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ABSTRACT 

Background: development of HIV / AIDS cases within the Navy tends to 

increase, this could cause a negative impact on the implementation of the main tasks 

of the Navy, which in the case of HIV / AIDS on the highest enlisted rank strata. 

Purpose of this study was to analyze the perceptions of students Dikmata Navy 

against risk behaviors of HIV / AIDS 

 
Methods: This research was a descriptive study with correlation studies. Data 

was collected through questionnaires. The number of respondents is 40 people with 

purposive sampling technique. The data obtained were processed statistically using 

the Spearman Rho test 

 
Results: Based on the results of data analysis performed on the attitude factor 

related with behaviours p = 0.019, subjektif norm factor related with behaviours p 

= 0.041, PBC factor related with behaviours p= 0.029. Attitude factor is the factor 

that most influence on behavior change with p = 0.019. 

 

Conclusion: The attitude factor is the factor that most affects the behavior 

 

Keywords: HIV / AIDS, risk behaviors, students Dikmata Navy 

 

PENDAHULUAN 

HIV(Human Immunodeficiency 

Virus) tergolong dalam kelompok 

retrovirus yaitu kelompok virus yang 

mempunyai kemampuan untuk 

“mengkopi=cetak’ materi generic diri 

di dalam materi genetik sel-sel yang 

ditumpanginya. Melalui proses ini 

HIV dapat mematikan sel-sel T-4. 

HIV pertama  ditemukan oleh Dr. Luc 

Montagnbier dan kawan-kawan dari 

institute Pateur Perancis pada Januari 

1983. Virus ini diisolasi dari kelenjar 

getah bening yang membengkak pada 

tubuh ODHA (orang dengan 

HIV/AIDS), sehingga virus ini 

pertama-tama dinamakan 



Lynphadenopatty Associated Virus 

(LAV). 

HIV-AIDS menjadi masalah 

global karena sifat penularannya yang 

sangat cepat, sehingga dalam waktu 

yang relatif singkat telah menjangkiti 

hampir seluruh belahan dunia. HIV-

AIDS dapat menjadi ancaman bagi 

suatu bangsa serta mengganggu 

stabilitas nasional bila tidak 

dilakukan upaya penganggulangan 

secara komprehensif. HIV dapat 

menginfeksi siapa saja tanpa 

memandang umur, jenis kelamin, 

ras/suku, status sosial, maupun 

pekerjaan tak terkecuali anggota TNI. 

Keberadaan prajurit TNI yang 

tersebar disetiap Propinsi dalam 

rangka mengawaki gelar kekuatan 

pangkalan, memiliki karakteristik 

tersendiri yaitu mobilitas yang tinggi 

sehingga masuk pada kategori 

kelompok yang beresiko tertular virus 

HIV-AIDS. 

Perkembangan kasus HIV-

AIDS di lingkungan TNI cenderung  

meningkat dimana pada tahun 2009 

terdapat 573 penderita dan pada tahun 

2012 menjadi 1037 penderita (Data 

Puskes TNI,2009). Hal ini 

dikhawatirkan akan memberikan 

dampak negatif yang cukup besar 

pada pelaksanaan tugas pokok TNI 

yaitu menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, serta 

melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia  

dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara. 

Rekapitulasi Kasus menurut Strata 

Kepangkatan 

Kasus HIV tertinggi  terendah secara 

berurutan : Tamtama (41,87%), 

Keluarga (21,62%),  Bintara 

(21,34%), Perwira (6,63%), dan PNS 

(5,09%) 

Rekapitulasi Kasus HIV/AIDS pada prajurit 

TNI AL menurut Kelompok Umur 

Kasus HIV tertinggi  terendah secara 

berurutan : usia 30-39 tahun (41%), 

usia 20-29 tahun (32%),  40-49 

(20%), lain-lain (7%). 

Upaya penanggulangan HIV-

AIDS di Lingkungan TNI  tidak lepas 

dari upaya secara global yang di 

canangkan oleh WHO (UNAID 

2009). Layanan terkait HIV-AIDS di 

lingkungan TNI meliputi upaya 

pencegahan, penemuan kasus secara 

dini, perawatan, dukungan dan 

pengobatan serta menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Hasil data 

No Strata 

kepangkatan 

Kesatuan 

AL 

∑ % 

1 Perwira  23 9,62% 

2 Bintara  55 23,01% 

3 Tamtama  100 41,84% 

4 PNS Gol III  6 2,51% 

5 PNS Gol II  8 3,35 

6 PNS Gol I  0 0% 

7 Keluarga  47 15% 

   239 100% 

  Total 40 100% 

No Kelompok 

Umur 

AL ∑ % 

1 <1  1 0,42% 

2 1-4  1 0,42% 

3 5-14  0 0% 

4 15-19  0 0% 

5 20-29  77 32% 

6 30-39  100 41% 

7 40-49  50 20% 

8 >49  5 2,1% 

 Total  239 100% 



Puskes TNI Semester I bulan juli 

tahun 2013 menyatakan persentase 

faktor risiko HIV tertinggi adalah 

hubungan seks tidak aman pada 

heteroseksual (50%), penggunaan 

jarum suntik tidak steril pada penasun 

(14%), dan LSL (lelaki seks lelaki) 

sebanyak 7%. Sedangkan faktor 

risiko AIDS tertinggi adalah 

hubungan seks tidak aman pada 

heteroseksual (84,5%), penggunaan 

jarum suntik tidak steril pada penasun 

(6%), dari ibu (positif HIV) ke anak 

(3,9), dan LSL (lelaki seks lelaki) 

sebanyak 3,9%.(Puskes TNI juli 

2013). 

Beberapa teori digunakan 

untuk memprediksi dan memahami 

penelitian pola perilaku  yang 

berhubungan dengan kesehatan. Dan 

setiap teori mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya. WHO (2003) 

menyebutkan ada beberapa teori atau 

model yang dapat menjelaskan 

perilaku kepatuhan pasien dalam 

melaksanakan pengobatan dan salah 

satunya adalah Theory of Planned 

Behavior.  Theory of Planned 

Behavior di susun oleh seorang 

sosiolog asal Irlandia yang bernama 

Icek Ajzen pada tahun 1988. Teori ini 

mempunyai beberapa keuntungan 

dibandingkan teori prediksi perilaku 

kesehatan yang lain. Jumlah 

variabelnya yang lebih sedikit (sikap, 

norma subyektif, persepsi kontrol 

perilaku dan niat) memungkinkan 

untuk mengukur keseluruhan model 

teori dalam sampel yang terbatas. 

Selain itu, cara mengukur setiap 

variabel dalam TPB telah 

dikembangkan dan di validasi ulang 

dalam domain perilaku yang berbeda, 

serta dalam populasi subjek dengan 

jumlah yang besar. Dan yang perlu 

digarisbawahi bahwa dalam TPB 

faktor lain (misalnya: budaya) tidak 

mempengaruhi secara langsung 

terhadap perilaku tetapi berpengaruh 

melalui variabel yang terdapat dalam 

TPB. Terbukti Theory of Planned 

Behavior telah banyak digunakan 

sebagai teori dalam memprediksi 

tingkah laku diberbagai bidang 

penelitian tak terkecuali di bidang 

kesehatan (Ashraf Kagee, 2008). 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif 

analitik dengan desain penelitian 

survei. Rancangan survei dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi 

hubungan persepsi siswa Dikmata 

TNI AL terhadap perilaku berisiko 

HIV/AIDS di Kobangdikkal  pada 

waktu hanya satu kali  tanpa adanya 

follow up. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa Dikmata TNI 

AL di Kobangdikkal.  Tahun 2013 

yang berjumlah 350 orang. Sampling 

pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling dengan 

kriteria inklusi sebagai berikut: 1) 

Siswa dikmata Kobangdikkal Tahun 

2013 dan bersedia menjadi 

responden. Variabel independen   

(bebas) dalam penelitian ini adalah 

berbagai faktor mengenai persepsi 

siswa dikmata TNI AL terhadap 

perilaku berisiko Penularan 

HIV/AIDS yang meliputi: 



1. Sikap (attitude toward behavior) 

terhadap perilaku beresiko 

HIV/AIDS 

2. Norma Subjektif (subjectife 

norm) yang dirasakan terhadap 

perilaku beresiko HIV/AIDS 

3. Persepsi dan Kontrol yang 

dimiliki Siswa Dikmata TNI AL 

(preceived behavior control) 

untuk tidak berperilaku berisiko 

HIV/AIDS 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah perilaku siswa dikmata TNI AL yang 

bisa beresiko tertularnya HIV/AIDS. Untuk 

melakukan pengumpulan data, peneliti 

menggunakan instrumen berupa lembar 

kuesioner pada penderita HIV menurut 

ACTG (AIDS Clinical Trial Group) 

Questionnaire. uji korelasi persepsi 

pimpinan tentang mutu pelayanan 

keperawatan lulusan Pendidikan Kesehatan 

Tamtama Perawat Kesehatan TNI AL 

Sekesal Surabaya Terhadap kepuasan 

pimpinan instansi pengguna lulusan dengan 

menggunakan uji statistik korelasi 

menggunakan uji statistik Korelasi 

Spearman Rank. Korelasi Spearman Rank 

merupakan alat uji statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis asosiatif dua 

variabel bila datanya berskala 

ordinal/ranking (Sugiyono, 2010). Nilai 

korelasi ini disimbolkan dengan  ρ (dibaca: 

RHO). Karena digunakan pada data beskala 

ordinal, untuk itu sebelum dilakukan 

pengelolahan data, data kuantitatif  yang 

akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk 

ranking. Nilai korelasi Spearman Rank 

berada diantara -1 <  < 1. Bila nilai = 0, 

berarti tidak ada korelasi atau tidak ada 

hubungannya antara variabel independen 

dan dependen. Nilai  = +1 berarti terdapat 

hubungan yang positif antara variabel 

independen  dan dependen. Nilai  = -1 

berarti terdapat hubungan yang negatif 

antara variabel independen  dan dependen. 

Dengan kata lain, tanda “+” dan “-“ 

menunjukkan arah hubungan di antara 

variabel yang sedang dioperasikan. Bila  ρ 

(RHO) hitung > ρ (RHO) tabel, maka 

hubungan x dan y adalah signifikan. Bila ρ 

(RHO) hitung < ρ (RHO) tabel, maka 

hubungan x dan y adalah tidak signifikan.  

HASIL 

Penelitian dilakukan di Kobangdikkal pada 

tanggal 13 Pebruari  2014.  

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Penelitian 

persepsi Siswa Dikmata TNI AL 

dengan Perilaku berisiko 

penularan HIV/AIDS berbasis 

Theory Planned of Behaviour  (n 

= 40) 

Berdasarkan tabel 5.1 tentang karakteristik 

responden menunjukan bahwa umur 

mayoritas dari  responden adalah 22 tahun 

(40%), asal daerah mayoritas adalah jawa 

yaitu sebanyak 27 orang (67,5%) dan 

No Latar 

Belakang 

Sosial 

Parameter ∑ % 

1 Umur 19 Tahun 3 7,5% 

  20 Tahun 9 22,5% 

  21 Tahun 12 30% 

  22 Tahun 16 40% 

  Total 40 100 

2 Asal 

daerah 

jawa 27 67,5% 

  sumatera 10 25% 

  papua 3 7.5% 

  Total 40 100% 

3 Lulusan 

Pendidikan 

SMA 25 62,5% 

  SMK 10 25% 

  MAN 5 12,5% 

  Total 40 100% 



berdasarkan jenis pendidikan  mayoritas 

SMA sebanyak 25 orang (62,5%). 

Tabel 5.2 Sikap (attitude toward behaviour) 

dalam hubungan persepsi siswa 

dikmata TNI AL dengan 

perilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS berdasarkan Teori 

Planned Behavior (n=40) 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat  

dijelaskan bahwa dari 40 

responden siswa Dikmata TNI 

AL, yang memiliki penilaian 

positif terhadap perilaku 

berisiko penularan HIV/AIDS 

buruk adalah 6 orang (15%) dan 

yang memiliki penilaian positif 

cukup sebanyak 7 orang 

(17,5%). Sedangkan yang 

memiliki penilaian positif baik 

adalah 27 orang (67,5%). 

Tabel 5.3 Norma subjektif (subjective 

norm) dalam hubungan persepsi 

siswa Dikmata TNI AL terhadap 

perilaku berisiko HIV/AIDS 

berdasarkan Teori Planned 

Behavior (n=40). 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat  

dijelaskan bahwa dari 40 

responden siswa Dikmata TNI 

AL, yang memiliki Norma 

subjektif yang mendukung untuk 

tidak berperilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS dengan kategori 

kurang adalah 7 orang (17,5%), 

yang memiliki kategori cukup 

adalah 8 orang (20%), dan yang 

memiliki kategori baik adalah 25 

orang (62,5%). 

Tabel 5.4 Persepsi dan kontrol yang 

dimiliki (perceived 

behavior control)  dalam 

penelitian hubungan persepsi 

siswa Dikmata TNI AL 

terhadap perilaku berisiko 

penularan HIV/AIDS 

berdasarkan teori Planned 

Behavior (n=40). 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat  

dijelaskan bahwa dari 40 

responden siswa Dikmata  TNI 

AL yang memiliki keyakinan 

bahwa dia memiliki kekuatan kontrol 

untuk tidak berperilaku berisiko 

penularan HIV/AIDS kurang adalah 3 

orang (7,5%), yang memiliki 

keyakinan bahwa dia memiliki 

kekuatan kontrol untuk tidak 

berperilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS cukup adalah 32 orang 

(80%) dan yang memiliki  

keyakinan bahwa dia memiliki 

kekuatan kontrol untuk tidak 

berperilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS baik adalah 5 orang 

(12,5%). 
Tabel 5.5 Perilaku (Behaviour)  yang dimiliki  

siswa Dikmata TNI AL dalam 

penelitian analisis hubungan persepsi 

siswa Dikmata TNI AL terhadap 

perilaku berisiko penuaran 

No             

Variabel 

Penelitian 

Kategori ∑ % 

1 Sikap Sangat 

Baik 

0 0% 

  Baik 27 67,5% 

  Cukup 7 17,5% 

  Buruk 6 15% 

  Total 40 100 

No             

Variabel 

Penelitian 

Kategori ∑ % 

1 Norma 

Subjektif 

Sangat 

Baik 

0 0% 

  Baik 25 62,5% 

  Cukup 8 20% 

  Kurang 7 17,5% 

  Total 40 100 

No             

Variabel 

Penelitian 

Kategori ∑ % 

1 PBC Sangat 

Baik 

0 0% 

  Baik 5 12,5% 

  Cukup 32 80% 

  Buruk 3 7,5% 

  Total 40 100 



HIV/AIDS berdasarkan Teori 

Planned Behavior (n=40) 

 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat  

dijelaskan bahwa dari 40 

responden siswa Dikmata TNI 

AL yang memiliki perilaku yang 

kurang terhadap perilaku berisiko 

penuaran HIV/AIDS adalah sebanyak 9 

orang (22,5%).  dan yang memiliki 

perilaku baik terhadap perilaku 

berisiko penuaran HIV/AIDS adalah 31 

orang (77,5%). 

Tabel 5.6 Hubungan Sikap (attitude 

toward behaviour) 

terhadap perilaku 

(Behaviour)  siswa Dikmata 

TNI AL terhadap perilaku 

berisiko penularan HIV/AIDS. 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat 

dilihat bahwa hasil uji Spearman 

Rank di dapatkan nilai signifikasi 

0,012 yang lebih kecil dari 0,05. hal 

ini berarti bahwa sikap (attitude 

toward behaviour) berhubungan 

dengan perilaku (behaviour) berisiko 

HIV/AIDS. Nilai koefisien korelasi 

sikap terhadap perilaku adalah - 

0,395, hal ini menunjukkan bahwa 

kekuatan hubungan sikap terhadap 

perilaku termasuk dalam kategori 

hubungan sedang. 

Tabel 5.7 Hubungan norma subjektif 

(subjectif norm) terhadap 

perilaku (behaviour) yang 

dimiliki siswa Dikmata 

TNI AL terhadap perilaku 

berisiko penularan 

HIV/AIDS 

Berdasarkan tabel 5.7 diatas dapat 

dilihat hasil uji Spearman Rank di 

dapatkan nilai signifikasi 0,041 yang 

lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti 

bahwa norma subjektif (subjectif 

norm) berhubungan dengan perilaku 

(behaviour) siswa Dikmata TNI AL 

No             

Variabel 

Penelitian 

Kategori ∑ % 

1 Perilaku Baik 31 77,5% 

  Kurang 9 22,5% 

  Total 40 100 

Sikap 

Perilaku 
To

tal 
% Kurang Baik 

n (%) N (%) 

Buruk 3  7,5 3  7,5 6 15 

Cukup 3  7,5 4  10 7 17,5 

Baik 3  7,5 24  60 27 67,5 

Sangat 

baik 
0  

0 
0  

0 
0 0 

     40 100 

Spearman Rho p=0,012 r = - 0,395 

Norma 

subjektif 

Perilaku 
Tot

al 
% Kurang Baik 

 n (%) n (%) 

buruk 3 7,5 4 10 7 17,5 

Cukup 3 7,5 5 12,5 8 20 

Baik 3 7,5 22 55 25 62,5 

Sangat 

baik 
0 

0 
0 

0 
0 0 

  40 100 

Spearman Rho p =0,041 r = - 0,325 



terhadap perilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS. Nilai koefisien korelasi 

sikap terhadap perilaku adalah 0,325, 

hal ini menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan norma subjektif terhadap 

perilaku termasuk dalam kategori 

hubungan sedang. 

Tabel 5.8 Hubungan persepsi dan 

kontrol yang dimiliki  

siswa Dikmata TNI 

AL(perceived behavior 

control) terhadap perilaku 

(behaviour)  berisiko penularan 

HIV/AIDS 

PBC 

Perilaku 
To

tal 
% Kurang Baik 

n (%) n (%) 

Kurang 0 0 3 7,5 3 7,5 

Cukup 6 15 26 65 32 80 

Baik 3 7,5 2 5 5 12,5 

Total  40 100 

 Spearman Rho p =0,029 r = 0,346 

Berdasarkan tabel 5.8 diatas dapat 

dilihat hasil uji Spearman Rank di 

dapatkan nilai signifikasi 0,029 yang 

lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti 

bahwa persepsi dan kontrol yang 

dimiliki siswa Dikmata 

(perceived behavior control)  

berhubungan dengan perilaku 

(behaviour) siswa dikmata dengan 

perilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS. Nilai koefisien korelasi 

sikap terhadap perilaku adalah 0,346, 

hal ini menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan persepsi dan kontrol 

yang dimiliki siswa Dikmata 

(perceived behavior control)  

terhadap perilaku (behaviour) 

termasuk dalam kategori hubungan 

tinggi atau kuat.  
Tabel 5.9 distribusi hasil penelitian 

 

Sikap (attitude toward 

behaviour) <  Persepsi dan 

kontrol (perceived behavior 

control) < Norma subjektif 

(subjectif norm) = 0,012 < 0,029 < 

0,041. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel yang paling dominan 

terhadap perilaku adalah sikap 

(attitude) yang dimiliki siswa 

Dikmata (perceived behavior 

control) dengan nilai standarized 

coefficient sebesar < 0,012 paling 

kecil diatara variabel yang lain.  

PEMBAHASAN 

1. Faktor latar belakang sikap 

(attitude) terhadap perilaku 

berisiko penularan HIV/AIDS 

Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responden memiliki sikap 

yang baik, cukup dan ada yang buruk 

tentang penilaian positif terhadap 

perilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS. Ditunjukkan pada  

penilaian positif terhadap perilaku 

berisiko penularan HIV/AIDS 27 

orang memiliki kategori baik, 8 orang 

dengan kategori cukup. dengan 

Varib

el 

depen

den 

Uji 

sper

mean 

Variable independen 

Sikap 
Norma 

Subjektif 
PBC 

Perila

ku 

(Beha

viour) 

p 0,012 0,041 0,029 

r 
-

0,395 
-0,325 0,346 



kategori buruk 6 orang. Sikap 

menurut Ajzen (2005), adalah 

disposisi untuk berespon secara 

fovorable dan unfavorable terhadap 

suatu benda, orang, institusi dan 

kejadian. Aiken (2002) menjabarkan 

yang mendeskripsikan sikap sebagai 

kondisi internal individu yang 

mempengaruhi pilihan individu untuk 

menampilkan tingkah laku terhadap 

obyek, orang, atau kejadian. 

Penelitian Warner dan de Fleur 

mengemukakan tiga postulat untuk 

mengidentifikasi pandangan umum 

mengenai hubungan sikap dengan 

perilaku. Postulat pertama yaitu 

postulate of consistency, menyatakan 

bahwa sikap verbal merupakan 

petunjuk yang akurat untuk 

memprediksi apa yang akan 

dilakukan oleh seseorang bila ia 

dihadapakan pada suatu objek sikap. 

Postulat yang kedua adalah postulate 

of independent variation yang 

mengatakan bahwa tidak ada alasan 

untuk menyimpulkan sikap dan 

perilaku berhubungan secara 

konsistensi. Sikap dan perilaku 

merupakan dua dimensi dalam diri 

individu yang berdiri sendiri, terpisah 

dan berbeda. Sikap tidak berarti dapat 

memprediksi perilaku. Postulate 

ketiga adalah postulate of contingent 

consistency mengatakan bahwa 

hubungan sikap dan perilaku sangat 

ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional tertentu. Norma-norma 

keanggotaan kelompok, peranan, 

kebudayaan merupakan kondisi 

ketergantungan yang dapat mengubah 

hubungan sikap dan perilaku. sejauh 

mana prediksi perilaku dapat di 

nyatakan bahwa sikap akan berbeda 

dari waktu ke waktu dan dari satu 

situasi ke situasi yang lain. Peneliti 

kemudian menyimpulkan bahwa 

sikap siswa Dikmata TNI AL 

terhadap perilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS adalah sebagai disposisi 

persepsi siswa Dikmata untuk 

berperilaku yang didasarkan pada 

belief  beserta evaluasinya terhadap 

perilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS, kemudian di ekspresikan 

dalam bentuk kognitif, afektif dan 

konatif. Dengan kata lain, siswa 

Dikmata yang percaya bahwa sebuah 

perilaku dapat menghasilkan nilai 

yang positif, maka ia akan memiliki 

sikap yang positif. Dan sebaliknya 

jika siswa Dikmata tersebut percaya 

bahwa yang dilakukannya akan 

menghasilkan outcome yang negatif, 

maka ia akan memiliki sikap yang 

negatif pula terhadap perilaku 

tersebut. 

2. Faktor norma subjektif 

(subjective norm) siswa Dikmata 

TNI AL dengan perilaku berisiko 

penularan HIV/AIDS 

Berdasarkan hasil penelitian faktor 

norma subjektif yang dimiliki siswa 

Dikmata TNI AL yang menjadi 

responden dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki faktor norma 

subjektif dalam kategori cukup, yaitu 

sebanyak 8 orang (20%), sedangkan 

yang memiliki kategori baik sebanyak 

25 orang (62,5%), dan yang memiliki 

kategori kurang adalah 7 orang 

(17,5%). Hogg dan Vaugan (2005) 

berpandangan bahwa norma subjektif 



adalah hasil dari persepsi individu 

tentang beliefs yang dimiliki orang 

lain. Menurut Baron dan Bryne 

(2002), norma subjektif adalah 

persepsi individu tentang apakah 

orang lain akan mendukung atau tidak 

terwujudnya tindakan tersebut. 

Norma subjektif juga diartikan 

sebagai persepsi tentang tekanan 

sosial dalam melaksankan perilaku 

tertentu (Feldman, 1995). Norma 

subjektif ditentukan oleh kepercayaan 

individu tentang pendapat orang-

orang yang penting bagi hidupnya 

terhadap perilaku yang di maksud 

apakah mereka setuju atau tidak serta 

ditentukan oleh motivasi untuk 

berperilaku dengan cara yang 

disetujui oleh mereka (orang-orang 

yang penting bagi hidupnya) 

(Crowly, 2005).Dari hasil penelitian 

dan berdasarkan teori yang 

digunakan, dapat diartikan bahwa 

responden yang percaya bahwa 

orang-orang yang dianggap penting 

atau berpengaruh terhadapnya yeti 

keluarga, teman, dan masyarakat akan 

mendukung responden untuk tidak 

berperilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS, sebagian besar orang-

orang yang dianggap penting dalam 

kehidupan responden memberikan 

dukungan dan persetujuan yang 

cukup agar responden tidak 

berperilaku berisiko penularan 

HIV/AIDS. 

3. Faktor kontrol perilaku yang 

dirasakan (perceived behavior 

control siswa Dikmata TNI AL 

dengan Perilaku berisiko 

Penularan HIV/AIDS 

Berdasarkan hasil penelitian faktor 

control perilaku yang dimiliki siswa 

Dikmata TNI AL yang menjadi 

responden dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki faktor Kontrol 

Perilaku dalam kategori cukup, yaitu 

sebanyak 32 orang (80%), sedangkan 

yang memiliki kategori baik sebanyak 

5 orang (12,5%), dan yang memiliki 

kategori kurang adalah 3 orang 

(7,5%).Kontrol perilaku yang 

dirasakan (perceived behavior 

control) adalah persepsi tentang 

kesulitan atau kemudahan dalam 

melaksanakan suatu perilaku 

berdasarkan pada pengalaman 

sebelumnya dan hambatan dalam 

melaksanakan perilaku tertentu 

(Feldman,1995). Kontrol perilaku 

yang dirasakan adalah faktor yang 

sangat berperan dalam memprediksi 

perilaku yang tidak berada dibawah 

kontrol penuh individu tersebut. 

Dalam penelitian ini terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi kontrol 

perilaku yang dirasakan oleh sebagian 

besar responden. Faktor-faktor 

tersebut antara lain : Usia, asal 

daerah, dan jenis pendidikan. Faktor-

faktor tersebut dapat bersifat 

mendukung maupun menghambat 

terbentuknya perilaku pada suatu 

tindakan. Contohnya pendidikan 

semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin kecil dapat berperilaku 

berisiko penularan HIV/AIDS 

dikarenakan pengetahuan yang 

semakin banyak, asal daerah juga 

sangat berpengaruh dikarenakan 

budaya serta adat istiadat suatu 



daerah sangat mempengaruhi 

perilaku seseorang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1. Siswa Dikmata TNI AL memiliki 

sikap (attitude) yang Baik, dan 

Ada hubungan antara sikap 

(attitude) siswa dikmata TNI AL 

terhadap perilaku (behavior)  

berisiko penularan HIV/AIDS 

dengan nilai korelasi 0,012 

2. Siswa Dikmata TNI AL memiliki 

Norma Subjektif (subjective norm) 

yang Baik, dan Ada hubungan 

antara Norma Subjektif 

(subjective norm) terhadap 

perilaku (behavior) berisko 

penularan HIV/AIDS dengan 

nilai korelasi 0,041.  

3. Siswa Dikmata TNI AL memiliki 

kontrol perilaku (perceived 

behavior control) yang cukup, 

dan Ada hubungan antara kontrol 

perilaku (perceived behavior 

control) terhadap perilaku 

berisko penularan HIV/AIDS 

dengan nilai korelasi 0,029 

SARAN 

1. Bagi Kadiskesal TNI AL 

upaya mengurangi penderita 

pada prajurit TNI AL pada 

umumnya  dan khususnya pada 

Tamtama TNI AL kami akan 

merekomendasikan penelitian ini 

kepada Kasatkes kobangdikal 

agar diteruskan kekabagkesprev 

Diskesal yang akan 

direkomendasikan ke Kadiskesal 

mohon Agar lebih digiatkan 

untuk mengadakan upaya-upaya 

promotif untuk pencegahan 

penularan HIV/AIDS pada 

Prajurit TNI AL dengan cara 

memperbanyak penyuluhan-

penyuluhan tentang HIV/AIDS 

serta mengadakan pelatihan-

pelatihan untuk mencegah 

penularan HIV/AIDS setiap  3 

bulan sekali disemua jajaran 

Prajurit TNI AL dari sabang 

sampai merauke. 

2. Bagi Komandan Kobangdikal 

upaya mencegah penyebaran 

penyakit HIV/AIDS pada 

Prajurit Tamtama TNI AL kami 

akan merekomendasikan 

penelitian ini kepada Direktur 

Pendidikan Kobangdikal mohon 

diteruskan kepada Komandan 

Kobangdikal agar mata ajaran 

mengenai bahaya penyakit 

HIV/AIDS dan pencegahannya. 

dimasukkan kedalam kurikulum 

pendidikan Dikmata TNI AL 

dikobangdikal dengan cara 

membuat Panja penyusun 

Kurikulum dan akan dimasukkan 

ke Tahun Ajaran 2015. 
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