
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. HIV/AIDS 

1. Definisi 

HIVyaitu sejenis virusi HIV singkatan dari Human 

Immunodeficiency Virus yaitu sejenis virus yang akan menyerang 

system kekebalan tubuh manusia. Virus HIVakan mulai masuk 

kedalam sel darah putih dan juga merusaknya, sehingga sel darah putih 

yang fungsinya untuk pertahanan terhadap infeksi akan menurun 

jumlahnya. Akibatnya sistem kekebalan tubuh manusia akan menjadi 

lemah dan penderita mudah terkena berbagai penyakit Kondisi ini 

disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). AIDS 

kumpulan gejala penyakit (sindrom) yang didapat akibat turunnya 

kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV ketika individu sudah 

tidak lagi memiliki system kekebalan tubuh, maka semua penyakit 

dapat masuk ke dalam tubuh dengan mudah (infeksi opportunistic). 

Oleh karena itu sistem kekebalan tubuhnya menjad sangat lemah, 

maka penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat 

berbahaya(Ardhiyanti, Y., Novita, L., & Kiki, 2015). 

2. Etiologi pada HIV AIDS 

Menurut (United Stases Preventive Services Task Forcee, 2011) 

etiologi HIV AIDS yaitu berasal dari virus Human Immunodeficiency 

Virus itu sendiri yaitu virus sitopatik yang termasuk ke dalam 

klasifikasi dari family retroviridae, submafili lentiviridae, genuus 

lentivirus. HIV termasuk kedalam struktur family retrovirus yang 

dimana kelompok virus pada RNA memiliki berati dengan molekul 0,7 

kilobase. Kelompok virus ini di bagi menjadi dua yaitu: Group HIV 1 

dani group HIV 2 untuk group hiv 1 dikatakan lebih ganas dan 

membrikan efek kelainan.  

HIV memiliki suatu bagian inti yang bentuknya silindris dan di 

kelilingi dengan lipid bilayer envelope yang memiliki 2 jenis yang 
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disebut glikoprotein 120 dan glikoprotein 41 secara singkat sering 

dikenali gp120, gp41 Protein ini berfungsi paling utama dalam 

memediasi sell CD4+, reseptor kemokin lalu kemungkinan virus ini 

akan melekat pada sel CD4+ yang mengalami infeksi. Ada 2 bagian 

dalam kopi pada RNA dan macam-macam protein serta enzim berarti 

untuk sebuah replikasi, maturasi HIV diantaranya ada p7,p9,024,p17 

dan ada juga reverse transkiptase, integrase, dan protease. Lain hal 

dengan yang namanya retrovirus, ada 9 gen yang di gunakan dalam 

gen untukbisa mengkodeprotein yang penting dan juga enzim. Adapun 

gen paling utama antara lain: gen gag berfungsi untuk memberikan 

kode pada protein inti, dan gen pol untuk memberikankode untuk 

enzim reverse transkiptase, integrase, dan protease, sedangkan gen env 

untuk memberikan kode komponen yang terstruktural pada HIV antara 

lain gliko protein. Lalu untuk replikasi virus dan juga meningkatnya 

tingkat terinfeksi HIV adalah gen rev, nef, vif, vpu, vpr dan 

tat.(Yuliyanasari, 2017) 

3. Penularan HIV/AIDS 

Menularnya penyakit HIV/AIDS bisa terdiri melalui dua cara, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kontak langsung: dimana kontak langsung itu adalah hubungan 

intim dengan penderita HIV/AIDS baik dilakukan secara vaginal 

dan juga anal (anus) 

b. Kontak tidak langsung penularan HIV/AIDS adalah: 

1) Transfuse darah yang berasal dari penderita HIV/AIDS 

langsung. 

2) Penggunaan jarum suntik yang dilakukan secara bergantian 

dengan para penderita HIVAIDS 

3) Ibu hamil yang menderita HIV/AIDS yang bisa menularkan 

kepada bayinya yang dilahirkannya 

4) Pemberian ASI kepada bayi dari seorang ibu yang dinyatakan 

menderita HIV/AIDS. (Obi, 2015) 
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4. Siklus HIV/AIDS 

a. HIV (Human Immunodeficiency Virus) 

Sel pejamu yang terinfeksi olehHIVmemiliki waktu yang sangat 

pendek. Hal ini berarti HIV secara terus menerus menggunakan sel 

pejamu baru untuk mereplikasi diri. Sebanyak 10 milyar virus 

dihasilkan setiap harinya. Serangan pertama HIVl akani tertangkap 

olehi sel dendrite pada membran mukosa dan kulit pada 24 jam 

pertama setelah paparan. Sel yang terinfeksi akan membuat jalur 

untuk ke nodus limfa dan terkadang ke pembuluh darah perifer 

selama 5 hari setelah paparan di mana replikasi virus jadi cepat. 

Siklus hidupnya HIV dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu: 

1) Masuk dan mengikat 

2) Reverse transcriptase 

3) Replikasi  

4) Budding 

5) Maturasi 

b. Stadium HIV/AIDS  

Perjalanan klinis klien dari tahap saat terinfeksi HIV 

sampai dengan fase AIDS, seiring dengan penurunan derajat 

imunitas pada pasien itu, paling utama imunitas seluler dan 

perkiraan penyakit yang sudah kronis.Menurunnya imunitas 

biasanya di ikuti dengan meningkatnya risiko dan tingkat keparaha 

infeksi atau terjangkitnya opportunistic dan suatu keganasan 

penayakit. Dari seluruh orang yang sudah terinfeksi HIV, 

berkembang sebagian yang menjadi AIDS salam waktu 3 tahun 

pertama, 50% setelah menjadi AIDS sesudah 10 tahun, 100% 

pasien HIV  hampir menunjukkan gejala ataupun tanda AIDS 

setelah 13 tahun kemudian. 

Pembagian stadium atau tingkat HIV 

1) Stadium awal pada HIV 
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Pada stadium awal ini maka infeksi yang akan di mulai sejak 

HIV masuk yang mengakibatkan berubahnya serologis saat 

antibody dengan virus itu berganti yang awalnya negatif lalu 

jadi positif. Periode pada rentang waktu saat HIV mulai masuk 

ke tubuh sampai dengan test antibody pada HIV berubah jadi 

positif yaitu selama 1 bulan sampai dengan 3 bulan, 

kemungkinan bisa berlanjut sampai dengan waktu yang cukup 

lama yaitu sampai 6 bulan.  

2) Yang kedua yaitu stadium dengan tanpa gejala atau 

asimptomatik 

Pada stadium ini organ tubuh manusia yang memiliki HIV tidak 

memperlihatkan tanda dan gejala dan untuk waktu tidak 

munculnya gejala ini bisa sampai 5 atau 10 tahun lamanya. Dan 

saat seseorang dengan HIV AIDS ini yang tampak baik-baik 

saja bisa menularkan HIV pada orang lain melalui cairan tubuh 

mereka.  

3) Yang ke tiga yaitu stadium pembesaran pada kelenjar limfe 

Membesarnya kelenjar limfe ini terjadi dalam waktu 1 bulan 

atau lebih, sifatnya menetap dan bisa merata. Pembesaran 

kelenjar limfe ini akan terlihat di beberapa tempat.  

4) Terakhir adalah stadium AIDS 

Setelah memasuki stadium AIDS maka berbagai macam 

penyakit akan muncul contohnya penyakit persyarafan, penyakit 

pada konstitusional dan adanya penyakit infeksi sekunder. 

c. Antiretroviral Theraphy 

HIV menyebabkan terjadinya penurunan kekebalan tubuh 

sehingga pasien rentan terhadap serangan 

opportunisticAntiretroviral (ARV) bisa diberikan pada pasien 

untuk menghentikan aktivitas virus, memulihkan sistem imun 

dan mengurangi terjadinya infeksi opportunistik, dengan 

memperbaiki kualitas dalam hidup dan  usia harapan hidup 
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penderita HIV/AIDS. Maka obat ARV dibagi menjadi beberapa 

golongan yaitu nucleoside reverse transcriptase inhibitor, 

nucleotide reverse transciptase inhibitor, non-nucleoside 

reverse transciptase inhibitor, dan inhibitor protease. 

Untuk mengawali anti retroviral therapy (ART), mempunyai 

syarat yang wajib di penuhi. Syarat yang dipenuhi dalam 

mencegah putusnya obat dan menjadikan efektifitas pengobatan 

terinfeksi HIV dengan hasil tes positif dan terlah di konfirmasi 

lalu akan tercatat, medis memiliki sebuah indikasi, jika tidak 

memenuhi indikasi klinis saat mengawali pengobatan ART, 

kemungkinan dalam waktu selama empat bulan akan 

mengulangi pemeriksaan yaitu CD4, klien yang sudah memiliki 

kriteria diperbolehkan untuk mengikuti pelayanan kesehatan, 

sesudah stabil saat pengobatan terinfeksinya opportunistic klien 

langsung di arahkan untuk mengikuti pengobatan ART, 

persediaan obat yang cukup dan team medis akan memberikan 

perawatan yang maksimal. (Ardhiyanti, Y., Novita, L., & Kiki, 

2015) 

 

B. Konsep Teori Health Belief Model (HBM) 

1. Perkembangan HBM  

Health Belief Model dikemukakan pertama kali oleh Resenstock 

1966, kemudian disempurnakan oleh Becker, dkk 1970 dan 1980 sejak 

tahun 1974.Teori Health Belief Model telah menjadi perhatian para 

peneliti dikarenakan model teori ini merupakan formulasi konseptual 

untuk mengetahui pesepsi individu apakah mereka menerima atau 

tidak tentang kesehatan mereka.Variabel yang dinilai yaitu meliputi 

apakah keinginan individu untuk menghindari kesakitan, kepercayaan 

mereka terdapat usaha agar menghindari penyakit tersebut. 

Konsep utama Health Belief Model adalah perilaku yang sehat 

ditentukan oleh kepercayaan individu atau persepsi tentang penyakit 
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dan sarana yang tersedia untuk menghindari terjadinya suatu 

penyakit.Health Belief Model (HBM) pada awalnya dikembangkan 

pada tahun 1950an dari sekelompok psikolog social di Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat. Dalam bentuk usaha untuk 

menjelaskan kegagalan yang secara luas untuk partisipasi masyarakat 

dalam program pencegahan atau deteksi penyakit.Kemudian, model 

diperluas untuk melihat respon masyarakat terhadap gejala gejala 

penyakit dan bagaimana perilakunya mereka terhadap penyakit yang 

didiagnosa. 

2. Komponen HBM 

Gambaran Health Belief Model terdiri dari 5 dimensi, diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Kerentanan yang dirasakan / Perceived Susceptibility 

Kerentanan yang di rasakan merupakan persepsi kerentanan 

yang mengacu pada kepercayaan seseorang yang memungkinkan 

risiko yang di alami atau memungkinkan menderita suatu 

penyakit.Persepsi terhadap kerentanan ini yaitu suatu persepsi 

terhadap risiko yang dari suatu penyakit untuk seseorang agar 

melakukan tindakan dalam hal mengobati dan mencegah penyakit 

yang dideritanya. Maka dari itu suatu tindakan persepsi yang akan 

diperoleh saat seseorang merasakan suatu kerentanan terhadap 

suatu penyakit yang dialaminya (Glanzn and B. K Viswanath K, 

2008). Seseorang juga mempunyai keyakinan memiliki risiko yang 

tinggi saat terserang penyakit dan lebih mungkin akan melakukan 

suatu tindakan agar dapat mencegah penyakitnya, begitu pula 

sebaliknya saat individu melakukan perilaku yang bisa dikatakan 

tidak sehat dan ia tidak melakukan suatu pencegahan. Maka 

akansemakin besar risiko yang akan dirasakan dan semakin besar 

kemungkinan untuk terlibat ke dalam perilaku untuk mengurangi 

suatu risiko (Hayden, 2017). Hal ini akan mendorong Laki-laki 

Seks Laki-laki melakukan vaksinasi terhadap hepatitis dan akan 
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menggunakan kondom untuk upaya mengurangi suatu kerentanan 

terhadap infeksi HIV/AIDS yang dideritanya (Wolotski, Halkitis & 

Hoff, 2005).  

b. Keseriusan yang dirasakan / Perceived Severity 

Keseriusan yang dirasakan adalah keyakinan tentang 

dampak keparahan yang didapatkan apabila terkena penyakit dan 

membiarkan tidak mengobati penyakitnya.Keseriusan yang 

dirasakan adalah tindakan individu untuk mencari pengobatan dan 

akan mencegah suatu penyakit, karena adanya suatu keseriusan 

dari penyakit yang dirasakan contohnya yaitu saat mengetahui 

bahwa dirinya terkena HIV/AIDS apakah ada kesadaran untuk 

langsung mencari pengetahuan tentang pengobatan HIV/AIDS, 

adanya dampak sosial yang dirasakan dalam pekerjaan yang ia 

jalani contohnya dikucilkan, kehidupan kekeluargaan contohnya 

saat keluarganya mengetahui bahwa dia terkena HIV/AIDS apakah 

keluarganya menjauhi atau mendukung untuk mencari pengetahuan 

pengobatan HIV/AIDS, dan hubungan sosial yang kurang baik 

karena mereka terkena HIV/AIDS (Glanz, Rimer and K, 2008) 

c. Persepsi hambatan / Perceived Barrier 

Persepsi hambatan yang dimaksud adalah keyakinan 

individu untuk melakukan evaluasi terhadap hambatan yang 

dihadapinnya yang mengadopsi suatu perilaku dan seseorang itu 

akan mempertimbangkan apa keuntungan dan konsekuensinya 

yang akan didapatkan saat mendapat perubahan perilaku. 

Hambatan yang dirasakan saat mengetahui bahwa dirinya terkena 

HIV/AIDS hambatan yang mungkin terjadi dikarenakan dari biaya 

yang dikeluarkan (mahal), memakan waktu, merasa sakit, merasa 

kesulitan, tidak nyaman dengan petugas kesehatannya. Untuk 

hambatan yang dirasakan merupakan penentu dari perubahan 

perilaku atau gabungan dari kerentangan dan keparahan yang 

dirasakan akan memberikan kekuatan untuk melakukan suatu 
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tindakan tertentu agar memberikan manfaat sehingga bisa menjadi 

pendorong untuk bertindak. 

d. Manfaat yang dirasakan / Perceived Benefit 

Manfaat yang dirasakan untuk HIV/IADS merupakan 

keyakinan individu bahwa ketika dia merubah perilakunya ke jalan 

yang lebih bermakna hal tersebut mampu mengurangi risiko 

penularan HIV/AIDS ke orang lain. Keuntungan atau manfaat yang 

dirasakan adalah saat seseorang merasa dirinya sangat rentan pada 

suatu penyakit yang dirasakannya, dan akan melakukan suatu 

tindakan untuk pencegahan HIV/AIDS dari beberapa banyak 

keuntungan keefektifan dari suatu tindakan tersebut. Maka semakin 

besar suatu keuntungan yang didapatkan dan semakin besar suatu 

persepsi individu dan juga sebaliknya jika semakin kecil 

keuntungan yang akan diperoleh maka akan semakin kecil juga 

pola persepsi seseorang tersebut (Glanz, Rimer & K, 2008).  

e. Isyarat Bertindak (stimulus) / Cues to Action 

Cues yang artinya isyarat untuk HIV/AIDS yang di maksud 

adalah yang memicu tindakan merupakan salah satu strategi untuk 

mendapatkan informasi dalam melakukan atau mendorong individu 

berperilaku baik.Contoh informasinya adalah media masa, promo 

kesehatan (promkes), poster, label, pendidikan dan gejala yang 

dirasakan oleh individu tersebut.(Victoria, 2017) 

Isyarat untuk bertindak yaitu sesuatu yang terjadi dan 

timbul pemicunya pada suatu perubahan pada perilaku 

individu.Seperti suatu anggota keluarga yang mempunyai suatu 

penyakit, adanya laporan dari suatu media masa, kampanye media 

masa, ataupun saran dari seseorang, bisa juga dalam poster ataupun 

suatu label dalam peringatan tertentu (Heyden, 2017). Maka 

seseorang harus mempunyai kesiapan dalam melakukan suatu 

tindakan yang didasari dari asumsi kerentanan dan keseriusan suatu 
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penyakit, maka akan dilaksanakan jika adanya pengaruh dari suatu 

potensial yang datang dari luar (Glanz, Rimer & K, 2008)  

3. Penerapan Pada Teori Health Belief Model (HBM) 

Health Belief Model adalah perilaku pencegahan yang kaitannya pada 

media yang meliputi dari berbagai perilaku yaitu: pencegahan dalam 

skrining dalam imunisasi, kegunaan HBM dalam imunisasi bisa 

memberikan kesan dan pesan pada individu yang mengikuti atau 

melakukan imunisasi, seperti hal berikut ini: 

a. Terkena penyakit yang memiliki risiko tinggi seperti HIV/AIDS  

b. Saat mengetahui terkena suatu penyakit akan terlibat dalam suatu 

hal yang serius yang akan dirasakan 

c. Mengikuti pengobatan ARV adalah cara yang efektif dalam 

mengobati penyakit HIV/AIDS jika pengobatan dilakukan secara 

rutin 

d. Tidak ada suatu hambatan serius yang melakukan suatu 

pengobatan untuk HIV/AIDS, tetapi ada beberapa hasil dari 

penelitian HBM yang menunjukkan kebalikannya. 

Perkembangan dalam teori HBM menggunakan suatu 

ketertarikan dan kebiasaan pada seseorang seperti sifatnya yang 

nantinya akan dikaitkan dengan perkembangan dalam suatu 

kondisi yang dianggapnya kronis, seperti gaya hidup seseorang 

dengan kebiasaan seks bebas, narkoba dengan jarum suntik secara 

bergantian, perilaku keselamatan untuk tidak menularkan virus 

HIV/AIDS kepada orang lain, penggunaan kondom untuk 

mencegah AIDS. Dalam promosi kesehatan ada suatu penekanan 

dan pencegahan penyakit yang telah dirubah dalam mencari control 

terhadap suatu risiko. HBM ini sudah diterapkan pada 

suatuperilaku dan akan lebih penting untuk mencegah perubahan 

perilaku (Maulana, 2007).  
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C. Faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan 

Perilaku yang sehat dibentuk keberbagai pengaruh seperti pemahaman 

informasi, sikap, yang dialami, kepercayaan, social, budaya. Green (1993) 

dalam (Notoatmodjo, 2014) memberikan klasifikasi pengaruh perilaku 

kesehatan, antara lain:  

1. faktor predisposisy (Predisposing factor) adalah faktor dalam diri 

seseorang maupun sekelompok masyaarakat untuk berperilaku dengan 

mudah dalam menanggapi pemahaman, keyakinan, nilai moral dan 

budayanya. terbentuknya seseorang dalam bertindak point paling 

utama adalah sebuah pengetahuan. 

Presidposing faktor yaitu meliputi suatu pengetahuan, sikap 

masyarakat terhadap kesehatan, kepercayaan (belief) atau keyakinan 

seseorang dalam memanfaatkan suatu layanan atau pelayanan, tingkat 

pendidikan dan suatu pekerjaan. 

2. faktor yang mendukung (Enabling factor) tersedia dan tidak 

tersedianya fasilitas dalam sarana kesehatan untuk lingkungan 

termasuk obat untuk klien, alat yang disterilkan untuk klien dan lain-

lain.  

Enabling faktor yaitu meliputi suatu ketersediaan sarana dan prasarana 

dalam fasilitas yang ada di suatu masyarakat antara lain: Rumah Sakit, 

Puskesmas, Dokter, Bidan, dan keyakinan terhadap pelayanan yang 

lain. 

3. faktor pendorong (Reinforcing factor) Adapun seorang team medis 

yang akan dijadikan sumber referensi tingkah laku dimasyarakat 

tersebut. 

Reinforcing faktor meliputi suatu sikap dan perilaku petugas kesehatan 

dalam tokoh masyarakat dan perundang-undangan yang baik pusat 

maupun disuatu daerah dan mengatur tentang suatu kesehatan, dan 

kelompok yang direferensikan oleh masyarakat yang merupakan 

dukungan atau motivasi. 
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D. Layanan Konseling dengan sukarela atauVCT 

 

1. Definisi VCT 

VCT merupakan dalam pembinaan dengan 2 arah maupun dialog yang 

caranya langsung juga tidak terputus anatara konselor dengan pasienya 

tujuannya guna melakukan pencegahan menularnya HIV, serta 

memberi dukungan secara moral, dan infomasi, serta dukungan yang 

lain kepada pasien dengan ODHA, keluarga dan lingkungan 

sekitarnya. 

2. Adapun Tujuan VCT 

Adapun tujuan VCT yaitu:  

a. Cara dalam mencegah HIV/AIDS  

b. Guna mengurangi perasaan kegelisahan seorang klien, 

meningkatkan anggapan atau pengetahuan bagi seseorang tentang 

factor apa yang meyebabkan orang tersebut tepapar infeksi HIV. 

c. Mengubah perilaku seseorang sejak dini dapat memberi arahan 

kepada mereka untuk masuk ke dalam rancangan program dari 

pelayanan dan juga pendukung yang menjadi aksesuntuk 

mengikuti therapi antiretroviral, serta membantu berkurangnya 

anggapan yang baik atau buruk bagi masyarakat.  

3. Tahapan konseling VCT  

a. Sebelum terdeteksi HIV atau sebelum dilakukannya konseling 

Sebelum konseling ini bisa dikatakan sebagai arahan pencegah 

AIDS, 2 perihal sangat berarti didalam konseling tersebut adalah 

seseorang yang terkena atau penyebab dari mereka bisa 

mempunyai risiko penyakit yang dialami dan bagaimana cara 

seseorang tersebut bisa memahami penyakit yang dialaminya 

dengan benar.  

Bila didapatkan seseorang yang tak mempunyai resiko, sehabis 

mengetahui dengan benar bagaimana AIDS bisa menular, bisa jadi 

klien tersebut membataalkan pemeriksaan selanjutnya. Seorang 
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konsultan harusnya cermat untuk menghadapi klienyang memiliki 

risiko karena untuk kedepannya harus dilakukan secara hati-hati 

dampak apa nantinya jika sudah keluar hasil tesnya. Makna di 

adakannya konsultan sebisa mungkin untuk merubah pola pikir dan 

perilaku klien. Di Negara Amerika Serikat diperlukan bukti berupa 

surat untuk persetujuan pemeriksaan agar klien percaya bahwa ia 

aman dan tidak dipublikasikan. Hal ini yang konsultan harus tahu 

apakah ada seseorang yang berperan sebagai pendukung klien 

dalam menjalani pemeriksaan ini dan menanti hasil test diagnose 

test yang nantinya positif maupun negatif. Disaat klien tidak 

bersama kerabat yang berperan sebagai pendampingnya maka 

konsultan diharapkan mampu berpartisipasi untuk mendampingi 

kliennya. 

4. Tujuan adanya Konseling  

a. Klien mampu memahami benar tentang kegunaan tes HIV/AIDS. 

b. Klien dapat menilai risiko dan mengerti persoalan yang ada pada 

dirinya. 

c. Klien mampu mengurangi rasa kecemasannya. 

d. Klien dapat membuat rencana penyesuaian diri didalam hidupnya. 

e. Klien memilih dan memahami apakah ia bersedia untuk melakukan 

tes darah HIV/AIDS atau tidak. 

5. Prinsip Praktis Konseling pra-tes HIV 

a. motivasi dalam diri dengan HIV AIDS  

Dengan suka rela atau biasa disebut Voluntary lalu dengan secara 

paksa Compulsori punya perbedaan pandangan saat mengalami 

segala sesuatu yang terjadi, dalam waktu sebelum test maupun 

sesudah tes.  

b. Hasil pemeriksaan 

Uji skrining serta tes dikonfirmasi, gejala yang nyata yang tak bisa 

disembuhkan seperti HIV AIDS tapi ada harapan untuk bisa 

diobati yaitu infeksi sekunder. 
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c. Estimasi hasil  

Hasil pengkajian yang berisiko bukan hasil yang di harapkan 

d. Perencanaan sesudah hasilnya keluar 

Klien melihat hasil tes terhadap dirinya, untuk hasilnya bisa berupa 

positif atau negatif, maka hal apa yang akan direncanakan oleh 

klien.  

e. Perencanaan Keputusan  

Klien dapat merencanakan atau memutuskan untuk bersedia atau 

tidak bersedia di ambil darahnya guna dilakukan pemeriksaan 

HIV.(Nursalam, Ninuk, Misutarno, & K, 2018) 

 

E. Perilaku  

1. Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan kegiatan dan aktivitas makhluk hidup yang 

berhubungan.Sebabitu dari segi biologis semua mahkluk hidup dimulai 

dari binatang sampai manusia, mempunyai aktivitas masing-masing. 

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang mempunyai 

bentangan kegiatan yang sangat luas antara lain: bagaimana mereka 

berjalan, berbicara, bekerja, menulis, membaca, berpikir dan 

seterusnya. Secara singkat aktivitas manusia tersebut dikelompokkan 

menjadi 2 yakni: a) aktivitas-aktivitas yang dapat diamati oleh orang 

lain, misalnya: berjalan, bernyanyi, tertawa, dan sebagainya. b) 

aktivitas yang tidak dapat diamati oleh orang lain (dari sisi luar) 

misalnya: berpikir, berfantasi, bersikap, dan sebagainya. 

(Notoatmodjo, S 2010) 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, 

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan 

sebagainya.Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, emosi dan 

persepsi juga termasuk dalam perilaku manusia.Perilaku juga 
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merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan 

tanggapan (respon).Perilaku adalah suatu respon individu terhadap 

suatu stimulan atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai 

frekuensi yang spesifik.Durasinya dan tujuan yang baik disadari 

maupun yang tidak.(Eni, 2019) 

Berdasarkan perilaku kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo 

yang juga mendasarkan pada teori Skinner, mengatakan bahwa 

perilaku kesehatan yang dimaksud yaitu objek yang berkaitan dengan 

sakit atau penyakit lalu direspon oleh seseorang. Kemudian 

dirumuskan bahwa perilaku kesehatan yang terkait dengan yang 

pertama: perilaku pencegahan, penyembuhan penyakit, serta 

pemulihan dari penyakit, yang kedua: perilaku peningkatan kesehatan 

dan yang ketiga: perilaku gizi (makanan dan minuman).  

Perilaku dibedakan menjadi 2: 

Perilaku yang tertutup (Covert Behaviour) Diberikan kedalam hal 

seperti anggapan, pengetahuan, pemahaman, pandangan. Perilaku yang 

terbuka (overt behaviour) Respon orang untuk melangkah dengan 

nyata dan terbuka misalnya meminum obat ketika dirinya merasa sakit, 

sehingga dapat dengan mudah untuk diamati atau dilihat oleh orang 

lain. (S, Notoatmodjo 2010)  

2. Domain Perilaku  

Domain perilaku menurut Benyamin Bloom (1908) dalam 

(Notoatmodjo, 2014) dapat dibagi menjadi tiga domain, pembagian 

yang dilakukan untuk tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan 

atau meningkatkan ketiga domain perilaku, yang terdiri dari ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.  

a. Pengetahuan (knowledge) 

Dari hasil setelah terjadinya maka seseorang memulai dengan 

penglihatan untuk suatu objek secara tertentu. Dengan tidak adanya 

pengetahuan atau pemahaman maka individu tidak akan bisa 
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mengambil keputusan secara dasar dalam mengambil tindakan 

untuk hal yang sedang dihadapi.  

Adapun faktor pengetahuan menurut (wawan, 2010)  yaitu dibedakan 

menjadi 2 antara lain: 

1) Faktor internal 

a) Pendidikan: Pendidikan sangat berpengaruh pada perilaku atau 

tingkah laku seseorang pada pola hidupnya sendiri paling 

utama motivasi sikapnya. Maka semakin tinggi pendidikan 

orang maka akan makin gampang dalam menerima informasi 

tersebut. 

b) Pekerjaaan: Karier adalah suatu cara manusia untuk mencari 

nafkah yang membuat seseorang merasa bosan, harus 

mengulang, dan penuh rintangan. Kerja dilakuin demi 

menopang pribadinya, kebutuhan rumah tangga, orangtua, 

anak dan istri. 

c) Usia: Umur yaitu usia seseorang atau individu terhitung mulai 

dari sejak lahir sampai berulang tahun kembali pada setiap 

tahunya, semakin dewasa umurnya, tingkat kedewasaan 

seseorang dan kekuatan seseorang akan lebih dewasa atau 

cukup mampu berpikir secara logis. 

Untuk perbandingan maka dari itu WHO menganjurkan 

pembangian usia yang menurut tingkat kedewasaannya sebagai 

berikut: 

1. 0 – 14 Tahun   : Bayi dan anak – anak 

2. 15 – 49 Tahun : Orang muda dan dewasa 

3. 50 Tahun ke atas : Orang tua (Notoatmodjo, 2007).  

2) Faktor Eksternal ada dua yaitu: 

a) Factor dari lingkungan: Lingkungan sekitar juga bisa 

mempengaruh perkembangan perilaku seseorang dan 

kelompok. Lingkungan yang mendukung kedalam arah positif 

individu maupun kelompok akanberperilaku baik secara 
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positif, apabila lingkungan sekitar tidak kondusif bisa jadi 

individu mauapun kelompok tersebut akan berperilaku kurang 

baik atau negative. 

b) Sosial budaya: Sistem sosial budaya yang ada dalam 

masyarakat juga mempengaruhi sikap dalam penerimaan 

informasi. (Notoatmodjo, 2010).   

Ada enam tingkatan domain pengetahuan antara lain: 

(1) Tahu (Know) yang diartikan sebagai mengingat kembali 

terhadap suatu materi yang sudah dipelajari 

sebelumnya.  

(2) Memahami (Comprehension) suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui 

dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara 

benar. 

(3) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan guna 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi 

dan kondisi yang sebenarnya.  

(4) Analisis adalah suatu kemampauan untuk menjabarkan 

suatu materi atau objek kedalam komponen-komponen 

tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan ada 

kaitannya dengan yang lain. 

(5) Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam 

suatu bentuk keseluruhan baru. 

(6) Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu 

materi dan objek. 

b. Sikap (Attitude) 

Merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mempunyai 

tiga komponen pokok yaitu: kepercayaan (keyakinan), kehidupan 
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emosional atau evaluasi terhadap suatu objek dan kecenderungan 

untuk bertindak (ten to behave). Adapun sikap yang dibagi menjadi 

4 tingkat: yang pertama receiving atau menerima adalah subyek 

akan mengamati tindakan apa yang diberi oleh obyek. Yang kedua 

ada respon atau responding yang berarti merespon atau member 

sebuah jawaban apabila ada yang tanya dan melakukan tugas yang 

diberi. Ketiga ada valuing atau mendorong orang atau mengajak 

seseorang untuk berdiskusi tentang suatu problem. Yang keempat 

responsible atau tanggung jawab dalam segala keseluruhan atas apa 

yang sudah menjadi pilihannya dan tahu akan resikonya.  

c. Praktik atau tindakan (practice) 

Suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu 

tindakan (overt behavior).Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu 

perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan.(Wellina Sebayang, Destyna Yohana 

Gultom, 2018) 
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F. Kerangka Teori 

 

    

 

   

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori modifikasi dari Health Belief Modelmenurut Victoria S, Z 

(2017)dan teori Lawrence greenmenurut Notoatmodjo (2014). 

 

G. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

Gambaran perilaku pemanfaatan 

Voluntary Counselling and 

TestingVCT) 

Data Demografi : 

1. Usia  

2. Pendidikan  

3. Pekerjaan 

 

Pemanfaatan Voluntary 

Counselling and Testing 

(VCT) 

Cues to Action : 

Untuk mengaktifkan kesiapan 

seseorang untuk melakukan 

pemanfaatan VCT 

 

Perceived Benefits (persepsi 

keuntungan) : 

Pendapat terhadap keuntungan 

pemanfaatan VCT 

Perceived Barriers (Persepsi 

Hambatan) : 

Aspek negatif yang 

menghambat dalam 

melakukan pemanfaatan 

VCT 

Faktor pemanfaatan layanan : Klinik 

VCT 

- Memanfaatkan layanan VCT 

dalam mengikuti penyuluhan, 

konseling, pemeriksaan VCT 

yang tersedia  

Faktor enabling / pendukung: 

- Keyakinannya pada 

ketersediaan sarana 

dan pra sarana 

kesehatan 

- Jarak tempat tinggal ke 

tempat layanan 

Faktor reinforcing / penguat atau pendorong: 

- Sikap dan perilaku petugas kesehatan 

- Dorongan kelompok/teman sebaya 

- Penerimaan stigma & deskriminasi / 

halangan yang dirasakan  

- Perceived benefits (persepsi 

keuntungan) 

- Perceived barriers (persepsi 

hambatan) 

- Cues to action 

(stimulus/bertindak) 

- Enabling (faktor pendukung) 

- Reinforcing(faktor pendorong) 

- Pemanfaatan layanan VCT 
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