
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini di dunia maupun di Indonesia masalah kesehatan selalu 

menjadi topik yang tidak akan habis untuk dibicarakan. Hal ini ini 

disebabkan oleh berbagai macam faktor yang berkaitan dengan kesehatan 

yang ada di masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, 

sebagaimana dituangkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28h dan 

undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang  kesehatan. Didalam UUD 

1945 pasal 28h “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dan merupakan unsur 

pokok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. 

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan suatu taraf kesehatan, 

maka dibutuhkan suatu pembangunan kesehatan.  



Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan oleh berbagai pihak 

bukan hanya dari pihak pemerintah saja tetapi juga pihak swasta, serta 

perlunya dukungan dari masyarakat agar pembangunan kesehatan dapat 

berjalan dengan lancar. Selain itu dukungan dari para tenaga kesehatan 

juga tak kalah penting, karena tenaga kesehatan merupakan kunci utama 

dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. 

Tenaga Kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokter 

dan perawat. Dokter dan Perawat merupakan bagian dari tenaga kesehatan 

sebagaimana dicantumkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  Dokter dan perawat 

merupakan orang pertama berkontak dengan pasien yang akan 

mendengarkan segala keluhan serta masalah kesehatan yang sedang 

dialami atau dirasakan. Dokter dan Perawat merupakan tenaga kesehatan 

yang bukan hanya memberikan pelayanan pengobatan kepada para 

pasien, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan 

dengan pencegahan dan penaggulangan penyakit termasuk penyakit 

menular seksual seperti HIV/AIDS. 

HIV adalah singkatan dari “human immunodeficiency virus”, adalah 

virus penyebab AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). HIV atau 

human immunodeficiency virus adalah virus yang menyerang sel darah 

putih dalam tubuh yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh pada 

manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV tampak sehat 



dan belum membutuhkan pengobatan. AIDS atau acquiired 

immunodeficiency syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang 

timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Akibat menurunnya sistem 

kekebalan tubuh akibat virus HIV maka seseorang mudah sekali untuk 

terserang penyakit seperti TBC, Kandidiasis, berbagai radang kulit, paru, 

saluran pencernaan, otak dan kanker. Stadium AIDS membutuhkan 

pengobatan antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV 

dalam tubuh sehingga bisa sehat kembali.1 HIV dapat ditularkan dari 

orang ke orang lain melaui hubungan seksual,terpapar darah, melahirkan 

anak. 

HIV pertama kali menginfeksi manusia di Sub-Sahara Afrika. Virus 

ini ditularkan dari simpanse dimungkinkan terkena darah pada saat 

manusia ,memburu atau memotong dagingnya. Penyakit ini pada awalnya 

dilaporkan menjangkit para laki-laki homoseksual dan biseksual 

kemudian meluas menyertakan penggunaan obat terlarang yang 

disuntikan, penderita hemofili dan orang Haiti.2 

Jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

di seluruh dunia meskipun upaya preventif telah dilaksanakan. Dari 

beberapa cara penularan mengenai HIV/AIDS masing-masing penularan 

memiliki risiko penularan yang cukup besar.  

                                                           
1 , www.aidsindonesia.or.id, Komisi Penangulangan HIV/AIDS Indonesia, diakses tanggal 

16 oktober 2017 
2 Joel Gallant, 100 Tanya Jawab mengenai HIV dan AIDS, Jakarta: PT indeks, 2010, 

hlm.18 

http://www.aidsindonesia.or.id/


Di Indonesia pertama kali melaporkan adanya kasus AIDS pada tahun 

1987 yaitu ditemukan seorang wisatawan Belanda yang terkena serangan 

PCP (Pneumocystis Carinii Pneumonia) yang kemudia meninggal di 

RSUD Sanglah Denpasar. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987 

sampai maret 2017, laporan mengenai HIV/AIDS sudah menyebar di 407 

(80%) dari 507 kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Indonesia. Laporan 

kasus HIV/AIDS pada tahun 2016 sebanyak 198.219 orang yang 

terinfeksi HIV. laporan kasus HIV per tahun sampai dengan  Maret 2017 

bahwa ada sekitar 242, 699 orang yang terinfeksi HIV dan ada sekitar 

87.454 orang yang terkena AIDS.3  

Kota Semarang kasus HIV/AIDS  pada tahun 2015 mencapai angka 

2763 dan merupakan urutan pertama di  provinsi Jawa Tengah, sedang 

provinsi Jawa Tengah sendiri menduduki pringkat ke empat dari jumlah 

seluruh provinsi yang ada di Indonesia.4 Dan pada tahun 2017 kasus HIV 

di kota Semarang mencapai angka 4.413.5 Kasus HIV/AIDS seperti 

fenomena gunung es dimana hanya tampak dipuncaknya saja, pada hal 

banyak sekali kasusnya tetapi hanya sedikit saja yang melapor kepada 

petugas kesehatan. 

                                                           
3 www.aidsindonesia,or.id,  Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan penyakit Infeksi 

Menular Seksual Triwulan 1 tahun 2017, diakses tanggal 16 oktober 2016 
4 Komisi Penangggulangan AIDS Pusat Jawa Tengah, Kondisi HIV dan AIDS di Jawa 

Tengah 1993 s/d September 2015 
5 Dinas Kesehatan Kota Semarang, kumulatif kasus HIV Tahun 1995-2017. 

http://www.aidsindonesia,or.id/


HIV/AIDS tidak hanya menyerang pada pasangan suami istri, anak-

anak, remaja, para pekerja seks tetapi HIV/AIDS juga menyerang para 

kaum homoseksual seperti kaum Gay. Homoseksual merupakan 

keterarikan seksual berupa disorientasi pada pasangan seksualnya. Istilah 

Gay adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pria 

homoseksual. Sedang Lesbian adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

merujuk kepada wanita homoseks.6  

Gay adalah istilah untuk laki-laki yang memiliki kecendrungan 

seksual kepada sesama pria baik secara fisik, seksual, emosional, atau 

secara spiritual. Kaum Gay mengacu pada tiga aspek, yaitu orientasi 

seksual, perilaku seksual dan identitas seksual. 7 

Di Indonesia kaum Gay sampai saat ini masih ditolak di kalangan 

masyarakat, hal ini dikarenakan bertentangan dengan etika dan moral, 

serta bertentangan dengan agama. Para kaum Gay acap kali sering 

mengalami diskriminasi oleh berbagai kalangan di masyarakat. Meskipun 

demikian para kaum Gay tetap bersemangat dalam memperjuangan hak-

hak mereka agar bebas dari segala bentuk diskriminasi.  

Jumlah kaum Gay di Indonesia sangatlah banyak, data Yayasan Mitra 

Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan sekitar 3 juta jiwa populasi pria 

di Indonesia adalah Gay dan di prediksi meningkat setiap tahunnya. Data 

                                                           
6 Nana Noviana, Konsep HIV/AIDS Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi,Jakarta: Trans 

Info Media, 2016, hlm.40 
7 Susan Wira Anggraeni, Perilaku dan Gaya Hidup Komunitas Gay, 2013, 

http://digilib.unila.ac.id/269/ diakses tanggal 28 Oktober 2017 

http://digilib.unila.ac.id/269/


dari Komunitas Gessang (Gerakan Sosial Advokasi dan HAM untuk Gay) 

jumlah Gay di Jawa Tengah diperkirankan 114.400 orang pada 2010 dan 

meningkat sekitar 150.770 pada tahun 2015. Untuk kota Semarang 

hampir mencapai 17.254 orang pada september 20158 

Kaum Gay sangat erat kaitannya dengan HIV/AIDS. Kasus pertama 

yang dilaporkan oleh Pusat Pengendalian Penyakit (CDC/Center For 

Disease Control And Prevention) di Amerika pada tahun 1981 

menyatakan bahwa kasus HIV terjadi pada pria homoseksual. Menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa jika dulu kasus 

HIV/AIDS pada kaum Gay hanya terjadi dinegara-negara maju, namun 

saat ini HIV/AIDS pada kaum Gay terjadi juga di negara-negara 

berkembang termasuk di Indonesia. WHO juga menyatakan bahwa kaum 

Gay beresiko 20 kali lebih tinggi terserang HIV/AIDS dibandingkan 

dengan populasi normal.9 Didalam kasus HIV/AIDS kaum homoseksual 

(kaum Gay) merupakan populasi kunci.  

Data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2017 

menunjukkan kasus HIV lebih banyak diderita oleh laki-laki yaitu 57% 

dibandingkan dengan perempuan yaitu 43%. Kasus kaum Gay yang 

terinfeksi HIV/AIDS terus meningkat. Sesuai dengan data yang didapat 

                                                           
8 Nirmala Herlani, Emmy Riyanti, Bagoes Widjanarko:, Gambaran Perilaku Seksual 

Berisiko HIV/AIS Pada Pasangan Gay, 2016, Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 4, No. 

3, Juli 2016 
9 Danny, Irawan,Yatim, Dialog Seputar AIDS, Jakarta: Grasindo,2000, hlm.19 



prevalensi HIV pada kelompok Lekaki Seks Lelaki (LSL) yaitu 12%.10  

Hal ini sesuai dengan hasil Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku 

(STBP) tahun 2011 yang menemukan peningkatan prevalensi HIV pada 

pada kelompok Lelaki Seks Laki (LSL) yaitu dari 5% menjadi 12%. Pada 

sebagian besar kasus HIV/AIDS, kaum Gay atau LSL tetap menempati 

peringkat kedua setelah hubungan seks pada heteroseksual. Survei 

Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2014 yang dilakukan dikota 

Semarang terdapat 249 orang komunitas Gay didapatkan hasil bahwa 

20.8% dinyatakan positif HIV. 

Perilaku seksual berisiko HIV/AIDS yang dilakukan oleh kaum Gay 

meliputi oral dan anal karena memungkinkan terjadinya pertukaran cairan 

kelamin. Seksualitas pada kaum Gay juga terdiri dari tiga bentuk antara 

lain a). Orientasi seksual yaitu ketertarikan kepada sesama jenis. b). 

Perilaku seksual yaitu pelampiasan hasrat dan nafsu kepada sesama jenis 

yang berhubungan fungsi reproduksi,dan. c).Identitas seksual yaitu apa 

yang orang lain katakan yang berkaitan dengan orientasi seksual dan 

perilaku seksual.11 

Penanggulangan terhadap HIV/AIDS sangat penting dilaksanakan 

khususnya pada kaum homoseksual seperti kaum Gay. Peraturan tentang 

penanggulangan HIV dan AIDS diatur dalam Permenkes Nomor 21 

                                                           
10 Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kumulatif Kasus HIV tahun 2007-2017 (Laporan 

Klinik KTHIV) di Kota Semarang berdasarkan kelompok resiko 
11 Nirmala Herlani, Emmy Riyanti, Bagoes Widjanarko, Op.Cit 



Tahun 2013 Tentang Penaggulanagn HIV dan AIDS. Sebagimana 

tercantum dalam pasal 1 bagian Pertama yang dimaksud dengan 

penanggulangan adalah  

“segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, 

kuratif dan rehabilitatif, yang ditujukan untuk menurunkan angka 

kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran 

penyakit agar wabah tidak meluas kedaerah lain serta mengurangi 

dampak negatif yang ditimbulkan.”  

Di Indonesia memang belum ada peraturan khusus mengenai kaum 

Gay, namun seperti warga Indonesia pada umumnya secara hukum 

mereka masih dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan 

yang lain. Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Kesehatan 

nomor 36 tahun 2009 yang menyatakan secara jelas bahwa setiap orang 

berhak atas kesehatan. Ini berarti kaum Gay berhak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang terpadu termasuk dalam hal penangulangan 

HIV/AIDS. 

Dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay 

sangat dibutuhkan peran dari tenaga kesehatan. Pada penelitian ini yang 

dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah dokter dan perawat. Namun, 

pada kenyataannya upaya penanggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay 

oleh dokter dan perawat  belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan masih adanya kaum gay yang terinfeksi HIV/AIDS. 



Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul 

:”PERAN DOKTER DAN PERAWAT DALAM 

MENANGGULANGI HIV/AIDS PADA KAUM GAY DI KOTA 

SEMARANG”.  

B. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian mengenai peran 

dokter dan perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS pada kaum gay. 

Pada peran dokter dalam menangulangi HIV/AIDS pada kaum meliputi 

peran dokter sebagai Care Provider, Decision Maker dan sebagai 

Communicator. Sedang peran perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS 

pada kaum gay meliputi peran perawat sebagai Care Giver dan sebagi 

pendidik. Kaum homoseksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Gay. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian tesis 

ini dapat dibuat perumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peraturan Tentang Peran Dokter dan Perawat dalam 

Menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay di kota Semarang? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Peran Dokter dan Perawat dalam 

Menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay di kota Semarang? 



3. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peran 

Dokter dan Perawat dalam Menaggulang HIV/AIDS pada Kaum Gay 

di kota Semarang? 

D. Tujuan Penulisan 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Peraturan Peran Dokter 

dan Perawat dalam Menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay? 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Pelaksanaan Peran 

Dokter dan Perawat dalam Penanggulangan HIV/AIDS pada Kaum 

Gay. 

3. Untuk Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Peran Dokter dan Perawat dalam Menanggulangi 

HIV/AIDS pada Kaum Gay.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan khususnya Dokter dan 

Perawat dalam melakukan upaya penaggulangan HIV/AIDS pada 

kaum homoseksual khusnya kaum Gay 

b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

peran dari tenaga kesehatan khusunya dokter dan perawat dalam 

melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS pada kaum 

homoseksual seperti kaum Gay. 



c. Bagi Kaum Gay, dapat menambah wawasan mengenai penting 

penanggulangan HIV/AIDS sejak dini. 

2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memperluas 

wawasan bagi para pembaca 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis, dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan 

sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai 

suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-

variabel sosial lainnya.12   

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV/AIDS pada 

Kaum Gay, peraturan tentang dokter, dan peraturan tentang perawat,  

sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah peran dokter 

dan perawat dalam penanggulangan HIV/AIDS pada kaum Gay. 

                                                           
12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1988, hlm.34 



Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada 

langkah-langkah observasi pada analisis yang bersifat empiris 

kualitatif. Penelitian hukum sosilogis dimulai dari perumusan 

masalah, melalui penetapan sampel, pengukuran variabel, 

pengumpulan data dan pembuatan disain analisis, dan berakhir 

dengan penarikan kesimpulan.13 

Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas bersifat 

yuridis, dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat  

terkait peran dokter dan perawat penaggulangan HIV/AIDS pada 

Kaum Gay. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian deskritif analitis. Tujuan dari metode penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Menurut Whitney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta 

dengan intepretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan sikap-sikap pandangan-pandangan serta 

                                                           
13 Ibid hlm.35 



proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari 

suatu fenomena. 14 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran dokter dan 

perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS pada kaum Gay. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya, baik melalui wawancara mendalam maupun 

observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang 

merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah 

tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi yang biasanya 

disediakan diperpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.15 

a. Bahan hukum primer 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer  adalah: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

                                                           
14 Moh.Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Gralia Indonesia, 2011, hlm,54 
15 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.106 



4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

6) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Jurnal-jurnal  mengenai HIV/AIDS pada Kaum Homoseksual 

2) Hasil laporan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait 

kasus HIV/AIDS 

4. Metode Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti, sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk 

jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.16   

a. Studi Kepustakaan 

                                                           
16 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005,hlm.57 



Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari eraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.17  

Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah 

menunjukan jalan pemecahan masalah penelitian. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.18 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara 

mendalam kepada responden dan narasumber. Wawancara 

mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data, 

yang dilakukan antara informan atau responden dengan 

pewawancara yang terampil, yang ditandai dengan penggalian 

                                                           
17 Zainuddin Ali, Op.Cit.,hlm 107 
18 Cholid Narbuko & H Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, 

hlm83 



mendalam tentang segala sesuatu tentang masalah penelitian 

dengan menggunakan pertanyaan terbuka.19  

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor 

itu ialah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian 

yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi 

wawancara.20 

Wawancara dalam penelitian dilakukan terhadap komunitas 

kaum Gay yang ada di kota Semarang, dokter dan perawat.  

2) Observasi 

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan 

pula dengan cara pengamatan atau observasi, yaitu mengamati 

gejala dengan teliti. Tujuan dilakukan observasi terutama 

membuat cacatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam 

kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin 

mengetahui frekuensi perilaku suatu kejadian. Observasi 

dilakukan di Puskesmas Halmahera kota Semarang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan VCT (voluntary, conseling and 

testing) 

                                                           
19 Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan 

Disertasi, Jakarta: Obor, 2012,hlm.76 
20 Ronny Hanitijo Soemintro, Op.Cit., hlm 57 



Pengetahuan peneliti tentang gejala yang diteliti, sangat 

bermanfaat dalam menafsir masalah yang diamati, hal ini 

berhubungan dengan masalah menafsirkan yang diamati.21 

Populasi dalam penelitian ini adalah komunitas kaum Gay. Teknik 

sampel yang digunakan adalah non probability sampling, dengan 

metode pengambilan sampel adalah purposive sampling (ditentukan 

oleh peneliti berdasarkan kemauannya). 

Untuk menentukan sampel pada purposive sampling 

persyaratannya sebagai berikut: 

a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu yang merupakan ciri populasi utama. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar 

merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang 

terdapat pada populasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam 

studi pendahuluan.22  

5. Metode analisis data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

penelitian, karena dari analis ini akan diproleh temuan, baik temuan 

                                                           
21 Rianto Adi, Op.Cit, hlm.70 
22 Bambang Sugono, Op-cit., hlm 51  



substantif maupun formal. Menurut Spradley analisis data kualitatif 

adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-

bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungan keseluruhannya.23 

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analis yang 

menggambarkan bagaimana suatu data dianalis dan apa manfaat data 

yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan maslah 

penelitian24 

Langkah-langkah dalam melakukan analisi data: 

a. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

melakukan wawancara terhadap responden dan nara sumber yang 

telah ditentukan. Data dari hasil wawancara tersebut selanjutnya 

akan diuraikan dalam bentuk narasi. 

b. Penyajian data 

Data yang telah diperoleh kemudia diperiksa, diteliti apakah 

sudah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggung 

jawabkan  kebenarnnya, setelah proses pengolahan data selesai 

data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks, 

penyajian dan dalam bentuk kalimat.25 

                                                           
23 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 

2016, hlm.209-210. 
24 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, 

hlm174 
25 Notoatmojo, Metode Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,Hlm.194 
 



Data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan peran 

dokterdan perawat dalam menanggulangu HIV/AIDS pada kaum 

Gay di kota Semarang akan diuraikan dalam bentuk kalimat 

kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

G. Rencana Penyajian Tesis 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemerikiran (kerangka konsep dan kerangka teori) 

metode spenelitian dan penyajian tesis.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini tinjauan pustaka akan di uraikan mengenai Peran, 

Peran dokter, Peran Perawat, HIV dan AIDS, Kaum  Gay, 

Peran dokter dan perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS, 

serta peran dokter dan perawat dalam menanggulangi 

HIV/AIDS pada kaum Gay 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan didapatkan hasil melalui wawancara 

mendalam kepada narasumber dan responden yang telah 

dilakukan menggunakan daftar pertanyaan, dan hasil 

penelitian disajikan secara narasi. Pembahasan diuraikan 



mengenai ketentuan hukum tentang penanggulangan 

HIV/AIDS, pelaksanaan peran dokter dan perawat dalam 

menanggulangi HIV.AIDS pada kaum Gay serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi peran dokter dan perawat dalam 

menanggulangi HIV/AIDS pada Kaum Gay 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari perumusan masalahyang diangkat dalam 

penelitian ini dan juga disampaikan saran yang merupakan 

sumbangan pemikiran dan rekomendasi penulis tentang peran 

dokter dan perawat dalam menanggulangi HIV/AIDS pada 

kaum Gay di kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


