Variabel independen pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS dan 

variabel dependen sikap ibu hamil terhadap VCT. Instrumen menggunakan 

kuesioner dengan wawancara. Analisis data menggunakan uji chi square dan 

koefisisen kontingensi. 

Hasil penelitian : sebagian besar ibu hamil memiliki pengetahuan cukup 

tentang HIV/AIDS yaitu 38% dan sebagian besar ibu hamil memiliki sikap negatif 

terhadap VCT yaitu sebesar 56%. Hasil uji square menunjukkan ada hubungan 

antara pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS dengan sikap terhadap VCT. 

Hasil koefisien kontingensi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

Kesimpulan : pengetahuan tentang HIV/AIDS merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap VCT, karena wanita 

akan menyadari potensial resiko dari penularan HIV dan manfaat tes. Komitmen 

petugas kesehatan sangatlah diharapkan agar terjadi peningkatan minat untuk 

melakukan pemeriksaan HIV antenatal dengan tujuan bahwa wanita yang 

terinfeksi HIV diidentifikasi selama asuhan antenatal sehingga penularan pada 

bayi dapat dicegah dan dapat menurunkan angka HIV pada anak. 
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