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A. Latar Belakang Masalah 

Kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Aquired Immuno-

deficiency Syndrome (AIDS) adalah masalah besar yang mengancam Indonesia 

dan banyak negara di seluruh dunia. UNAIDS, badan WHO untuk masalah AIDS, 

memperkirakan jumlah orang yang hidup dengan HIV diseluruh dunia pada tahun 

2015 adalah 36,7 juta (34,0 juta – 39,8 juta), angka tersebut mengalami 

peningkatan sebanyak 3,4 juta dibandingkan tahun 2010. Keberhasilan 

menghentikan epidemi AIDS dan penyakit menular lainnya merupakan tujuan 

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Ini 

akan menjadi target dan perhatian khusus pemerintah Indonesia (PusDaTin 

Kemenkes, 2016). 

Indonesia adalah salah satu dari sembilan negara di dunia yang mengalami 

peningkatan kasus orang dengan HIV dan AIDS (KPAN & IBCA, 2013). 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pencegahan Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP&PL) Kementrian Kesehatan RI mencatat 

bahwa sejak pertama kali kasus AIDS ditemukan di Bali pada tahun 1987 sampai 

dengan Maret 2017 terus mengalami peningkatan. Data terakhir menyebutkan 

jumlah kumulatif penemuan kasus baru HIV pada Desember 2015 berjumlah 

191.073 jiwa, kumulatif kasus AIDS berjumlah 77.112 jiwa dan 9.896 jiwa 

tercatat telah meninggal dunia diakibatkan terinfeksi HIV. Selanjutnya, pada 

bulan Desember 2016, jumlah kasus HIV meningkat menjadi 232.323 jiwa atau 
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bertambah 41.250 jiwa dan kasus AIDS menjadi 86.780 jiwa atau dengan kata 

lain bertambah 9.658 jiwa. Perhitungan terbaru Maret 2017 jumlah kasus HIV 

meningkat menjadi 242.699 dan kasus AIDS menjadi 87.453. Data tersebut 

menunjukkan bahwa penyebaran virus ini sangat cepat. Jawa Barat menempati 

urutan ke- 2 dari 33 propinsi di Indonesia dengan jumlah kumulatif penemuan 

kasus HIV/AIDS terbanyak yaitu 24.650 kasus HIV dan 5.289 kasus AIDS 

(Kemenkes RI, 2017). 

Indramayu merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat yang 

memiliki angka penemuan kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi. Jumlah kasus di 

Kabupaten Indramayu merupakan kasus tertinggi keempat di Jawa Barat setelah 

Kota Bandung, Bogor dan Bekasi. Data statistik menunjukkan jumlah kasus 

HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan rata-rata 38 (0,40%) 

kasus HIV dan 22 (0,51%) kasus AIDS setiap tahunnya. Data tersebut secara 

terperinci disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Kasus HIV/AIDS di Indramayu Tahun 1993 - Desember 2016 

No. Tahun 

HIV AIDS 

Jumlah 

kasus 

Rata-rata 

peningkatan kasus 

Jumlah 

kasus 

Rata-rata 

peningkatan 

kasus 

1. 1993-2006 20  12  

2. 2007 51 31 (1,55%) 47 35 (2,91%) 

3. 2008 75 24 (0,47%) 48 1 (0,02%) 

4. 2009 85 10 (0,13%) 38 -10 (-0,26%) 

5. 2010 227 142 (1,67%) 123 85 (2,23%) 

6. 2011 228 1 (0%) 153 30 (0,24%) 

7. 2012 271 43 (0,18%) 181 28 (0,18%) 

8. 2013 316 45 (0,16%) 194 13 (0,07%) 

9. 2014 393 77 (0,24%) 214 20 ( 0,10%) 

10. 2015 414 21 (0,05%) 200 -14 (-0,06%) 

11. 2016 436 22 (0,05%) 254 54 (0,27%) 

Total jumlah kasus 

1993-2016 

2.516 ∑ = 38 kasus 

(0,40%) 

1.464 ∑ = 22 kasus 

(0,51%) 

Sumber data: Dinas Kesehatan Indramayu 
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Berdasarkan data di atas terlihat peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS setiap 

tahunnya. Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (P2P) 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dr. Sri Nafsiah menyebutkan kasus 

HIV/AIDS yang terjadi di Indramayu bagaikan fenomena gunung es yang mencair 

dan diprediksikan akan terus meningkat. Penderita lebih banyak pada usia 

produktif antara 20 - 40 tahun dan didominasi kaum perempuan. Hubungan 

seksual menjadi faktor utama penyebaran HIV/AIDS.  

Dinas kesehatan Kabupaten Indramayu sebagai instansi pemerintah yang 

memberikan pelayanan kesehatan telah mendirikan klinik Voluntary and Testing 

(VCT) di 15 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta bekerjasama dengan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dan Rumah Sakit Bhayangkara 

Indramayu (RSBI) mendirikan klinik Pelayanan Dukungan dan Perawatan (PDP). 

Klinik PDP di RS. Bhayangkara Indramayu membuka pelayanan sejak Juni 2008 

dan hingga saat ini menyediakan layanan VCT, PDP, PMTCT (Prevention Mother 

Transmition To Child Treatment) dan IPT (Isoniazid Prevention Therapy). 

HIV adalah retrovirus yang mengandung asam ribonukleat (RNA). 

Retrovirus tersebut menginfeksi sel sistem kekebalan dan sistem saraf dalam 

tubuh sehingga menyebabkan gangguan kekebalan tubuh yang diperantarai sel 

yang melemahkan kemampuan tubuh untuk mengenali diri dari agen infeksius 

lain dan mencegah gangguan neoplastik (Kaplan, Sadock dan Grebb, 2010). Pada 

infeksi HIV, sel darah putih diserang dan dirusak oleh virus sehingga jumlahnya 

akan cenderung terus menurun. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap 

mikroorganisme sehingga orang yang terinfeksi HIV rentan terhadap penyakit 
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sekunder dan masuk pada tahap AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala 

penyakit yang disebabkan oleh HIV (Nasronudin, 2007). Mereka yang terinfeksi 

HIV atau pada fase AIDS biasa disebut dengan Orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA). 

Keberadaan infeksi HIV dalam tubuh manusia bertindak sebagai stresor 

karena menimbulkan permasalahan yang cukup luas bagi individu yang terinfeksi, 

meliputi permasalahan fisik, psikologis dan psikososialnya (Hawari, 2009). 

Masalah secara fisik terkait dengan gejala perjalanan penyakit dan komplikasi 

sistem saraf pusat. Hal ini terjadi akibat penurunan daya tahan tubuh progresif 

yang mengakibatkan ODHA rentan terhadap berbagai penyakit terutama penyakit 

infeksi dan keganasan seperti TB paru, pneumonia, ensefalitis, toksoplasma, 

limpoma otak, kanker servik, dan infeksi/kelainan neurologi. Bahkan, penyakit 

yang biasanya tidak berbahaya lama-kelamaan akan menyebabkan pasien sakit 

parah bahkan meninggal dalam beberapa tahun setelah tanda pertama AIDS 

muncul apabila tidak mendapatkan pelayanan dan terapi yang tepat (Depkes, 2010; 

Djoerban, 2012).  

Selain permasalahan fisik, ODHA juga menghadapi permasalahan 

psikososial dan psikologis. Permasalahan psikososial yang dialami oleh ODHA 

adalah munculnya stigma dan diskriminasi dalam keluarga maupun di masyarakat. 

Bentuk diskriminasi pada ODHA antara lain adanya stigma buruk masyarakat 

terhadap HIV/AIDS sebagai penyakit menular dan dapat menyebabkan kematian. 

Stigma buruk lainnya, HIV/AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

perilaku buruk di masa lalu seperti seks bebas, menjadi pekerja seks dan 
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penggunaan narkoba. Stigma dan diskriminasi, ketakutan akan rasa sakit dan 

kematian menimbulkan tekanan psikologis berupa guncangan, penolakan, rasa 

bersalah, marah, ketakutan, keputusasaan, yang disertai dengan prasangka buruk. 

Mereka malu, merasa dikucilkan, diabaikan, ditolak, diremehkan, serta kurang 

mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya. Mereka cemas dan belum siap 

menerima keadaannya, beberapa mengalami depresi bahkan kecenderungan untuk 

bunuh diri (Arriza, Dewi & Kaloeti, 2011; Wahyu dkk, 2012; Burhan, 2014; 

Lestari, 2016).  

Nasronudin (2007) mengungkapkan stressor yang dihadapi ODHA terkait 

permasalahan fisik, psikososial dan psikologis akan saling mempengaruhi satu 

sama lain, harus dihadapi penderita setiap hari dan seumur hidup. Perubahan fisik 

akibat dampak dari infeksi HIV akan menjadi tekanan psikologis dan sosial bagi 

ODHA. Demikian sebaliknya, stress psikologis dan sosial akan mempengaruhi 

fisik, dengan cara mempengaruhi sistem syaraf pusat. Dampaknya, imunitas tubuh 

menurun, sehingga menyebabkan progresivitas penyakit kearah AIDS. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, perubahan fisik, tekanan psikologis dan 

sosial merupakan permasalahan yang sering terjadi pada ODHA. Kondisi ini 

diperkuat dengan data angket yang diisi oleh 300 ODHA yang mengakses layanan 

kesehatan di klinik PDP RS. Bhayangkara Indramayu. Hasilnya, ditemukan 88 

ODHA merasa kesulitan untuk membuka status HIV kepada orang-orang terdekat 

(29,3%), mereka merasa hina dan kotor karena perilaku di masa lalunya, takut 

diabaikan dan mendapatkan penolakan apabila membuka diri. Lima puluh empat 

orang ODHA (17,3%) selalu merasa takut dan khawatir kesehatannya akan 
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memburuk. Mereka berfikir pada akhirnya membuat keluarga semakin terbebani 

oleh penyakitnya dan orang-orang disekelilingnya semakin menjauh. Sebanyak 40 

orang ODHA (13,3%) merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan setelah 

terinfeksi HIV, mereka kehilangan pekerjaan karena diberhentikan dengan hormat, 

perubahan pada tugas dan penghasilan menurun.  

Hasil perhitungan angket juga ditemukan 29 orang ODHA (9,7%) belum 

siap menerima kondisinya saat ini, mereka sering menyesali diri karena berstatus 

HIV positif dan selalu berharap menjadi orang lain. Terdapat 28 orang ODHA 

(9,3%) merasa masa depannya menjadi suram setelah terinfeksi HIV, mereka 

selalu merasa takut gagal untuk memulai berwirausaha ataupun memulai suatu 

hubungan pribadi. Sebanyak 21 orang ODHA (7,0%) seringkali merasa sedih, 

putus asa dan tidak ada gairah mengerjakan apa-apa apabila teringat bahwa 

mereka terinfeksi HIV sepanjang hidupnya. Ada 14 orang ODHA (4,7%) 

permasalahan utama yang dihadapi adalah sering diperlakukan berbeda dengan 

orang lain, pernah diejek, dilecehkan dan dipisahkan karena berstatus HIV positif. 

ODHA yang merasa kehilangan rasa percaya diri sebanyak 16 orang (5,3%), 

mereka merasa minder dan malu ketika bersama dengan masyarakat. 

Pergaulannya hanya terbatas dengan orang-orang tertentu yang kenal dengan baik 

dan memahami ODHA. Selain itu 11 ODHA (3,7%) menstigma dirinya sendiri 

setelah positif HIV. Mereka merasa dirinya banyak dosa, jelek, kotor sehingga 

lebih menyukai kesendirian.  

Data di atas menunjukkan bahwa ketakutan untuk membuka diri tentang 

status HIV merupakan kondisi yang paling banyak dialami oleh ODHA di klinik 
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PDP RS Bhayangkara. ODHA mengalami kesulitan untuk membuka diri bahwa 

mereka HIV positif karena merasa hina dan kotor berkaitan perilaku di masa 

lalunya, takut diabaikan dan mendapatkan penolakan.  

ODHA yang menunjukkan adanya perasaan dan pikiran bahwa mereka tidak 

yakin mampu menjalani kehidupan, perasaan tidak berharga, adanya perasaan 

bersalah, tidak percaya diri dengan kondisi fisik, pikiran diabaikan dan ditolak 

oleh lingkungan menggambarkan bahwa mereka memiliki pandangan negatif dan 

rendah tentang dirinya sendiri (Kusumawati, 2013).  

Taylor dan Sherman (Linley & Joseph, 2004) mengungkapkan seseorang 

dengan penerimaan diri yang baik ditandai dengan kemampuan menerima diri apa 

adanya. Apabila seorang ODHA memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri 

dan kehidupan yang dijalani, munculnya perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, 

merasa kecewa dengan pengalaman masa lalu, dan mempunyai pengharapan 

untuk tidak menjadi dirinya saat ini merupakan indikasi penerimaan diri yang 

kurang baik.  

Pendapat di atas diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada dr. 

Fransisca, selaku dokter penanggung jawab di klinik PDP di RS. Bhayangkara, 

bahwa permasalahan yang banyak dihadapi ODHA adalah penerimaan diri 

terhadap status HIV dan keberanian membuka status HIV kepada orang 

terdekatnya. Dampak dari permasalahan tersebut pasien mengalami depresi, 

terpuruk dan memiliki kualitas hidup yang buruk karena pasien tidak berobat 

secara maksimal atau pasien tidak bersedia menjalani pengobatan, sehingga 

berujung pada kematian. 
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Jersild (1963) mengemukakan pendapatnya bahwa penerimaan diri 

merupakan tingkat dimana individu mampu mempertimbangkan karakteristik 

pribadinya dan mau hidup dengan karakteristik tersebut sehingga ia mampu 

menghargai dirinya sendiri, hidup nyaman dengan dirinya sendiri, mengenali 

keinginan, harapan, bahkan ketakutan dan kemarahannya. Supratiknya (1995) 

menambahkan bahwa karakteristik seseorang dengan penerimaan diri adalah 

apabila seseorang memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau 

tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri. Penerimaan diri berkaitan dengan 

kerelaan membuka diri atau mengungkapkan pikiran, perasaan dan reaksi kepada 

orang lain, kesehatan psikologis individu serta penerimaan terhadap orang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2013) menjelaskan bahwa 

ODHA dengan penerimaan diri yang baik mampu menumbuhkan harapan baru 

untuk hidup, mampu membuka diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan 

mampu mempersiapkan masa depan yang berkualitas serta menjalani pengobatan 

seumur hidup. Namun apabila ODHA memiliki penerimaan diri yang rendah 

ODHA seringkali memiliki ketidaksiapan dalam menerima kenyataan bahwa 

dirinya terinfeksi HIV. Mereka mengalami kecemasan berulang dan rasa pesimis 

sehat kembali, kondisi tersebut menjadi tahapan berat sehingga seringkali 

memunculkan depresi bahkan keinginan untuk bunuh diri secara perlahan 

(Rahmawati, 2015; Irnawati, 2016). 

Berbagai pendapat di atas menggambarkan bahwa penerimaan diri 

merupakan variabel yang sangat penting bagi ODHA. Penerimaan diri pada 

ODHA merupakan proses berkelanjutan setelah dinyatakan positif HIV. 
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Penerimaan diri juga merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mencegah 

ODHA mengalami kondisi psikologis yang lebih buruk dan menjadi langkah awal 

pasien dapat merencanakan kehidupan selanjutnya. 

Effendi (2008) mengungkapkan bahwa penerimaan diri merupakan langkah 

strategis untuk menjalani tahapan kehidupan selanjutnya dengan HIV di dalam 

tubuhnya. Adanya penerimaan diri akan membantu ODHA menjaga kesehatan 

fisiknya, membantu untuk dapat berfungsi secara ideal bagi diri dan 

lingkungannya, nyaman dengan dirinya maupun orang lain.  

Ketika ODHA belum memiliki penerimaan diri yang baik, maka ODHA 

tersebut akan mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan, depresi bahkan 

keinginan bunuh diri. Wawancara dengan konselor klinik PDP Rumah Sakit 

Bhayangkara, Umi Salamah, menyebutkan bahwa sekitar 5% dari 1000 pasien 

yang mengakses layanan kesehatan di klinik PDP, setelah terdiagnosa HIV 

kondisinya semakin melemah, terpuruk dan tidak memiliki semangat hidup, 

meskipun terapi ARV dilakukan tetapi kesehatan psikologis yang tidak 

mendukung memperburuk kondisi fisiknya.  

Kondisi psikologis tersebut akan berpengaruh pada kualitas hidup dan 

kesiapan menjalani pengobatan selanjutnya. Oleh sebab itu dibutuhkan intervensi 

psikologis berkaitan dengan penerimaan diri pada diri ODHA sebagai langkah 

preventif untuk mencegah gangguan emosi yang sering dialami penderita dan 

mencegah munculnya gangguan mental yang lebih berat.  

Salah satu upaya agar penderita HIV/AIDS dapat menerima bahwa dirinya 

terinfeksi HIV dan siap menjalani pengobatan adalah dengan memberikan 
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dukungan sosial. Dukungan sosial diartikan sebagai suatu kenyamanan, perhatian, 

penghargaan atau bantuan yang dirasakan individu dari orang lain atau kelompok 

lain (Sari, 2002; Uchino, 2004; Nasronudin, 2006). Seringkali dukungan terbaik 

disediakan oleh orang lain yang mengalami kondisi yang sama (Halgin & 

Whitbourne, 2010).  

Dukungan sosial untuk membantu penerimaan diri ODHA dapat 

diwujudkan dengan beberapa teknik, diantaranya dengan pemberian psikoedukasi 

kepada anggota keluarga. Materi yang disampaikan mengenai HIV dan 

perawatannya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa psikoedukasi yang diberikan 

kepada keluarga mampu meningkatkan interaksi dan dukungan sosial pada ODHA. 

Dengan psikoedukasi, maka keluarga menjadi lebih memahami penyakit yang 

diderita anggota keluarganya. Hal tersebut membantu ODHA lebih mampu 

menerima kondisinya ( Ajikusumo & Dahlia, 2014; Wardani, 2016).  

Hidayanti (2012) menggunakan konseling HIV untuk meningkatkan 

dukungan sosial keluarga kepada ODHA. Dengan konseling HIV, keluarga 

menjadi lebih memahami kondisi fisik dan psikologis yang dirasakan salah satu 

anggota keluarganya. Dukungan sosial yang diterima ODHA mampu meredakan 

kecemasan atau kondisi stress yang muncul terkait dengan sakit yang dideritanya 

(Djatmi & Fridari, 2014). 

Hasil penelitian Machtinger dkk, (Cahyamita, 2015) menyebutkan terapi 

kelompok suportif ekspresif memiliki dampak meningkatkan dukungan sosial 

bagi wanita penderita HIV. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terapi 

kelompok suportif ekspresif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga 
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kemampuan wanita penderita HIV dalam mengemukakan pengalaman hidupnya. 

Dampak positif yang dihasilkan dari terapi ini adalah terbangunnya persaudaraan, 

penerimaan diri, saling mendengarkan dan terjalin hubungan sosial yang lebih 

aman dan sehat. 

Berdasarkan beberapa teknik pemberian dukungan sosial untuk membantu 

meningkatkan penerimaan diri pada ODHA, peneliti merujuk pada terapi 

kelompok suportif ekspresif. Peneliti menilai terapi ini paling efektif dan 

komprehensif diantara teknik dukungan sosial yang lain. Sesi-sesi yang ada 

didalam terapi kelompok suportif ekspresif dinilai sesuai dengan kondisi pasien 

yang lebih berorientasi pada emosi.  

Terapi kelompok suportif ekspresif merupakan salah satu bentuk terapi 

kelompok (Waston & Kissane, 2011). Terapi kelompok secara umum merupakan 

terapi ideal bagi pasien dengan penyakit terminal, karena terapi kelompok dapat 

dianggap sebagai harapan, sarana sumber informasi, sarana peningkatan harga diri, 

dukungan sosial, sumber pembelajaran, mekanisme koping berdasarkan 

pengalaman orang lain, wahana mengekspresikan emosi dan perasaan serta 

menjadi tempat pembelajaran kemungkinan baik dan buruk yang dapat terjadi di 

kemudian hari (Varcarolis & Halter, 2010).  

Fobair (Yunitri, 2012) menjelaskan bahwa terapi kelompok suportif 

ekspresif digambarkan sebagai terapi yang dimaknai keterbukaan dan memaknai 

ekspresi, pikiran dan emosi. Terapi ini mengutamakan pemberian dukungan dan 

sebagai wahana mengekpresikan perasaan serta pikiran kepada seluruh anggota 

kelompok.  
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Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh terapi kelompok 

suportif ekspresif. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yunitri (2012) pada 

pasien kanker. Hasil yang didapat menunjukkan terapi suportif ekspresif secara 

signifikan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat depresi dan meningkatnya 

kemampuan mengatasi depresi pada pasien kanker.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyamita (2015) menguji efektivitas terapi 

kelompok suportif pada orang dengan HIV/AIDS. Hasil yang didapat 

menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam menurunkan tingkat depresi. 

Pemberian terapi terbukti efektif menurunkan depresi pada orang dengan 

HIV/AIDS. Setelah proses terapi selesai, kondisi menunjukkan bahwa peserta 

mampu menerima keadaan dirinya dan perubahan yang terjadi kaitannya dengan 

diagnosa HIV dalam tubuhnya. 

Terapi lain sebagai upaya agar ODHA dapat menerima dirinya dan siap 

menjalani pengobatan adalah dengan psikoterapi transpersonal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Effendi (2008) menyebutkan psikoterapi transpersonal melalui 

pemusatan diri dapat membantu ODHA belajar mengenali tanggung jawab 

personal sehingga menerima penyakit HIV/AIDS sebagai tanggung jawabnya. 

Proses transformasi membuat individu bertoleransi terhadap diri sendiri, sehingga 

menerima diri apa adanya sebagai pengidap HIV/AIDS. Pemusatan diri tersebut 

menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan perilaku pada ODHA. 

Salah satu psikoterapi dalam transpersonal adalah psikosintesis. 

Psikosintesis merupakan sebuah proses pertumbuhan diri dengan menyadari aspek 

positif dalam diri individu yang menjadi kekuatannya. Dalam psikosintesis 
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diharapkan individu mampu melakukan identifikasi dan disidentifikasi pada 

bagian-bagian spesifik dirinya dan menyadari bagian mana yang dapat saling 

bersinergi secara independen untuk meningkatkan keutuhan diri (Katz, 1993; 

Insko, 2004). Roh dalam psikosintesis sendiri adalah Empathic Love sehingga 

berbicara tentang psikosintesis sama halnya berbicara tentang Empathic Love 

(Firman & Gila, 2010). Proses sintesis dalam diri individu hanya dapat terjadi 

dengan Empathic Love (Firman & Gila, 2007). 

Saragih (2015) menguji keefektifan Empathic Love Therapy untuk 

menurunkan simptom depresi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Hasilnya, secara kualitatif partisipan dapat berdamai dengan dirinya 

sendiri, menerima pengalaman yang menyakitkan dengan penuh cinta dan 

bersedia melangkah dengan dukungan semua potensi dalam dirinya. 

Penelitian untuk menguji Empathic Love Therapy dilakukan juga oleh 

Sagala (2015) yang diberikan secara kelompok kepada ODHA yang telah 

mengalami depresi karena terinfeksi HIV. Hasilnya, Empathic Love Therapy 

mampu menurunkan depresi pada ODHA. Mereka didorong untuk lebih bisa 

menerima kondisinya saat ini, menyadari luka yang ada dalam dirinya dan 

berusaha mengatasinya dengan potensi yang dimiliki. Indikasi turunnya skor 

depresi menggunakan pengukuran HSCL-25 dan BDI.  

Empathic Love Therapy (ELT) dikembangkan untuk mengarahkan 

seseorang mengenali, menerima, berintegrasi dan bersintesis dengan seluruh 

bagian-bagian dalam dirinya dan mulai mengembangkan cinta pada keseluruhan 

aspek kepribadiannya sehingga mampu memanfaatkan potensi diri (Firman & 
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Gila, 2007). Sesi-sesi dalam terapi ini membantu seseorang mampu melakukan 

penerimaan dengan penuh empatik terhadap kelemahan dan berbagai pengalaman 

traumatis yang dialami, kemudian mengarahkan untuk menemukan kekuatan dan 

aspek positif dalam diri.  

Uraian di atas mengenai konsep dan sesi dalam terapi Empathic Love 

merupakan dasar yang melatarbelakangi peneliti menggunakan Empathic Love 

Therapy untuk membantu meningkatkan penerimaan diri terhadap ODHA. 

Peneliti menilai sesi-sesi yang ada didalam terapi ini sesuai dengan kondisi 

ODHA yang penuh stigma negatif pada diri sendiri.  

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ODHA 

mengalami permasalahan dengan kondisi fisik, psikologis dan psikososial 

dikarenakan terinfeksi HIV. Masalah fisik berkaitan dengan penurunan sistem 

kekebalan dalam tubuh, masalah psikososial berupa ancaman diskriminasi dari 

keluarga maupun lingkungan hingga masalah psikologis berupa penerimaan diri 

yang kurang baik. Apabila hal tersebut dibiarkan saja maka akan berpengaruh 

pada kualitas hidup dan kesiapan ODHA untuk menjalani pengobatan seumur 

hidup. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dilakukan intervensi psikologis 

yang cukup serius untuk meningkatkan penerimaan diri pada ODHA, salah 

satunya dengan terapi kelompok suportif ekspresif dan Empathic Love Therapy. 

Terapi kelompok suportif ekspresif memberikan kesempatan ODHA untuk 

mengekspresikan pengalaman yang dialami terkait dengan penyakitnya sehingga 

akan memunculkan kebersamaan dan perasaan tidak sendiri. Empathic Love 

Therapy memberikan kesempatan pada ODHA untuk dapat mengenali dirinya, 
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menerima sebagaimana adanya dirinya dan mencintai dirinya sendiri secara 

mendalam. 

Terdapat beberapa penjelasan mengapa peneliti menggunakan 2 terapi yang 

berbeda untuk membantu meningkatkan penerimaan diri pada penderita 

HIV/AIDS sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kodisi mental yang lebih 

berat. Pertama, peneliti ingin mengetahui strategi yang paling efektif untuk 

meningkatkan penerimaan diri pada ODHA, apakah melalui faktor eksternal, yaitu 

dukungan sosial yang merujuk pada terapi kelompok suportif ekspresif, ataukah 

melalui faktor internal yang merujuk pada Empathic Love Therapy. Kedua, 

intervensi yang dilakukan berupa terapi kelompok suportif ekspresif mampu 

meningkatkan dukungan sosial ODHA, sedangkan Empathic Love Therapy 

mampu menemukan kekuatan dan aspek positif dalam diri. Ketika dukungan 

sosial meningkat atau ODHA menemukan kekuatan dan aspek positif  

dalam dirinya, maka ODHA akan memiliki penerimaan diri yang baik. Apabila 

ODHA memiliki penerimaan diri yang baik maka akan terhindar dari gangguan 

emosi dan kondisi mental yang lebih berat, dengan demikian pencegahan dapat 

dilakukan. 

Berdasarkan deskripsi diatas maka muncul sebuah rumusan masalah. 

“Apakah terapi kelompok suportif ekspresif dan Empathic Love Therapy efektif 

dalam meningkatkan penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS?”. 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan serangkaian 

proses penelitian untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas terapi kelompok 
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suportif ekspresif dan Empathic Love Therapy sebagai salah satu terapi psikologi 

dalam meningkatkan penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui efektivitas terapi kelompok suportif ekspresif dalam 

meningkatkan penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS. 

2. Mengetahui efektivitas Empathic Love Therapy dalam meningkatkan 

penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS. 

3. Mengetahui perbedaan efektivitas antara intervensi terapi kelompok suportif 

ekspresif dengan Empathic Love Therapy dalam meningkatkan penerimaan 

diri pada penderita HIV/AIDS. 

4. Mengetahui dinamika psikologis penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS 

setelah diberikan intervensi berupa terapi kelompok suportif ekspresif dan 

Empathic Love Therapy. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya data empiris bagi 

kepentingan penelitian ilmiah dalam bidang psikologi klinis khususnya 

mengenai efektivitas terapi kelompok suportif ekspresif dan Empathic Love 

Therapy untuk meningkatkan penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang dengan HIV/AIDS 

Hasil pelaksanaan terapi dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi penderita HIV/AIDS untuk meningkatkan penerimaan diri sehingga 

dapat mempersiapkan diri untuk menjalani pengobatan seumur hidup dan 

mampu mencegah munculnya gangguan mental karena terinfeksi HIV. 

b. Bagi Praktisi/ Psikolog layanan klinik PDP di Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi/ psikolog 

rumah sakit bahwa terapi kelompok suportif ekspresif dan Empathic Love 

Therapy dapat dijadikan salah satu alternatif intervensi untuk 

meningkatkan penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Berbagai penelitian tentang penerimaan diri telah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya untuk mengetahui intervensi yang efektif dalam 

meningkatkan penerimaan diri.  

Penelitian dilaksanakan Muryatinah dkk (1998) dengan judul “Efektivitas 

Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap Peningkatan Penerimaan Diri dan Harga 

Diri”. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian yang berjumlah 34 orang 

mahasiswa fakultas psikologi yang terbagi dalam dua kelompok melalui konsep 

jendela johari yang melukiskan hubungan interpersonal sebagai 4 jendela dengan 

menitikberatkan perluasan daerah publik. Hasilnya Pelatihan pengenalan diri 

efektif untuk meningkatkan penerimaan diri dan harga diri.  
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Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rahmandani (2011) yang berjudul 

“Pengaruh Terapi Pemaafan Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Penderita 

Kanker Payudara”. Terapi ini diberikan dalam bentuk individual kepada enam 

subjek penderita kanker payudara. Konsep pemaafan ini menggunakan 

pendekatan kognitif perilakuan yang menggabungkan prinsip pemrosesan 

informasi dan teori belajar. Hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif 

menunjukkan adanya perubahan. subjek merasa terapi pemaafan sudah 

memberikan perubahan yang cukup besar. Kesulitan mencapai perubahan yang 

signifikan disebabkan proses pemaafan yang tidak mudah. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah peneliti menggunakan desain single-case (jumlah subjek 

yang terbatas) sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi. Di samping itu 

pengukuran berulang dalam penelitian ini hanya menggunakan self-report berupa 

skala yang sangat rentan terhadap bias dan mengancam validitas internal hasil 

penelitian karena efek testing. 

Penelitian terkait penerimaan diri adalah penelitian Setyaningsih (2011) 

dengan topik Peningkatan penerimaan diri melalui konseling kelompok pada 

siswa kelas XI dengan metode diskusi, brainstorming dan permainan. Dilakukan 

pada 10 orang subjek, hasilnya Konseling kelompok dapat meningkatkan 

penerimaan diri. siswa dapat menerima diri sepenuhnya, mampu berpikir positif 

mengakui dan menghargai bakat diri. 

Nuryono (2012) melakukan penelitian mengenai konseling naratif untuk 

meningkatkan penerimaan diri siswa. Intervensi dilakukan dengan cara menyusun 

ulang cerita dominan serta menyatukan aspek positif dan pengalaman hidup. 
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Kemampuan bahasa menjadi faktor signifikan dalam mendekonstruksi cerita 

dominan. Dilakukan secara individual menggunakan tiga tahap yaitu proses 

dekonstruksi, penulisan dan penguatan cerita baru. Meskipun dari analisis visual 

terbukti bahwa konseling naratif efektif untuk meningkatkan penerimaan diri 

namun hasilnya tidak bisa digeneralisasi karena hanya mengunakan 3 subjek 

penelitian. Disamping itu penggunaan intervensi ini hanya bisa dilakukan oleh 

subjek dengan kemampuan berbahasa yang baik. 

Nugraha (2012) menggunakan pelatihan manajemen perilaku kognitif untuk 

meningkatkan penerimaan diri penyandang tuna daksa korban kecelakaan. 

Intervensi ini menitikberatkan pada proses rekonstrukturisasi kognitif dan perilaku 

yang kurang tepat mengenai kelebihan yang terkait kompetensinya menuju ke 

pola pemikiran yang lebih adaptif dan perilaku yang lebih baik. Hasil yang 

didapat Pelatihan Manajemen perilaku kognitif dan teknik relaksasi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap peningkatan penerimaan diri pada penyandang 

tuna daksa akibat kecelakaan. 

Juniningrum (2014) melakukan konseling kelompok dengan teknik 

modeling simbolik untuk meningkatkan penerimaan diri diri dalam bergaul pada 

siswa kelas X. Intervensi ini menggunakan model tertentu untuk menyampaikan 

informasi, kemudian menggunakan model sebagai media untuk belajar secara 

langsung guna memperoleh pemahaman baru. Penelitian ini menyimpulkan 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dapat meningkatkan 

penerimaan diri dalam bergaul. Siswa mampu menerima dan memahami 

kemampuannya, dapat berinteraksi dengan orang lain, bertanggung jawab atas 

perbuatannya dan dapat mengatur keadaan emosi. 



20 
 

 
 

Penelitian penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS dilakukan oleh 

Kusumawati (2013) menggunakan Cognitive Behavioural Therapy untuk 

meningkatkan penerimaan diri pada IDU yang terinfeksi HIV dengan mengubah 

pola pikir, emosi atau perasaan dan perilaku yang maladaptive menjadi lebih 

rasional dan adaptif. Hasilnya, CBT efektif membantu IDU yang terinfeksi HIV 

dalam meningkatkan penerimaan diri secara bertahap. Namun demikian dalam 

penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol sehingga tidak ada 

pembanding hasil intervensi.  

Penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS juga dilakukan oleh Sidiq (2016) 

dengan menggunakan REBT untuk meningkatkan self acceptance pada ibu rumah 

tangga yang terinfeksi HIV/AIDS. REBT memberikan penekanan dalam 

mengubah unhealthy negative emotions dan pikiran irasional menjadi pikiran 

rasional konstruktif dengan konsep emosi dan kognisi. Hasilnya, Rational 

Emotive Behavior Therapy efektif untuk meningkatkan self acceptance pada ibu 

rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS. Perubahan terjadi karena subjek mampu 

mengubah keyakinan irasional yang menyebabkan tidak dapat menerima 

kondisinya sehingga menjadi keyakinan rasional yang mampu memahami 

kondisinya saat ini dan dapat menerima statusnya sebagai ibu rumah tangga yang 

terinfeksi HIV/AIDS.  

Terkait penelitian tentang efektifitas terapi kelompok suportif ekspresif 

dilakukan oleh Classen, dkk (2007) pada 125 pasien kanker payudara metastate 

yang mengalami kecemasan, depresi dan stress. Sampel terbagi secara random 

dalam dua kelompok, yaitu 64 orang merupakan kelompok intervensi diberikan 
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terapi dan psikoedukasi, 61 orang kelompok kontrol diberikan psikoedukasi. 

Terapi ini dilakukan setiap minggu selama 90 menit/pertemuan selama satu tahun 

dengan difasilitasi oleh 2 orang terapis. Terapi kelompok suportif ekspresif 

dikembangkan untuk membantu pasien kanker payudara agar dapat 

menyesuaiakan diri dengan kekhawatirannya, mengekspresikan dan mengelola 

emosinya terkait dengan penyakitnya, meningkatkan dukungan sosial dan kontrol 

terhadap gejala yang muncul. Hasil penelitian ini menyatakan terapi kelompok 

suportif ekspresif dapat membantu pasien menerima penyakitnya dan menurunkan 

kecemasan serta stress pasien kanker payudara. 

Abolghasemi, dkk (2016) menggunakan terapi kelompok suportif ekspresif 

untuk meningkatkan harapan dan kualitas hidup pasien dengan multiple sclerosis 

(MS). Pelaksanaan terapi selama 12 sesi masing-masing 75 menit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan dan 

kualitas hidup pada kelompok eksperimen dan kontrol. Terapi kelompok suportif 

ekspresif dengan menekankan pemberian dukungan untuk menghadapi dan 

mengatasi stress terkait penyakitnya mampu meningkatkan harapan dan kualitas 

hidup pasien dengan multiple sclerosis.  

Lestari (2013) menggunakan terapi kelompok suportif ekspresif kepada 

pasien kanker serviks. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata skor 

ketidakberdayaan 73,85% dan peningkatan rata-rata skor hardiness sebesar 21,92% 

pada kelompok intervensi setelah diberikan terapi kelompok suportif ekspresif. 

Secara kualitatif pasien merasa lebih bisa menerima kondisinya dan lebih 

mengetahui apa yang terbaik yang bisa dilakukan dengan kondisinya saat ini. 
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Prafitri (2014) menguji terapi kelompok suportif ekspresif kepada pasien 

kanker payudara yang sedang menjalani proses kemoterapi. Hasilnya, terapi 

kelompok suportif ekspresif memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan 

tingkat stress dan peningkatan kualitas hidup pasien kanker payudara yang sedang 

menjalani proses kemoterapi. Pasien lebih bisa menerima dan mampu melakukan 

adaptasi terhadap perubahan kondisinya baik secara fisik, psikologis dan sosial 

sehingga pasien merasa lebih bisa memaknai hidup dengan menyusun kembali 

tujuan hidupnya. 

Yana (2015) menguji Empathic Love Therapy kepada penderita gagap. 

Hasil yang diperoleh Empathic Love Therapy efektif membantu menurunkan 

kecemasan pada partisipan yang mengalami gangguan gagap. Terjadi 

restrukturisasi kognitif dari identifikasi diri negatif dengan kemampuan melihat 

kualitas dan potensi dirinya. Partisipan mampu mengembangkan cinta yang penuh 

empati pada keseluruhan aspek pribadinya. keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah validitas internal yang rendah karena tidak dilakukan dalam desain 

eksperimen dengan kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel penelitian 

seperti kontrol terhadap variabel extraneous dan pengukuran yang objektif 

terhadap perubahan variabel kecemasan.  

Rosada (2015) menguji efektivitas Empathic Love Therapy untuk 

meningkatkan kesejahteraan subyektif dan kesiapan guru di sekolah inklusi yang 

melibatkan 10 guru pendamping khusus (GPK). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Empathic Love Therapy efektif meningkatkan kesejahteraan subjektif 

namun ternyata tidak efektif meningkatkan kesiapan guru dalam melangsungkan 

pendidikan inklusi. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian 

mengenai intervensi penerimaan diri telah dilakukan. Namun perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dari tema intervensinya. Pada 

penelitian penerimaan diri terdahulu lebih banyak menggunakan tema kognitif 

untuk memberikan intervensi, sementara peneliti menggunakan tema lebih 

dominan kepada aspek afektif yaitu ekspresi emosi. Perbedaan selanjutnya 

terletak kepada tujuan intervensi. Pada penelitian yang dilakukan Yunitri (2012) 

dan Cahyamita (2015) dengan menggunakan terapi kelompok suportif ekspresif 

dan empathic love terapy yang dilakukan Sagala (2015) untuk mengatasi depresi 

bertujuan kuratif, sementara peneliti menggunakan terapi kelompok suportif 

ekspresif dan empathic love terapy untuk meningkatkan penerimaan diri bertujuan 

sebagai tindakan preventif. Peneliti belum menemukan penelitian yang 

menggunakan terapi kelompok suportif ekspresif dan Empathic Love Terapy 

untuk meningkatkan penerimaan diri pada penderita HIV/AIDS. Peneliti juga 

belum menemukan penelitian yang membandingkan 2 intervensi sekaligus 

terhadap penderita HIV/AIDS. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa 

penelitian ini dapat dikatakan asli. 

 

 

 

 

 

 


