
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap orang menginginkan kehidupan bahagia dan sehat karena dengan 

tubuh yang sehat kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan. Tubuh yang 

sehat diperoleh dari gaya hidup yang sehat. Setiap orang berhak untuk 

mendapatkan hidup yang sehat, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h berbunyi “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat. 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”. 

Berbagai isu tentang kesehatan di dunia saat ini masih menjadi trending 

topic, salah satunya yaitu HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan masalah dunia 

yang sampai sekarang masih menjadi isu global utama dan masih belum 

terselesaikan hingga sekarang. HIV/AIDS masih menjadi isu kesehatan yang 

cukup sensitif untuk dibicarakan. Pada saat ini kasus HIV/AIDS masih menjadi 

perhatian oleh dunia khususnya World Health Organization (WHO) karena 



 
 

peningkatan angka kejadian HIV/AIDS yang bertambah terus. HIV/AIDS 

digambarkan seperti fenomena gunung es yaitu jumlah penderita yang 

dilaporkan lebih kecil dari jumlah sebenarnya. 

 HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang 

sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan menurunnya 

sistem kekebalan tubuh manusia. HIV termasuk golongan retrovirus yang 

terutama ditemukan di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan sperma, cairan 

vagina, dan air susu ibu. Walaupun seseorang tertular HIV masih tampak sehat 

dan tidak membutuhkan pengobatan, namun yang perlu diketahui bahwa orang 

tersebut dapat menularkan virusnya kepada orang lain bila melakukan 

hubungan seks berisiko dan memakai alat suntik yang mengandung virus HIV.1 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau kumpulan berbagai 

gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV.2 Seseorang yang 

tertular virus HIV tidak langsung ke tahap AIDS karena membutuhkan waktu 

yang cukup lama tergantung dari pola hidup orang itu sendiri. Penyakit AIDS 

ini menjadi penyakit yang menakutkan dan mematikan di kalangan masyarakat, 

akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan kejadian HIV/AIDS bukan semakin 

berkurang melainkan semakin meningkat. 

AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. 

Penyakit ini diderita oleh laki-laki homoseksual yang mengalami penurunan 

sistem kekebalan tubuh dan terserang pneumonia pneumosistis. Semakin lama 

                                                           
1 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2010, Panduan Ringkas Warga dalam Penanggulangan 

AIDS. 
2 Hasdianah dan Prima Dewi, 2014, Virologi mengenal virus penyakit dan pencegahannya, 

Yogyakarta, Nuha Medika, hlm.51 



 
 

penyebaran virus HIV ini semakin meluas ke kalangan masyarakat antara lain 

penggunaan jarum suntik untuk obat-obatan narkotika yang tidak steril, 

transfusi darah, berganti pasangan dan sebagianya. Apabila seseorang positif 

tertular HIV dan AIDS maka ini akan menjadi persoalan yang besar karena 

sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini selain 

itu juga belum ditemukannya vaksin yang dapat mencegah virus HIV.3 

Secara global orang yang hidup terinfeksi HIV sebesar 36,9 juta pada tahun 

2017. Pada akhir tahun 2017 ada sebanyak 21,7 juta orang yang sudah 

menerima ARV dan 59% orang hidup dengan menerima terapi ARV. 

Sedangkan individu yang baru terinfeksi HIV pada tahun 2016 sebesar 1,8 juta 

orang, 58% orang dewasa dan 42% anak-anak yang hidup dengan HIV 

menerima terapi antiretroviral (ART) seumur hidup. Pada tahun 2016 1 juta 

orang meninggal karena virus HIV. WHO African Region adalah wilayah yang 

paling terpengaruh dengan 25,6 juta orang hidup dengan HIV pada tahun 2016. 

Wilayah ini menyumbang hampir dua per tiga orang yang terinfeksi HIV baru. 

Seseorang yang terinfeksi HIV sebelumnya dilakukan test diagnosis cepat 

(RDT), untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV. Antara tahun 2000 dan 2016, 

infeksi HIV baru turun hingga 39%, dan kematian terkait HIV turun sepertiga 

dengan 13,1 juta jiwa diselamatkan karena ART pada periode yang sama. 

Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya besar program HIV nasional yang 

didukung oleh masyarakat sipil dan berbagai mitra pembangunan.4 

                                                           
3 Yulrina Ardhiyanti, et al, 2015, Bahan Ajar AIDS pada Asuhan Kebidanan, Yogyakarta : 

Deepublish hal, hal 5-6 
4World Health Organization, “HIV/AIDS : Keys Fact” diakses http://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/hiv-aids, 23 Maret 2018 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids


 
 

Diperkirakan saat ini hanya 70% orang dengan HIV mengetahui status 

mereka. Untuk mencapai target 90%, tambahan 7,5 juta orang perlu mengakses 

layanan tes HIV. Pada tahun 2017 ada 20,9 juta orang yang telah mendapatkan 

terapi antiretroviral. Meskipun sudah tersedianya alat berbagai alat, pencegahan 

HIV secara efektif, dan pengobatan HIV secara besar-besaran akan tetapi 

penemuan infeksi baru pada orang dewasa semakin meningkat.5 

Kasus AIDS di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 di Bali 

dan terakhir yang melaporkan adalah provinsi Sulawesi Barat tahun 2012. Sejak 

pertama kali ditemukan pada tahun 1987 sampai akhir taun 2016, HIV/AIDS 

tersebar di 407 (80%) dari 507 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. 

Individu yang terinfeksi HIV pada triwulan pertama tahun 2017 adalah 10.376 

orang. Jumlah kumulatif individu yang dilaporkan terinfeksi HIV sampai tahun 

2017 adalah 242.699 orang. Sedangkan untuk penderita AIDS triwulan pertama 

tahun 2017 adalah 673 orang. Jumlah kumulatif orang yang menderita AIDS 

sampai tahun 2017 adalah 87.453 orang. Faktor resiko penularan  HIV/AIDS 

terbanyak melalui heteroseksual yaitu sebesar 68%.6 

Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kelima menurut 

jumlah penderita HIV/AIDS yang dilaporkan. Jumlah kumulatif penderita HIV 

di Jawa Tengah yang dilaporkan pada tahun 2017 sebanyak 11.754 orang. 

Sedangkan untuk jumlah kumulatif penderita AIDS yang dilaporkan pada tahun 

                                                           
5Ibid   
6 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Laporan Perkembangan HIV-AIDS Dan Penyakit 

Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2017”, diakses 

http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2017_rev.pdf,  21 Maret 

2018 

http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2017_rev.pdf


 
 

2017 sebanyak 9.576 orang. Penderita yang menerima terapi antiretroviral 

sampai bulan maret 2017 di Jawa Tengah sebesar 5.837 orang. Sampai bulan 

maret 2017 jumlah penderita AIDS yang meninggal sebanyak 1.585 orang.7 

Kota Semarang merupakan daerah tertinggi kasus HIV/AIDS di Provinsi 

Jawa Tengah. Jumlah kumulatif penderita HIV sampai maret 2018 sebesar 4741 

orang, sedangkan jumlah kumulatif penderita AIDS sampai maret 2018 sebesar 

578 orang.  Berdasarkan jenis kelamin penderita HIV terbanyak adalah 

perempuan. Berdasarkan kelompok risiko, golongan pelanggan pekerja seks 

menduduki peringkat tertinggi yaitu 31%. Sebagain besar yang tertular AIDS 

adalah kelompok heteroseksual.8 

Jumlah penderita HIV tertinggi menurut pekerjaan atau status di Indonesia 

yang dilaporkan sampai maret tahun 2017 adalah pada kelompok Ibu Rumah 

Tangga yaitu sebanyak 12.302 orang.9 Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, 

kasus Ibu Rumah Tangga yang terkena AIDS mengalami peningkatan dari 

tahun 2016 sebesar 256 orang menjadi 276 orang pada tahun 2017. Sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2016 yang sebelumnya pada tahun 2015 

sebanyak 257 orang.10 Di Kota Semarang menurut status pekerjaan penderita 

AIDS golongan ibu rumah tangga menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 97 

orang.11 

                                                           
7 Laporan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah 
8Ibid  
9 www.depkes.go.id Laporan Perkembangan HIV-AIDS Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual 

(PIMS) Triwulan I Tahun 2017 diakses pada tanggal 21 Maret 2018 
10 Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017 
11 Laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2018 

http://www.depkes.go.id/


 
 

Awalnya kelompok berisiko tinggi terkena HIV adalah mereka dengan 

perilaku seksual tertentu yaitu seperti kelompok homoseksual, kelompok 

heteroseksual yang berganti-ganti pasangan, pekerja seks komersial, kelompok 

pengguna obat narkotika suntik, kini HIV/AIDS juga menginfeksi perempuan 

yaitu istri atau ibu rumah tangga yang setia pada pasangannya. 

Pada banyak kasus ditemukan istri yang hanya dirumah tenyata tertular 

HIV. Mereka ternyata tertular dari suaminya yang melakukan hubungan seksual 

berganti-ganti pasangan. Kaum perempuan lebih rentan tertular HIV 

dibandingkan laki-laki, baik ditinjau dari aspek biologis maupun sosial. 

Perempuan hamil yang tertular HIV/AIDS akan menularkan ke bayinya melalui 

plasenta. Ini mengakibatkan jumlah penderita HIV/AIDS semakin meningkat. 

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus. 

Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan atau informasi ibu rumah 

tangga tentang kesehatan reproduksi khususnya mengenai HIV & AIDS serta 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender menyebabkan adanya hubungan yang 

tidak seimbang antara suami dan istri, sehingga perempuan tidak bisa menolak 

atau tidak bisa meminta suaminya menggunakan kondom ketika memaksakan 

hubungan seksual tidak aman. Perempuan juga tidak bisa menolak hubungan 

seksual meskipun dia mengetahui suaminya memiliki hubungan dengan 

sejumlah perempuan lain di luar perkawinannya. Kejadian ini mengartikan 

bahwa posisi laki-laki masih dominan daripada perempuan. Di dalam rumah 

tangga posisi laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang seharusnya 



 
 

melindungi keluarganya bukan menambah masalah yaitu masalah kesehatan 

untuk keluarganya sebagai akibat dari kesalahannya sendiri. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan kejadian HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga meningkat 

adanya kerentanan sosial budaya dan ekonomi seperti mentoleransi hubungan 

seksual diluar nikah, multi partner dan ketergantungan finansial perempuan 

kepada laki-laki. Perempuan merasa aneh bila harus berdiskusi seksualitas 

termasuk tentang kondom karena selalu mempercayai suami. Selain itu 

disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kerentanan penularan HIV/AIDS pada 

perempuan yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang hak reproduksi 

dan hak seksual.12 

Penelitian sebelumnya juga menguraikan bahwa berdasarkan fakta-fakta 

tentang kondisi penderita HIV/AIDS ibu rumah tangga yang semakin 

meningkat, maka muncul permasalahan apakah ibu rumah tangga berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum terhadap risiko tertular virus HIV dari suami 

pengidap HIV/AIDS. Mengingat ibu rumah tangga sebagaimana manusia pada 

umumnya juga memiliki hak untuk hidup, dan hidup sehat sebagai wujud Hak 

Asasi Manusia yang melekat pada dirinya.13 

                                                           
12 Adiningtyas Prima Yulianti, 2013, “Kerentanan Perempuan terhadap Penularan HIV&AIDS : 

Studi pada Ibu Rumah Tangga Pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Pati Jawa Tengah”, dalam 

Dewan Peduli Remaja Aliansi Remaja Independen Pati, Volume 6, No. 1 Juni 2013, hal. 4-5 

13 Nanik Trihastuti dan Pujiyono, “Rekonstruksi Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM bagi 

Ibu Rumah Tangga terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS dari Suaminya”, Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, Semarang, diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/152019-ID-none.pdf. 2 April 2018 

https://media.neliti.com/media/publications/152019-ID-none.pdf


 
 

Bila ditinjau dari aspek hukum, ibu rumah tangga juga mempunyai hak atas 

kesehatan dan terhindar dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Hal 

tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi pasal 10 ayat 2 (h) yang berbunyi “Peran pasangan yang 

sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : mencegah infeksi menular 

seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan  Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome (AIDS)”. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas makan penelitian ini berjudul : 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ibu Rumah Tangga Atas Risiko 

Tertularnya HIV/AIDS Di Kota Semarang”. 

 

B. BATASAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak ibu rumah tangga atas risiko penularan HIV/AIDS. Hak 

ibu untuk terbebas dari penyakit menular seksual khususnya tentang HIV/AIDS 

yaitu seputar pengetahuan dan sikap ibu, dukungan keluarga, dan bentuk 

perlindungan serta peran dari pemerintah. 

 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian tesis ini 

dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut : 



 
 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan peran pemerintah dalam 

memenuhi hak ibu rumah tangga atas risiko tertularnya HIV/AIDS di Kota 

Semarang? 

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah 

pengidap HIV/AIDS pada ibu rumah tangga? 

3. Bagaimana dukungan dan peran keluarga khususnya suami terhadap 

penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum 

dan peran pemerintah dalam memenuhi hak ibu rumah tangga atas risiko 

tertularnya HIV/AIDS di Kota Semarang. 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS pada ibu rumah 

tangga. 

3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dukungan dan peran keluarga 

terhadap penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga. 

 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 



 
 

a. Bagi peniliti, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak ibu rumah tangga atas risiko 

tertularnya HIV/AIDS. 

b. Dapat menambah pengetahuan bahwa ibu rumah tangga mempunyai 

hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual khususnya 

HIV/AIDS. 

c. Dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan agar lebih memperhatikan  

kesehatan reproduksi ibu rumah tangga dalam upaya mencegah 

HIV/AIDS. 

d. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 

kesehatan reproduksi pada perempuan khususnya ibu rumah tangga 

dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 

2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperluas 

wawasan pengetahuan bagi para pembaca. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

c. Penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang 

perlindungan hukum terhadap hak ibu rumah tangga atas risiko 

tertularnya HIV/AIDS. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 



 
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneletian adalah yuridis 

sosiologis. Pada penelitian yuridis sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai 

pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial 

lainnya.14 

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan yang melindungi Hak Ibu Rumah Tangga atas risiko tertularnya 

HIV/AIDS, sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah Hak Ibu 

Rumah Tangga atas risiko tertularnya HIV/AIDS. 

Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada langkah-

langkah observasi pada analisis yang bersifat empiris kuantitatif. Penelitian 

hukum sosiologis dimulai dari perumusan masalah, melalui penetapan 

sampel, pengukuran variable, pengumpulan data dan pembuatan disain 

analisis, dan berakhir dengan penarikan kesimpulan.15 

Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas bersifat 

yuridis dan berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan 

masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap hak ibu rumah tangga atas 

risiko tertularnya HIV/AIDS. 

 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

                                                           
14 Amirudin dan  H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali 

Pers, hal. 133 
15 Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, hal. 35 



 
 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 

lain dalam masyarakat.16 

Penelitian inni memberikan gambaran tentang perlindungan hukum 

terhadap hak ibu rumah tangga atas risiko tertularnya HIV/AIDS Di Kota 

Semarang. 

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 di perpustakaan umum atau 

perpustakaan milik pribadi17 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam kepada responden kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik 

kesimpulan dan hasil. 

                                                           
16 Amirudin dan  H. Zainal Asikin, op. cit., hal. 25 
17 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 106 



 
 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.18 Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer adalah 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

reproduksi 

5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Konstrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Kota Semarang tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

b. Bahan hukum sekunder 

                                                           
18 Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

hal. 113 



 
 

Bahan sekunder ialah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang 

bahan primer.19 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah : 

1) Jurnal-jurnal tentang HIV/AIDS secara umum dan secara khusus 

tentang Ibu Rumah Tangga. 

2) Hasil laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dan Komisi Penanggulangan AIDS 

Wilayah Jawa Tengah 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 adalah data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data 

sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam 

bentuk dokumen dan publikasi.20 

a. Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi dan hasil penelitian.21 Data kepustakaan diperlukan 

untuk menjawab dari masalah penelitian. 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian diperoleh dari : 

                                                           
19 Suryono Soekanto, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali 

Pers, hal. 29 
20 Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hal. 57 
21 Zainudin Ali, op. cit., hal 107 



 
 

 

 

1) Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden).22 Selama ini metode wawancara seringkali dianggap 

sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer 

di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap 

muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal 

pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat, maupun 

persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.23 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam 

kepada responden. Wawancara mendalam merupakan suatu cara 

mengumpulkan data atau infromasi dengan cara langsung bertatap 

muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran 

lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam 

dilakukan secara intensif dan berulang-ulang.24 

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu 

                                                           
22 Rianto Adi, op., cit, hal. 72 
23 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 57 
24 Burhan Bungin, 2017, Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer, Depok : Rajawali Pers, hal. 157-158 



 
 

ialah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.25 

Dibawah ini beberapa sikap pewawancara dalam bertanya yang 

harus diperhatikan menurut teori Singarimbun sebagaimana dikutip 

oleh Nazir. Sikap-sikap tersebut adalah sebagai berikut :26 

a) Netral. Jangan memberikan reaksi terhadap jawaban, baik 

dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau dengan gerak 

gerik. 

b) Adil. Dalam wawancara semua responden dianggap sama, 

jangan memihak kepada sebagian responden sehingga 

responden merasa aman dalam memberikan keterangannya. 

c) Ramah. Tunjukkan keramahan yang wajar, tidak dibuat-buat, 

segar, dam bermuka manis. 

Informan pada penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang 

terinfeksi HIV/AIDS dan ibu rumah tangga yang sehat dengan suami 

yang terinfeksi HIV/AIDS, sedangkan narasumbernya adalah 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah (Dinas Kesehatan 

Kota dan Komisi Penanggulangan AIDS Wilayah Jawa Tengah). 

5. Metode Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling. Pada Purposive sampling 
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26 Moh Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 201 



 
 

sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari 

penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri respponden mana 

yang dianggap dapat mewakili populasi.27 

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut :28 

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

yang merupakan ciri utama populasi. 

b. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupaka 

subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada 

populasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi 

pendahuluan. 

Peneliti mengambil lima sampel untuk dua kelompok informan (ibu 

rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS dan ibu rumah tangga yang sehat 

dengan suami yang terinfeksi HIV/AIDS) dan narasumber mengambil satu 

sampel untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dua sampel untuk 

pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Komisi Penanggulangan 

AIDS Wilayah Jawa Tengah). 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisa data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui 
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28 Bambang Sunggono, op., cit, hal. 51 



 
 

pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisa data itu dilakukan 

sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian 

(pengumpulan data) yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-

pertanyaan dan catatan lapangan. Seperti halnya bahwa analisis data 

kualitatif yang dihimpun dari wawancara mendalam dan catatan lapangan 

yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan di awal.29 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data : 

a. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan melalui 

teknik sampling yang digunakan. Kemudian data dari hasil wawancara 

tersebut diuraikan dalam bentuk narasi. 

b. Penyajian data 

Data yang diperoleh kemudiandiperiksa, diteliti apakah sudah sesuai 

dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

setelah proses pengolahan data selesai data disusun secara sistematis dan 

disajikan dalam bentuk teks, penyajian dalam bentuk kalimat.30 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap hak ibu rumah tangga atas risiko tertularnya HIV/AIDS di 

Kota Semarang akan diuraikan dalam bentuk narasi kemudian akan ditarik 

kesimpulan. 

                                                           
29 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Jogjakarta : Ar-

Ruzz Media, hal 246-247 
30 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 194 



 
 

 

 

G. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, batasan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan penyajian tesis. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas kerangka pemikiran dan tinjauan 

pustaka akan diuraikan mengenai Perlindungan Hukum, Hak 

Asasi Manusia, Ibu Rumah Tangga,  HIV dan AIDS. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan didapat hasil dari wawancara mendalam kepada 

responden yang telah dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun dan hasil penelitian 

akan disajikan dalam bentuk narasi. Pembahasan diuraikan 

mengenai bentuk perlindungan hukum dan peran pemerintah 

dalam memenuhi hak ibu rumah tangga atas risiko tertularnya 

HIV/AIDS, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah 

pengidap HIV/AIDS pada ibu rumah tangga dan dukungan 

keluarga terutama suami terhadap penularan HIV/AIDS pada ibu 

rumah tangga. 

 



 
 

BAB IV  : PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah  yang diangkat dalam penelitian ini dan juga 

akan disampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran 

dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum 

terhadap hak ibu rumah tangga atas risiko tertularnya HIV/AIDS 

di Kota Semarang. 

 

  


