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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak penemuan HIV di awal tahun 1980-an, HIV/AIDS telah 

menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia (Basavaraj, 

Navya, & Rashmi, 2010). HIV/AIDS menjadi permasalahan yang 

signifikan bagi masyarakat, komunitas, serta negara menengah ke 

bawah (Khamarko & Myers, 2013). The Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS (dalam Coursaris & Liu, 2009), 

memperkirakan ada sekitar 40 juta orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di 

seluruh dunia. 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI, 2014), penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) disebabkan infeksi dari HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Kondisi ini 

berdampak pada kerentanan individu mengalami berbagai macam 

penyakit infeksi atau infeksi oportunistik. Indonesia menduduki nomor 

tiga di dunia dengan jumlah penderita terbanyak serta persebaran 

penyakit HIV/AIDS tercepat secara internasional (Nur, Iku, & Awa, 

2015). 

International AIDS Conference merilis penelitian baru di Durban, 

Afrika Selatan bahwa  percepatan  infeksi HIV  di  Indonesia  mengalami



 
 
 

2 
 

 
 

peningkatan lebih cepat dibandingkan negara-negara lain se-Asia 

Tenggara. Kasus HIV/AIDS telah membunuh setidaknya 18.560 orang 

di Indonesia pada tahun 2015, serta mengalami lonjakan sebesar enam 

kali lipat dari tahun 2005 (Syarifah, 2016). 

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) 

menemukan fakta bahwa ibu rumah tangga merupakan ODHA dengan 

posisi teratas di Indonesia. Jumlah ibu rumah tangga dengan HIV/AIDS 

berjumlah 6.539 dari tahun 2007 hingga 2014. Jumlah tersebut lebih 

tinggi daripada jumlah pekerja seks komersial (PSK), supir truk, 

maupun pekerja lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya 

penyebaran HIV/AIDS tidak hanya terjadi di luar rumah melainkan di 

dalam rumah (Fitriana, 2016). 

Menurut data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi 

Jawa Tengah, Semarang merupakan kota dengan jumlah HIV/AIDS 

tertinggi di Jawa Tengah mulai dari tahun 1993 sampai bulan 

September tahun 2014. Data mencatat jumlah ODHA mencapai 1.409 

orang. Di Jawa Tengah memiliki LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

PEKA (Peduli Kasih) menaungi ODHA melalui KDS (Kelompok 

Dukungan Sebaya) yang tersebar di berbagai kota atau kabupaten 

(Ade, 2014). 

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pengurus di KPA 

Provinsi Jawa Tengah, peneliti menemukan bahwa ketidaksejahteraan 

psikologis yang dialami ODHA terkait stigma dan diskriminasi berupa 
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perlakuan dikucilkan hingga diusir dari lingkungan masyarakat 

setempat. Hal ini berdampak pada ketakutan ODHA membuka status 

diri kepada orang lain. Kebutuhan utama ODHA dalam menghadapi 

penolakan dari lingkungan yaitu dukungan keluarga. Adanya dukungan 

keluarga tersebut berperan penting pada tingkat kesejahteraan 

psikologis pada diri ODHA. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan 

PEKA sekaligus ODHA. Diungkapkan bahwa permasalahan kompleks 

ODHA berpengaruh kuat terhadap ketidaksejahteraan psikologis 

mereka. Adanya diskriminasi di masyarakat cenderung mengaitkan 

status diri ODHA baru dengan perilaku negatif. Sedangkan ODHA lama 

cenderung memberikan stigma negatif ke diri mereka sendiri karena 

kepahitan pernah mengalami diskriminasi dari masyarakat. 

Pimpinan PEKA menambahkan bahwa kesejahteraan 

psikologis, baik ODHA baru maupun ODHA lama menjadi terganggu 

karena tidak mampu berfungsi penuh dan memaknai hidup yang 

dijalani. Hal ini dikarenakan ketidakbersyukuran ODHA hingga muncul 

keinginan agar hidup mereka segera berakhir. Kebutuhan utama ODHA 

yaitu dukungan dari keluarga sehingga diharapkan ODHA dapat lebih 

menerima hingga mampu terbuka akan status diri mereka. 

Kesejahteraan psikologis atau psychological well-being 

merupakan konsep kesejahteraan paling mendasar melalui keterlibatan 

dan pemaknaan lebih terhadap kehidupan (Dusen, 2014). Konsep 
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psychological well-being difokuskan pada sejauh mana seorang 

individu mampu berfungsi penuh (Lin & Yeh, 2014).  

Psychological well-being menjadi terancam pada diri ODHA 

(Sun, Wu, Qu, Lu, & Wang, 2014). Hal ini dikarenakan keterbatasan 

active antiretroviral therapy membuat banyak orang khawatir terhadap 

HIV/AIDS (Asante, 2012). Terlebih HIV/AIDS sangat erat dengan 

perilaku seksual sehingga memunculkan stigma dan diskriminasi 

melawan keberadaan ODHA (Sun dkk., 2014). Hal yang sama 

diungkapkan Asante (2012) bahwa mayoritas ODHA mengalami 

penderitaan karena HIV/AIDS lalu berdampak serius pada 

kesejahteraan mereka.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan sosial 

memiliki peranan penting dalam memberikan dampak positif (Daalen, 

Sanders, & Willemsen, 2005), terwujud dalam bentuk kepedulian dari 

segi fisik, psikologis, relasi sosial dapat memelihara kesehatan dan 

kesejahteraan psikologis ODHA itu sendiri (Yadav, 2010). Selain itu, 

ODHA yang mendapatkan kepedulian dan dukungan secara psikologis 

dari keluarga dapat mengurangi simtom sehingga ODHA lebih mampu 

menanggulangi stigma sosial. Dukungan keluarga juga dapat 

membantu ODHA untuk lebih bisa menerima situasi yang mereka alami 

sehingga ODHA dapat lebih merasa sejahtera secara psikologis (Kols, 

2001).  
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Penelitian lain telah menunjukkan bahwa gratitude menjadi 

prediktor dari kesejahteraan seseorang. Gratitude merupakan 

perasaan syukur yang diungkapkan seseorang secara konsisten dari 

waktu ke waktu dan di berbagai situasi (Lin & Yeh, 2014). Hal ini 

dikarenakan gratitude adalah keadaan yang menyenangkan dan 

berhubungan erat dengan emosi positif, termasuk kepuasan hati, 

kebahagiaan, kebanggaan, dan harapan (Emmons & Shelton, 2002).  

Penelitian ini merupakan langkah awal menuju pemahaman 

mengenai hubungan dari dukungan sosial keluarga dan gratitude 

dengan psychological well-being pada ODHA. Selain itu, belum ada 

penelitian sebelumnya, baik di Indonesia maupun luar negeri yang 

meneliti hubungan ketiga variabel tersebut pada ODHA. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Psychological Well-Being ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga dan 

Gratitude pada ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial keluarga dan gratitude dengan psychological well-

being pada ODHA. 
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C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka manfaat 

yang akan diperoleh antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan  

ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya Psikologi 

Kesehatan yang berhubungan dengan dukungan sosial keluarga, 

gratitude, dan psychological well-being pada ODHA. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi ODHA 

untuk mencari usaha-usaha dalam meningkatkan psychological 

well-being menjadi lebih baik, serta dapat memberikan bahan 

informasi bagi praktisi psikologi dan lembaga yang menaungi 

ODHA berkaitan dengan dukungan sosial keluarga dan gratitude 

dalam hubungannya dengan psychological well-being.   
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