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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Menurut WHO (2013), terdapat kurang lebih 30 jenis mikroba (bakteri, 

virus, dan parasit) yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Beberapa infeksi 

yang sering ditemukan adalah gonorrhea, chlamydia, herpesgenitalis, infeksi 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Trichomonas Vaginalis. 

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan berbagai infeksi yang dapat 

menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Infeksi 

Menular Seksual (IMS) lebih berisiko bila melakukan hubungan seksual dengan 

berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral, maupun anal. IMS yang 

populer di Indonesia antara lain gonore dan sifilis. Salah satu dari infeksi menular 

seksual yang belum dapat disembuhkan adalah HIV/AIDS disebabkan karena 

perilaku seks bebas, merosotnya nilai agama, gaya hidup, pekerjaan, dan gagalnya 

membina rumah tangga (Kamila, 2009 ;  Rohkmah, 2014).  

Infeksi menular seksual memiliki dampak besar pada kesehatan seksual 

dan reproduksi seperti kematian janin dan bayi baru lahir. Sifilis dalam kehamilan 

menyebabkan 305.000 janin dan kematian neonatal, 215.000 bayi mengalami 

peningkatan risiko kematian akibat prematuritas, berat badan lahur rendah dan 

penyakit bawaan setiap tahun. Infeksi menular seksual seperti gonore dan 

klamidia merupakan penyebab dari infertilitas, infeksi genital yang diobati dapat 
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menjadi peyebab sampai 85% dari infertilitas dan HIV pada wanita (Workowski 

dan Bolan, 2015) 

Pada tahun 2014 jumlah kasus infeksi menular seksual di Indonesia 

sebesar 32.711 kasus dan pada  tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 30.935 

Meskipun demikian kemungkinan kasus yang sebenarnya di masyarakat masih 

banyak yang belum terdeteksi. Provinsi dengan angka kasus tertinggi pad tahun 

2015 ialah DKI Jakarta sebesar 4.695 kasus, sedangkan jumlah kasus di Provinsi 

Kalimantan Barat sebesar 456 kasus (Kemenkes, 2015) 

Jumlah kasus infeksi menular seksual Kota Pontianak menurut jenis 

kelamin pada tahun 2013, pada laki-laki jumlah kasus infeksi menular seksual 

yaitu 121 kasus. Pada perempuan jumlah kasus infeksi menular seksual yaitu 

1.108 kasus. Dengan demikian jumlah kasus infeksi menular seksual secara 

keseluruhan yaitu 1.229 kasus. Kasus terbanyak ada pada kecamatan Pontianak 

Kota dengan jumlah 506 kasus , dimana terdapat 105 kasus dengan usia 15-19 

tahun. (Dinkes Kota Pontianak, 2015) 

Sebagian besar penduduk di Indonesia, terdapat lebih dari 40 juta 

penduduk berusia remaja (15-24 tahun). Hal ini dapat menjadi potensi masalah 

seperti penyalahgunaan akses informasi kemudian akan timbul masalah seksual 

disebabkan oleh perkembangan seksual primer maupun sekunder dan rasa ingin 

tahu remaja yang tinggi. Masalah sesksual dapat terjadi salah satunya disebabkan 

oleh perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah dapat menjadi salah satu 

penyebab terjadinya penularan IMS termasuk HIV dan AIDS, pernikahan dini, 

dan aborsi. Perhatian dari berbagai pihak terutama orang terdekat remaja (seperti 
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teman dan keluarga) sangat diperlukan, khususnya terkait dengan akses remaja 

terhadap media informasi, pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual 

pranikah (Wijaya, 2015) 

Kelompok remaja dan dewasa muda (usia 15-24 tahun) merupakan 

kelompok yang beresiko paling tinggi untuk tertular infeksi menular seksual. Tiga 

juta kasus baru tiap tahun terjadi pada remaja. Menurut WHO, remaja memiliki 

presentase tertinggi pada virus dibandingkan kelompok umur lainnya. satu dari 20 

remaja tertular infeksi menular seksual setiap tahunnya. 

 Melihat dari jumlah remaja yang sangat besar, maka remaja sebagai 

generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan menjadi manusia yang sehat secara 

jasmani, rohani, mental dan spiritual. Status kesehatan remaja merupakan hal 

yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat menghasilkan genersi 

penerus bangsa yang sehat dan berkualitas (Buzarudina, 2013) 

 Permasalahan yang terjadi pada remaja terutama infeksi menular seksual 

dapat menjadi salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan remaja mengenai 

infeksi menular seksual dan sikap remaja dalam suatu masalah tersebut baik 

dalam memberikan pendapat maupun pandangan terhadap suatu masalah 

khususnya infeksi menular seksual. 

Pengetahuan (knowledge) merupakan suatu pahaman seseorang terhadap 

objek tertentu. Dimana pengetahuan di dapat melalui indera maupun lewat akal. 

Tingginya kasus penyakit menular seksual dikalangan remaja menajdi salah satu 

bukti bahwa masih rendahnya pengetahuan remaja akan penyakit menular seksual 

(Notoatmodjo, 2013) 
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Pengetahuan ini sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. 

Hubungan pengetahuan dengan pendidikan sangatlah erat, dimana pendidikan 

yang semakin tinggi pada seseorang akan semakin luas pula pengetahuannya. 

Pengetahuan mengenai infeksi menular seksual akan sangat berpengaruh 

untuk membentuk tindakan remaja dalam mengambil sebuah keputusan, dimana 

remaja harus tahu dan paham bahwa infeksi menular seksual bisa saja terjadi 

diakibatkan beberapa faktor. Pengetahuan remaja juga dapat mempengaruhi dalam 

mengambil sikap untuk dapat terhindar dari infeksi menular seksual (Putri, 2015). 

Hasil penelitian Febiyantin (2014) menunjukan bahwa tingkat 

pengetahuan (p value = 0,001) berhubungan dengan faktor-faktor kejadian infeksi 

menular seksual. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah 

dkk (2015), menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p=0,049) 

dengan tindakan pencegahan infeksi menular seksual. 

Sikap (Attitude) merupakan respons tertutup seseorang terhadap stimulus 

atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang 

bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan 

sebagainya) (Notoatmodjo, 2013) 

Sikap remaja terhadap infeksi menular seksual harusnya dapat 

membedakan hal-hal buruk mana saja yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi 

menular seksual. Remaja tidak hanya mampu mengemukakan pendapatnya 

terhadap infeksi menular seksual, akan tetapi remaja juga mestinya mampu 

konsisten dalam mengambil sikap terhadap suatu objek walaupun sikap 
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merupakan reaksi tertutup. Namun, sikap remaja dapat menajdi sebuah proses 

dalam mengaplikasikan perilaku terhadap infeksi menular seksual. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mamarodia (2017) terkait 

dengan hubungan pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan penyakit menular 

seksual didapati hasil sikap p=0,000. Hal ini menunjukan bahwa sikap memiliki 

hubungan terhadap pencegahan penyakit menular seksual 

Sangat dibutuhkan metode-metode untuk meningkatkan pengetahun dan 

sikap yang dapat dilakukan dalam hal pencegahan infeksi menular seksual pada 

remaja. Dimana metode-metode tersebut mampu menjadi sarana dalam 

penyampaian informasi. 

Metode promosi kesehatan merupakan suatu kegiatan dalam 

menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat, kelompok atau 

individual. Dengan disampaikannya informasi maupun pesan tersebut masyarakat, 

kelompok, atau individu diharapkan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan 

yang baik. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan mampu berpengaruh terhadap 

sikap maupun perilaku (Notoatmodjo, 2013). Berdasarkan uraian tersebut maka 

ditentukan metode Diskusi Kelompok dan metode Simulation Game (SIG) 

sebagai metode penyuluhan terkait infeksi menular seksual (IMS). 

Diskusi kelompok merupakan metode pendidikan, dimana peserta akan 

berdiskusi dalam upaya menyelesaikan suatu masalah yang munculkan dalam 

diskusi tersebut. Hal ini dapat mendorong peserta berpartisipasi dan memiliki 

kebebasan untuk mengularkan pendapat (Notoatmodjo, 2013). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Efridawati dan Kurniawati (2015), metode diskusi 
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kelompok lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah dengan 

menggunakan uji Mann Whitney U test mendapatkan p value 0,0009 < 0,05 yang 

berarti Ho di tolak dan Ha diterima, dengan hasil metode diskusi kelompok 

(73,98) dibandingkan dengan metode ceramah (57,02). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara metode ceramah dan diskusi 

kelompok terhadap tingkat pengehuan SMP Negeri 19 Purworejo ( Efridawati dan 

Kurniawati 2015) 

Simulation Game (SIG) merupakan gabungan antara role play dengan 

diskusi kelompok. Pesan-pesan yang kesehatan yang dibuat dalam beberapa 

bentuk permainan seperti permainan monopoli (Notoatmodjo, 2013). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Rizki (2012) menunjukan ada perbedaan pengaruh 

antara metode FGD dengan metode SIG terhadap peningkatan pengetahuan siswa 

kelas XI tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (p=0,001). Metode SIG lebih 

berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan KRR dibandingkan dengan 

metode FGD, dengan rata-rata skor SIG lebih tinggi dari rata-rata skor FGD 

(38,18>22,82). Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode SIG lebih efektif 

dibandingkan metode FGD (Rizki, 2012) 

Hasil penelitian yang dilakukan Saputri dan Azam (2015) menunjukkan 

ada perbedaan pengetahuan komprehensif HIV/AIDS yang bermakna antara 

sebelum dan setelah intervensi pendidikan kesehatan dengan metode simulasi 

permainan (p value = 0,000). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode simulasi 

permainan efektif dalam meningkatkan pengethuan komprehensif HIV/AIDS 

pada remaja di SMA Kesatrian 1 Semarang. 
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Alasan peneliti memilih SMAN 8 Pontianak sebagai tempat penelitian 

adalah dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 16 November 

2017 bahwa belum pernah ada penyuluhan terkait infeksi menular seksual dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok dan simuation game khususnya disekolah 

tersebut. Alasan lainnya SMAN 8 Pontianak merupakan salah satu SMA yang 

masuk wilayah kecamatan Pontianak Kota. 

Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode Diskusi 

kelompok dan metode Simulation Game (permainan simulasi), setiap peserta atau 

anggota kelompok akan melakukan permainan ular tangga yang didalamnya 

terdapat materi mengenai Infeksi Menular Seksual. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasar jumlah kasus infeksi menular seksual Kota Pontianak (2013), 

menjadi pokok permasalahannya adalah “ apakah motode Diskusi Kelompok dan 

Simulation Game (SIG) mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 

siswa SMAN 8 Pontianak mengenai infeksi menular seksual?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui efektifitas metode Diskusi Kelompok dan  

Simulation Game (SIG) terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

mengenai Infeksi Menular Seksual pada siswa / remaja  SMAN 8 

Pontianak.  
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1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Siswa sebelum 

diberikan metode Diskusi Kelompok  dan Simulation Game 

(SIG) mengenai Infeksi Menular Seksual 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Siswa sesudah 

diberikan metode Diskusi Kelompok  dan Simulation Game 

(SIG) mengenai Infeksi Menular Seksual 

c. Untuk mengetahui sikap Siswa sebelum diberikan metode 

Diskusi Kelompok dan Simulation Game (SIG) terhadap 

Infeksi Menular Seksual 

d. Untuk mengetahui sikap Siswa sesudah diberikan metode 

Diskusi Kelompok dan Simulation Game (SIG) terhadap 

Infeksi Menular Seksual 

e. Untuk mengetahui metode Simulation Game (SIG) dalam 

penyuluhan lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan 

dan sikap sikap siswa kelas XI SMAN 8 Pontianak tentang 

Infeksi Menular Seksual dibandingkan dengan metode 

Diskusi Kelompok 

I.4 Manfaat Penelitian 

 I.4.1 Manfaat Bagi Pendidikan 

  Untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang sudah didapat selama 

perkuliahan dan sebagai evaluasi terhadap kemampuan menganalisa suatu 
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masalah yang ada di masyarakat, serta sebagai acuan untuk menambah 

literatur sebagai bahan bacaan mahasiswa. 

I.4.2 Manfaat Bagi Siswa SMA 

  Memberikan dan menambah informasi serta perngetahuan pada 

siswa SMAN 8 Pontianak mengenai Infeksi Menular Seksual. 

I.4.3 Manfaat Bagi Peneliti 

  Dapat menambah pengetahuan mengenai metode-motede dalam 

penyampaian informasi khususnya metode Diskusi Kelompok dan 

Simulation Game dalam hal untuk meningkatkan pengetahuan siswa 

SMAN 8 Pontianak mengenai Infesi Menular Seksual. 

I.5 Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa 

penelitian tentang Efektifitas Metode Diskusi Kelompok dan Metode Simulation 

Game (SIG) dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Siswa, akan tetapi 

belum dijumpai judul yang sama namun ada salah satu desain penelitian yang 

sama. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu : 
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Tabel I.1. Keaslian Penelitian 

Judul Penulis Metode Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

Perbedaan 

Metode 

Ceramah dan 

Diskusi 

Kelompok 

Terhadap 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang 

Pubertas Pada 

Siswa SMP 

Negeri 19 

Purworejo 

Efridawati P. 

dan 

Kurniawati N. 

True 

Experimental 

- Peningkatan 

pengetahuan 

siswa 

tentang 

Pubertas 

- Penyuluhan 

kesehatan 

dengan 

metode 

Ceramah 

dan Diskusi 

Kelompok. 

Hasil 

penelitian 

terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

tentang 

pubertas  

menunjukan 

metode 

diskusi 

kelompok 

lebih efektif 

dibandingkan 

metode 

ceramah 

dengan rata-

rata nilai 

(73,98>57,02) 

- Variabel 

terikat: 

peningkatan 

pengetahuan 

siswa 

- Variabel 

bebas: 

Metode 

Diskusi 

Kelompok 

- Variabel 

terikat: 

Penelitian 

sebelumnya 

hanya 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

saja, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

variabel terikat 

pengetahuan 

dan sikap 

- Variabel 

Bebas: Pada 

penelitian 

sebelumnya 

variabel bebas 

menggunakan 

metode 

ceramah dan 

diskusi 

kelompok, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

metode diskusi 

kelompok dan 

Simulation 

Game 

Metode Focus 

Group 

Discussion dan 

Simulation 

Game Terhadap 

Peningkatan 

Pengetahuan 

Kesehatan 

Reproduksi 

Rizki N. A. 

(2012) 

Eksperimen 

Semu 

- Peningkatan 

pengetahuan 

siswa 

tentang 

KKR 

- Penyuluhan 

kesehatan 

dengan 

metode 

FGD dan 

SIG. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

ada perbedaan 

pengaruh 

antara metode 

FGD dan 

metode SIG 

terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

KKR 

dibandingkan 

dengan 

metode FGD, 

karena rata-

rata skor SIG 

lebih tinggi 

- Desain 

penelitian: 

Ekperimen 

Semu 

- Variabel 

Terikat: 

Peningkatan 

pengetahuan 

siswa 

- Variabel 

bebas: 

Metode 

Simulatin 

Game 

- Variabel 

terikat : 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

saja, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

veriabel terikat 

yang 

digunakan 

ialah 

peningkatan 

pengetahuan 
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dari rata-rata 

skor FGD 

(38,18>22,82). 

dan sikap. 

- Variable 

bebas : pada 

penelitian 

sebelumnya, 

peneliti 

menggunakan 

metode FGD 

dan SIG. 

Sedangkan, 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

menggunakan 

metode 

Diskusi 

Kelompok 

dan SIG. 

Efektifitas 

Metode 

Simulasi 

Permainan 

“MONOPOLI 

HIV” terhadap 

Tingkat 

Pengetahuan 

Kompeherensif 

HIV/AIDS Pada 

Remaja di Kota 

Semarang. 

Saputri I. Y. 

dan Azam M. 

(2015) 

Eksperimen 

Semu 

- Pengetahuan 

komprehens

if 

HIV/AIDS 

pada remaja 

- Pendidikan 

kesehatan 

tentang 

HIV/AIDS 

dengan 

metode 

simulasi 

permainan 

Penelitian 

menunjukan 

ada perbedaan 

pengetahuan 

komprehensif 

HIV/AIDS 

yang 

bermakna 

antara 

sebelum dan 

setelah 

intervening 

pendidikan 

kesehatan 

dengan 

metode 

simulasi 

permainan (p 

value = 

0,000). 

- Desain 

penelitian: 

Ekperimen 

semu 

- Variabel 

Terikat: 

Peningkatan 

pengetahuan 

siswa 

- Variabel 

bebas: 

Metode 

Simulatin 

Game 

- Variabel terikat: 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

menggunakan 

variabel 

pengetahuan 

saja, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukaan 

veriabel terikat 

yang digunakan 

ialah 

peningkatan 

pengetahuan 

dan sikap. 

- Variable bebas : 

pada penelitian 

sebelumnya, 

peneliti 

menggunakan 

metode 

Simulasi 

Permainan. 

Sedangkan, 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

metode Diskusi 

Kelompok dan 

SIG. 

 


