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Abstract 

Introduction: Sexually transmitted diseases (STDs) Diseases caused by bacteria, 
viruses, parasites or fungi, which are transmitted mainly through sexual contact from 
an infected person. Epidemiologically, cases of this disease are spread all over the 
world including Indonesia, the highest occurrence rate is recorded in South Asia and 
Southeast Asia, followed by the African Sahara, Latin America and the Caribbean. 
Sexually transmitted diseases are diseases that can be transmitted through 
unprotected vaginal, anal and oral sex. In Indonesia, sexually transmitted diseases 
(STDs) where gonorrhea and chlamydia infections by 179% and syphilis by 44%. 
Cases of HIV and AIDS over the past eight years have shown an increase. 
Objective: To examine the sources of articles from 5 national and international 
journals relating to differences in learning methods in the classroom and small group 
discussions on adolescent knowledge about sexually transmitted diseases. Method: 
The research method used in this thesis is Literature review based on issues, 
methodology, equations and research journals. Results: Based on 5 articles using 
different research methods, it was found that differences in learning methods in class 
and small group discussions on adolescent knowledge about sexually transmitted 
diseases can increase adolescent knowledge about sexually transmitted diseases. 
Keywords: Classroom study and small group discussion, Teenagers, Sexually 
transmitted diseases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PENDAHULUAN 
Masa remaja merupakan 

masa transisi antara masa kanak-
kanak dan masa dewasa. Banyak 
perbuatan atau tingkah laku remaja 
yang sulit dimengerti. Masa remaja 
adalah masa peralihan dari masa 
kanak-kanak ke masa dewasa yaitu 
antara usia sebelas tahun sampai 
empat belas tahun hingga dua puluh 
tahun. Masa ini merupakan periode 
transisi dari masa anak ke masa 
dewasa yang ditandai dengan 
percepatan perkembangan fisik, 
mental, emosional dan sosial 
(Manurung, Utami and HD, 2015).  

Menurut World Health 
Organization (WHO), masa remaja 
merupakan masa peralihan antara 
masa kehidupan anak-anak dan 
masa kehidupan orang dewasa yang 
ditandai dengan pertumbuhan dan 
perkembangan biologis dan 
psikologis. Secara biologis ditandai 
dengan tumbuh dan berkembangnya 
seks primer dan seks sekunder 
sedangkan secara psikologis ditandai 
dengan sikap dan perasaan, 
keinginan dan emosi yang labil atau 
tidak menentu (Hidayati and Farid, 
2016). 

Penyakit menular seksual 
(PMS) adalah infeksi yang 
disebabkan oleh bakteri, virus, 
parasit atau jamur, yang 
penularannya terutama melalui 
hubungan seksual dari seseorang 
yang terinfeksi kepada mitra 
seksualnya. Penyakit Menular 
Seksual (PMS) merupakan salah 
satu dari sepuluh penyebab pertama 
penyakit yang tidak menyenangkan 
pada dewasa muda laki- laki dan 
penyebab kedua terbesar pada 
dewasa muda perempuan di negara 
berkembang (Sarwono, 2011).  

World Health 
Organization (WHO) sebanyak 70% 
pasien wanita dan beberapa pasien 
pria yang terinfeksi gonore atau 
klamidia mempunyai gejala yang 
asimptomatik. Antara 10% – 40% dari 
wanita yang menderita infeksi 
klamidia yang tidak tertangani akan 
berkembang menjadi pelvic 
inflammatory disease. Penyakit 
menular seksual juga merupakan 
penyebab infertilitas yang tersering, 
terutama pada wanita.  Angka 
kejadian PMS dari 340 juta kasus 
baru yang dapat disembuhkan (sifilis, 
gonore, infeksi klamidia, dan infeksi 
trikomonas) terjadi setiap tahunnya 
pada laki-laki dan perempuan usia 
15- 49 tahun. Secara epidemiologi 
penyakit ini tersebar di seluruh dunia, 
angka kejadian paling tinggi tercatat 
di Asia Selatan dan Asia Tenggara, 
diikuti Afrika bagian Sahara, Amerika 
Latin, dan Karibean. Di Amerika, 
jumlah wanita yang menderita infeksi 
klamidial 3 kali lebih tinggi dari laki- 
laki. Dari seluruh wanita yang 
menderita infeksi klamidial, golongan 
umur yang memberikan kontribusi 
yang besar ialah umur 15-24 tahun 
(Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), 2018).  Prevalensi 
PMS di negara berkembang jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan di 
Negara maju. Pada perempuan hamil 
di dunia, angka kejadian gonore 10 – 
15 kali lebih tinggi, infeksi klamidia 2 
– 3 kali lebih tinggi, dan sifilis 10 – 
100 kali lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan angka kejadiannya pada 
perempuan hamil di negara industri. 
Pada usia remaja (15 – 24 tahun) 
merupakan 25% dari semua populasi 
yang aktif secara seksual, tetapi 
memberikan kontribusi hampir 50% 
dari semua kasus PMS baru yang 
didapat. Kasus-kasus PMS yang 



 
 

terdeteksi hanya menggambarkan 
50% - 80% dari semua kasus PMS 
yang ada di Amerika. Ini 
mencerminkan keterbatasan 
“screening” dan rendahnya 
pemberitaan akan PMS (Sarwono, 
2011).  

WHO menyatakan terdapat 
lebih dari 376 kasus baru infeksi 
menular seksual setiap tahun. Setiap 
orang juga dapat menderita lebih dari 
satu penyakit menular seksual atau 
dapat terinfeksi ulang dengan satu 
atau lebih penyakit menular seksual. 
Berdasarkan data WHO yang 
dihimpun dari seluruh dunia, pada 
laki-laki dan perempuan berusia 15-
49 tahun pada 2016, diperkirakan 
terdapat 127 juta kasus klamidia 
baru, 156 juta trikomoniasis, 87 juta 
kasus gonore, dan 6,3 juta kasus 
sifilis. Untuk kasus sifilis saja, 
menyebabkan lebih dari 200 ribu 
jumlah bayi lahir mati setiap tahun. 
"Angka ini menunjukkan beban global 
yang sangat tinggi dari infeksi 
menular seksual. Penyakit menular 
seksual merupakan penyakit yang 
dapat ditularkan melalui hubungan 
seks vaginal, anal, dan oral tanpa 
kondom. Beberapa juga dapat 
ditularkan dari ibu ke anak saat masa 
kehamilan atau persalinan, seperti 
klamidia, gonore, dan sifilis. Sifilis 
juga bisa menular melalui kontak 
dengan darah yang terinfeksi. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Dengan metode Literatur review 
 

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)  
Kata-kata ini mewakili pasien, 
populasi, dan masalah yang 
diangkat dalam karya ilmiah yang 
ditulis, Dalam literature review ini 
Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah “ Remaja “ 
I (intervention, prognostic factor, 
exposure) Kata ini mewakili 
intervensi, faktor prognostik atau 
paparan yang akan diangkat 
dalam karya ilmiah. Dalam 
literature review ini adalah “ 
Perbedaan metode belajar di 
kelas dan small group  discussion 
“ 
C (comparison, control) Kata ini 
mewakili perbandingan atau 
interpensi yang ingin 
dibandingkan dengan intervensi 
atau pararan pada karya ilmiah 
yang akan ditulis. Dalam literature 
review ini adalah “ Pengetahuan 
remaja tentang penyakit menular 
seksual “ 
a. O (outcome) Kata ini 

mewakili target apa yang 
ingin dicapai dari suatu 
penelitian misalnya pengaruh 
atau perbaikan dari suatu 
kondisi atau penyakit 
tertentu. Dalam literature 
review ini adalah “Perbedaan 
metode belajar di kelas dan 
small group discussion 
terhadap pengetahuan 
remaja tentang penyakit 
menular seksual “ 

2. Kata kunci yang di gunakan 
Pencarian literatur dengan 
menggunakan beberapa kata 
kunci sesuai MESH yaitu “ Belajar 
di kelas dan small group 
discussion (Learning methods in 
class and small group 
discussions) “, “a teenager 
(Remaja)”, dan “ Penyakit menular 
seksual (sexually transmitted 
disease)”. 

3. Database atau aplikasi yang 
digunakan 



 
 

Database yang digunakan dalam 
pencarian literatur adalah google 
Scholar. 

Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

• Kriteria inklusi 
Pencarian literatur dalam skripsi 
ini berdasarkan kriteria inklusi 
sebagai berikut : Artikel Metode 
belajar dikelas dan small group 
discussion, Remaja, Penyakit 
menular seksual, populasi 
pengetahuan remaja tentang 
penyakit menular seksual, jurnal 
nasional dari tahun 2015-2020 
dan jurnal Internasional dari tahun 
2013-2020. 
Kriteria eksklusi sebagai berikut : 
Bekerja sebagai pekerja seks 
(WPS), pernah melakukan 
transfusi darah. 
 

  Seleksi Studi dan Penilaian 
Kualitas 

Hasil pencarian dan seleksi studi 
Setelah dilakukan 

penelusuran dengan 
menggunakan database google 
scholar yaitu Belajar dikelas dan 
small group discussion, remaja, 
penyakit menular seksual, 
didapatkan jumlah artikel sebagai 
berikut:  

 
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian 

1. Artikel pertama oleh I Takko 
Podding,  (2015) yang berjudul 
Studi perbandingan efektifitas 
metode ceramah dan diskusi 
terhadap peningkatan  
pengetahuan siswa tentang 
penyakit menular seksual, dengan 
menggunakan metode Two Group 
Pre-Post Test design dengan 
sample sebanyak 77 responden 

hasil rata-rata (mean) 
3,33 dengan nilai minimum 1,00 

dan nilai maksimum 8,00. Setelah 
diberi penyuluhan dengan metode 
diskusi, pengetahuan siswa 
meningkat dengan rata-rata 6,30 
dimana nilai minimum 4,00 dan 
nilai maksimum 9,00. Dari hasil 
penelitian diperoleh ada 
perbedaan rata-rata nilai 
pengetahuan responden setelah 
penyuluhan baik dengan metode 
ceramah maupun dengan metode 
diskusi dalam meningkatkan 
pengetahuan responden, di mana 
rata-rata nilai pengetahuan siswa 
dengan metode ceramah lebih 
besar nilainya dibandingkan 
dengan rata-rata nilai 
pengetahuan siswa dengan 
metode diskusi. 

2. Artikel kedua oleh Muharmansyah 
dan Sri Hendarsih, (2016) 
Pengaruh pendidikan kesehatan 
melalui Small Group Discussion 
terhadap pengetahuan dans ikap 
remaja tentang penyakit menular 
seksual dengan menggunakan 
metode pre experimental 

 Dapat disimpulkan 
bahwa Setelah diberikan 
pendidikan kesehtan melalui small 
group discussion pengetahuan 
remaja tentang penyakit menular 
seksual bertambah yaitu remaja 
yang memiliki pengetahuan 
cukup. 

3. Artikel ketiga oleh Bambang dwijo 
prihartono dkk. (2014) Perbedaan 
metode ceramah dengan metode 
diskusi terhadap pengetahuan 
remaja tentang kesehatan 
reproduksi pada siswa kelas VIII 
menggunakan metode quasi 
ekperiment 
 Dengan hasil 
penelitian tersebut disarankan 
kepada institusi pendidikan untuk 
memberikan informasi melalui 
penyuluhan dengan 
menggunakan metode diskusi 
kepada peserta didik tentang 
kesehatan reproduksi remaja 



 
 

sehingga siswa termotivasi untuk 
tidak melakukan perilaku seksual 
yang membahayakan. Dari hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa 
metode diskusi lebih efektif   
untuk meningkatkan pengetahuan 
remaja tentang kesehatan 
reproduksi dibandingkan dengan 
metode ceramah. 

4. Artikel keempat Amira Permata 
Sari Tarigan (2015) Efektifitas 
metode ceramah dan diskusi 
kelompok terhadap pengetahuan 
dan sikap tentang kesehatan 
reproduksi pada remaja 
menggunakan metode true 
eksperimental 
 Penyuluhan dengan 
metode diskusi kelompok 
memberikan efek yang lebih baik 
dibandingkan dengan penyuluhan  
dengan  metode  ceramah,  hal  
ini dikarenakan metode diskusi 
kelompok lebih memungkinkan 
siswa untuk saling bertukar 
informasi dan mengungkapkan 
pendapat serta pengalaman 
sehingga masing-masing siswa 
lebih banyak mendapat sumber 
informasi dibanding dengan 
metode ceramah, dimana pada 
metode ceramah, komunikasi 
bersifat satu arah sehingga 
informasi yang didapat hanya dari 
fasilitator s 
Artikel kelima merupakan sumber 
utama dalam penelitian ini yang 
ditulis oleh 

5. Judith A. Linneman (2019) Group 
Discussion or Simulations Versus 
Lecture Teaching Strategies in a 
Research Methods Course, Texas 
A&M University, College Station, 
TX, USA 

 Sebagian besar 
perbedaan rata-rata kinerja siswa 
pada pertanyaan tes kecil, dan 
sedikit yang sesuai dengan arah 
yang diharapkan (Tabel 1). Tidak 
ada perbedaan yang signifikan 
antara kelompok pedagogi yang 

ditemukan pada skor pretest, 
perolehan pretest ke posttest, 
skor tes total (total posttest), soal 
tes pembelajaran dangkal, soal 
tes deep learning, soal tes konten 
diskusi, soal tes konten simulasi, 
tes dangkal konten diskusi 
pertanyaan, pertanyaan tes 
dangkal konten simulasi, 
pertanyaan tes mendalam konten 
diskusi, dan pertanyaan tes 
mendalam konten simulasi. 

PEMBAHASAN 
 

 Menurut World Health 
Organization (WHO) sebanyak 70% 
pasien wanita dan beberapa pasien 
pria yang terinfeksi gonore atau 
klamidia mempunyai gejala yang 
asimptomatik. Antara 10% – 40% dari 
wanita yang menderita infeksi 
klamidia yang tidak tertangani akan 
berkembang menjadi pelvic 
inflammatory disease. Penyakit 
menular seksual juga merupakan 
penyebab infertilitas yang tersering, 
terutama pada wanita. Angka 
kejadian PMS dari 340 juta kasus 
baru yang dapat disembuhkan (sifilis, 
gonore, infeksi klamidia, dan infeksi 
trikomonas) terjadi setiap tahunnya 
pada laki-laki dan perempuan usia 
15- 49 tahun. Secara epidemiologi 
penyakit ini tersebar di seluruh dunia, 
angka kejadian paling tinggi tercatat 
di Asia Selatan dan Asia Tenggara, 
diikuti Afrika bagian Sahara, Amerika 
Latin, dan Karibean. Di Amerika, 
jumlah wanita yang menderita infeksi 
klamidial 3 kali lebih tinggi dari laki- 
laki. Dari seluruh wanita yang 
menderita infeksi klamidial, golongan 
umur yang memberikan kontribusi 
yang besar ialah umur 15-24 tahun. 

Penyakit menular seksual 
(PMS) adalah infeksi yang 
disebabkan oleh bakteri, virus, 
parasit atau jamur, yang 
penularannya terutama melalui 
hubungan seksual dari seseorang 



 
 

yang terinfeksi kepada mitra 
seksualnya. Penyakit Menular 
Seksual (PMS) merupakan salah 
satu dari sepuluh penyebab pertama 
penyakit yang tidak menyenangkan 
pada dewasa muda laki- laki dan 
penyebab kedua terbesar pada 
dewasa muda perempuan di negara 
berkembang. 

Menurut WHO, masa remaja 
adalah masa peralihan dari masa 
kanakkanak menuju masa dewasa, di 
mana pada masa itu terjadi 
pertumbuhan yang pesat termasuk 
fungsi reproduksi sehingga 
mempengaruhi terjadinya perubahan-
perubahan perkembangan, baik fisik, 
mental, maupun peran sosial. 
Pergaulan remaja saat ini perlu 
mendapat sorotan yang utama, 
karena pada masa sekarang 
pergaulan remaja sangat 
mengkhawatirkan dikarenakan 
perkembangan arus moderenisasi 
yang mendunia serta menipisnya 
moral serta keimanan seseorang 
khususnya remaja pada saat ini. 
Pergaulan remaja saat ini sangat 
mengkhawatirkan, ini dapat dilihat 
dari beberapa hal yakni tingginya 
angka pemakaian narkoba di 
kalangan remaja, dan adanya seks 
bebas di kalangan remaja di luar 
nikah (Hidayati and Farid, 2016). 

Pengetahuan  tentang  
penyakit  menular  seksual  perlu  
diketahui  remaja  agar remaja  
mampu  memutus  rantai  penularan  
penyakit  menular  seksual  dan  
penularan dari  penyakit  tersebut  
apalagi  remaja  pada  masa  
sekarang  ini  yang  sudah  semakin 
maju  dan  global  dimana  pergaulan  
bebas  marak  terjadi  dimana  -  
mana  termasuk Indonesia yang 
terpengaruh budaya barat. 

Penyakit   menular   seksual   
adalah   penyakit   yang   
penularannya   terutama melalui 
hubungan seksual. Semua teknik 
hubungan seksual baik lewat vagina, 

dubur, atau mulut baik berlawanan 
jenis kelamin maupun dengan 
sesama jenis kelamin bisa menjadi  
sarana  penularan  penyakit  kelamin.  
Sehingga  kelainan  yang  
ditimbulkan tidak  hanya  terbatas  
pada  daerah  genital  saja,  tetapi  
dapat  juga  di  daerah ±  daerah 
ekstra genital. 

Dalam  penelitian  ini  
pengetahuan  yang  diharapkan  
bukan  berarti  hanya  tahu melalui  
pengindraan  saja,  tetapi  melalui  
tingkat  pengetahuan  yang  diteliti  
penulis dalam  penelitian  ini  yang  
lebih  spesifik  lagi  yaitu perbedaan 
belajar dikelas dan small group 
discussion terhadap pengetahuan 
remaja tentang penyakit menular 
seksual. 

Dengan Metode belajar di 
kelas dan small group discussion 
adanya metode ini untuk mengetahui  
seberapa mengertinya siswa tentang 
penyakit menular seksual,  agar para 
siswa tidak melakukan pergaulan 
bebas, tidak melakukan hubungan 
seks dengan berganti-ganti pasangan 
yang dapat menyebabkan dirinya 
terinfeksi  penyakit menular seksual. 
Dengan adanya metode ini banyak 
remaja mulai paham dengan apa itu 
penyakit menukar seksual. 

KESIMPULAN 
 

Hasil literature review ini 
menunjukkan bahwa belajar 
dikelas dan small group 
discussion mampu membantu 
remaja untuk memahami tentang 
apa itu penyakit menular seksual, 
hasil yang diperoleh yaitu : 

1.  Dengan Metode belajar di 
kelas (ceramah) lebih efektif 
dibandingkan dengan metode 
diskusi dalam peningkatan 
pengetahuan siswa tentang 
penyakit menular seksual. 
(Jurnal dari I Takko Podding) 



 
 

2.  Sebelum diberikan pendidikan 
kesehatan melalui small group 
discussion sebagian besar 
remaja memiliki sikap yang 
kurang baik terhadap penyakit 
menular seksual, setelah 
diberikan pendidikan 
kesehatan melalui small group 
discussion remaja mengalami 
peningkatan pengetahuan 
(Jurnal Muharmansyah dan Sri 
Hendarsih) 

3.  Hasil  penelitian  didapatkan  
bahwa  ada  perbedaan 
pengetahuan  responden  yang  
diberi penyuluhan  antara 
metode ceramah dengan 
metode diskusi. Dapat 
diketahui bahwa metode 
diskusi lebih efektif   untuk 
meningkatkan pengetahuan 
remaja tentang kesehatan 
reproduksi dibandingkan 
dengan metode ceramah. 

4.  Hasil Penelitian 
dengan metode diskusi kelompok 
memberikan efek yang lebih baik 
dibandingkan dengan penyuluhan  
dengan  metode  ceramah,  hal  ini 
dikarenakan metode diskusi 
kelompok lebih memungkinkan siswa 
untuk saling bertukar informasi dan 
mengungkapkan pendapat serta 
pengalaman sehingga masing-
masing siswa lebih banyak mendapat 
sumber informasi dibanding dengan 
metode ceramah. 

Dari tinjauan ini memberikan 
remaja pengetahuan untuk tidak 
melakukan hubungan seksual 
sebelum menikah dan tidak 
melakukan hubungan seksiual 
dengan berganti-ganti pasangan.  
Metode ini tidak hanya bagi siswa 
tetapi juga untuk masyarakat, 
institusi, dan bahan penelitian 
berikutnya dapat digunakan sebagai 
kelanjutan penelitian.  
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