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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Strategi Pencarian Literatur

1. Framework

Framework atau rancangan dalam peneltian adalah

menggunakan PICO. PICO adalah metode pencarian informasi -

klinis yang merupakan akronim dari 4 komponen yaitu:

P (patient, population, problem) Pada penelitian ini adalah remaja.

I (intervention, prognostic factor, exposure) Intervensi pada

penelitian ini adalah pengetahuan tentang infeksi menular seksual

(IMS).

C (comparison, control) Pada penelitian ini ada pembanding yaitu

Sikap.

O (outcome) Outcome pada penelitian ini adalah ada perilaku

pencegahan penularan IMS.

2. Kata kunci yang digunakan

Pencarian literatur dengan menggunakan beberapa kata kunci

sesuai MESH (Medical Subject Heading), yaitu "Pengetahuan

(Knowledge)”, “Perilaku (Behavior)”, “Infeksi Menular Seksual (IMS)

(Sexually transmitted infections (STIs)” dan “Remaja (adolescents)”.

3. Database atau aplikasi yang digunakan

Database yang digunakan dalam pencarian literatur adalah google

Scholar.
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B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

1. Kriteria inklusi

a) Artikel dengan tema penelitian yaitu hubungan pengetahuan

dengan perilaku pencegahan penularan infeksi menular seksual

pada remaja.

b) Populasi remaja.

c) Jurnal nasional dari tahun 2015-2020.

d) Jurnal Internasional dari tahun 2015-2020.

e) Jurnal Full text.

2. Kriteria eksklusi

Semua artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi.
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C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

1. Hasil pencarian dan seleksi studi

Setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan database

google scholar, didapatkan jumlah artikel sebagai berikut:

Penulusuran menggunakan Google scholar

Dilakukan pencarian menggunakan

kata kunci sesuai MESH (Medical

Subject Heading)

Dispesifikan dalam 5 tahun terakhir

(2015-2020)

Hasil dengan kriteria Inklusi

Hasil artikel Literature untuk

dianalisis

Gambar 1. Artikel Berdasarkan Kriteria

Inklusi dan Ekslusi

192 Hasil

74 Hasil

5 Hasil

16 Hasil
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Dalam literature review ini menggunakan  5 artikel untuk dianalisis,

yaitu 3 jurnal nasional, 2 jurnal internasional.

a) Yanuar Janatun Naim, Tony S Djajakusumah, dan Undang

Komarudin tahun 2017. Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja

SMA Kelas XI Mengenai Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan

Perilaku Seksual Remaja di SMA Negeri X Indramayu. (Yanuar

Janatun Naim, Tony S Djajakusumah dan Undang Komarudin,

2019).

b) Lia Susanti Dan Ismayanti tahun 2014. Hubungan Tingkat

Pengetahuan Remaja Dengan Sikap Remaja Dalam

Pencegahan Penyakit Menular Seksual. Siswa-siswi kelas XI Di

SMK Puja Bangsa Cikarang Utara (Lisa Susanti, Ismayanti,

2014).

c) Laelita Arbaeti dan Farida Kartini tahun 2010. Hubungan Tingkat

Pengetahuan Infeksi Menular Seksual dengan Perilaku

Pencegahan Seksual Pranikah Siswa Kelas XI SMAN 4

YOGYAKARTA (Laelita Arbaeti dan Kartini, 2010).

d) Gamechu Kejela, Bikila Soboka tahun 2015. Penilaian

Pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan terhadap infeksi

menular seksual di antara Siswa Sekolah Persiapan di Shone

Town, Ethiopia Selatan. (Gamechu Kejela , Bikila Soboka, 2015)

e) Menilai Tingkat Pengetahuan, Sikap, Perilaku Berisiko, dan

Praktik Pencegahan Pada Penyakit Menular Seksual di
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Kalangan Mahasiswa Universitas Sebagai penyedia Layanan

Kesehatan Masa Depan Di Zona Tengah Malaysia. Adiguna

Temiloluwo Folasayo, Afolayan John Oluwasegun, Suhailah

Samsudin, Siti Nor Sakinah Saudi, Malina Osman And Rukman

Awang Harnat tahun 2017 (Adiguna Temiloluwo Folasayo et al.,

2017).
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Tabel 1. Sinstesa/Ekstraksi Data Hasil Penelitian

Penulis dan

Tahun

Tujuan Metode Sampel Temuan Kesamaan Keunikan Lain-Lain

Yanuar

Janatun Naim,

Tony S

Djajakusumah

dan Undang

Komarudin,

2019)

Tujuan

penelitian ini

adalah untuk

menganalisis

hubungan

tingkat

pengetahuan

remaja

mengenai IMS

dengan

perilaku

seksual pada

remaja.

Metode

penelitian

yang

digunakan

adalah analitik

observasional

dengan

pendekatan

cross

sectional.

Jumlah

sampel yang

digunakan 75

responden.

Pengambilan

data

dilakukan

dengan

menggunaka

n kuisioner

dan teknik

simple

random

sampling

Menunjukkan

sebanyak 6

responden

(8,0%)

berpengetahuan

IMS dengan

kategori kurang

memiliki

perilaku negatif.

Berbeda

dengan

responden

berpengetahuan

IMS dengan

kategori baik

dengan jumlah

Kesamaan

jurnal dengan

peneliti adalah

terletak pada

salah satu

variabel yaitu

pengetahuan,

dan perilaku.

Kesamaan

lain dari jurnal

adalah pada

metode

penelitian

yang

digunakan

dalam bentuk

Keunikan

dari jurnal ini

adalah

peningkatan

pengetahuan

mengenai

IMS melalui

pengembang

an kurikulum

atau melalui

strategi

promosi

kesehatan

yang tepat

bagi remaja

menjadi

Jurnal

nasional.

Hubungan

Tingkat

Pengetahuan

Remaja SMA

Kelas XI

Mengenai

Infeksi

Menular

Seksual (IMS)

dengan

Perilaku

Seksual

Remaja di

SMA Negeri X
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1 responden

(1,3%) yang

memiliki

perilaku seksual

positif.

Sedangkan

responden

dengan

pengetahuan

IMS kategori

cukup dengan

perilaku seksual

negatif

sebanyak 26

(34,7%)

sedangkan

responden

dengan

pengetahuan

IMS kategori

analitik

observasional

dengan

pendekatan

cross

sectional

upaya untuk

mengubah

perilaku

seksual

negatif pada

remaja.

Indramayu.

Volume 3,

No.2 Tahun

2017.
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cukup dengan

perilaku seksual

positif sebanyak

42 responden

(56,0%).

(Lisa Susanti,

Ismayanti,

2014)

Tujuan dari

penelitian ini

adalah untuk

mencari

hubungan

antara tingkat

pengetahuan

remaja dengan

sikap remaja

dalam

pencegahan

penyakit

menular

seksual.

Metode

penelitian

yang

digunakan

adalah desain

cross sectional

Sampel yang

digunakan

dalam

penelitian

adalah

simple

random

sampling

dengan

sampel 82

orang

Berdasarkan

hasil Uji statistic

menggunakan

chi square

dengan

menggunakan

nilai alpa 0,05.

dari 82

responden yang

mempunyai

pengetahuan

baik dengan

sikap sangat

setuju 19 orang

Kesamaan

jurnal ini

dengan

penulis terletak

pada Metode

penelitian yang

digunakan

adalah desain

cross sectional

dan ada

kesamaan

salah satu

variabel yaitu

pengetahuan

Tidak

terdapat

keunikan dari

jurnal ini.

Jurnal

nasional.

Hubungan

Tingkat

Pengetahuan

Remaja

Dengan Sikap

Remaja Dalam

Pencegahan

Penyakit

Menular

Seksual.

Siswa-siswi

kelas XI Di
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(32%), yang

mempunyai

pengetahuan

cukup dengan

sikap sangat

setuju 0 orang

(0%),

sedangkan yang

mempunyai

pengetahuan

kurang dengan

sikap sangat

setuju 2 orang

(40%). Hasil uji

statistic di

dapatkan nilai

value sebesar

0,029 maka

value< α 0,05

artinya dapat

SMK Puja

Bangsa

Cikarang Utara

Tahun 2014.
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disimpulkan ada

hubungan yang

signifikan antara

pengetahuan

dengan sikap

remaja dalam

pencegahan

penyakit

menular

seksual.

(Laelita Arbaeti

dan Farida

Kartini, 2010)

Tujuan dari

penelitian ini

adalah untuk

mengetahui

hubungan

antara dua

variabel.

Jenis

penelitian ini

menggunakan

desain

penelitian

cross

sectional.

Sampel yang

digunakan

dalam

penelitian ini

berjumlah 84

responden

Berdasarkan

hasil uji

diperoleh nilai

Kendal Tau ()

yaitu 0,289

dengan nilai ρ

0,000 < 0,05,

maka Ha

diterima dan Ho

ditolak.

Kesamaan

pada jurnal ini

adalah metode

penelitian yaitu

menggunakan

desain cross

sectional.

Keunikan

dalam jurnal

Ini adalah

informasi

tentang jenis-

jenis penyakit

menular

seksual

sudah bisa

dengan

Jurnal

nasional

Hubungan

Tingkat

Pengetahuan

Infeksi

Menular

Seksual

dengan

Perilaku



66

Sehingga dapat

disimpulkan

bahwa ada

hubungan yang

signifikan

antara tingkat

pengetahuan

infeksi menular

seksual dengan

perilaku

pencegahan

seksual

pranikah.

Semakin tinggi

tingkat

pengetahuan

infeksi menular

seksual maka

semakin baik

perilaku

mudah di

dapatkan

melalui

media

elektronik.

Pencegahan

Seksual

Pranikah

Siswa Kelas XI

SMAN 4

YOGYAKART

A (Laelita

Arbaeti dan

Farida Kartini,

2010).
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pencegahan

seksual

pranikahnya.

(Gamechu

Kejela , Bikila

Soboka, 2015)

Tujuan

penelitian ini

Untuk menilai

Pengetahuan,

Sikap dan

Praktek

Pencegahan

terhadap

infeksi

menular

seksual.

Jenis

Penelitian ini

menggunakan

kuantitatif

cross sectional

Sampel pada

penelitian ini

berjumlah

982 siswa di

sekolah

persiapan

shone.

Hanya 15,18%

yang memiliki

sikap negatif

terhadap IMS.

Di antara

responden

42,20% tidak

setuju dengan

gagasan bahwa

memiliki riwayat

IMS

meningkatkan

penularan HIV /

AIDS dan

27,70% yang

tidak setuju

dengan kondom

Kesamaan

pada jurnal ini

adalah metode

penelitian

menggunakan

kuantitatif

cross

sectional.

Keunikan

pada jurnal

ini terdapat

pada variabel

penelitian

yaitu praktek

pencegahan

terhadap

infeksi

menular

seksual.

Jurnal

internasional

Penilaian

Pengetahuan,

sikap, dan

praktik

pencegahan

terhadap

infeksi

menular

seksual di

antara Siswa

Sekolah

Persiapan di

Shone Town,

Ethiopia

Selatan.
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dapat

mencegah IMS.

Sekitar 41,25%

telah melakukan

hubungan

seksual dan

1,60% dari

mereka telah

berlatih dengan

pekerja seks

komersial dan

71,2%

menggunakan

kondom

(Gamechu

Kejela , Bikila

Soboka, 2015)

Volume 6

Edisi 1
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(Adiguna

Temiloluwo

Folasayo et

al., 2017)

Tujuan

Penelitian ini

dilakukan

untuk menilai

pengetahuan,

sikap, perilaku

berisiko dan

praktik

pencegahan

yang

berhubungan

dengan

penyakit

menular

seksual (IMS).

Desain

Penelitian ini

menggunakan

desain

penelitian

cross-sectional

Sampel pada

penelitian ini

berjumlah

700

mahasiswa

universitas

ilmu

kesehatan

dan non-

kesehatan

(255 pria;

445 wanita).

ada perbedaan

yang signifikan

Mayoritas

(86,6%) pernah

mendengar

tentang PMS,

dan

50,4% tahu

PMS dapat

muncul tanpa

gejala. HIV

tetap

merupakan STD

yang paling

dikenal (83,6%)

oleh para siswa,

sementara

klamidia

(26%) dan

trikomoniasis

Kesamaan

pada jurnal ini

adalah metode

penelitian yaitu

dengan

menggunakan

cross

sectional.

Keunikan

dari jurnal ini

adalah Studi

ini dilakukan

di zona

tengah

Malaysia

berdasarkan

tujuan

logistik.

Semenanjun

g Malaysia

dibagi

menjadi

empat zona,

yaitu

zona utara,

zona tengah,

zona selatan

dan pantai

Jurnal

internasional.

Menilai Tingkat

Pengetahuan,

Sikap, Perilaku

Berisiko, dan

Praktik

Pencegahan

Pada Penyakit

Menular

Seksual di

Kalangan

Mahasiswa

Universitas

Sebagai

penyedia

Layanan

Kesehatan

Masa Depan

Di Zona
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(21,0%) jarang

diketahui. Jenis

kelamin,

kelompok umur,

tingkat

pendidikan dan

jenis fakultas

sangat terkait

dengan tingkat

pengetahuan (

p- nilai <0,05).

Sebagian besar

dari mereka

(88,8%)

menyadari

bahwa skrining

PMS penting

sementara

dengan tingkat

pengetahuan (

timur. Zona

tengah

Malaysia

hanya

memiliki dua

negara

bagian, yaitu

negara

bagian

Selangor

dan Negeri

Sembilan.

Tengah

Malaysia

(Adiguna

Temiloluwo

Folasayo et

al., 2017)
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p- nilai <0,05).

Sebagian besar

dari mereka

(88,8%)

menyadari

bahwa skrining

PMS penting

sementara

dengan tingkat

pengetahuan (

p- nilai <0,05).

Sebagian besar

dari mereka

(88,8%)

menyadari

bahwa skrining

PMS penting

sementara

penggunaan

kondom bersifat
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protektif

(63,8%).

Mayoritas dari

mereka sangat

merasa bahwa

pengobatan

harus segera

dicari jika

mereka

(85,5%) dan

pasangannya

(87,4%)

memiliki gejala.

Di antara siswa

yang aktif

secara seksual,

66,7% dan 18%

melakukan

hubungan

seksual dengan
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banyak

pasangan dan

pekerja seks

komersial,

sementara

17,4% dan 9,4%

masing-masing

mengonsumsi

alkohol dan

narkoba

sebelum

berhubungan

seks.


