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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia memiliki berbagai emosi, salah satunya adalah 

emosi bahagia. Sepanjang kehidupannya, manusia akan berusaha untuk 

mencari kebahagiaan. Menurut ahli filsafat, Suryomentaraman (dalam Rahayu, 

2016) Kebahagiaan merupakan sebuah kondisi ketika seseorang dapat merasa 

tentram, lega, puas, senang, tidak berkonflik, bebas dari keinginan yang tidak 

pada tempatnya serta tidak terikat akan sesuatu hal. Adiyanti (2018) 

mengemukakan bahwa kebahagiaan merupakan kondisi seseorang merasa 

nyaman, tenang dan damai. Ternyata konsep kebahagiaan itu tidak sederhana, 

menurut Argyle, Martin & Crossland (dalam Anggoro & Widhiarso, 2010) konsep 

kebahagiaan merujuk pada afek positif lebih unggul daripada afek negatif dan 

memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi secara menyeluruh. Definisi di atas 

hampir serupa dengan konsep Subjective Well Being (SWB) yang diungkapkan 

oleh Carr (2004) mengatakan bahwa SWB berada dalam kondisi yang khas, 

yakni tingkat kepuasan hidup semakin tinggi diikuti dengan afek positif yang 

tinggi serta afek negatif yang rendah.  

SWB sendiri sudah berkembang sejak tahun 1950 yang memandang 

bahwa kesejahteraan subjektif lebih menekankan pada kepuasan hidup dan 

kebahagiaan sebagai komponen dari kualitas hidup (Keyes, Ryff, & Shmotkin, 

2002). SWB penting dalam kehidupan karena dengan seseorang memiliki 

persepsi mengenai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi maka 
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seseorang tersebut dapat bersikap lebih bahagia dan puas. Melalui perasaan 

bahagia dan puas,individu dapat mengatasi permasalahan dan kesulitan dalam 

kehidupannya dengan lebih baik. SWB menjadi salah satu prediktor bagi kualitas 

hidup seseorang karena dapat mempengaruhi usaha individu untuk mencapai 

keberhasilan dalam berbagai domain dalam kehidupan (Pavot & Diener, 2004). 

Individu yang memiliki tingkat SWB yang tinggi akan merasa lebih percaya diri 

dalam menjalani kehidupannya serta akan mengingat hal yang positif, maka 

mereka juga akan mencari alternatif keputusan karena mereka dapat berkreatif 

dengan dirinya sendiri melalui pencarian informasi terhadap kesehatan dan 

resikonya (Carr, 2004).  

Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat mencapai tingkat SWB 

yang tinggi, khususnya pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). ODHA memiliki 

keistimewaan dibandingkan dengan orang lain karena mereka harus hidup 

berdampingan dengan virus yang menyerang imunitas atau pertahanan tubuh 

dari berbagai virus dan bakteri. ODHA berada pada kegundahan, mereka 

dihadapkan pada kematian yang suatu saat dan kapan saja datang akibat virus 

yang menyerang daya tahan tubuhnya. Mereka juga memandang fakta bahwa 

virus HIV tidak bisa disembuhkan, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan 

permasalahan psikologis. ODHA menggantungkan hidupnya pada obat 

Antiretrovial virus (ARV). Obat ini tidak serta merta bisa menyembuhkan 

seseorang dari HIV, namun obat ini hanya dapat menekan perkembangan virus 

yang ada di dalam tubuh agar tidak meningkat menuju fase selanjutnya yaitu 

AIDS dan seringkali menimbulkan efek samping yang membuat ODHA seringkali 

kesulitan untuk patuh dalam menjalani pengobatan dengan tambahan obat ini 

harus dikonsumsi seumur hidup (Puspasari, Wisaksana, & Ruslami, 2018).  



 

3 

 

Selain kontra dalam diri individu, isu tentang HIV/AIDS di masyarakat 

masih dianggap tabu dan sensitif, terutama bagi kalangan pekerja seks komersil. 

Mereka dihadapkan pada tiga tantangan yakni menghadapi reaksi penyakit yang 

diidentikan dengan stigma, adanya kemungkinan waktu yang singkat/terbatas 

serta mengembangkan usaha guna mempertahankan kondisi fisik dan emosi. 

Mereka harus berjuang untuk melawan virus yang ada dalam tubuhnya serta 

menjalani pengobatan seumur hidup mengingat sampai saat ini masih belum 

ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Karena hal tersebut, 

masyarakat cenderung memiliki rasa ketakutan yang berlebihan sehingga dapat 

membentuk reaksi yang emosional dan kurang manusiawi (Djoerban & 

Rustamaji, 1999). Seringkali penyakit ini dapat menimbulkan stigma negatif, 

utamanya bagi penderita HIV/AIDS salah satunya bisa dengan cara diskriminatif. 

Melalui perlakuan diskriminatif inilah seorang ODHA seringkali merasa sulit untuk 

menerima kondisinya saat ini dan menyalahkan keadaan serta situasi atas 

keberadaan penyakit ini. Maka perlu penerimaan diri bagi ODHA supaya mereka 

dapat melihat masa depan dengan lebih baik dan lebih bersemangat (Putri & 

Tobing, 2016). 

Terdapat salah satu kasus di Sumatera Utara di mana tingginya 

diskriminasi masyarakat pada ODHA membuat para ODHA secara diam-diam 

menyembunyikan status dan tidak mengakses layanan kesehatan serta berakibat 

ODHA yang tidak paham akan kondisinya bebas berkeliaran dan menularkan 

virus HIV kepada orang lain (Noris dalam Metro TV News, 30 November 2017). 

Kasus serupa juga terjadi di Surabaya, PSK yang mengetahui dirinya positif HIV 

justru membalaskan dendamnya dengan cara menjajakan diri namun dibayar 

dengan harga yang murah (Zahro dalam Tribun Jawa Tengah, 3 Mei 2017). 
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Dampak dari pengucilan serta ketidaksiapan dalam menghadapi status tersebut 

tak jarang dapat menimbulkan depresi yang nantinya menjadi faktor seseorang 

dalam melakukan bunuh diri. Kasus di India terdapat tiga remaja yang meninggal 

bunuh diri karena adanya stigma negatif dan diskriminasi dari lingkungannya 

(Detik Health, 2011).   

Peneliti juga melakukan wawancara kepada S pada 26 November 2018 

mengenai kehidupannya pasca terindikasi positif HIV. S butuh waktu 6 bulan 

untuk dapat berdamai dengan diri sendiri dalam menerima kenyataan bahwa 

dirinya positif. Sampai saat ini S belum berani untuk menceritakan statusnya 

kepada keluarga, terutama pada Ayahnya karena ketakutan S akan perlakuan 

ayahnya yang nantinya lebih keras. Ibu S sudah mengetahui bahwa S memiliki 

status positif melalui informasi dan edukasi dari tenaga medis yang pada saat itu 

menangani S. S sempat mengalami diskriminasi di lingkungan pekerjaan karena 

tanpa sengaja informasi tersebut menyebar ke Manager di tempat kerja S. 

Perilaku sang manager berubah dan seolah berusaha untuk menghindari S 

karena takut tertular, karena merasa tidak nyaman S akhirnya mengundurkan diri 

dari pekerjaannya.  

Adanya diskriminasi dan kesulitan untuk menjalani pengobatan dengan 

patuh tersebut seringkali menjadi penyebab kurangnya tingkat kepuasan hidup 

pada ODHA. Berkurangnya SWB yang dirasakan oleh ODHA dapat 

mempengaruhi perilaku individu seperti keputusasaan, rasa tidak berguna, 

kehilangan harapan akan kehidupan, sehingga berujung pada keinginan untuk 

bunuh diri. Jika perilaku seperti ini muncul, menandakan bahwa afek negatif 

menjadi dominan dalam diri individu sehingga mengurangi kepuasan hidup. 

Individu yang mengalami ketidakpuasan hidup dan menjadi tidak bahagia 
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dengan hidupnya cenderung rentan mengalami gangguan kecemasan hingga 

kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan (Lopez, Pedrotti & 

Synder, 2015).  

Kebahagiaan atau yang sering disebut sebagai SWB secara langsung 

memiliki hubungan dengan proses dalam tubuh terkait kesehatan dan penyakit 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharyya pada tahun 2008 di mana 

kondisi bahagia yang ditandai dengan tingginya kepuasan hidup dapat 

meningkatkan kesehatan jantung dan meningkatkan imunitas tubuh (Neve, 

Diener, Tay, & Xuereb, 2013).  Melalui kepuasan hidup yang baik, seorang 

ODHA dapat menjaga kesehatan tubuh dengan lebih baik serta memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang rusak karena virus 

sembari menekan reproduksi virus HIV dengan rutin melakukan terapi ART. 

Apabila ODHA tidak memiliki kesempatan dalam mengembangkan diri 

untuk terbebas dari stigma negatif dan perlakuan diskriminasi, maka dapat 

dikatakan bahwa ODHA memiliki tingkat SWB yang rendah ketika afek negatif 

lebih dominan daripada afek positif. Jika SWB yang dimiliki oleh ODHA rendah, 

maka akan berpengaruh dengan kepuasan hidup yang nantinya memunculkan 

kecemasan dan ODHA tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang datang 

dari luar maupun permasalahan yang terkait dengan kondisi tubuhnya.  

Peneliti melakukan wawancara dengan A.H mengenai perilaku 

kepatuhan minum obat, ia merasa sulit untuk menerima kondisi tubuh yang 

lemah dan efek samping dari pengobatan sehingga ia memutuskan untuk 

berhenti menjalani terapi ART. Ketidakpuasan akan kondisi tersebut 

menyebabkan kondisi A semakin memburuk dan puncaknya A mengalami infeksi 

opportunistik yaitu Tuberkulosis (TBC). Tak hanya dari segi ketidakpuasan dari 
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proses pengobatan, A juga merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya yang 

dahulu baik dan sehat menjadi kurus dan kusam sehingga ia menarik diri dari 

pergaulan. Dampak negatif ketika seorang ODHA tidak memiliki SWB yang tinggi 

akan mempengaruhi imunitas tubuh yang rendah sehingga berimplikasi pada 

kesehatan tubuh yang menyebabkan kondisi ODHA semakin memburuk. 

Permasalahan yang datang  pada akhirnya akan menimbulkan sebuah situasi 

yang merugikan dan biasa disebut dengan stres.  

Stress merupakan suatu kondisi saat tubuh dan psikis tidak seimbang 

dan mengalami tekanan. Penyebab dari suatu tekanan tesebut berasal dari 

lingkungan fisik maupun psikologis yang tegang sehingga disebut dengan 

stressor (Sarafino & Smith, 2012). Stres sendiri terbagi menjadi dua yaitu stres 

yang bersifat positif dan negatif. Stres dapat dikatakan positif ketika seseorang 

merasa tertantang untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, sedangkan stres 

negatif merupakan kondisi dimana tekanan yang datang tidak memberikan efek 

penghargaan dan justru berdampak pada kondisi tubuh dan psikologis yang tidak 

sehat. Tanaka, Hong, Kanako, & Kudo (2018) juga menyampaikan bahwa stres 

adalah kondisi ketika adanya emosi negatif yang diikuti oleh perubahan biologis, 

biokimia dan psikologis. Salah satu langkah penangkal dampak stres terhadap 

kondisi fisik dan psikologis, maka seorang ODHA perlu melakukan strategi 

koping stres untuk mencapai tingkat SWB yang tinggi. 

Koping stres merupakan strategi yang digunakan oleh individu untuk 

mengontrol situasi stres yang berasal dari luar diri individu maupun dari dalam 

individu (Folkman, 2010) . Lazarus & Folkman (dalam Serafino, 2012) juga 

mengemukakan bahwa Koping merupakan proses ketika individu berusaha untuk 

mengelola perbedaan yang dirasakan antara penyebab dan sumber yang 
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mereka nilai sebagai situasi yang menyebabkan stres. Folkman (2010) 

menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan strategi koping stres adalah kepribadian, pengalaman akan kejadian 

stress serta interaksi dengan orang terdekat.  Menurut Folkman (dalam 

Nurhayati, 2006), faktor utama yang menentukan seseorang dalam melakukan 

koping stres adalah kognitif karena penilaian individu akan masalah yang ada 

serta melihat potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

Menurut Folkman (2010), koping stres terbagi menjadi 2 bentuk yaitu 

Problem Focused Coping yang berfokus pada penyelesaian permasalahan yang 

menyebabkan stres dengan mencari informasi hingga kemudian membuat 

keputusan dari informasi yang sudah didapat serta Emotional Focus Coping yang 

berfokus pada pengolahan emosi negatif dengan cara mencari dukungan sosial 

hingga menghindar. Sejalan dengan hal tersebut, ODHA membutuhkan koping 

stres untuk menangkal stres yang masuk agar kehidupannya bebas dari stres 

yang merugikan. Apabila individu memiliki strategi koping yang efektif dalam 

menghadapi stres, maka stresor tidak akan menimbulkan stres yang berakibat 

kesakitan, namun stressor akan menjadi sebuah simultan yang mendatangkan 

prestasi. Bagi ODHA mengontrol emosi dan kondisi stres mutlak dilakukan agar 

tidak mempengaruhi kondisi badan mengingat daya tahan tubuh yang lemah.  

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Tyas dan Savira pada 

tahun 2017 mengenai peran koping stres terhadap SWB dengan subjek pada 

mahasiswa luar jawa yang berkuliah di Surabaya menujukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan dan korelasi yang ditujukan adalah korelasi yang 
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positif sebesar 0,604 dengan artian bahwa semakin koping stres sering dilakukan 

maka tingkat SWB akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 

Permasalahan yang tak kalah penting bagi individu dengan HIV/AIDS 

adalah stigma masyarakat. Mereka memiliki ketakutan tersendiri apabila status 

mereka diketahui oleh orang lain karena dapat memicu perlakuan diskriminatif 

dari masyarakat. Terdapat salah satu Youtuber bernama Acep Gates yang berani 

coming out dengan memberikan video testimoni kepada seluruh warganet 

mengenai bagaimana perasannya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang 

ODHA. Dalam salah satu cuplikan video, dia menceritakan alasan mengapa dia 

mau untuk melakukan hal tersebut. Keinginan terbesarnya adalah membebaskan 

para ODHA dari stigma masyarakat dengan memberikan informasi mengenai 

HIV serta caranya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Keberanian Acep 

untuk coming out kepada masyarakat merupakan salah satu ciri-ciri kepribadian 

ekstraver yakni berani mengambil resiko dan tahu bahwa konsekuensi dari hal 

yang dilakukannya menimbulkan stigma. Acep memaknai kehidupannya yang 

sudah menyenangkan dengan membagikan informasi kepada masyarakat luas 

bahwa menjadi seorang ODHA bukanlah akhir dari segalanya.  

Acep memaknai kebahagiaan atau kondisi SWB yang ia rasakan sudah 

sangat cukup ketika ia dapat menerima kondisi ini. Hal ini terjadi ketika ia dapat 

menerima dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang telah 

mendukungnya. Energi ketidakbahagiaan yang muncul pada awal diagnosa HIV 

akan membuat individu merefleksikan kembali kehidupannya dan 

mempertanyakan mengenai kualitas hidupnya, individu akan berusaha bangkit 

untuk menuju kebahagiaan tersebut (Seligman dalam Arriza, Dewi, & Kaloeti, 
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2010). Emosi positif akan muncul ketika individu dapat bangkit dari 

permasalahannya dan mampu menerima diri dengan kondisi apa adanya.  

Melalui cara tersebut, Acep mendapatkan dukungan dari penonton 

youtube yang turut teredukasi mengenai HIV AIDS. Merasa mendapatkan 

dukungan, Aceppun tak cukup memberikan sebuah video sebagai gambaran 

informasi mengenai HIV namun juga mengunggah beberapa video sebagai 

wujud keterbukaan akan statusnya kepada orang lain. Hal ini belum tentu 

dilakukan oleh orang lain karena melihat diskriminasi dapat membuat mereka 

takut untuk terbuka, berbeda halnya dengan orang ekstraver yang memandang 

kehidupan selanjutnya harus dijalani dengan optimis dan penuh semangat 

(Friedman & Schustack dalam Wulandari & Rehulina, 2013). Kemampuan ini 

memberikan sumbangan yang baik pada peningkatan emosi positif pada diri 

individu yang berani terbuka dengan orang lain. Melalui keterbukaan dan rasa 

diterima oleh lingkungan, individu merasakan kebahagiaan dan keinginan untuk 

memotivasi orang lain yang mungkin memiliki latar belakang sama agar tidak 

terpuruk bersama dengan virus HIV. 

Menurut Campton (dalam Negeri, 2013), salah satu faktor yang menjadi 

pembentuk dari SWB adalah emosi yang positif, dalam hal ini kepribadian 

ekstraver memiliki peran penting untuk meningkatkan kepuasan hidup karena 

sesuai dengan ciri-ciri yang diungkap oleh Eysenck (dalam Larsen & Buss, 2002) 

bahwa orang dengan kepribadian tersebut cenderung ceria, ramah serta memiliki 

relasi yang hangat dengan orang lain. Individu yang memiliki kepribadian 

ekstaver merupakan orang yang memiliki karakteristik periang, aktif berbicara, 

mudah bergabung, menyenangkan dan dapat berinteraksi dengan banyak orang 

memiliki kaitan langsung dengan afek positif. Penelitian yang pernah dilakukan 
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oleh Giyati dan Wardani pada tahun 2016 tentang hubungan antara ciri 

kepribadian dan SWB menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara 

kepribadian extraversion, consientiousness, dan neuroticism pada remaja akhir. 

Kepribadian ekstraver menjadi prediktor SWB karena rendahnya afek negatif, 

disertai tingginya afek positif.  

Individu yang memiliki kepribadian ekstraver cenderung mengalami afek 

positif karena mereka dapat membangun dan mempertahankan hubungan positif 

dengan orang lain, membantu mereka untuk mencapai pengalaman menarik 

sesuai dengan pengertian afek positif yakni pengalaman yang menyenangkan 

(Harrington, 2013). Tidak hanya dengan kepribadian ekstraver saja namun juga 

dengan peran koping stres, seseorang dapat mengurangi kondisi lingkungan 

yang tidak menyenangkan, mengelola konflik yang ada dalam diri individu serta 

meneruskan interaksi sosial (Tyas & Savira, 2017). 

Penelitian terdahulu hanya menguji salah satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan dengan subjek yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti 

ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan pada 

variabel koping stres dan kepribadian ekstraver dengan SWB terutama pada 

orang dengan HIV/AIDS   karena peneliti belum pernah menjumpai penelitian 

serupa dengan subjek ODHA dan penelitian dipapakan dalam bentuk penelitian 

kuantitatif. Variabel koping stres berguna jika individu mengalami stres dan 

berusaha untuk memberikan jeda kepada dirinya untuk melupakan sejenak stres 

yang muncul tanpa mengingkari kenyataan yang ada.  

Kepribadian ekstraver turut membantu individu yang mengidap 

HIV/AIDS untuk dapat terbuka dengan orang lain sehingga sebagai makhluk 

sosial, ODHA dapat mengaktualisasikan dirinya dengan cara terbuka pada orang 
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lain dan dapat merasakan afek positif dan pengalaman yang menyenangkan. 

Apabila SWB ODHA semakin tinggi, maka mereka dapat menerima dirinya dan 

menjalani kehidupan dengan bahagia tanpa terbayang akan kesalahan di masa 

lalu maupun stigma negatif dan perlakuan diskriminatif dari orang lain. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini ditujukan untuk menguji secara empirik mengenai 

hubungan antara koping stres dan kepribadian ekstraver dengan subjective well-

being pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan ilmu psikologi 

khususnya Psikologi Positif dan Psikologi Kesehatan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi ODHA, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi mengenai fungsi dari koping stres dan 

kepribadian ekstraver terhadap kepuasan hidup atau yang disebut dengan 

Subjective Well-being. 


