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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

3.1  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pencegahan IMS 
Pencegahan Primer 
1. Penggunaan kondom 
2. Perubahan perilaku 
3. Mengurangi pasangan seksual 
Pencegahan Skunder 
1. Promosi kesehatan 
2. Penyediaan layanan kesehatan 
3. Layanan konseling untuk IMS dan HIV 

Teori yang mempengaruhi 
persepsi sakit 

Health Belief Model (HBM) 

Persepsi manfaat Petunjuk bertindak Persepsi keseriusan 

Tindakan mencegah atau 

mengobati bila ia danorang 

disekitarnya rentan 

mengalami IMS 

Tindakan mencari 

pengobatan karena 

keparahan penyakit  

Besar kecilnya manfaat 
yang didapat dalam 
melakukan tindakan 
pencegahan penyakit 

Persepsi Individu dengan 

Infeksi Menular Seksual 

Persepsi Negatif 

Persepsi Positif 

Perilaku kesehatan : 

1. Perilaku pencegahan penyakitmenurut teori Health Belief Model (HBM) 

2. Perilaku peningkatan kesehatan 

Tidak melakukan pencegahan 

Sumber : Kholid (2012),  
Maulana (2009), Notoadmodjo 
(2010),  Nugraheni dkk (2018), 
Prima (2015),WHO (2016). 

Persepsi kerentanan Kepercayaan diri Persepsi hambatan 

Penilaian terhadap 
seberapa besar 
hambatan yangditemui 

Kepercayaan 
individu terhadap 
kemampuan untuk 
melakukan sesuatu 

 Iklan 

 Saran dari orang lain 

 Artikel koran dan majalah 

 Pengalaman dari keluarga 
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep Hubungan Persepsi Sakit Pasien Infeksi Menular 

Seksual (IMS) dengan Perilaku Pencegahan Penularan IMS pada Pasangan 

 

 

 

 

 

Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang dapat menular melalui 

hubungan seksual. Penyakit menular tersebut lebih berisiko jika melakukan hubungan 

seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral, maupun anal. Individu 

dengan penyakit infeksi menular seksual merupakan seseorang yang telah didiagnosis 

oleh dokter bahwa ia menderita penyakit IMS. Pasien IMS memiliki persepsi yang 

berbeda-beda saat ia mengalami penyakit tersebut(Kusmiran, 2011). (Kusmiran, 2011). 

Persepsi sakit merupakan reaksi  seseorang ketika dihadapkan  pada suatu  

penyakit maka  orang  tersebut  akan menanggapi dan memahami penyakit yang 

dideritanya sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dalam persepsi sakit yang menggunakan 

pendekatan Teori Health Belief Model (HBM)terdapat enam indikator untuk mengukur 

apakah persepsi individu tersebut positif atau negatif. Enam indikator tersebut yaitu 

persepsi keseriusan, persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, self 

efficacy¸dan stimulus bertindak. Persepsi positif tentang penyakit yaitu seseorang dapat 

memahami penyakit dan cara untuk mengontrol penyakitnya dengan baik, akan tetapi 

bila persepsinya negatif maka seseorang tidak dapat dengan baik mamahami penyakit dan 

cara yang tepat untuk mengontrol penyakitnya (Ibrahim et al, 2016). 

Keterangan : 

  : Yang di teliti 

  : Yang tidak diteliti 

  : Yang berhubungan 



 

 
 

Menurut teori HBM jika individu yang memiliki persepsi positif dalam menilai 

penyakitnya maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan yang akan 

dilakukan untuk mencegah atau mengontrol penyakitnya. Perilaku kesehatan menurut 

teori HBM didasarkan pada kepercayaan bahwa perilaku kesehatan seseorang ditentukan 

oleh apakah individu: 1) memandang diri mereka rentan terhadap suatu masalah 

kesehatan, 2) memandang masalah itu sebagai masalah yang serius. 3) yakin bahwa 

mereka mendapatkan manfaat dari pengobatan atau upaya pencegahan, dan (2) 

mengenali kebutuhan untuk mengambil tindakan dan kendala apapun yang dapat 

mengganggu tindakan yang dilakukan.Kebutuhan yang dirasakan untuk melakukan 

tindakan dipengaruhi oleh variabel yang mempengaruhi persepsi seseorang, akibatnya 

secara tidak langsung mempengaruhi perilaku kesehatannya (Bensley & Fisher. 2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, dan praktik/tindakan penggunaan kondom), faktor pendukung 

(media penyuluhan dan akses informasi), dan faktor pendorong (dukungan tenaga 

kesehatan dan dukungan teman) (Priyoto, 2014).  

 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah hasil yang diharapkan atau hasil yang di antisipasi dari sebuah 

penelitian. Hipotesis dibuat berdasarkan teori, studi empiris berdasarkan pada alasanlogis 

dan memprediksi hasil dari studi (Swarjana, 2012). Berdasarkan konsep diatas, makan 

peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:  

H1 diterima : Ada hubungan antara persepsi sakit IMS dengan perilaku 

pencegahan penularan IMS pada pasangan. 


