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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Remaja adalah fase yang harus dilewati oleh semua orang setelah masa 

anak-anak. Masa remaja ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus 

dilaluinya. Jatmiko (2010: 10-11) mengatakan remaja juga ditandai dengan rasa ingin 

tahu dan ingin mencoba hal-hal yang bersifat seksual. Memiliki perasaan ingin tahu 

akan seksualitas adalah ciri normal dari tugas perkembangan remaja yang dapat 

membentuk perilaku seksual. 

Tetapi perasaan ingin tahu yang besar bagi remaja umumnya tidak 

diimbangi dengan informasi yang baik berbagai sumber yang ada. Baik orangtua, 

guru, ataupun teman sebaya. Terlebih remaja memiliki ciri yang lebih 

memperioritaskan informasi teman-temannya dari pada orangtuanya. Sebenarnya 

tidak menjadi masalah jika remaja mendapatkan informasi mengenai seksualitas dari 

teman sebaya. Masalahnya adalah jika informasi yang diterima adalah informasi 

yang salah, dan justru menjerumuskan remaja ke dalam perilaku seksual yang tidak 

bertanggung jawab seperti hubungan seks di luar nikah. 

Salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya oleh siswa menyangkut 

masalah seksualitas adalah dari orangtua dan guru. Karena orangtua dan guru dapat 

menjelaskan berbagai hal yang tidak dimengerti oleh teman sebaya remaja. Seperti 

bagaimana melakukan hubungan seks yang baik, yang tentunya dilakukan setelah 

melalui proses pernikahan, serta memberikan informasi bahaya infeksi menular 

seksual. 



2 
 

 

Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke 

orang lainnya melalui hubungan seksual (Gross dan Tyring, 2011). Meskipun 

demikian tidak berarti bahwa semuanya harus melalui hubungan kelamin, tetapi 

beberapa ada juga yang ditularkan melalui kontak langsung dengan alat-alat, handuk 

termometer dan sebagainya. Selain itu penyakit ini juga dapat ditularkan kepada bayi 

dalam kandungan (Djuanda, 2011). 

Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang berbahaya yang dapat 

menjangkiti semua orang. Di Jepara penyakit ini cukup besar. Jumlah kasus baru 

HIV/AIDS tahun 2015 sebanyak 103 orang, dengan rincian 66 kasus HIV dan 37 

kasus AIDS. Terjadi kesamaan penemuan kasus baru dibanding tahun 2014 yaitu 

sebesar 103 kasus (tabel 11). Untuk Kasus AIDS baru, Kabupaten Jepara masuk 

dalam peringkat ke-3 dan kasus HIV baru peringkat ke-4 terbesar di Provinsi Jawa 

Tengah (Profil Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2015, 2015: 22).  

Berikut ini peneliti menyajikan data yang peneliti lansir dari Profil 

Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2015 (2015: 21) yang mencakup jumlah 

penderita Infeksi Menular Seksual sejak tahun 1997-2015. 

Tabel 1.1 Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Jepara Tahun 1997-2015  
  

No  Kecamatan Jenis Kelamin Kondisi saat Ditemukan Kondisi saat Ini Total 
Penderita L P HIV AIDS Meninggal Hidup 

1 Jepara 37 23 33 27 19 41 60 
2 Tahunan 13 15 5 22 7 21 28 
3 Batealit 18 13 12 19 13 18 31 
4 Kedung 21 29 16 34 12 38 50 
5 Pecangaan 23 25 19 29 11 37 48 
6 Kalinyamatan 4 12 3 13 3 13 16 
7 Welahan 12 8 7 13 5 15 20 
8 Mayong 10 5 4 11 4 11 15 
9 Nalumsari 10 8 7 11 6 12 18 

10 Mlonggo 24 30 17 37 19 35 54 
11 Pakis Aji 20 18 13 25 10 28 38 
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No  Kecamatan Jenis Kelamin Kondisi saat Ditemukan Kondisi saat Ini Total 
Penderita L P HIV AIDS Meninggal Hidup 

12 Bangsri 24 45 25 44 26 46 69 
13 Kembang 15 41 20 36 15 41 56 
14 Keling 6 34 20 20 18 22 40 
15 Donorojo 13 42 26 29 17 38 55 
16 Karimunjawa 2 3 4 1 1 4 5 

Jumlah 252 351 231 371 186 420 603 
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2015  
 

Penelitian ini sendiri dilakukan di kecamatan Welahan, yang berdasarkan 

data di atas menempati peringkat ke-12 dalam rataan jumlah penderita infeksi 

penyakit menular. Sebuah peringkat yang “cukup bagus” jika dilihat dari data di atas, 

tetapi sekali lagi data tersebut diperoleh empat tahun yang lalu. Yang artinya pada 

saat ini belum ditemukan lagi jumlah penderitan di kecamatan Welahan berdasarkan 

survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.  

Berdasarkan rataan usia penderita infeksi menular seksual di Jepara usia 

terbanyak yang terjangkit ini pada rentan usia 26-40 tahun, sedangkan paling sedikit 

dengan rataan usia >60 tahun. Yang mana data tersebut dapat dilihat di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Distribusi Penderita HIV/AIDS menurut Umur di Kabupaten 
Jepara Tahun 1997-2015 
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Usia remaja berdasarkan data di atas menempati peringat dua dan tiga. Yang 

artinya siswa usia sekolah tingkat menengah atas (SMA/MA/SMK) memiliki 

kemungkinan terjangkit penyakit menular infeksi seksual.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bimbingan dan 

konseling pada tanggal 3 Maret 2019 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling jarang disinggung masalah seksualitas pada 

peserta didik, terlebih mengenai infeksi menular seksual. Alasan tidak diberikannya 

informasi ataupun materi mengenai masalah infeksi menular seksual dikarenakan 

masalah tersebut adalah masalah yang sensitif untuk dibicarakan kepada siswa, dan 

menilai bahwa di mata pelajaran Fiqih masalah mengenai seksual dan reproduksi 

telah dibahas. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran 

Fiqih. Guru mapel Fiqih menuturkan bahwa dalam pelajaran Fiqih memang 

disinggung masalah mengenai seksualitas. Tetapi sebatas pada kajian akad nikah, 

tidak sampai pada hal-hal menyangkut kesehatan, terlebih mengenai infeksi menular 

seksual.  

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi kepada siswa kelas X-

1 MA NU Hasyim Asy’ari Welahan Jepara. Dari hasil observasi tersebut diketahui 

siswa belum memahami jenis-jenis penyakit infeksi menular seksual, belum 

memahami cara penularan penyakit infeksi menular seksual, juga belum memahami 

tindakan pencegahan agar tidak terjangkiti penyakit infeksi menular seksual. 
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Berdasarkan temuan hasil wawancara dan beberapa data yang telah 

disajikan di atas maka perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif melalui 

pemberian layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas X-1 MA Hasyim 

Asy’ari Welahan Jepara. Salah satu jenis layanan yang digunakan peneliti sebagai 

tindakan preventif yaitu pemberian layanan informasi.  

Menurut Prayitno (2012: 116), layanan informasi adalah secara umum 

layanan informasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu 

yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu 

tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang 

dikehendaki.  

Untuk meningkatkan efektivitas pemberian layanan dalam bimbingan dan 

konseling khusunya pada layanan informasi dibutuhkan adanya media dalam 

penyampaian materi. Sehingga siswa sebagai subjek pemberian layanan dapat 

menjadi tertarik dan mempermudah siswa dalam mendalami setiap materi yang 

disampaikan peneliti. Untuk itu peneliti menggunakan media audiovisual. 

Asyhar (2011: 45) memberikan uraian pengertian media audiovisual sebagai 

berikut. 

Audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus 
dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan 
melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang 
mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh 
media audiovisual adalah film, video, program TV dan lain-lain. 

 
Pemberian media audiovisual dalam layanan informasi pernah digunakan 

oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya yang dilakukan oleh Putri (2017) disimpulkan 

bahwa dengan pemberian layanan informasi media audiovisual mampu 
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meningkatkan pemahaman siswa akan bahaya merokok. Selanjutkan penelitian yang 

dilakukan Lufina (2018) disimpukan bahwa media audiovisual yang diterapkan pada 

layanan penguasaan konten mampu meningkatkan pemahaman santriwan dan 

santriwati terhadap kesehatan reproduksi.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun judul 

penelitian “Meningkatkan Pemahaman Bahaya Infeksi Menular Seksual melalui 

Layanan Informasi Media Audiovisual pada Siswa Kelas X-1 MA Hasyim Asy’ari 

Welahan Jepara” tahun pelajaran 2019/2020. 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan layanan informasi media audiovisual dalam meningkatkan 

pemahaman bahaya infeksi menular seksual pada siswa kelas X-1 MA Hasyim 

Asy’ari Welahan Jepara? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman bahaya infeksi menular seksual pada siswa 

kelas X-1 MA Hasyim Asy’ari Welahan Jepara setelah pemberian layanan 

informasi media audiovisual? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan penerapan layanan informasi media audiovisual dalam 

meningkatkan pemahaman bahaya infeksi menular seksual pada siswa kelas X-1 

MA Hasyim Asy’ari Welahan Jepara. 
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2. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman bahaya infeksi menular seksual pada 

siswa kelas X-1 MA Hasyim Asy’ari Welahan Jepara setelah pemberian layanan 

informasi media audiovisual. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk kegiatan 

penelitian berikutnya. Selebihnya penelitian ini juga akan berguna bagi 

pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, serta menambah khasanah bagi 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di lingkup pendidikan sekolah ataupun di luar 

sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Siswa 

Siswa dapat mengetahui berbagai hal yang dapat ditimbulkan dari perilaku 

seks yang tidak bertanggung jawab. Dampak tersebut yaitu terjangkitnya diri dalam 

infeksi menular seksual. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

acuan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MA Hasyim Asy’ari Welahan 

Jepara dalam bidang pribadi dan sosial. Agar siswa mampu mengendalikan diri dan 

menjaga pergaulan agar tidak terjangkit penyakit infeksi menular seksual. 
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3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan dasar kebijakan dalam memberikan ruang bagi guru bimbingan dan 

konseling dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Agar para siswa 

mengerti bahaya infeksi menular seksual dan berbagai hal lainnya sejalan dengan 

tingkat perkembangan siswa atau peserta didik. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yang berbunyi “Meningkatkan Pemahaman 

Bahaya Infeksi Menular Seksual melalui Layanan Informasi Media Audiovisual pada 

Siswa Kelas X-1 MA Hasyim Asy’ari Welahan Jepara” maka dalam penelitian ini 

peneliti memberikan layanan informasi media audiovisual untuk meningkatkan 

pemahaman bahaya infeksi menular seksual pada siswa kelas X-1 MA Hasyim 

Asy’ari Welahan Jepara yang dilakukan pada tahun pelajaran 2019/2020. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Pemahaman Bahaya Infeksi Menular Seksual 

Pemahaman bahaya infeksi menular seksual adalah tingkat pemahaman para 

siswa kelas X-1 MA Hasyim Asy’ari terhadap pengertian infeksi menular seksual, 

bahaya yang dapat ditimbulkan jika terjangkit infeksi menular seksual, gejala umum 

penderita infeksi menular seksual, penularan infeksi menular seksual, serta tindakan 

pencegahan agar tidak terjangkit infeksi menular seksual. 

1.6.2 Layanan Informasi Media Audiovisual  

Layanan informasi media audiovisual adalah jenis pemberian tindakan yang 

bersifat preventif agar siswa kelas X-1 MA Hasyim Asy’ari mampu memahami 
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bahaya infeksi menular seksual. Pemberian layanan informasi media audiovisual 

diberikan dalam dua siklus penelitian, di mana tiap siklusnya peneliti memberikan 

materi layanan informasi sebanyak tiga pertemuan.  

Pelaksanaan layanan informasi dimulai dari tahap persiapan. Di mana tahap 

ini peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan layanan dan materi layanan, serta 

menyiapkan instrumen penelitian. Peneliti juga melakukan koordinasi dengan guru 

bimbingan dan konseling yang nantinya berperan sebagai kolaborator untuk 

membantu peneliti menentukan waktu penelitian. 

Di tahap berikutnya peneliti memasuki tahap pelaksanaan. Pada tahap ini 

peneliti memberikan materi layanan sesuai dengan rancangan yang telah disusun 

pada rencana pelaksanaan layanan. Kemudian melakukan pengumpulan data melalui 

lembar observasi dan penggunaan skala pengukuran pemahaman bahaya infeksi 

menular seksual. 

Setelah pelaksanaan selesai dilakukan, penelitian memasuki tahap evaluasi. 

Seperti refleksi di mana tahap ini peneliti mengevaluasi setiap pemberian layanan 

yang telah diberikan kepada siswa. Jika ditemukan kekurangan yang dimiliki oleh 

peneliti maka kolaborator berhak memberikan saran agar pelaksanaan layanan 

informasi media audiovisual dapat diperbaiki. Peneliti juga berhak menggunakan 

saran tersebut, jika memang saran tersebut mampu dilakukan peneliti, ataupun jika 

sesuai dengan konsep penelitian tindakan bimbingan dan konseling. 

 


