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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Persepsi Sakit 

2.1.1 Definisi 

Persepsi adalah suatu proses yang di dahului oleh penginderaan, yaitu merupakan 

proses yang berwujud diterima stimulus oleh individu melalui alat resptornya. Namun 

proses itu itu tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan stimulus diteruskan ke pusat 

susunan syaraf yaitu otak dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari 

apa yang ila lihat, apa yang ia dengar, dan sebagainya individu mengalami persepsi 

(Fitriyah & Jauhar, 2014). 

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan 

kesan-kesan sensorik mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, 

apa yang diterima seseorang pada dasarnya berbeda dari realitas objektif. Walaupun 

seharusnya tidak perlu ada perbedaan tersebut sering timbul (Robbins & Judge, 2008). 

2.1.2 Aspek pada Persepsi 

Illness perception adalah keyakinan yang dimiliki pasien yang berasal dari semua 

pemahaman dasar yang dimiliki pasien tentang penyakit yang dideritanya. Lima 

komponen yang mendasari gambaran kognitif terhadap penyakit adalah sebagai berikut 

(Morris dkk, 2010):  

1. Identitas 

Identitas adalah label yang diberikan untuk suatu penyakit atau diagnosis medis 

dan pengalaman symptom. Komponen penting dari skor identitas yaitu subjek 



10 
 

 
 

biasanya menginterpretasikan symptom yang berhubungan dengan penyakit 

berbeda dengan interpretasi medis. 

2. Sebab 

Sebab adalah pendapat individu tentang etiologi penyakit yang dialami. Dalam hal 

ini, setiap pasien mungkin mempresentasi penyakit mereka dengan reflek yang 

bervariasi dalam casual models yang berbeda. Terdapat enam macam sebab secara 

umum yaitu: 

1) Psychological Attribution, faktor penyebab karena psikologis yang disebabkan 

oleh perilaku subjek. 

2) Immunity/other illness, faktor penyebab karena perubahan biologis atau 

penyakit lain. 

3) Risk factor, faktor penyebab karena risiko dalm diri subjek seperti genetik. 

3. Waktu 

Waktu adalah mengenai berapa lama penyakit yang di deritanya akan berakhir, 

baik itu akut maupun kronis. Persepsi subjek mengenai rentang siklus waktu 

penting karena berhubungan dengan pengobatan yang diambil subjek.  

4. Konsekuensi 

Konsekuensi merupakan persepsi pasien mengenai efek yang mungkin yang 

mungkin dirasakan dalam kehidupan mereka akibat dari penyakit yang 

dideritanya. Konsekuensi tersebut dapat berupa emosional atau kombinasi dari 

berbagai faktor. 
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5. Kontrol perawatan 

Kontrol perawatan adalah bagaimana pasien mempresentasikan penyakitnya 

dengan percaya bahwa penyakit akan bertambah parah atau membaik dan hal itu 

dapat di kontrol dari diri sendiri atau orang lain yang lebih memahami penyakit. 

Kontrol perawatan diri terdiri dari dua macam yaitu kontrol personal dan kontrol 

treatment. 

6. Kontrol personal yaitu suatu kemapuanuntuk menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah 

konsekuensi positif. Kontrol treatment adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhikontrol dan kepatuhan terhadap menjalani pengobatan. 

2.1.3 Proses pembentukan Persepsi 

Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja ada tahapan-tahapan atau proses 

tertentu yang harus dilalui oleh seseorang untuk bisa berpersepsi. Menetukan persepsi 

seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, proses belajar, lingkungan, 

rangsangan dan hal-hal yang lain. Hal ini didukung menurut Sunaryo (2004) menyatakan 

bahwa proses pembentukan persepsi melewati tiga proses yaitu: proses fisik, proses 

fisiologi, dan proses psikologi. Dalam hal ini terjadi adanya proses persepsi yaitu suatu 

proses dimana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus 

yang mengenai alat indranya. 

Menurut Robins & Judge (2008), proses pembentukan persepsi di mulai dengan 

penerimaan rangsangan dari berbagai sumber. Dapat juga dipengaruhi faktor-faktor 

personal, yang menetukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli,tetapi karakteristik 

orang yang memberi respon terhadap stimuli. Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi 
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seseorang ditentukan oleh dua faktor utama yaitu pengalaman masa lalu dan faktor 

pribadi yang didapat melalui proses belajar dan pengalaman masa lalu. 

2.1.4 Syarat terjadinya Persepsi 

Menurut Walgito (2010), faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu 

terjadinya stimulasi alat indera dan ditafsirkan. 

1. Obyek yang dipersepsi 

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus 

dapat dating dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari 

dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang 

bekerja sebagai reseptor. 

2. Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping 

itu juga harus ada saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

3. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, 

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan salam rangka 

mengadakan persepsi. 

2.1.5 Faktor yang mempengaruhi Persepsi 

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan 

setiap orang memiliki interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama. Menurut 

Robbins & Judge (2008) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu: 
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1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi) 

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang 

apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang 

dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, 

dan harapannya. 

2. Sasaran dan Persepsi 

Sasaran dan persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu 

biasnya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap 

sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam 

kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan 

seseorang cenderung mengelompokkan orang,benda, ataupun peristiwa sejenis 

dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa. 

3. Situasi 

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi 

tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan factor yang turut 

berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang. 

2.1.6 Teori yang mempengaruhi Persepsi Health Belief Model (HBM) 

Model kepercayaan kesehatan (Health Belief Model) adalah suatu bentuk 

penjabaran dari model sosiopsikologis, munculnya model ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa problem kesehatan ditandai kegagalan-kegagalan orang atau masyarakat untuk 

menerima usaha pencegahan dan penyembuhan penyakit yang diselenggarakan oleh 

provider, kegagalan ini akhirnya memunculkan teori yang menjelaskan perilaku 
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pencegahan penyakit (preventif health behavior), yang oleh Becker dikembangkan dari teori 

lapangan menjadi model kepercayaan kesehatan (health belief model) (Notoadmodjo, 2010). 

Munculnya model ini didasarkan pada masalah kesehatan yang ditandai oleh 

kegagalan masyarakat untuk menerima usahapencegahandan penyembuhan penyakit 

yangdiselenggarakan oleh provider. Kegagalan ini akhirnyamemunculkan teori yang 

menjelaskan pencegahan penyakit yang kemudian dikembangkan menjadi model 

kepercayaan kesehatan (Health Belief Model) (Notoadmojo, 2010). 

Model keprcayaan kesehatan (Health Belief Model) memiliki enam persepsi yang 

membentuk HBM itu sendiri. Setiap persepsi tersebut baik secara sendiri maupun 

dikombinasikan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kesehatan (Prima 2015, 

dalam Rosenstock, 1994). Berikut komponen dari teori Health Belief Model (HBM) : 

1. Persepsi keseriusan (Perceived Seriousness) 

Persepsi keseriusan mnegacu pada penilaian subjektif dari keparahan 

masalah keparahan masalah kesehatan. HBM mengemukakan bahwa inidividu 

yang merasa masalah kesehatan yang diterimanya lebih serius kemungkinannya 

untuk melakukan pencegahan atau mengurangi penyebabnya. Persespi keseriusan 

meliputi keyakinan tentang penyakit itu sendiri (misalnya, apakah itu mengancam 

jiwa atau dapat menyebabkan cacat atau sakit) serta dampak yang lebih luas dari 

penyakit pada peran dalam kondisi sosial. Misalnya, seseorang mungkin 

menganggap bahwa secara medis influenza tidak serius, tetapi jika dia berfikir 

bahwa jika dia terkena influenza dapat menyebabkan tidak masuk kerja selama 

beberapa hari, dapat menulari orang sekitarnya, dan sebagainya maka ia akan 

menganggap influenza menjadi kondisi yang sangat serius (Nugraheni dkk, 2018). 
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2. Persepsi kerentanan (Perceived Susceptibility) 

Persepsi kerentanan yang dirasakan mengacu pada persepsi subjektif 

terhadap resiko mengidap penyakit atau hal yang mengganggu kondisi kesehatan. 

Agar seseorang bertindak untuk mengobati atau mencegah penyakitnya, ia harus 

merasakan bahwa ia rentan (susceptible) terhadap penyakit tersebut.Risiko atau 

kerentanan seseorang adalah salah satu persepsi yang lebih kuat dalam 

mendorong orang untuk mengadopsi perilaku sehat. Semakin besar risiko yang 

dirasakan, semakin besar kemungkinan dalam perilaku untuk mengurangi risiko. 

Logis bahwa ketika orang percaya bahwa mereka berada pada keadaaan risiko 

penyakit, mereka akan lebih cenderung untuk mencegah hal itu terjadi. 

Kombinasi kerentanan yang dirasakan dan keseriusan disebut ancaman. 

Ancaman yang dirasakan memiliki komponen kognitif dan dipengaruhi oleh 

informasi. Ini menciptakan tekanan untuk bertindak, tetapi tidak menentukan 

bagaimana seseorang akan bertindak (Prima 2015, dalam Belcher 2005).  

3. Persepsi Manfaat (Perceived benefits) 

Perilaku yang berhubungan dengan kesehatan juga dipengaruhi oleh 

manfaat yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan merujuk pada penilaian individu 

dan manfaat melakukan atau tidak melakukan perilaku sehat. Jika seseorang 

percaya bahwa tindakan tertentu akan mengurangi kerentanan terhadap masalah 

kesehatan atau menurunkan keseriusannya, maka ia cenderung untuk 

melakukannya. Tindakan pencegahan akan bermanfaat jika merasa sangat rentan 

terhadap penyakit-penyakit, persepsi positif ini sangat berperan penting pada 

perilaku seseorang dalam mengambil keputusan kesehatan atas dirinya dan 
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lingkungannya. Besarnya keuntungan ataupun manfaat yang didapat dari suatu 

tindakan pencegahan maka akan semakin besar peluang individu tersebut 

menjalankan tindakan pencegahan penyakit. Akan tetapi bila manfaat yang 

dirasakan kecil dari suatu tindakan yang akan dilakukan untuk pencegahan akan 

semakin kecil (Notoadmodjo, 2010). 

4. Persepsi Hambatan (Perceived Barrier) 

Penilaian individu mengenai seberapa besar hambatan yang akan ditemui 

apabila melakukan suatu tindakan. Pada umumnya manfaat dari tindakan lebih 

menentukan daripada rintangan-rintangan yang mungkin ditemukan didalam 

menetukan suatu tindakan tersebut. Keseimbangan antara keuntungan dan 

hambatan kemungkian mensugesti seseorang untuk mendapatkan perilaku yang 

diinginkan, tetapi tidak selalu menentukan bahwa mereka akan bertindak. Jika 

skor manfaat dan hambatan yang dirasakan seseorang untuk berperilaku 

mendekati seimbang, orang tersebut akan merasa bimbang untuk bertindak 

(Notoadmodjo, 2010). 

5. Kepercayaan diri (Self efficacy) 

Self efficacy adalah kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk 

melakukan sesuatu. Orang-orang pada umumnya tidak akan mencoba untuk 

melakukan sesuatu yang baru kecuali mereka berpikir mereka bisa melakukannya. 

Jika seseorang percaya suatu perilaku baru yang berguna (manfaat yang 

dirasakan), tetapi berpikir dia tidak mampu melakukan (hambatan yang 

dirasakan), kemungkinan bahwa hal itu tidak akan dilakukan (Nugraheni dkk, 

2018). 
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6. Petunjuk bertindak (Cues to Action) 

Cues to action adalah peristiwa-peristiwa, orang, atau hal-hal yang 

menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka. Cues to action dapat 

berasal dari internal ataupun eksternal. Isyarat fisiologis (misalnya, nyeri dan 

gejala) adalah contoh isyarat internal untuk bertindak. Isyarat eksternal mencakup 

peristiwa atau informasi dari orang lain, dan dari media. Intensitas isyarat yang 

diperlukan untuk mendorong tindakan bervariasi antara individu dengan 

kerentanan yang dirasakan, keseriusan, manfaat, dan hambatan (Nugraheni dkk, 

2018). 

 

2.2 Konsep Infeksi Menular Seksual 

2.2.1 Definisi 

Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang menular melalui 

hubunganseksual (hubungan kelamin). Penyakit menular ini akan lebih beresiko bila 

melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral, 

maupun anal (Kusmiran, 2011). 

Infeksi menular seksual merupakan salah satu infeksi saluran reproduksi (ISR) 

yang ditularkan melalui hubungan seksual. Infeksi saluran reproduksi merupakan infeksi 

yang disebabkan oleh masuk dan berkembangnya kuman penyebabnya infeksi kedalam 

saluran reproduksi. Kuman penyebab infeksi tersebut berupa jamur, virus dan parasite 

(Kumalasari & Andhyantoro, 2012). 

Infeksi menular seksual adalah penyakit-penyakit yang timbul, yang ditularkan, 

melalui hubungan seksual dengan manifestasi klinis berupa timbulnya kelainan-kelainan 
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terutama pada alat kelamin. Kegagalan deteksi dini menimbulkan berbagai komplikasi 

misalnya kehamilan diluar kandungan, kanker anogenital, infeksi pada bayi yang baru 

lahir atau infeksi pada kehamilan. Pada prakteknya IMS tidak menimbulkan gejala 

(asimtomatik), sehingga sulit mempersulit untuk pemberantasan dan pengendalian ini 

(Abrori, 2017). 

2.2.2 Epidemiologi 

Menurut Lestari dkk (2013), epedemiologi dari IMS adalah sebagai berikut: 

1. Pejamu 

Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada pejamu adalah: 

1) Umur 

Kelompok usia 15-30 tahun beresiko terjangkit infeksi menular seksual 

karena golongan usia ini merupakan masa yang aktif dalam kegiatan seksual. 

2) Jenis Kelamin 

IMS lebih sering menjangkiti pria daripada wanita, tetapi ditingkat 

kegawatdaruratannya lebih besar pada wanita. Hal ini disebabakan oleh 

perbedaan susunan anatomi dan fisiologi organ tubuh. Selain itu, diagnosis 

penderita pada pria lebih mudah sehingga dapat segera dilaporkan dan 

menurunkan tingkat kegawatdaruratan. 

3) Pilihan pasangan 

Data dinegara maju menunjukkan bahwa angka kesakitan pada kaum 

homoseksual lebih tinggi daripada heteroseksual. 
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4) Pekerjaan 

Terdapat 5 golongan yang dilaporkan beresiko tinggi terkena IMS , yaitu 

pelajar dan mahasiswa, supir truk, pelayan hotel, PSK, kelompok usia 

dibawah 19 tahun, dan turis. 

5) Status perkawinan 

Status perkawinan mempengaruhi epidemiologi IMS. Insiden IMS beresiko 

lebih tinggi pada orang yang belum menikah daripada orang yang sudah 

menikah. Selain itu, orang yang bercerai atau terpisah dari keluarga juga 

beresiko tinggi. 

2. Lingkungan 

Beberapa faktor lingkungan yang berperan dalam penyebaran IMS, antara lain: 

1) Faktor demografik 

Peningkatan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk., peningkatan 

perpindahan populasi akibat migrasi dan urbanisasi dan industrialisasi di kota 

besar. 

2) Faktor sosial ekonomi 

Kemiskinan didaerah pedesaan sering mengakibatkan urbanisasi ke kota 

besar, perkembangan ekonomi yang lebih cepat mendorong terjadinya 

promiskuitas, misalanya penggunaan minuman keras dan pergi ke tempat 

hiburan malam. 

3) Faktor kebudayaan 

Pelanggaran nilai dan norma agama sehingga membuat seseorang lebih 

mudah melakukan seks bebas, melonggarnya ikatan keluarga termasuk 



20 
 

 
 

pengawasan orang tua, dan meningkatnya rangasangan seksual melalui 

majalah, film, dan lainnya. 

4) Faktor medis 

Adanya kekebalan kuman penyakit IMS, adanya fenomena tikus “tikus 

mudah dibunuh tapi sukar dibakar”, diagnosis penyakit yang kadang sukar, 

terutama pada wanita dan pengaruh pil KB dan kontrasepsi sehingga timbul 

keberanian melakukan seks pranikah. 

5) Faktor biologis 

Resistensi mikroorganisme terhadap pengobatan karena mutasi gen atau 

kromosom, ditemukannya penyebab IMS baru, seperti AIDS dengan pola 

epidemi yang berada pada satu tempat ke tempat lain dan sifat biologik 

mikroorgnisme belum sepenuhnya diketahui. 

2.2.3 Etiologi 

Penyebab IMS sangat bervariasi, dari beberapa virus berukuran kecil hingga 

parasite yang ukurannya hanya dapat dilihat dengan alat bantu dari laboratorium. 

Penyakit yang ditimbulkan sangat beraneka ragam, baik yang bersifat akut maupun 

kronis dengan komplikasi merugikan. Menurut Kemenkkes RI (2016), penyebab IMS 

berbeda-beda tergantung pathogen penyebabnya, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Patogen Penyebab Infeksi Menular Seksual 

No. Patogen Penyakit Yang Timbul 

1. Infeksi bakteri  
 Neiserra gonorrhoeae Gonore 
 Chlamydia troacomatis Klamidiosis (infeksi klamidia) 
   
 Chlamydia trachomatis (galur L1-L3) Limfogranuloma venereum 
 Treponema pallidum Sifilis 
 Haemophilus ducreyi Chancroid (Ulkus Mole) 
 Kiebsiella (Calymmatobacterium) 

granulomatis 
Granuloma Inguinale (Donovanosis) 

 Mycoplasma genitalium Urethritis non-gonokokus dan radang 
panggul 

2. Infeksi Virus  
 Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infeksi HIV/Acquired immune deficiency 

syndrome (AIDS) 
 Herpes simple virus (HSV) tipe 1 dan tipe 2 Herpes Genitalis 
 Human papillomavirus (HPV) Kutil kelamin, kanker penis & anus, 

kanker serviks, papilloma larings 
 Virus hepatitis B Hepatitis virus 
 Virus moluskom kontagiosum Moluskum kontagiosum 

3. Infeksi Protozoa  
 Trichomonas vaginalis Trikomoniasis 

4. Infeksi Jamur  
 Candida albicans Kandidiasis 

5. Infeksi Parasit  
 Phthirus pubis  Pediculosis 
 Sarcoptes scabies Skabies 

(Kemenkes RI, 2016). 

2.2.4 Tanda dan Gejala 

Gejala umum IMS menurut Lestari dkk, (2013) yaitu sebagai berikut : 1) Luka 

yang tidak pada tempatnya, 2) Cairan yang tidak pada tempatnya, 3) Kencing panas, 4) 

Sakit tenggorokan, 5) Pertumbuhan yang tidak pada tempatnya, 6) Perubahan warna 

kulit, 7) Nyeri saat buang air kecil atau saaat berhubungan seksual, 8) Gatal dan bengkak. 

Menurut Irianto (2015) tanda dan gejala IMS dibedakan menjadi dua yaitu pada 

pria dan wanita. Tanda dan gejala pada Pria : 1) Bintik-bintik berisi cairan, borok, lecet 

pada daerah sekitar kelamin, 2) Luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada sekitar 

daerah kelamin, 3) Adanya kutil yang tumbuh seperti jengger ayam, 4) Rasa gatal yang 
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sangat hebat disekitar kelamin, 5) Sakit luar biasa saat berkemih, 6) Kencing nanah atau 

darah dengan bau busuk, 7) Bengkak panas nyeri pada bagian pangkal paha yang 

kemudian menjadi borok, 8) Kehilangan berat badan secara drastis, diare berkepanjangan 

dan berkeringat saat malam, 9) Bintil-bintil berisi cairan, 10) Lecet atau borok pada penis, 

11) Keras dan berwarna merah pada alat kelamin, 12) Pembengkakan pada pelir dan 

sering berkemih.  

Tanda dan gejala pada wanita sebagian besar tanpa gejala sering kali tidak disadari 

(asimptomatis). Jika da gejala biasanya berupa : 1) Rasa sakit atau nyeri pada saat berkemih 

atau berhubungan seksual, 2) Rasa nyeri pada perut bagian bawah, 3) Keluar lender pada 

vagina, 4) Keputihan dengan warna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal pada 

vagina dan daerah sekitarnya, 5) Keputihan yang berbusa, berwarna kehijauan, berbau 

busuk dan terasa gatal, 6) Timbul bercak-bercak darah pada saat berhubungan seksual, 7) 

Terdapat bintil-bintil yang berisi cairan, 8) Lecet atau borok pada vagina, 9) Nyeri 

pinggang bagian bawah, 10) Nyeri sewaktu hubungan seksual, 11) Perdarahan melalui 

vagina diantara waktu siklus haid, 12) Mual-mual dan terdapat infeksi pada rektum dan 

anus. 

2.2.5 Faktor Risiko 

Menurut Lestari dkk (2013) berikut adalah orang-orang yang beresiko tinggi 

terhadap penularan IMS :Berikut ini adalah kriteria pria dan wanita yang memiliki resiko 

terhadap IMS. Pria dikatakan dikatakan beresiko bila: 1) Pasangan seksual lebih dari satu 

dalam 1 bulan terakhir, 2) Berhubungan seksual dengan pekerja seks wanita/pria dalam 1 

bulan terakhir, 3) Pekerjaan istri/pasangan seksual yang beresiko tinggi. 
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Wanita dikatakan beresiko tinggi apabila : 1) Suami atau pasangan seksualnya 

menderita IMS, 2) Suami atau pasangan atau pasien sendiri mempunyai pasangan seksual 

lebih dari 1 dalam 1 bulan terakhir, 3) Mempunyai pasangan baru dalam 3 bulan terakhir, 

4) Mengalami 1 atau lebih episode IMS dalam 1 tahun terakhir, 5) Pekerjaan suami atau 

pasangan seksual beresiko tingi, 6) Keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, 

dan gatal, 7) Timbul bercak darah setelah berhubungan seksual, 8) Muncul bintil-bintil 

cairan, lecet dan timbul borok pada vagina. 

2.2.6 Jenis Infeksi Menular Seksual 

Menurut Kumalasari (2012), jenis IMS berdasarkan penyebab antara lain : 

1. Infeksi Menular Seksual yang disebabkan oleh Bakteri 

1) Gonore (GO tau kencing nanah) 

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonhoroea dengan masa 

inkubasi 2-10 setelah masuk kedalam tubuh. Umumnya pada wanita tidak 

menimbulkan tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini bisa ditemukan pada 

sebagian wanita ketika melakukan pemeriksaan antenatal dan pmeriksaan 

IUD, seperti keputihan kental,berwarna kekuningan, nyeri pada pinggul, 

sakit sewaktu menstruasi, dan urethritis yang menimbulkan keluhan nyeri 

saat kencing. 

Sementara itu pada pria tanda dan gejala yang timbul adalah keluarnya 

cairan putih kuning, kehijau-hijauan, rasa gatal, nyeri di uretra, bengkak pada 

uretra dan berwarna kemerawahan. Biasanya pasien mengeluhkan adanya 

rasa gatal dan panas diujung uretra, sakit pada saat berkemih, keluar pus dari 

ujung penis, serta nyeri ketika ereksi. Komplikasi yang disebabkan akibat 
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penyakit ini yaitu radang panggul, kemandulan, infeksi pada mata bayi yang 

baru dilahirkan,  dapat mengakibatkan kebutaan, cacat bayi, bayi lahir 

premature dan bayi lahir mati. 

2) Infeksi klamidia 

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada pria gejala 

yang timbul yaitu timbul rasa nyeri saat berkemih, sakit dibagian uretra, 

keluar pus dibagian penis. Gejala yang timbul pada wanita yaitu keluarnya 

cairan vagina (keputihan encer) yang berwarna putih kekuningan, nyeri 

dibagian rongga panggul, perdarahan setelah berhubungan seksual. 

Komplikasi dari infeksi ini yaitu penyakit radang panggul, kemandulan, 

kehamilan diluar kandungan, infeksi mata berat, radang paru-paru pada bayi 

baru lahir, dan tertular HIV. 

3) Sifilis (Raja singa) 

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Tanda dan gejala 

berawal dari luka yang muncul beberapa minggu setelah tertular. Luka ini 

biasanya berupa borok yang tidak sakit didaerah tempat hubungan pertama 

kali terjadi (penis, leher Rahim, dubur, dinding belakang 

kerongkongan/faring). Kuman kemudian memasuki aliran darah dalam 

waktu 1-3 bulan muncul tahap kedua. Tahap inii ditandai dengan ruam yang 

menyebar dan pembengkakan kelenjar. Setelah masa laten selam 5-20 tahun 

dengan sedikit atau tanpa gejala, tahap ketiga dari sifilis ini dapat termasuk 

penyakit yang menyerang susunan saraf pusat atau sistem kardiovaskular, 

yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian muda.Komplikasi yang 
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dapat ditiimbulkan yaitu kerusakan berat pada otak dan jantung jika tidak 

diobati, selama masa kehamilan dapat ditularkan pada bayi dalam kandungan 

dan dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat, memudahkan 

penularan HIV. 

4) Ulkus mole (Chancroid) 

Infeksi disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi. Tanda dan gejala 

yang muncul yaitu penderita dapat mengalami luka bernanah atau borok 

yang akut dan sakit pada bagian kelamni. Luka biasanya berjumlah satu 

dengan diameter kurang dari 1 cm. Luka ini biasanya muncul 3-5 hari setelah 

tertular dan ditandai dengan adanya pembengkakan yang sakit disekitar 

kelenjar. Benjolan mudah mudah pecah dilipatan paha disertai rasa sakit. 

Pada perempuan, ulkus mole umumnya terjadi tanpa gejala. Komplikasi yang 

dapat ditimbulkan yaitu luka dan infeksi hingga mematikan jaringan 

disekitarnya dan tertular HIV. 

5) Granuloma Inguinale 

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Donovania granuloma 

(Calymatobacterium granulomatosis). Gejala yang muncul yaitu pembengkakan 

kelenjar getah bening dan lesi ulseratif didaerah inguinal, genitalia dan anus. 

Pada pria timbul gejala duh tubuh uretra (urethritis non-gonokokus), pada 

wanita timbul gejala servisitis dan urethritis non-gonore.Komplikasi uang 

ditimbulkan yaitu: Stadium lanjut pada pria dapat menyebabkan 

pembengkakan pada penis dan skrotum sedangkan pada wanita dapat 

meyebabkan pembengkakan pada bagian labia mayora. 
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6) Limfogranuloma venerum 

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Chlamidya trachomatis. Gejala yang 

timbul berupa luka kecil yang tidak sakit di daerah kemaluan (biasanya tidak 

diperhatikan) dan diikuti oleh pembengkakan yang menyakitkan serta parah 

dari kelenjar dan jaringan sekitarnya. Hal ini terjadi antara 5-30 hari setelah 

penularan pertama. 

2. Infeksi yang disebabkan akibat Virus 

1) Herpes Genitalis 

Infeksi ini disebabkan oleh virus Herpes Simplex Virus (HSV) tipe 1 & 2. 

Masa inkubasi virus selama 4-7 hari berada dalam tubuh, dimulai dengan rasa 

terbakar atau kesemutan pada tempat masuknya virus. Herpes akan kelihatan 

2-30 hari setelah berhubungan seksual. Gejala yang paling umum adalah 

bintil kecil berisi cairan yang terasa sakit, di bagian alat kelamin/dubur atau 

mulut. Bintil akan timbul selama 1-3 minggu dan kemudian hilang. Beberapa 

waktu kemudian bintil akan mudah dan hilang secara berulang. Sebelum 

bintil muncul, alat kelamin akan terasa gatal atau panas. Pada saat terdapat 

bintil, orang tersebut kemungkinan mengalami gejala flu. Membesarnya 

kelenjar getah bening di selangkangan dan sulit buang air kecil.Komplikasi 

yang ditimbulkan yaitu rasa nyeri berasal dari saraf, tertular pada bayi dan 

menyebabkan lahir muda, cacat bayi, dan lahir mati. Radang tenggorokan 

(faringitis), infeksi selaput otak (meningitis), tertular HIV dan kanker leher  

Rahim. 

2) Kondiloma Akuminata 
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Infeksi ini disebabkan oleh virus Human Papillomavirus (HPV) dengan 

masa inkubasi: 2-3 bulan masuk kedalam tubuh. Gejala yang terlihat yaitu 

adanya beberapa kutil (lesi) didaerah kemaluan dan lesi dapat membesar. 

Gejala yang timbul pada wanita hamil yaitu kutil yang terdapat dibagian 

dubur dan kemaluan dapat membesar sampai dubur dan mirip jengger ayam 

atau bunga kol. Pada pria kutil bisa mengenai alat kelamin dan saluran BAK 

bagian dalam. Kadang-kadang kutil tidak terlihat sehingga tidak disadari 

biasanya laki-laki baru menyadari setelah menulari pasangannya. Komplikasi 

yang terjadi pada penderita kondiloma akuminata yaitu kanker leher rahim dan 

kanker kulit disekitar kelamin. 

3) Hepatitis 

Infeksi ini disebabkan oleh virus Hepatitis B. Virus hepatitis dapat 

menyebabkan peradangan pada hepar dengan gejala klinis berupa penyakit 

kuning yang disertai malaise, mual, muntah dan disertai dengan kenaikan 

suhu pada tubuh.Komplikasi yang muncul pada penyakit ini dapat 

mengakibatkan sirosis hati, kanker hati dan hepatitis akut. 

4) Moluskum kontagiosum 

Infeksi ini disebabkan oleh virus moluskum kontagiosum. Gejala yang 

timbul yaitu terdapat lesi yang berupa papul milier, ada lekukan, permukaan 

halus, konsistensi kenyal, dengan umbilikasi dibagian sentral. Lesi berwarna 

putih, kuning muda atau seperti warna kulit. Bila ditekan akan keluar masa 

putih seperti nasi. Jumlah lesi biasanya berkisar sekitar 30 buah, tetapi bisa 
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kemudian membentuk plakat dan kulit disekitar lesi dapat mengalami 

ekstimatisasi (dermatitis moluskum). 

5) HIV/AIDS 

HIV adalah singkatan dari Human Imunnodefiency Virus yaitu sejenis virus 

yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV masuk dalam 

sel darah putih dan merusaknya, sehingga sel darah putih yang berfungsi 

sebagai pertahanan terhadap infeksi akan menurun jumlahnya. Akibatnya, 

sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan penderita mudah terkena 

berbagai penyakit. Kondisi ini disebut dengan AIDS. 

AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immuno Deficiency 

Syndrom, yaitu kumpulan gejala penyakit (sindrom) yang didapat akibat 

menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV.Tahapan 

perubahan HIV/AIDS. 

a. Fase pertama : masa jendela (window period) 

Pada awal terinfeksi ciri-cirinya belum dapat dilihat meskipun yang 

bersangkutan melakukan tes darah, karena pada fase ini sistem antibodi 

terhadap HIV belum terbentuk, tetapi yang bersangkutan sudah dapat 

menulari orang lain. Masa ini disebut dengan window period, biasanya 

antara 1-6 bulan. 

b. Fase kedua 

Umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase ini individu 

adalah positif HIV tetapi belum menampakkan gejala sakit. Dapat 
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menularkan orang lain. Kemungkinan mengalami gejala-gejala ringan, 

seperti flu (biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri). 

c. Fase ketiga 

Mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut sebagai gejala 

AIDS, tetapi sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Gejala yang 

berkaitan dengan HIV antara lain: keringat yang berlebihan pada waktu 

malam, diare terus menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu 

tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan lemah, berat badan 

terus berkurang. 

d. Fase keempat 

Sudah masuk pada tahap AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosis setelah 

kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T (dibawah 

2.001 mikro liter) dan timbul penyakit tertentu yang disebut dengan 

infeksi oportunitistik, yaitu : a) Kanker khususnya kanker kulit yang 

disebut sarcoma Kaposi, b) Infeksi paru-paru yang menyebabkan radang 

paru-paru dan kesulitan bernapas (TBS umumnya diderita oleh 

pengidap AIDS), c) Infeksi usus yang menyebabkan diare parah selama 

berminggu-minggu, d) Infeksi otak yang menyebabkan kekacauan 

mental, sakit kepala, dan sariawan. 

3. Infeksi yang diakibatkan Jamur (Kandidiasis) 

Infeksi kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida Albicans yang pada 

umumnya terdapat di susu dan vagina. Kandida pada wanita umumnya infeksi 

pertama kali timbul pada vagina yang disebut vaginitis dan dapat meluas sampai 
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vulva (vulvitis), jika mukosa dan vulva keduanya mengalami infeksi disebut 

kandidiasis vulvaginalis. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa keputihan menyerupai 

keju disertai lecet serta gatal, rasa panas pada vulva, iritasi di daerah bibir 

kemaluan dan berbau khas, akibatnya dapat memudahkan penularan HIV/AIDS. 

4. Infeksi yang disebabkan Protozoa (Trikomoniasis) 

Trikomoniasis merupakan ini disebabkan oleh sejenis protozoa Trichomonas 

vaginalis, dengan masa inkubasi 3-28 hari setelah kuman masuk dalam tubuh 

melalui hubungan seksual. Biasanya ditularkan melalui hubungan seksual dan 

sering menyerang traktus urogebitalis bagian bawah pada pria maupun wanita. 

Gejala pada wanita sering asimptomatik, namun keluhan yang sering muncul 

yaitu keputihan encer berwarna kekuningan, berbusa dan berbau busuk, vulva 

agak membengkak, kemerahan dan terasa gatal. Sedangkan gejala yang timbul 

pada pria yaitu saluran uretra dan kelenjar prostat yang sering diserang dengan 

keluhan sering kencing, nyeri saat kencing, dan adanya nanah yang keluar dari 

penis. Dapat mengakibatkan komplikasi berupa lecet di sekitar kemaluan, 

kelahiran premature, dan tertular HIV. 

5. Infeksi yang disebabkan Parasit 

1) Pedikulosis pubis 

Infeksi ini disebabkan kutu jenis Phthirus pubis. Kutu ini biasanya hidup di 

rambut kecuali di rambut kepala. Jika sudah terjangkiti oleh kutu pubis, maka 

akan timbul rasa gatal di rambut kemaluan, ketiak, kadang-kadang dialis 

bahkan bulu mata. Biasanya jika terserang kutu pubis akan terlihat black dot 

atau bercak keabua-abuan didalam celana dalam penderita. Gejala yang 
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muncul pada pria dan wanita yaitu terdapat papul eritematosa, terasa gatal, 

terdapat kutu dan telur dirambut pubis. 

2) Skabies 

Skabies adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis parasit Sarcoptes scabiei. 

Gejala yang timbul biasanya pada malam hari karena aktifitas tungau 

meningkat pada suhu kulit yang lembab dan hangat. Lesi khas adalah papul 

yang gatal sepanjangan terowongan yang berisi tungau. Lesi pada umumnya 

simetrik dan berbagai tempat predileksinya adalah sela jari tangan, fleksor 

siku dan lutut, pergelangan tangan, areola mammae, umbilicus, penis, aksila, 

abdomen bagian bawah dan pantat. 

2.2.7 Pencegahan 

Menurut Kemenkkes RI (2016), Upaya pencegahan dan perawatan IMS yang 

efektif dapat dicapai dengan melaksanakan “Paket kesehatan masyarakat”. Komponen 

paket ini berupa: 

1. Promosi perilaku seksual yang aman. 

2. Memprogramkan peningkatan penggunaan kondom, yang meliputi berbagai 

aktivitas mulai dari promosi penggunaan kondom sampai melakukan 

perrncanaan dan manajemen pendistribusian kondom. 

3. Peningkatan perilaku upaya mencari pengobatan. 

4. Pengintegrasian upaya pencegahan dan perawatan IMS kedalam upaya pelayanan 

kesehatan dasar, upaya kesehatan reproduksi, klinik pribadi/swasta serta upaya 

kesehatan terkait lainnya. 
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5. Pelayanan khusus terhadap kelompok populasi beresiko tinggi, seperti misalnya 

para wanita dan pria penjaja seks, remaja, pengemudi truk jarak jauh, anggota 

militer termasuk anggota kepolisian, serta para narapidana. 

6. Penatalaksanaan kasus IMS secara paripurna. 

7. Pencegahan dan perawatan sifilis kongenital dan konjungtivitis neonatorum. 

8. Deteksi dini terhaadap infeksi yang bersifat simtomatik maupun yang 

asimtomatis. 

Program pencegahan dan pengendalian IMS yang bertujuan untuk: 1) 

mengurangi morbiditas dan mortalitas berkaitan dengan IMS, 2) mencegah infeksi HIV, 

3) mencegah komplikasi serius pada kaum perempuan, dan 4) mencegah efek kehamilan 

yang buruk (Kemenkkes RI, 2016). Tujuan program akan dapat dicapai melalui upaya 

pencegahan primer yang secara langsung akan menurunkan insiden IMS dan melalui 

pencegahan skunder yang akan menurunkan prevalensi IMS dengan memperpendek 

durasi penyakit, sehingga akan menurunkan kemungkinan komplikasi dari IMS tersebut 

(WHO, 2016). 

1. Pencegahan Primer 

Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah didapatnya suatu infeksi atau 

penyakit melalui perilaku seksual yang aman atau penggunaan kondom untuk 

aktivitas seksual penetrative. Melalui pencegahan primer yang memiliki efek besar 

terhadap IMS yang tidak dapat disembuhkan yang terutama disebabkan oleh 

virus. Strategi pencegahan primer dapat menurunkan paparan dari individu 

infeksius melalui pengurangan pasangan seksual atau menurunkan efisiensi 

transmisi melalui penggunaan kondom, yang selanjutnya kaan memiliki dampak 
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besar dalam memiliki dampak besar dalam menurunkan transmisi dari seluruh 

IMS. 

Salah satu strategi pencegahan primer bertujuan untuk mengubah perilaku 

seksual yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: menunda 

aktivitas seksual untuk pertama kalinya, abstinensia seksual dan setia pada 

pasangan serta promosi tentang perilaku seksual yang aman, meliputi penurunan 

jumlah pasangan seksual, praktek seksual yang aman tanpa penetrasi genital dan 

promosi penggunan kondom yang benar. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pemberian komunikasi, informasi dan edukasi atau melalui program edukasi 

kelompok. 

2. Pencegahan skunder 

Pencegahan skunder mengacu pada pengobatan dan pelayanan terhadap individu 

yang terinfeksi, dengan aktifitas yang meliputi: 1) promosi perilaku dalam 

mencaru pengobatan, tidak hanya untuk mereka yang memiliki gejala IMS, tapi 

juga untuk mereka yang beresikoterkena IMS, 2) penyediaan layanan kesehatan 

yang mudah diakses, diterima masyarakat dan efektif baik untuk individu 

simtomatik maupun asimtomatik, serta oasangannya, 3) menyediakan pelayanan 

konseling untuk IMS dan termasuk HIV. 

2.2.8 Penatalaksanaan 

Menurut Kemenkkes RI (2016), penatalaksanaan IMS terdapat beberapa jenis 

yaitu : 

1. Identifikasi sindrom:hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diagnosis secara 

sindrom atau dengan bantuan laboratorium. 
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2. Edukasi pasien: kepada pasien dijelaskan tentang riwayat alamiah dari infeksi 

yang dialaminya, serta pentingnya melaksanakan pengobatan secara tuntas, serta 

hal-hal penting lainnya. 

3. Pengobatan antibiotic terhadap sindrom: Cara apapun yang digunakan untuk 

menegakkan diagnosis, baik dengan menggunakan bagan alur maupun dengan 

menggunakan bantuan laboratorium, secara mutlak diperlukan ketersediaan 

atibiotik yang efektif. Obat yang diperlukan perlu disediakan pada saat petugas 

kesehatan pertama kalinya kontak dengan pasien IMS. Cara pengobatannya yang 

efektif ini juga perlu disiapkan dan dilaksanakan pada semua klinik 

swasta/pribadi. 

4. Penyediaan kondom: Dengan mendorong seseorang untuk menggunakan 

kondom, maka Kepala Dinas Kesehatan perlu memberikan jaminan bahwa 

kndom tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan dengan harga yang 

terjangkau pada semua fasilitas kesehatan serta berbagai titik pendistribusian 

lainnya. Pemasaran sosial (Social marketing) kondom adalah cara lain untuk 

meningkatkan jangkauan terhadap penjualan kondom. 

5. Konseling: Fasilitas konseling disiapkan agar dapat dimabfaatkan oleh siapa saja 

yang membutuhkannya, misalnya pada kasus herpes genitalis kronis atau kutil 

pada alat genital, baik untuk peroragan maupun untuk mitra seksualnya. 

6. Pemberitahuan dan pengobatan pasangan seksual: Penting bagi setiap program 

penanggulangan IMS adalah melakukan penatalaksanaan terhadap setiap mitra 

seksual pasien IMS, dan menghimbau agar mereka sendiri lah yang menghubungi 

tempat pelayanan IMS untuk mendapat pengobatan. Upaya ini harus 
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dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor social dan budaya setempat, 

untuk menghindari masalah etis maupun masalah praktis yang mungkin timbul, 

misalnya penolakan, dan kekerasan khususnya terhadap wanita. 

Menurut Irianto (2015), untuk mengobati Infeksi menular seksual dapat 

dilakukan dengan cara terapi imunitas genetik. Terapi imunitas genetik adalah 

pengobatan penyakit kelamin terbaru dengan teknologi canggih yang terbukti efektif. 

Keuntungan terapi yaitu memiliki tingkat kekambuhan rendah. Teknologi ini 

meningkatkan kekebalan tubuh, menghilangkan gejala infeksi, membunuh virus dengan 

menghancurkan virus genetic sehingga mengurangi infeksi kambuhan. Terapi ini efektif 

untuk virus HSV-2 penyebab herpes genital, mencegah kanker, juga memiliki beberapa 

efek pencegahan lainnya. Dengan menghancurkan virus genetik pengobatan ini tepat 

untuk di terapkan pada herpes genital, kutil kelamin, sifilis dan gonore. 

1. Diagnosis canggih genetik yang telah diakui di dunia internasional. Terapi genetik 

meningkatkan kekebalan fagositik menggunakan teori ilmiah, dikombinasikan 

dengan karakteristik virus saat ini. Pendekatan holistik fisiologis dan patologis 

dikembangkan dari sistem pengobatan sesuai dengan fitur-fitur baru untuk 

pengobatan virus saat ini. Pengobatan ilmiah dan sistem standar untuk 

menghindari kesalahan iatrogenik yang mengakibatkan kekambuhan berulang. 

2. Menghancurkan virus yang bermutasi. Penghancuran langsung rantai genetik 

mencegah variasi replikasi virus. Obat genetik dengan faktor penetrasi unggul 

langsung bekerja pada genetik virus, menghambat metabolisme sel dan 

penghancuran kode genetic virus, membunuh virus dan mutase virus. 
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3. Meningkatkan kekebalan tubuh. Mengatur dan meningkatkan fungsi sistem 

kekebalan tubuh. Meningkatkan aktivitas antibody sehingga secara simultan 

sistem kekebalan tubuh dapat melawan virus. Meningkatkan kesehatan dan 

vitalitas tubuh sendiri, sehingga virus tidak dapat menyerang. 

4. Akurat membunuh virus. Teknologi ini akurat dalam mengidentifikasi virus 

dengan membedakan karakteristik jaringan dan saraf normal dengan DNA virus. 

Terapi imunitas genetik membersihkan virus secara cepat.  Teknologi ini dapat 

menyembuhkan pasien sepenuhnya dengan presentasi 92. 12%. 

 

2.3 Konsep Perilaku 

2.3.1 Definisi 

Perilaku adalah aspek biologis yang diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Aktivitas tersebut ada yang dapat 

diamati secara langsung atau tidak langsung. Menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku 

diartikan sebagai suatu aksi atau reaksi organisme terhadap lingkungannya. 

Kholid (2012) dalam Notoadmojo, (2010) mendefinisikan perilaku sebagai 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian 

perilaku manusia terjadi melalui proses: respons, sehingga teori ini disebut dengan teori 

Organisme Stimulus “S-O-R”. Selanjutnya, teori skinner menjelaskan ada dua jenis 

respons yaitu: 

1. Respondent respons atau refleksif, yakni respons seseorang yang ditimbulkan oleh 

rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu yang disebut dengan electing stimuli, 

karena menimbulkan reaksi-reaksi yang relatif tetap. 
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2. Operant respons atau instrumental respon, yakni respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain. Perangsang 

yang terakhir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena berfungsi untuk 

memperkuat respon. 

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat di uraikan bahwa perilaku adalah 

keseluruhan (totalitas) pemakaman dan aktivita seseorang yang merupakan hasil bersama 

antara faktor internal dan eksternal (Kholid, 2012). 

2.3.2 Pengelompokkan Perilaku 

Berdasarkan teori SOR tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1. Perilaku tertutup (Covert Behavior): Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap 

stimulus tersebut masih belum dapat diamati oleh orang lain (dari luar) secara 

jelas. 

2. Perilaku terbuka (Overt Behavior): Perilaku terbuka terjadi bila respons terhadap 

stimulus tersebut sudah berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati oleh 

orang lain dari luar atau observable behavior. 

Secara operasional perilaku dapat diartikan suatu respons organisme atau 

seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek tersebut. Respons ini 

berbentuk dua macam, yakni: 

1. Bentuk pasif, adalah respons internal, yaitu yang terjadi didalam diri manusia dan 

tidak secara langsung dapat dilihat orang lain, misalnya berpikir, tanggapan atau 

sikap batin dan pengetahuan. 

2. Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap adalah 

merupakan respons seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat 

terselubung dan disebut covert behavior. Sedangkan tindakan nyata seseorang sebagai 

respons stimulus (practice) adalah merupakan covert behavior (Kholid, 2012). 

2.3.3 Prosedur Pembentukan Perilaku 

Prosedur pembentukan perilaku dalam operant conditioning ini menurut Skinner 

(1983) dalam Kholid (2012), adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat reinforcer berupa 

hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan dibentuk. 

2. Melakukan analisis untuk mengiddentifikasi komponen-komponen kecil yang 

membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian komponen-komponen 

tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya 

perilaku yang dimaksud. 

3. Dengan menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan-

tujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing 

komponen tersebut. 

4. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen 

pertama telah dilakukan maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan 

komponen atau perilaku (tindakan) tersebut cenderung akan sering dilakukan. 

Kalau perilaku ini sudah terbentuk kemudian dilakukan komponen (perilaku) 

yang kedua, diberi hadiah (komponen pertama tidak memerlukan hadiah lagi), 

demikian berulang-ulang sampai komponen kedua terbentuk. Setelah itu 
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dilanjutkan dengan komponen ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai seluruh 

perilaku yang diharapkan terbentuk.  

2.3.4 Domain Perilaku 

Perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari 

luar organisme(orang), namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada 

karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Dengan perkataan lain 

perilaku manusia sangatlah komplek dan mempunyai bentengan yang sangat luas. 

Menurut Notoadmodjo (2010) terdapat tiga domain perilaku, yaitu : 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindra manusia yaitu indra penglihatan, indra pendengaran, penciuman, rasa, 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam bentuk tindakan seseorang. Pengetahun yang tecakup dalam domain 

kognitif ada enam tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisa, sintesis, 

evaluasi. Sikap merupakan respon yang masih tertutup dari seeorang terhadap 

suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata dapat menunjukan konotasi adanya 

kesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. 

2. Sikap (Attitude) 

Sikap merupakan respon yang masih tertutup dari seeorang terhadap suatu 

stimulus atau objek. Sikap secara nyata dapat menunjukan konotasi adanya 
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kesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. 

3. Praktek atau Tindakan (Practice) 

Seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan kemudian mengadakan 

penilaian atau pendapat terhadap apa yang di ketahui, proses selanjudnya 

diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui atau 

disikapinya (dinilai baik). Inilah yang disebut praktik kesehatan atau dapat 

dikatakan perilaku kesehatan. 

Prinsip perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respon sangat 

tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang 

bersangkutan. Determinan perilaku dapat dibagi menjadi dua, yakni: 1) 

Determinan atau faktor internal, yakni karakterisktik orang yang bersangkutan, 

yang bersifat given atau bawaan. 2) Determinan atau faktor eksternal, yakni 

lingkungan baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. 

Faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku 

seseorang (Fitriani, 2011). 

Fitriani, (2011) dalam teori Benyamin Bloom membagi perilaku manusia ke 

dalam 3 (tiga) domain ranah atau kawasan yakni: 1) Kognitif (cognitive). 2) Afektif 

(affective). 3) Psikomotor (psychomotor). Teori Bloom dimodifikasi untuk pengukuran hasil 

pendidikan kesehatan yakni: 1) Pengetahuan: a) Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (over behavior). b) 

Proses adopsi perilaku, dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang 
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didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

penelitian. c) Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif, pengetahun yang tercakup 

dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan: tahu (know), memahami (comprehension), 

aplikasi (application), analisis (analysis, sintesis (synthesis), evaluasi (evaluation). 2) Sikap 

(attitude), merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseirang terhadap suatu 

stimulus objek. Sikap merupakan kesiapan untuk beraksi terhadap objek di lingkungan 

tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek: a) Komponen pokok sikap. b) 

Tingkatan sikap: menerima (receiving), merespon (responding), menghargai (valuing), 

bertanggungjawab (responsible). 3) Praktek atau tindakan, suatu sikap belum otomatis 

terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior) untuk mewujudkan sikap menjadi suatu 

perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan 

antara lain fasilitas, praktek mempunyai beberapa tingkatan: a) Persepsi (perception). b) 

Respon terpimpin (guided response). c) Mekanisme (mechanism). d) Adopsi (adoption). 

2.3.5 Perilaku Kesehatan 

Menurut Skinner (1983) dalam Kholid (2012), Perilaku kesehatan adalah suatu 

respon seseorang (organisme) terhadap stimulus objek yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Perilaku 

kesehatan dapat diklasifisikan sebagai berikut:  

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintenance) 

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga 

kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. Oleh 

sebab itu perilaku pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari tiga aspek, yaitu antara 

lain: 
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1) Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta 

pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit. 

Menurut Glanz dan Maddock dalam Sunarto (2014) tedapat klasifikasi 

dalam perilaku pencegahan yaitu perilaku yang berkaitan dengan kesehatan 

(health-related behavior) dan perilaku yang dituntun oleh kesehatan (health-

directed behavior). Tipe pertama, merujuk pada tindakan yang ada kaitannya 

dengan kesehatan tetapi belum tentu berhubungan langsung dengan upaya 

untuk memulihkan, mempertahankan atau meningkatkan kesehatan 

seseorang, misalnya mengurus surat keterangan berbadan sehat dari dokter 

untuk memperoleh surat izin mengemudi kendaraan bermotor atau untuk 

memenuhi persyaratan lamaran pekerjaan. Tipe kedua, merujuk pada 

tindakan yang memang dilakukan dengan maksud untuk memulihkan, 

mempertahankan, atau meningkatkan kesehatan seseorang, seperti berobat 

ke dokter di kala kesehatan terganggu atau minum obat anti malaria sebelum 

berkunjung ke suatu daerah endemis malaria. 

Kategori lain yang diperkenalkan ialah perilaku merawat diri (self-care 

behavior), yaitu tindakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatan diri misalnya menggosok gigi dengan teratur, mengonsumsi obat 

bebas atau membalut luka sendiri. Perilaku pemanfaatan perawatan 

kesehatan (health care utilization behavior) misalnya pemanfaatan puskesmas, 

klinik, rumah sakit atau praktik dokter untuk menanggulangi gangguan 

kesehatan, perilaku makan (dietary behavior), yaitu pola makan atau pola 

konsumsi yang terkait dengan makan yang dilakukan seseorang, perilaku seks 
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(sexual behavior) baik yang melibatkan hubungan seks atau tidak, seperti 

berganti-ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom (Sunarto, 2014). 

Dari berbagai contoh tersebut tampak bahwa perilaku kesehatan tidak 

selalu menunjang kesehatan, ada pula perilaku kesehatan yang 

membahayakan kesehatan, seperti penyalahgunaan narkotika atau makan 

makanan cepat saji yang berkadar lemak tinggi. Ditinjau dari segi medis 

perilaku kesehatan pun tidak selalu efektif, sebagaimana pernah terungkap 

dalam berbagai survei, upaya pekerja seks untuk mencegah HIV/AIDS 

dengan memperoleh suntikan secara berkala (Rosmalia & Sriani, 2017). 

2) Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. 

Perlu dijelaskan disini, bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relative, 

maka orang yang sehat pun perlu diupayakan supaya mencapai tingkat 

kesehatan yang seoptimal mungkin. 

3) Perilaku gizi (makanan dan minuman). Makanan dan minuman dapat 

memelihara dan meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi sebaliknya 

makanan dan minuman dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan 

seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini sangat tergantung 

pada perilaku orang terhadap makanan dan minuman tersebut. 

2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, atau 

sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior).Perilakuini 

adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit 

dan kecelakaan. Tindakan perilaku ini dimulai dari mengobati diri sendiri (self 

treatment) samapai mencari pengobatan keluar negeri. 
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3. Perilaku kesehatan lingkungan. Perilaku ini adalah bagaimana seseorang 

merespons lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan 

sebagainya. Dengan demikian, lingkungan tersebut mempengaruhi kondisi 

kesehatannya. Dengan kata lain, bagaimana seseorang mengelola lingkungannya 

sehingga tidak mengganggu kesehatannya sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. 

2.3.6 Pengukuran dan Indikator Perilaku Kesehatan 

Menurut Notoadmodjo (2010), terdapat indikator dalam mengukur perilaku 

kesehatan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Kesehatan (health knowledge) 

Pengetahuan tentang kesehatan adalah mencakup apa yang diketahui seseorang 

terhadap cara-cara memelihara kesehatan. Pengetahuan tentang cara-cara 

memelihara kesehatan ini meliputi : 

1) Pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak menular (jenis penyakit, 

tanda dan gejala, penyebabnya, cara penularannya, cara pencegahannya, cara 

mengatasi atau menangani sementara). 

2) Pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dan mempengaruhi kondisi 

kesehatan. Contohnya: gizi makanan, sarana air bersih, pembuangan air 

limbah, pembuangan polusi uadara dan sebagainya. 

3) Pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang profesuional 

maupun yang tradisional. 

4) Pengetahuan untuk menghindari kecelakaan baik kecelakaan rumah tangga, 

maupun kecelakaan lalu lintas dan di tempat-tempat umum. 
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Oleh karena sebab itu, untuk mengukur pengetahuan kesehatan seperti yang 

disebutkan diatas, adalah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung 

(wawancara) atau melalui pertanyaan tertulis atau angket. Indicator pengetahuan 

kesehatan adalah “tingginya pengetahuan” responden tentang kesehatan, atau 

besarnya presentase kelompok responden atau masyarakat tentang variabel-

variabel atau komponen-komponen kesehatan. Misalnya, berapa persen 

responden atau masyarakat tentang cara-cara mencegah penyakit demam 

berdarah, atau berapa persen masyarakat atau responden yang mempunyai 

pengetahuan yang tinggi tentang ASI eksklusif, dan sebagainya. 

2. Sikap terhadap kesehatan (health attitude) 

Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian orang terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Berikut adalah variabel dari 

sikap terhadap kesehatan, yaitu: 

1) Sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular (jenis penyakit, 

tanda dan gejala, penyebabnya, cara penularannya, cara pencegahannya, 

cara mengatasi atau menangani sementara). 

2) Sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan mempengaruhi kondisi 

kesehatan. Contohnya: gizi makanan, sarana air bersih, pembuangan air 

limbah, pembuangan polusi uadara dan sebagainya. 

3) Sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang profesonal maupun 

tradisional. 

4) Sikap untuk menghindari kecelakaan baik kecelakaan rumah tangga, 

maupun kecelakaan lalu lintas dan di tempat-tempat umum. 
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Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Pengukuran sikap secara langsung dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. Pertanyaan langsung 

dan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat 

menggunakan kata “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pertanyaan-pertanyaan 

tertentu menggunakan skala likert.  

3. Praktik kesehatan (health practice) 

Praktik kesehatan atau tindakan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan 

atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan.Terdapat 4 variabel 

dalam tindakan atau praktik kesehatan, yaitu: 

1) Tindakan atau praktik sehubungan dengan pencegahan penyakit menular 

dan tidak menular dan praktik tentang mengatasi atau menangani sementara 

penyakit yang diserita. 

2) Tindakan atau praktik sehubungan dengan gizi makanan sarana air bersih, 

pembuangan air limbah, perumahan sehat, polusi udara, dan sebagainya. 

3) Tindakan atau praktik sehubungan dengan penggunaan fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

4) Tindakan atau praktik kesehatan untuk menghindari kecelakaan baik 

kecelakaan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan di tempat-

tempat umum. 

Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui du acara 

yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan 

dengan cara pengamatan (observasi), yang mengamati tindakan subjek dalam 
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rangka memelihara kesehatannya. Sedangkan secara tidak langsung menggunakan 

metode mengingat kembali (recall). Metode ini dilakukan melalui pertanyaan 

terhadap seubjek tentang apa yang dilakukan berhubungan dengan kesehatan 

 

2.4 Hubungan Antara Persepsi Sakit Dengan Perilaku Pencegahan IMS Pada 

Pasangan 

Berdasarkan penelitian Wahyuningsih (2008), persepsi merupakan faktor 

psikologis yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi seseorang, 

sebagimana dinyatakan oleh Fishbein dan Ajzen (dalam Morton, el el, 1984) bahwa 

perilaku dipengaruhi oleh keyakinan atau persepsi individu terhadap norma sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang selanjutnya membentuk intens atau minat 

untuk berperilaku tertentu. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat diartikan 

sebagai proses yang menyangkut masuknya informasi ke dalam otak manusia melalui 

pancaindera yang kemudian memberikan tanggapan dan informasi terhadap satu obyek 

sehingga dapat mempengaruhi perilaku. Menurut Wahyuningsih (2008) ada hubungan 

bermakna antara persepsi dengan perilaku masyarakat, bahwa setiap kenaikan 1 nilai 

persepsi akan dapat meningkatkan nilai perilaku sebesar 0,05. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nanjunda tahun 2013 menyebutkan bahwa 

persepsi dan pengetahuan tentang IMS mempengaruhi tingginya prevalensi IMS di India, 

hal ini terjadi karena kurangnya pencegahan terhadap IMS itu sendiri. Tingkat 

pencegahan yang dilakukan yaitu tidak melakukan pencegahan 24,0%, menggunakan 

kondom 28,0%, tidak berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi IMS 40,0%, 
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melakukan perawatan sejak dini 8,0%. Situasi tersebut tentu mengkhawatirkan karena 

untuk mengurangi prevalensi IMS perlu adanya tindakan pencegahan secara 

komprehensif (Nanjunda, 2013). 

 


