
 

ABSTRAK 

David Wahyudi :   Faktor Faktor yang Mempengaruhi Awal Penularan 

HIV/AIDS DiTinjau Dari Faktor Sosial Di Yayasan 

Lentera Minangkabau Support Padang Tahun 2012   

HIV atau Human Immunodeficiency Virus  merupakan virus yang 

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh 

kita untuk melawan segala penyakit yang datang. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan petugas di Yayasan Lentera Minangkabau Padang diperoleh informasi 

bahwa sebagian besar Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mengidap penyakit 

HIV/AIDS disebabkan oleh faktor sosial. Hal ini perlu diatasi supaya penyebaran 

HIV/AIDS dapat dikurangi. Banyak faktor yang menentukan awal penularan 

HIV/AIDS, sehingga dibutuhkan suatu analisis yang dapat melihat pengaruh 

faktor-faktor tersebut secara keseluruhan. Analisis statistika yang dapat digunakan 

untuk mengetahui hubungan internal antar faktor-faktor yang mempengaruhi awal 

penularan HIV/AIDS ditinjau dari faktor sosial di Yayasan Lentera Minangkabau 

Support Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal penularan 

HIV/AIDS ditinjau dari faktor sosial di Yayasan Lentera Minangkabau Support. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan menggunakan analisis faktor. 

Pada penelitian ini populasinya adalah ODHA yang terdaftar di Yayasan Lentera 

Minangkabau Support sebanyak 477 orang dan ODHA yang aktif di Yayasan 

tersebut sebanyak 45 orang, dengan menggunakan teknik total sampling. 

Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner yang terdiri dari 23 variabel. Data 

yang diperoleh diolah menggunakan analisis faktor. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

awal penularan HIV/AIDS ditinjau dari faktor sosial di Yayasan Lentera 

Minangkabau Support Padang ada dua belas faktor, yaitu meniru idola untuk 

berganti pasangan,  meniru artis memakai tato, meniru budaya barat yang suka 

pada sesama jenis (homo/lesbi), melakukan seks bebas jika diajak teman , 

mengkonsumsi alkohol jika bersama teman , ingin sama dengan  idola  memakai 

tato, ingin sama dengan tayangan di TV melakukan seks bebas, ingin sama 

dengan film yang menayangkan prilaku  meminum alkohol, membantu teman  

membelikan narkoba jika teman  butuh, membantu teman  untuk mendapatkan 

pekerja seks komersial (psk), membantu teman  untuk memakai tato dan 

membantu teman  mencari pekerjaan dengan menjadi wanita malam. Faktor 

paling dominan yang mempengaruhi awal penularan HIV/AIDS ditinjau dari 

faktor sosial di Yayasan Lentera Minangkabau Support Padang adalah faktor 

ingin sama dengan tayangan di TV melakukan seks bebas. 
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