
Lampiran 1 



 



Lampiran 2 



 



Lampiran 3 



Lampiran 4 



Lampiran 5 



Lampiran 6  



 



 



 



  



 



 



  



Lampiran 7 

 

KOESIONEIR PENELITIAN 

 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN MASALAH RESIKO 

PENULARAN PADA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA HIV/ AIDS DI 

PUSKESMAS PACAR KELING SURABAYA TAHUN 2018 

 

Tanggal wawancara : 2 Juli 2018    

Pewawancara  : Dwi Kristianingrum 

 

A. Identitas Responden 

1. Umur   : 31 Tahun 

2. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

3. Pendidikan  : SMA 

4. Jenis kelamin  : Perempuan 

5. Alamat   : Jl. Kedung Tarukan 

Daftar Pertanyaan  

 

1. Jelaskan pengertian HIV, menurut anda? 

Penyakit yang disebabkan oleh perilaku seks babas. 

2. Sebutkan cara penularan HIV, menurut anda? 

Hubungan seksual 

3. Sebutkan hal yang tidak dapat menularkan penyakit HIV, menurut anda? 

Tinggal satu rumah, berciuman, makan dengan peralatan yang sama, bersalaman. 

4. Sebutkan cara pencegahan HIV, menurut anda? 

Menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan. 

5. Sebutkan tanda dan gejala HIV, menurut anda? 

Pasien masih belum tau. 

  

NO 



Lampiran 8 

SATUAN ACARA KUNJUNGAN 

 

NAMA                       : Ny. E 

UMUR                       : 31 tahun 

JENIS KELAMIN     : Perempuan 

Kunjung 

an ke 

HARI, 

TANGGAL 

TARGET SASARA

N 

HASIL 

1. Senin, 2 Juli 

2018 

a. Melakukan bina 

hubungan saling 

percaya dengan 

klien dan keluarga. 

b. Mengkaji dan 

menilai tingkat 

pengetahuan pasien 

dan keluarga tentang 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

c. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  keluarga 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. E mengatakan menderita 

penyakit HIV/AIDS mulai tahun 

2017. Ny. E sering memberikan 

makanan yang dari mulutnya ke 

An. A yang berusia 7 bulan. 

Pasien kurang memahami 

tentang penyakit HIV, tanda dan 

gejala, cara penularannya, 

penyebab, dan pencegahannya. 

O: Pasien terlihat bingung 

ketika menjawab pertanyaan 

tentang pengertian, penyebab, 

cara penularan, tanda dan gejala, 

serta pencegahan HIV/AIDS. 

Tekanan Darah : 110/80 mmHg 

Nadi : 80 x/menit 

Suhu : 36oC 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan. 

2. Rabu, 4 Juli 

2018 

a. Menjelaskan 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

b. Melibatkan keluarga 

dalam peningkatan 

pengetahuan 

keluarga untuk 

mengurangi resiko 

penularan 

HIV/AIDS. 

c. Memberikan 

kesempatan untuk 

pasien dan keluarga 

menjelaskan 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. E mengatakan sering 

memberikan makanan yang dari 

mulutnya ke An. A yang berusia 

7 bulan. Pasien kurang 

memahami tentang penyakit 

HIV, tanda dan gejala, cara 

penularannya, penyebab, dan 

pencegahannya. 

O: Pasien terlihat bingung 

ketika menjawab pertanyaan 

tentang pengertian, penyebab, 

cara penularan, tanda dan gejala, 

serta pencegahan HIV/AIDS. 

Tekanan darah : 110/80 mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 80 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P:  Intervensi dilanjutkan  



gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

d. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

3. Jumat, 6 Juli 

2018 

a. Mengkaji kembali 

tingkat pengetahuan 

pasien dan keluarga 

tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

b. Membantu pasien 

serta melibatkan 

keluarga dalam 

peningkatan 

pengetahuan tentang 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

c. Menganjurkan pada 

keluarga  untuk 

tidak memberikan 

makanan yang dari 

mulut pasien ke 

anaknya, melainkan 

menggunakan 

sendok. 

d. Menganjurkan pada 

klien dan keluarga 

agar mau 

memisahkan barang-

barang yang dapat 

terkontaminasi 

dengan cairan 

misalnya, pisau 

cukur, sikat gigi, dll. 

e. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. E mengatakan sudah 

tidak memberikan makanan 

yang dari mulutnya ke anaknya. 

O: Pasien sedikit memahami 

tentang pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, cara penularan, 

serta cara pencegahan 

HIV/AIDS. Pasien masih 

bingung ketika menjawab 

pertanyaan. 

Tekanan darah : 110/80 mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 80 x/menit 

RR : 20 x/meni 

A: Masalah teratasi sebagian 

P:  Intervensi dilannjutkan 



4. Minggu, 8 Juli 

2018 

a. Menanyakan 

kembali kepada 

pasien dan keluarga 

mengenai pemberian 

makanan yang 

dilakukan pasien ke 

anaknya. 

b. Menganjurkan 

keluarga agar tidak 

memberikan 

makanan yang dari 

mulut pasien ke 

anaknya. 

c. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. E mengatakan sedikit 

memahami tentang tentang 

pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala, cara penularan, serta cara 

pencegahan HIV/AIDS. Pasien 

mengatakan sudah tidak 

memberikan makanan yang dari 

mulutnya ke An. A usia 7 bulan. 

O: Pasien sedikit  memahami 

tentang pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, cara penularan, 

serta cara pencegahan 

HIV/AIDS. Pasien masih 

bingung ketika menjawab 

pertanyaan. 

Tekanan darah : 110/80 mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 80 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 10 Juli 

2018 

a. Memberikan 

kesempatan untuk 

pasien dan keluarga 

menjelaskan 

Menganjurkan pada 

pasien untuk tidak 

memberikan 

makanan yang dari 

mulutnya ke 

anaknya. 

b. Menanyakan 

kembali pada pasien 

dan keluarga dalam  

pemberian makanan 

yang dari mulut 

pasien ke anaknya. 

c. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. E mengatakan sudah 

tidak memberikan makanan 

yang dari mulutnya ke An. A 

yang berusia 7 bulan. 

O: Pasien mulai memahami 

tentang pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, cara penularan, 

serta cara pencegahan 

HIV/AIDS. Pasien masih 

bingung ketika menjawab 

pertanyaan. 

Tekanan darah : 110/80 mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 80 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A:  Masalah teratasi 

P:  Intervensi dilanjutkan 



6. 

 

Kamis, 12 Juli 

2018 

a. Menanyakan 

kembali kepada 

pasien dan keluarga 

untuk menjelaskan 

Menganjurkan pada 

pasien untuk tidak 

memberikan 

makanan yang dari 

mulutnya ke 

anaknya. 

b. Menanyakan 

kembali pada pasien 

dan keluarga dalam 

pemberian makanan 

yang dari mulut 

pasien ke anaknya. 

c. Menganjurkan pada 

keluarga untuk 

selalu mengawasi 

pasien meminum 

obat setiap hari, dan 

memberikan saran 

pada pasien untuk 

kontrol secara rutin 

ke puskesmas. 

d. Melakukan 

kolaborasi dengan 

petugas puskesmas 

untuk melakukan 

pemantauan dan 

kunjungan rumah. 

e. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

Pasien dan 

Keluarga 

S: Pasien mengatakan sudah 

memahami tentang pengertian, 

penyebab, cara penularan, tanda 

dan gejala, serta pencegahan 

HIV/AIDS. Pasien sudah tidak 

memberikan makanan melalui 

mulutnya ke  ke An. A berusia 7 

bulan. 

O: Pasien dapat menjawab 

pertanyaan dan menjelaskan 

tentang pengertian, penyebab, 

cara penularan, tanda dan gejala, 

serta pencegahan HIV/AIDS 

dengan benar. 

Tekanan darah : 110/80 mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 80 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A:  Masalah teratasi 

P: Intervensi dihentikan 

lanjutkan follow up 

 

 

  



Lampiran 9 

SATUAN ACARA KUNJUNGAN 

 

NAMA                       : Ny. A 

UMUR                       : 25 tahun 

JENIS KELAMIN     : Perempuan 

Kunjung 

an ke 

HARI, 

TANGGAL 

TARGET SASARAN HASIL 

1. Selasa, 3 Juli 

2018 

d. Melakukan bina 

hubungan saling 

percaya dengan 

klien dan keluarga. 

e. Mengkaji dan 

menilai tingkat 

pengetahuan 

pasien dan 

keluarga tentang 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

f. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga 

Pasien dan 

keluarga 

S: Pasien mengatakan 

masih kurang memahami 

tentang pengertian 

penyebab, tanda dan 

gejala, cara penularan, 

serta cara pencegahan 

HIV/AIDS. 

O: Pasien tampak bingung 

untuk menjawab saat 

ditanya tentang pengertian, 

penyebab, tanda dan 

gejala, cara penularan, 

serta cara pencegahan 

HIV/AIDS. 

Tekanan darah : 100/80 

mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 84 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

2. Kamis,  5 Juli 

2018 

e. Menjelaskan 

tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

f. Melibatkan 

keluarga dalam 

peningkatan 

pengetahuan 

keluarga untuk 

mengurangi resiko 

penularan 

HIV/AIDS. 

g. Memberikan 

kesempatan untuk 

pasien dan 

keluarga 

menjelaskan 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. A mengatakan 

apabila berhubungan 

seksual, suaminya tidak 

mau menggunakan alat 

kontrasepsi, meskipun 

suami sudah mengetahui 

kalau perilaku tersebut 

menular, pasien dan 

keluarga mengatakan 

kurang memahami tentang 

pengertian, tanda dan 

gejala, cara penularannya, 

penyebab, dan pencegahan 

HV/AIDS, Pasien 

mengatakan pernah gonta-

ganti pasangan 

O: Pasien mengalami 

HIV/AIDS mulai tahun 

2014, pasien melakukan 

terapi ARV. Pasien dan 



tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

h. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

keluarga terlihat bingung 

ketika menjawab 

pertanyaan. 

Tekanan darah : 110/80 

mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 84 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

3. Sabtu, 7 Juli 

2018  

f. Mengkaji kembali 

tingkat 

pengetahuan 

pasien dan 

keluarga tentang 

tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

g. Membantu pasien 

serta melibatkan 

keluarga dalam 

peningkatan 

pengetahuan 

tentang tentang 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

h. Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan 

keluarga tentang 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan 

hubungan seksual 

secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

brhubungan 

seksual dengan 

pasien. 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. A mengatakan 

apabila berhubungan 

seksual, suaminya tidak 

mau menggunakan alat 

kontrasepsi, meskipun 

suami sudah mengetahui 

kalau perilaku tersebut 

menular. 

O: Pasien mengalami 

HIV/AIDS mulai tahun 

2014, pasien melakukan 

terapi ARV. Pasien dan 

keluarga sedikit 

memahami ketika 

menjawab pertanyaan 

Tekanan darah : 110/80 

mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 84 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 



i. Menganjurkan 

pada pasien dan 

keluarga untuk 

memisahkan 

barang-barang 

yang dapat 

terkontaminasi 

cairan misalnya, 

pisau cukur, sikat 

gigi, dll. 

j. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

4. Senin, 9 Juli 

2018 

d. Menanyakan 

kepada pasien dan 

keluarga mengenai 

penggunaan alat 

kontrasepsi saat 

berhubungan 

seksual. 

e. Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan 

keluarga tentang 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan 

hubungan seksual 

secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

brhubungan 

seksual dengan 

pasien. 

f. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. A mengatakan 

suami tetap tidak mau 

menggunakan alat 

kontarasepsi saat 

berhubungan seksual. 

O: Pasien mengalami 

HIV/AIDS mulai tahun 

2014, pasien melakukan 

terapi ARV. Pasien dan 

keluarga sudah memahami 

ketika menjawab 

pertanyaan. 

Tekanan darah : 110/80 

mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 84 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 



5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 11 Juli 

2018 

d. Memberikan 

kesempatan untuk 

pasien dan 

keluarga 

menjelaskan 

tentang pengertian, 

penyebab, tanda 

dan gejala, cara 

penularan, serta 

cara pencegahan 

HIV/AIDS. 

e. Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan 

keluarga tentang 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan 

hubungan seksual 

secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

brhubungan 

seksual dengan 

pasien. 

f. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan  

keluarga. 

Pasien dan 

keluarga 

S: Ny. A mengatakan 

suami tidak mau 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

berhubungan seksual. 

O: Pasien dan suami 

mulai memahami dan 

tidak bingung ketika 

menjawab pertanyaan 

tentang pengertian 

penyebab, tanda dan 

gejala, cara penularan, 

serta cara pencegahan 

HIV/AIDS. 

Tekanan darah : 110/80 

mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 84 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

6. 

 

Jumat, 13 Juli 

2018 

f. Menanyakan 

kembali kepada 

pasien dan 

keluarga dalam 

penggunaan alat 

kontrasepsi. 

g. Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan 

keluarga tentang 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan 

hubungan seksual 

secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus 

menggunakan alat 

Pasien dan 

Keluarga 

S: Ny. A mengatakan 

suami tetap tidak mau 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

berhubungan seksual. 

O: Pasien dan keluarga 

sudah tidak bingung dan 

dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar. 

Tekanan darah : 110/80 

mmHg 

Suhu : 36oC 

Nadi : 80 x/menit 

RR : 20 x/menit 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 



kontrasepsi saat 

brhubungan 

seksual dengan 

pasien. 

h. Menganjurkan 

pada keluarga 

untuk mengawasi 

pasien dalam 

meminum obat 

setiap hari, dan 

memberikan saran 

pada pasien agar 

kontrol secara rutin 

di puskesmas. 

i. Melakukan 

kolaborasi dengan 

petugas puskesmas 

untuk melakukan 

pemantauan dan 

kunjungan rumah. 

j. Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan 

keluarga. 

 

 

 

  



Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI HARIAN 

 

Nama Klien : Keluarga Ny. E 

Hari/Tanggal: Senin/ 2 Juli 2018 

No Jam Sebelum Pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

Pendampingan 

1. 08.00 Pasien dan keluarga 

mengetahui tujuan 

kedatangan peneliti. 

Melakukan bina 

hubungan saling 

percaya dengan pasien 

dan keluarga. 

Pasien dan keluarga 

bersedia untuk menjadi 

responden dalam 

penelitian. 

2. 08.30 Pasien dan keluarga 

bersedia untuk menjadi 

responden dan bersedia 

untuk di wawancara. 

Mengkaji tingkat 

pengetahuan keluarga 

tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan HIV/AIDS. 

Keluarga kurang 

mengetahui tentang 

tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta pencegahan 

HIV/AIDS. 

3 09.00 Pasien selalu rutin dan 

tepat waktu dalam 

meminum obat. 

Menganjurkan pada 

keluarga untuk 

mengawasi pasien 

dalam meminum obat 

setiap hari, dan 

memberikan saran pada 

pasien agar kontrol 

secara rutin di 

puskesmas. 

Keluarga setuju untuk 

mengawasi pasien 

meminum obat tepat 

waktu, pasien setuju 

untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin 

3. 10.30 Tanda-tanda vital 

keluarga :  

Tn.  H (Tekanan darah : 

120/70 mmHg, Suhu: 

36,5oC, Nadi: 84 

x/menit, RR: 20 

x/menit) 

Ny. E  (Tekanan darah : 

110/80 mmHg, Suhu: 

36oC, Nadi: 82 x/menit 

RR: 20 x/menit ) 

An. A (Suhu: 36oC, 

Nadi: 90 x/menit, RR: 

25 x/menit ) 

An. A  (Suhu: 36oC, 

Nadi: 110 x/menit, RR: 

40 x/menit) 

Melakukan observasi 

tanda-tanda vital pada 

pasien dan keluarga 

Hasilnya:  

Tn.  H (Tekanan darah : 

120/80 mmHg, Suhu: 

36oC, Nadi: 84 x/menit, 

RR: 20 x/menit) 

Ny. E  (Tekanan darah : 

110/80 mmHg, Suhu: 

36oC, Nadi: 80 x/menit 

RR: 20 x/menit ) 

An. A (Suhu: 36oC, 

Nadi: 90 x/menit, RR: 25 

x/menit ) 

An. A  (Suhu: 36oC, 

Nadi: 110 x/menit, RR: 

40 x/menit) 

 

Nama klien : Keluarga Ny. E 



Hari/tanggal: Selasa/ 4 Juli 2018 

No Jam Sebelum 

Pendampingan 

Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

Pendampingan 

1. 09.00 Ny. E dan keluarga 

bersedia untuk menjadi 

responden dan bersedia 

untuk di wawancara. 

Mengkaji tingkat 

pengetahuan keluarga 

tentang penyakit 

HIV/AIDS. 

Keluarga kurang 

mengetahui tentang 

penyakit HIV/AIDS. 

2. 09.30 Keluarga dan pasien 

masih bingung 

menjelaskan 

bagaimana pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Memberikan 

penjelasan tentang 

HIV/AIDS yang 

meliputi pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga sedikit 

memahami tentang 

HIV/AIDS seperti 

pengertian, penyebab, 

cara penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan HIV/AIDS. 

3. 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga :  

Tn.  H (Tekanan darah 

: 120/70 mmHg, Suhu: 

36,5oC, Nadi: 84 

x/menit, RR: 20 

x/menit) 

Ny. E  (Tekanan darah 

: 110/80 mmHg, Suhu: 

36oC, Nadi: 82 x/menit 

RR: 20 x/menit ) 

An. A (Suhu: 36oC, 

Nadi: 90 x/menit, RR: 

25 x/menit ) 

An. A  (Suhu: 36,7oC, 

Nadi: 100 x/menit, RR: 

40 x/menit) 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada pasien 

dan keluarga. 

Hasilnya:  

Tn.  H (Tekanan darah : 

120/80 mmHg, Suhu: 

36,5oC, Nadi: 80 

x/menit, RR: 20 

x/menit) 

Ny. E  (Tekanan darah : 

120/80 mmHg, Suhu: 

36,2oC, Nadi: 82 

x/menit RR: 20 x/menit 

) 

An. A (Suhu: 36oC, 

Nadi: 90 x/menit, RR: 

25 x/menit ) 

An. A  (Suhu: 36,7oC, 

Nadi: 100 x/menit, RR: 

40 x/menit) 

 

  



Nama Klien : Keluarga Ny. E 

Hari/tanggal: Jumat/ 6 Juli 2018 

No. Jam Sebelum pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dan pasien masih 

bingung menjelaskan 

tentang penyebab, cara 

penularan, tanda dan gejala, 

serta pencegahan 

HIV/AIDS. 

Mengkaji kembali 

tingkat pengetahuan 

keluarga tentang 

tentang penyebab, 

cara penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga dan pasien sedikit 

memahami  tentang tentang 

penyebab, cara penularan, 

tanda dan gejala, serta 

pencegahan HIV/AIDS. 

2.  09.30 Keluarga sedikit mengetahui 

tentang cara penularan 

HIV/AIDS. 

Memberikan 

penjelasan kepada 

keluarga tentang 

tentang pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga mulai mengetahui 

cara penularan HIV/AIDS. 

3 10.00 Keluarga masih belum 

melakukan cara untuk 

mencegah terjadinya 

penularan HIV/AIDS. 

1. Menganjurkan 

pada keluarga 

agar tidak 

memberikan 

makanan yang 

dari mulut pasien 

ke anaknya. 

2. Menganjurkan 

pada pasien untuk 

memisahkan 

barang-barang 

yang dapat 

terkontaminasi 

cairan. 

Keluarga setuju untuk 

melakukan cara agar tidak 

tertular penyakit HIV/AIDS 

pada anggota keluarganya. 

 

4 10.30 Tanda-tanda vital keluarga: 

Tn. H (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 80x/ 

menit, Suhu: 36,4º C, RR: 

20x/ menit), Ny. E (Tekanan 

darah: 90/70 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,5º C, 

RR: 20x/ menit), An. A 

(Nadi: 88x/ menit, S: 36,2º 

C, RR: 25x/ menit), An. A 

(Nadi: 100x/ menit, Suhu: 

36,5º C, RR: 38x/ menit). 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

keluarga. 

Hasil: 

Tn. H (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 80x/ 

menit, Suhu: 36,4º C, RR: 

20x/ menit), Ny. E (Tekanan 

darah: 90/70 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,5º C, 

RR: 20x/ menit), An. A 

(Nadi: 88x/ menit, S: 36,2º C, 

RR: 25x/ menit), An. A 

(Nadi: 100x/ menit, Suhu: 

36,5º C, RR: 38x/ menit). 

 



Nama Klien : Keluarga Ny. E 

Hari/Tanggal: Minggu/8 Juli 2018 

No. Jam  Sebelum pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dan pasien 

sudah memahami tentang 

cara penularan dan cara 

pencegahan penyakit 

HIV/AIDS. 

Menganjurkan 

pada keluarga agar 

tidak memberikan 

makanan yang dari 

mulut pasien ke 

anaknya. 

Keluarga dan pasien 

setuju untuk melakukan 

cara untuk mengurangi 

resiko penularan 

penyakit HIV/AIDS. 

2 09.30 Keluarga sudah mengerti 

bagaimana cara untuk 

mengurangi resiko 

penularan. 

Menanyakan 

kembali kepada 

pasien dan keluarga 

mengenai 

pemberian 

makanan yang 

dilakukan pasien ke 

anaknya. 

Keluarga sudah tidak 

memberikan makanan 

yang dari mulut pasien 

ke anaknya. 

3 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga : 

Tn. H (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,5º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

82x/ menit, Suhu: 36,2º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

A (Nadi: 90x/ menit, S: 

36º C, RR: 25x/ menit), 

An. A (Nadi: 100x/ 

menit, Suhu: 36,7º C, 

RR: 38x/ menit). 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien keluarga. 

Hasil: 

Tn. H (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,5º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

82x/ menit, Suhu: 36,2º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

A (Nadi: 90x/ menit, S: 

36º C, RR: 25x/ menit), 

An. A (Nadi: 100x/ 

menit, Suhu: 36,7º C, 

RR: 38x/ menit). 

 

  



Nama Klien : Keluarga Ny. E 

Hari/Tanggal: Selasa/ 10 Juli 2018 

No. Jam  Sebelum 

pendampingan 

Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dan pasien 

setuju untuk melakukan 

cara untuk mengurangi 

resiko penularan 

penyakit HIV/AIDS. 

Menganjurkan pada 

keluarga agar tidak 

memberikan 

makanan yang dari 

mulut pasien ke 

anaknya. 

Keluarga sudah tidak 

memberikan makanan 

yang dari mulut pasien 

ke anaknya. 

2 09.30 Keluarga dapat 

menjelaskan 

bagaimana cara untuk 

mengurangi resiko 

penularan  

Memberikan 

kesempatan untuk 

pasien dan keluarga 

menjelaskan tentang 

cara penularan dan 

cara pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga dan pasien 

sudah bisa menjelaskan 

tentang cara penularan 

dan pencegahan penyakit 

HIV/AIDS. 

3 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga : 

Tn. H (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36,4º 

C, RR: 20x/ menit), 

Ny. E (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,2º 

C, RR: 20x/ menit), 

An. A (Nadi: 98x/ 

menit, S: 36º C, RR: 

25x/ menit), An. A 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 40x/ 

menit). 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan keluarga 

Hasil: 

Tn. H (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36,4º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

E (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,2º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

A (Nadi: 98x/ menit, S: 

36º C, RR: 25x/ menit), 

An. A (Nadi: 100x/ 

menit, Suhu: 36º C, RR: 

40x/ menit). 

 



Nama Klien : Keluarga Ny. E 

Hari/Tanggal: Kamis/ 12 Juli 2018 

No. Jam  Sebelum pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dan pasien 

bersedia untuk 

melakukan cara untuk 

mengurangi resiko 

penularan penyakit 

HIV/AIDS. 

Menganjurkan pada 

keluarga dalam 

pemberian makanan 

yang dari mulut 

pasien ke anaknya. 

Keluarga sudah tidak 

memberikan makanan 

yang dari mulut pasien 

ke anaknya. 

2 09.30 Pasien selalu rutin dan 

tepat waktu dalam 

meminum obat. 

Menganjurkan pada 

keluarga untuk 

mengawasi pasien 

dalam meminum 

obat setiap hari, dan 

memberikan saran 

pada pasien agar 

kontrol secara rutin 

di puskesmas. 

Keluarga setuju untuk 

mengawasi pasien 

meminum obat tepat 

waktu, pasien setuju 

untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin. 

3 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga: 

Tn. H (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,5º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

82x/ menit, Suhu: 36,2º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

A (Nadi: 90x/ menit, S: 

36º C, RR: 25x/ menit), 

An. A (Nadi: 100x/ 

menit, Suhu: 36,7º C, 

RR: 38x/ menit). 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan keluarga. 

Hasil: 

Tn. H (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36,5º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

82x/ menit, Suhu: 36,2º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

A (Nadi: 90x/ menit, S: 

36º C, RR: 25x/ menit), 

An. A (Nadi: 100x/ 

menit, Suhu: 36,7º C, 

RR: 38x/ menit). 

 

 

 

  



LEMBAR OBSERVASI HARIAN 

Nama Klien : Keluarga Ny. A 

Hari/Tanggal: Selasa/ 3 Juli 2018 

No Jam Sebelum Pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

Pendampingan 

1. 08.00 Ny. A dan keluarga 

mengetahui tujuan 

kedatangan peneliti. 

Melakukan bina 

hubungan saling 

percaya dengan 

pasien dan keluarga. 

Ny. A dan keluarga 

bersedia untuk menjadi 

responden dalam 

penelitian. 

2. 08.30 Pasien dan keluarga 

bersedia untuk menjadi 

responden dan bersedia 

untuk di wawancara. 

Mengkaji tingkat 

pengetahuan 

keluarga tentang 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda dan 

gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga kurang 

mengetahui tentang 

pengertian, penyebab, 

cara penularan, tanda dan 

gejala, serta pencegahan 

HIV/AIDS. 

3 09.00 Pasien selalu rutin dan 

tepat waktu dalam 

meminum obat. 

Menganjurkan pada 

keluarga untuk 

mengawasi pasien 

dalam meminum 

obat setiap hari, dan 

memberikan saran 

pada pasien agar 

kontrol secara rutin 

di puskesmas. 

Keluarga setuju untuk 

mengawasi pasien 

meminum obat tepat 

waktu dan pasien setuju 

untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin. 

4. 09.30 Tanda-tanda vital 

keluarga :  

Tn. E (Tekanan darah: 

130/80 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

A (Tekanan darah: 

100/80 mmHg, Nadi: 

84x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

D (Nadi: 94x/ menit, S: 

36º C, RR: 28x/ menit), 

An. N (Nadi: 100x/ 

menit, Suhu: 36º C, RR: 

30x/ menit). 

Melakukan observasi 

tanda-tanda vital 

pada pasien dan 

keluarga. 

Hasilnya:  

Tn. E (Tekanan darah: 

130/80 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º C, 

RR: 20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 100/80 

mmHg, Nadi: 84x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 20x/ 

menit), An. D (Nadi: 

94x/ menit, S: 36º C, RR: 

28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 30x/ 

menit). 

 

  



Nama klien : Keluarga Ny. A 

Hari/tanggal: Kamis/ 5 Juli 2018 

No Jam Sebelum 

Pendampingan 

Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

Pendampingan 

1. 08.00 Pasien dan keluarga 

bersedia untuk menjadi 

responden dan bersedia 

untuk di wawancara. 

Mengkaji tingkat 

pengetahuan keluarga 

tentang penyakit 

HIV/AIDS. 

Keluarga kurang 

mengetahui tentang 

penyakit HIV/AIDS. 

2. 08.30 Keluarga kurang 

mengetahui cara 

penularan HIV/AIDS. 

Memberikan 

penjelasan tentang 

HIV/AIDS yang 

meliputi penyebab, 

cara penularan, 

pencegahan, serta 

tanda dan gejala. 

Keluarga dapat 

memahami tentang 

HIV/AIDS seperti 

penyebab, cara 

penularan, pencegahan, 

serta tanda dan gejala. 

3. 09.00 Tanda-tanda vital 

keluarga :  

Tn. E (Tekanan darah: 

130/90 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), 

Ny. A (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

84x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), 

An. D (Nadi: 90x/ 

menit, S: 36,5º C, RR: 

28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36,3º C, RR: 

30x/ menit). 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada pasien 

dan keluarga 

Hasilnya:  

Tn. E (Tekanan darah: 

130/90 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), Ny. 

A (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

84x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), An. 

D (Nadi: 90x/ menit, S: 

36,5º C, RR: 28x/ 

menit), An. N (Nadi: 

100x/ menit, Suhu: 

36,3º C, RR: 30x/ 

menit). 

 

  



Nama Klien : Keluarga Ny. A 

Hari/tanggal: Sabtu/ 7 Juli 2018 

No

. 

Jam Sebelum pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 18.30 Keluarga dan pasien 

masih bingung 

menjelaskan cara 

penularan HIV/AIDS. 

Mengkaji kembali 

tingkat 

pengetahuan 

keluarga tentang 

cara penularan 

penyakit 

HIV/AIDS. 

Keluarga dan pasien 

sedikit memahami  

tentang cara penularan, 

penyakit HIV/AIDS. 

2.  19.00 Keluarga sedikit 

memahami tentang cara 

penularan HIV/AIDS. 

Memberikan 

penjelasan kepada 

keluarga tentang 

pengertian, 

penyebab, cara 

penularan, tanda 

dan gejala, serta 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga mulai 

memahami tentang cara 

penularan HIV/AIDS. 

3 19.30 Keluarga masih belum 

melakukan cara untuk 

mencegah terjadinya 

penularan HIV/AIDS. 

Menganjurkan 

pada pasien dan 

keluarga untuk  

memisahkan 

barang-barang 

yang dapat 

terkontaminasi 

cairan. 

Keluarga setuju untuk 

melakukan cara agar 

tidak tertular penyakit 

HIV/AIDS pada anggota 

keluarganya, kecuali 

dalam penggunaan alat 

kontrasepsi. 

 

4 20.00 Tanda-tanda vital 

keluarga : 

Tn. E (Tekanan darah: 

130/90 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º C, 

RR: 20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 110/80 

mmHg, Nadi: 84x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 20x/ 

menit), An. D (Nadi: 

90x/ menit, S: 36,5º C, 

RR: 28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36,3º C, RR: 30x/ 

menit). 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan 

keluarga. 

Hasil: 

Tn. E (Tekanan darah: 

130/90 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º C, 

RR: 20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 110/80 

mmHg, Nadi: 84x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 20x/ 

menit), An. D (Nadi: 

90x/ menit, S: 36,5º C, 

RR: 28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36,3º C, RR: 30x/ 

menit). 

 

  



Nama Klien : Keluarga Ny. A 

Hari/Tanggal: Senin/ 9 Juli 2018 

No. Jam  Sebelum 

pendampingan 

Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dan pasien 

tidak menggunakan 

alat kontrasepsi saat 

berhubungan seksual, 

meskipun sudah 

mengetahui perilaku 

tersebut menular.  

Menanyakan kepada 

pasien dan keluarga 

mengenai penggunaan 

alat kontrasepsi saat 

berhubungan seksual. 

Keluarga tidak mau 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

berhubungan seksual 

dengan pasien. 

2 09.30 Keluarga masih tidak 

menggunakan alat 

kontrasepsi saat 

berhubungan seksual. 

Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan keluarga 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan hubungan 

seksual secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus menggunakan 

alat kontrasepsi saat 

berhubungan seksual 

dengan pasien. 

Keluarga menolak dalam 

penggunaan alat 

kontrasepsi. 

3 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga : 

Tn. E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), 

Ny. A (Tekanan 

darah: 110/80 mmHg, 

Nadi: 84x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 20x/ 

menit), An. D (Nadi: 

90x/ menit, S: 36º C, 

RR: 28x/ menit), An. 

N (Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 30x/ 

menit) 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada pasien 

dan keluarga. 

Hasil: 

Tn. E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º C, 

RR: 20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 110/80 

mmHg, Nadi: 84x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 20x/ 

menit), An. D (Nadi: 

90x/ menit, S: 36º C, RR: 

28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 30x/ 

menit) 

 

  



Nama Klien : Keluarga Ny. A 

Hari/Tanggal: Rabu/ 11 Juli 2018 

No. Jam  Sebelum 

pendampingan 

Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dapat 

menjelaskan 

bagaimana cara untuk 

mengurangi resiko 

penularan. 

Memberikan 

kesempatan untuk 

pasien dan keluarga 

menjelaskan tentang 

pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, cara 

penularan, serta cara 

pencegahan 

HIV/AIDS. 

Keluarga dan pasien 

sudah bisa menjelaskan 

tentang cara penularan 

dan gejala, serta 

pencegahan. 

2 09.30 Keluarga tidak mau 

menggunakan alat 

kontrasepsi. 

Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan keluarga 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan hubungan 

seksual secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus menggunakan 

alat kontrasepsi saat 

berhubungan seksula 

dengan pasien. 

Keluarga masih menolak 

untuk menggunakan alat 

kontrasepsi. 

3 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga : 

Tn. E (Tekanan 

darah: 130/90 mmHg, 

Nadi: 88x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 

20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

84x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), 

An. D (Nadi: 90x/ 

menit, S: 36,5º C, 

RR: 28x/ menit), An. 

N (Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36,3º C, RR: 

30x/ menit). 

Melakukan observasi 

tanda-tanda vital pada 

pasien dan keluarga. 

Hasil: 

Tn. E (Tekanan darah: 

130/90 mmHg, Nadi: 

88x/ menit, Suhu: 36º C, 

RR: 20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 110/80 

mmHg, Nadi: 84x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 20x/ 

menit), An. D (Nadi: 

90x/ menit, S: 36,5º C, 

RR: 28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36,3º C, RR: 30x/ 

menit). 

 

  



Nama Klien : Keluarga Ny. A 

Hari/Tanggal: Jumat/ 13 Juli 2018 

No. Jam  Sebelum pendampingan Kegiatan 

Pendampingan 

Hasil setelah 

pendampingan 

1. 09.00 Keluarga dan pasien 

bersedia untuk 

melakukan cara untuk 

mengurangi resiko 

penularan penyakit 

HIV/AIDS, kecuali 

dalam penggunaan alat 

kontrassepsi. 

Memberikan 

pemahaman pada 

pasien dan keluarga 

resiko penularan 

HIV/AIDS dengan 

melakukan 

hubungan seksual 

secara bebas, 

sehingga keluarga 

harus menggunakan 

alat kontrasepsi saat 

berhubungan seksula 

dengan pasien. 

Keluarga masih menolak 

dalam menggunakan alat 

kontrasepsi untuk 

mengurangi resiko 

penularan penyakit 

HIV/AIDS. 

2 09.30 Pasien selalu rutin dan 

tepat waktu dalam 

meminum obat. 

Menganjurkan pada 

keluarga untuk 

mengawasi pasien 

dalam meminum 

obat setiap hari, dan 

memberikan saran 

pada pasien agar 

kontrol secara rutin 

di puskesmas. 

Keluarga setuju untuk 

mengawasi pasien 

meminum obat tepat 

waktu dan pasien setuju 

untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin. 

3 10.00 Tanda-tanda vital 

keluarga: 

Tn. E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

84x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), 

Ny. A (Tekanan darah: 

110/80 mmHg, Nadi: 

80x/ menit, Suhu: 36º 

C, RR: 20x/ menit), 

An. D (Nadi: 90x/ 

menit, S: 36º C, RR: 

28x/ menit), An. N 

(Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 30x/ 

menit). 

 

Melakukan 

pemeriksaan tanda-

tanda vital pada 

pasien dan keluarga. 

Hasil: 

Tn. E (Tekanan darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 

84x/ menit, Suhu: 36º C, 

RR: 20x/ menit), Ny. A 

(Tekanan darah: 110/80 

mmHg, Nadi: 80x/ 

menit, Suhu: 36º C, RR: 

20x/ menit), An. D 

(Nadi: 90x/ menit, S: 36º 

C, RR: 28x/ menit), An. 

N (Nadi: 100x/ menit, 

Suhu: 36º C, RR: 30x/ 

menit). 
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SAP (SATUAN ACARA PENYULUHAN) 

HIV/AIDS 

 

Pokok Bahasan : HIV/AIDS 

Sub Pokok Bahasan  : Cara penularan HIV/AIDS 

Hari /Tanggal   :  Juli 2018 

Waktu    : 30 menit 

Sasaran   : Klien dan Keluarga HIV/AIDS  

Tempat   : Rumah Klien  

Penyuluh   : Mahasiswa Peneliti 

 

A. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah diberikan Pendidikan Kesehatan diharapkan klien dan keluarga dapat 

memahami tentang cara penularan HIV/AIDS dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari 

– hari. 

B. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan (Penkes) selama 1 x 30 menit diharapkan 

keluarga dapat : 

1. Menjelaskan apa pengertian HIV/AIDS 

2. Menjelaskan apa faktor resiko penyebab HIV/AIDS 

3. Menjelaskan cara penularan HIV/AIDS 

4. Menjelaskan apa saja tanda dan gejala HIV/AIDS 

5. Mengetahui pencegahan HIV/AIDS 

C. Garis Besar Materi Penyuluhan 



1. Menjelaskan apa pengertian HIV/AIDS 

2. Menjelaskan apa faktor resiko penyebab HIV/AIDS 

3. Menjelaskan cara penularan HIV/AIDS 

4. Menjelaskan apa saja tanda dan gejala HIV/AIDS 

5. Mengetahui pencegahan HIV/AIDS 

D. Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

E. Media/Alat Bantu 

Leaflet. 

F. Kegiatan Penyuluhan 

No Tahap Waktu Kegiatan Penyuluhan Sasaran 

1 Pembukaan 3 menit 1. Mengucapkan salam 

2. Memperkenalkan diri 

3. Menjelaskan tujuan 

penyuluhan kesehatan 

4. Menyampaikan materi 

penyuluhan 

5. Apersepsi dengan cara 

menggali pengetahuan yang 

dimiliki sasaran tentang 

penyakit HIV/AIDS 

Menjawab salam, 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

2 Pelaksanaan 25 menit 1. Menjelaskan materi tentang 

pengertian HIV/AIDS 

2. Menjelaskan faktor resiko 

penyebab HIV/AIDS 

3. Menjelaskan tentang cara 

penularan HIV/AIDS 

4. Menjelaskan tentang  tanda 

dan gejala HIV/AIDS. 

5. Menjelaskan tentang 

pencegahan HIV/AIDS 

6. Memberi kesempatan kepada 

peserta untuk bertanya 

Menyimak, 

mengajukan 

pertanyaan  dan 

mendemonstrasik

an 

3 Penutup 2 menit 1. Menyimpulkan materi 

2. Mengakhiri kegiatan 

3. Menutup dengan salam 

Mendengarkan, 

menjawab 

pertanyaan, dan 

menjawab salam 



 

G. Evaluasi 

Menanyakan kembali tentang materi yang telah dijelaskan kepada masyarakat tentang : 

1. Apa pengertian dari penyakit HIV/AIDS ? 

Jawaban : Penyakit infeksius yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency 

Virus (HIV) yang menyerang sistem kekebalan tubuh. 

2. Sebutkan faktor resiko penyebab HIV/AIDS ? 

Jawaban : Hubungan seksual secara heteroseksualitas maupun homoseksualitas, 

penggunaan jarum suntik dan parenatal dan perinatal dari ibu kepada anaknya. 

3. Sebutkan cara penularan HIV/AIDS ? 

Jawaban : 

1) Cara penularan: 

a. Hubungan seksual secara bebas (tanpa menggunakan alat kontrasepsi) 

b. Berganti-ganti pasangan seksual 

c. Penggunaan jarum suntik secara bergantian 

d. Parenatal dan perinatal dari ibu kepada anaknya 

e. Transfusi darah dan transplantasi organ 

f. Makan dari makanan yang telah dikunyah oleh penderita HIV/AIDS 

g. Digigit oleh orang yang terinfeksi HIV/AIDS sampai berdarah 

h. Bersentuhan antara luka/kulit rusak terhadap darah dengan orang yang 

terinfeksi HIV/AIDS 

i. Pada saat berciuman dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS 

2) Hal yang tidak dapat menularkan HIV: 

a. Tinggal serumah 

b. Berenang dalam satu kolam 



c. Toilet bersama 

d. Makan bersama 

e. Berciuman 

f. Berpelukan 

g. Bersalaman 

h. Gigitan nyamuk 

4. Sebutkan tanda dan gejala dari penyakit HIV/AIDS ? 

Jawaban : Pembesaran kelenjar getah bening di beberapa tempat yang menetap, 

berat badan menurun <10%, ulkus atau jamur di mulut, herpes zoster dalam lima 

tahun terakhir, sinusitis rekuren, berat badan menurun >10%, terjadi diare kronis 

yang berlangsung lebih dari satu bulan, demam berkepanjangan lebih dari satu 

bulan, gejala-gejala infeksi pneumosistosis, TBC, kriptokokosis, dan infeksi 

lainnya sebagai komplikasi turunnya sistem imun. 

  



5. Sebutkan cara pencegahan dari penyakit HIV/AIDS ? 

Jawaban : 

1) Abstinentia: Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. 

2) Be faithful: Tidak gonta-ganti pasangan. 

3) Condom: Memakai kondom saat melakukan hubungan seksual 

4) Don’t drugs: Tidak mengkonsumsi narkoba. 

5) Education: Aktif mencari informasi yang benar. 

Lampiran 

HIV/AIDS 

1. Pengertian HIV/AIDS 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan retrovirus yaitu virus yang 

mempunyai enzim revese transkriptase yang memungkinkan virus ini untuk mengubah 

informasi genetiknya yang berada dalam ribonukleat (RNA) ke dalam bentuk 

deoksibonukleat (DNA) (Widyanto dan Triwibowo, 2013). 

2. Faktor resiko penyebab HIV/AIDS 

Faktor risiko penularannya HIV/AIDS yang terjadi, yaitu :  

1) Hubungan seksual secara heteroseksualitas maupun homoseksualitas. 

2) Penggunaan jarum suntik.  

3) Parenatal dan perinatal dari ibu kepada anaknya (Guerrant el. al, 2011 & 

Volberding et. al, 2008).  

3. Cara penularan HIV/AIDS 

1) Cara penularan: 

a. Hubungan seksual secara bebas (tanpa menggunakan alat kontrasepsi) 

b. Berganti-ganti pasangan seksual 

c. Penggunaan jarum suntik secara bergantian 



d. Parenatal dan perinatal dari ibu kepada anaknya 

e. Transfusi darah dan transplantasi organ 

f. Makan dari makanan yang telah dikunyah oleh penderita HIV/AIDS 

g. Digigit oleh orang yang terinfeksi HIV/AIDS sampai berdarah 

h. Bersentuhan antara luka/kulit rusak terhadap darah dengan orang yang terinfeksi 

HIV/AIDS 

i. Pada saat berciuman dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS 

2) Hal yang tidak dapat menularkan HIV: 

a. Tinggal serumah 

b. Berenang dalam satu kolam 

c. Toilet bersama 

d. Makan bersama 

e. Berciuman 

f. Berpelukan 

g. Bersalaman 

h. Gigitan nyamuk 

4. Tanda dan gejala HIV/AIDS 

Menurut Soedarto (2009), gejala klinis HIV adalah sebagai berikut: 

a. HIV Stadium I : pembesaran kelenjar getah bening di beberapa tempat yang 

menetap. 

b. HIV Stadium II : Berat badan menurun <10%, ulkus atau jamur di mulut, herpes 

zoster dalam lima tahun terakhir, sinusitis rekuren. 

c. HIV Stadium III : Berat badan menurun >10%, terjadi diare kronis yang berlangsung 

lebih dari satu bulan, demam berkepanjangan lebih dari satu bulan. 



d. HIV Stadium IV : Berat badan menurun >10%, gejala-gejala infeksi pneumosistosis, 

TBC, kriptokokosis, herpes zoster dan infeksi lainnya sebagai komplikasi turunnya 

sistem imun. 

5. Pencegahan HIV/AIDS 

a. Abstinentia: Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. 

b. Be faithful: Tidak gonta-ganti pasangan. 

c. Condom: Memakai kondom saat melakukan hubungan seksual 

d. Don’t drugs: Tidak mengkonsumsi narkoba. 

e. Education: Aktif mencari informasi yang benar. 
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Penyakit infeksius yang disebabkan 

oleh Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh. 

 

 

 

1. Hubungan seksual secara bebas 

(tanpa menggunakan alat 

kontrasepsi). 

2. Berganti-ganti pasangan seksual. 

3. Penggunaan jarum suntik secara 

bergantian. 

4. Parenatal dan perinatal dari ibu 

kepada anaknya. 

5. Tranfusi darah, transplantasi 

organ. 

 

 

 

6. Makan dari makanan yang telah 

dikunyah oleh penderita 

HIV/AIDS. 

7. Digigit oleh orang yang terinfeksi 

HIV/AIDS sampai berdarah. 

8. Bersentuhan antara luka/kulit 

rusak terhadap darah dengan 

orang yang terinfeksi HIV/AIDS. 

9. Pada saat berciuman dengan 

orang yang terinfeksi HIV/AIDS. 

 

  

Cara Penularan HIV/AIDS 

Pengertian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) HIV Stadium I : pembesaran kelenjar 

getah bening di beberapa tempat 

yang menetap. 

2) HIV Stadium II : Berat badan 

menurun <10%, jamur di mulut, 

herpes zoster dalam lima tahun 

terakhir. 

3) HIV Stadium III : Berat badan 

menurun >10%, terjadi diare kronis 

yang berlangsung lebih dari satu 

bulan, demam berkepanjangan lebih 

dari satu bulan. 

4) HIV Stadium IV : Berat badan 

menurun >10%, gejala-gejala infeksi 

pneumosistosis, TBC. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Abstinentia 

Tidak melakukan hubungan 

seks sebelum menikah. 

B 

Be faithful (Setia) 

Tidak gonta-ganti pasangan. 

C 

Condom 

Memakai kondom saat 

melakukan hubungan seksual. 

D 

Don’t drugs 

Tidak mengkonsumsi 

narkoba. 

E 

Education 

Aktif mencari informasi yang 

benar. 

 

 

 

 

 

HIV tidak dapat ditularkan melalui: 

Tinggal serumah 

Berenang 

Toilet bersama 

Makan bersama 

Berpelukan 

Bersalaman 

Gigitan nyamuk 

Berciuman 

Tanda dan gejala Cegah HIV dengan: 
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DOKUMENTASI 

 

1. Keluarga Ny. E 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tanggal 4 Juli  2018 penyuluhan mengenai pengertian, penyebab, cara 

penularan, tanda dan gejala, serta pencegahan HIV/AIDS. 

 

 

 

 

 

 

Gambar tanggal 6 Juli  2018 melakukan pemeriksaan fisik pada Ny.E. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar tanggal 6 Juli  2018 melakukan pemeriksaan fisik pada keluarga Ny. E 

 

2. Keluarga Ny. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tanggal 3 Juli  2018 pengkajian pada Ny. A. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tanggal 5 Juli  2018 memberikan penyuluhan mengenai pengertian, 

penyebab, cara penularan, tanda dan gejala, serta pencegahan HIV/AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tanggal 7 Juli  2018 melakukan pemeriksaan fisik pada Ny. A. 
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