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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      AIDS disebabkan oleh Humman Immunodeficiency Virus (HIV) yang 

menyisakan permasalahan kesehatan yang serius dan menjadi penyebab kematian 

di seluruh dunia (Azinar & Afifah, 2016). Secara global terdapat 36 juta orang 

dengan HIV di seluruh dunia, di Asia Selatan dan Tenggara terdapat kurang lebih 

5 juta orang dengan HIV. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

penambahan kasus HIV/AIDS tercepat di Asia Tenggara, dengan estimasi 

peningkatan angka kejadian infeksi HIV lebih dari 36%. Epidemi HIV/AIDS di 

Indonesia bertumbuh paling cepat di antara negara-negara di Asia (Marlinda & 

Azinar, 2017).  

      Berdasarkan data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2018) kumulatif 

infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak (301.959) jiwa 

(47% dari estimasi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) tahun 2018 sebanyak 

640.443 jiwa) dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun dan 

20-24 tahun (Info Datin, 2018). Jumlah penderita tertinggi kasus HIV dan AIDS 

berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki, sedangkan pada faktor risiko adalah 

kelompok Heteroseksual, dan kelompok Ibu Rumah Tangga (IRT) juga beresiko 

tinggi tertular oleh suami yang menderita HIV dan AIDS. Hal ini terjadi karena 

rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi mengenai pencegahan 

HIV dan AIDS. Perilaku pencegahan HIV dan AIDS pada masyarakat sangat 

tergantung dengan tingkat pengetahuannya (Kurniawati, 2015).  
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      Berdasarkan hasil penelitian dari Ayuningsih, dkk (2014) menunjukkan bahwa 

responden berpengetahuan baik tentang HIV/AIDS sebelum diberikan penyuluhan 

sebanyak 13.0% dan sesudah diberikan penyuluhan sebanyak 75.9%. Hasil 

penelitian dari Husaini, dkk (2017) menunjukkan bahwa dari 40 responden  yang 

berpengetahuan baik tentang HIV/AIDS hanya 35%. Berdasarkan dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang 

HIV/AIDS masih rendah. Upaya untuk menurunkan angka HIV dan AIDS salah 

satunya dengan memberikan pendidikan dan informasi yang jelas tentang HIV 

dan AIDS, sehingga masyarakat waspada dan merubah perilakunya untuk 

melakukan upaya pencegahan.  

      Pendidikan kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara pengalaman belajar 

yang dirancang untuk membantu individu dan masyarakat memperbaiki kesehatan 

mereka, dengan meningkatkan pengetahuan atau mempengaruhi sikap (Rosyda, 

2018). Meningkatnya pemahaman, sikap, dan akhirnya akan berpengaruh pada 

kecenderungan perilaku yang lebih baik dalam mencegah PMS, HIV dan AIDS 

dikalangan orang-orang berpotensi mempunyai risiko tinggi tertularnya HIV dan 

AIDS (Kurniawati, 2015). 

Berbagai hal telah dilakukan untuk mencegah meluasnya HIV/AIDS. Berbagai 

bentuk pendidikan juga telah dilaksanakan antara lain melalui media cetak dan 

elektronik maupun melalui berbagai metode seperti metode diskusi. Untuk itulah 

pendidikan kesehatan HIV/AIDS dengan metode small group discussion (SGD) 

diharapkan akan mampu meningkatkan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS  

di masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan suatu masalah penelitian 

yaitu “Apakah ada pengaruh health education dengan metode small group  

discussion (SGD) terhadap perilaku  pencegahan penularan HIV/AIDS ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum literatur ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh health 

education dengan metode small group discussion (SGD) terhadap perilaku 

pencegahan penularan HIV/AIDS. 

2. Tujuan khusus 

a. Mereview pengaruh  health education HIV/AIDS 

b. Mereview metode yang paling efektif dalam pemberian health education 

HIV/AIDS  

c. Mereview pengaruh health education dengan metode small group discussion 

(SGD) terhadap pengetahuan dan sikap pencegahan penularan HIV/AIDS 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang nantinya akan diperoleh, peneliti berharap 

hal tersebut memberikan manfaat. Manfaat penelitian dapat dilihat dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi institusi Politeknik 

Kesehatan Denpasar Prodi Sarjana Terapan dalam mengembangkan ilmu sebagai 

bahan kajian untuk penelitian berikutnya supaya lebih baik. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat kepada 

masyarakat berupa pengetahuan, sikap dan tindakan dalam peningkatan perilaku  

pencegahan penularan HIV/AIDS. 

E. Metode Literatur Riview 

1. Kriteria inklusi 

a) Hasil penelitian/ review tentang health education dengan metode small group 

discussion (SGD). 

b) Hasil penelitian/review tentang HIV/AIDS. 

c) Hasil penelitian/review abstract dan full text. 

2. Kriteria ekslusi 

a) Hasil penelitian/review dengan responden kurang dari 30 orang 

b) Hasil penelitian/review dari sumber yang kurang jelas atau blogspot 

c) Hasil penelitian/review dibawah tahun 2011 

3. Strategi pencarian 

 Penelusuran artikel dilakukan melalui tiga database (MEDLINE, CINAHL, 

dan Proquest) yang dicari pada mulai tahun 2010 sampai 2020 berupa laporan 

hasil penelitian dan review yang membahas health education dengan metode 

small group discussion (SGD) terhadap perilaku pencegahan penularan 

HIV/AIDS. Kata kunci health education, metode small group discussion (SGD), 

HIV/AIDS digunakan untuk mencari pada database elektronik. Artikel diseleksi 

berdasarkan judul dan informasi abstrak. Apabila informasi pada judul dan abstrak 

tidak jelas, mempergunakan naskah lengkap untuk dilakukan review. 

 


