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ABSTRAK 

 

Pendahuluan : Infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu serta 

dapat menularkan virus tersebut kepada bayinya, dimana lebih dari 90 % kasus anak 

ditularkan melalui proses penularan HIV dari ibu ke anak atau MTCT.  Tujuan 

penelitian ini adalah meningkatan rujukan kader dengan menggunakan metode SALT 

(Suport Apreciate Learn and Transfer), dimana strategi yang digunakan adalah 

strategi komunikasi invatif yang bertujuan untuk mengembangkan respon kreatif 

masyarakat yang berakar pada kekuaan masyarakat. Metode : Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan eksperimen semu, dan rancangan penelitian 

ini adalah the non equivalent kontrol group, pre test – post test design. Subyek 

peneitian ini adalah sebagian kader posyandu yang berada di wilayah puskesmas VCT 

sebanyak 100 orang yang memenuhi kriteria inklusi, di ambil dengan tehnik 

multistage random sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah rujukan 

ibu hamil dari kader ke puskesmas dengan layanan VCT, sedangkan variabel 

independennya adalah pengetahuan HIV, stigma HIV,motivasi dan  komitmen. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah di uji vaiditas dan 

reliabilitasnya. Analisis data menggunakan Uji Wilcoxon Man Whitney U Test dan T-

Test. Hasil dan analisis penelitian : hasil penelitian ini adalah menemukan adanya 

pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kader dengan menggunakan metode SALT 

terhadap peningkatan rujukan ibu hamil tes HIV ke klinik layanan VCT Puskesmas dengan 

hasil uji signifikasi pemberdayaan kader dengan metode SALT dengan nilai ρ-value 

(0,000) dan α (0,05) artinya pemberdayaan kader dengan metode SALT terbukti 

mampu meningkatkan rujukan ibu hamil tes HIV oleh kader ke klinik VCT 

Puskesmas. Kesimpulan : Pemberdayaan dengan menggunakan metode SALT 

terbukti mampu meningkatkan  pengetahuan HIV kader,menurunkan stigma HIV, 

meningkatkan motivasi serta komitmen kader dalam melakukan rujukan ibu hamil tes 

HIV. 
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