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A. Konsep Dasar HIV dan AIDS 

1. Definisi HIV Dan AIDS 

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS yang 

dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh karena menyerang leukosit. Virus HIV 

adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. Virus HIV mempunyai 

enzim revese transkriptase yang memungkinkan virus ini untuk mengubah 

informasi genetik yang berada dalam RNA ke dalam bentuk DNA (Dian ,2013). 

AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat penurunan sistem imun tubuh 

yang disebabkan oleh retrovirus yaitu HIV yang menyebabkan penurunan sistem 

kekebalan tubuh secara simptomatis atau asimptomatis (Irianto 2013).  

2. Patogenesis 

Menurut (Sylvia and M. Wilson,2012) HIV merupakan sejenis virus yang 

menyerang daya tahan tubuh manusia. Virus ini menyerang daya tahan tubuh 

manusia sehingga sistem kekebalan dapat menurun tajam bahkan tidak berfungsi 

sama sekali. HIV secara spesifik mempengaruhi sel CD-4 atau sel-T yang 

merupakan sistem imun. HIV akan terus menyerang sel-sel tubuh yang tidak dapat 

melawan infeksi dan penyakit yang menyebabkan AIDS (Centres for Disease 

Control and Prevention, 2014). Dalam sistem kekebalan tubuh, sel-sel CD4 dan 

monosit/makrofag memiliki fungsi penting. Dasar utama patogenesis HIV adalah 

kurangnya limfosit T-helper yang mengandung marker CD4 (sel-T). Limfosit-T 
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merupakan pusat dan sel utama yang terlibat langsung maupun tidak langsung 

dalam menginduksi fungsi-fungsi imunologik. 

Proses infeksi dimulai oleh partikel-partikel virus HIV yang biasanya terdapat 

di dalam darah, sperma atau cairan tubuh lainnya. Cara penularan yang paling 

umum adalah transmisi seksual melalui mukosa genital. Apabila virus ditularkan 

pada host yang belum terinfeksi, maka akan terjadi viremia transien dengan kadar 

yang tinggi, virus menyebar luas dalam tubuh host. Sel yang terinfeksi untuk 

pertama kalinya tergantung pada bagian mana yang terlebih dahulu terkena virus, 

CD4 dan monosit di dalam darah atau CD4 dan makrofag pada jaringan mukosa 

(Suhaimi and Savira,2009).  

3. Kelompok Yang Beresiko Terinfeksi Hiv 

Menurut ( National Institute and Drug Abuse, 2017) menyatakan bahwa 

siapapun dapat terinfeksi HIV. Sasaran program penanggulaangan HIV/AIDS 

yang diberikan berdasarkan kelompok risiko yaitu : 

a. Kelompok risiko tinggi 

Kelompok ini meliputi Pekerja Seks Komersial (PSK), penggunan narkotika 

dengan jarum suntik yang bergantian, orang yang bekerja di tempat-tempat 

hiburan (pub,diskotik dan cafe), pria yang berhubungan seks dengan pria atau 

sering disebut dengan gay atau biseksual adalah populasi yang paling berisiko 

terkena HIV, wanita dari pasangan HIV positif, menyumbang lebih dari 

seperempat penyebab infeksi baru di tahun 2010 dan merupakan cara utama 

perempuan mengidap virus HIV, selain itu penyebab wanita terinfeksi HIV adalah 

akibat adanya trauma dari pelecehan seksual. 
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b. Kelompok risiko rendah 

Kelompok ini meliputi remaja/generasi muda, pasangan usia subur,calon 

pasangan usia subur,istri,TKW,karyawan dan aparat keamanan. 

4. Masalah Yang Dialami Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurbani (2013) menemukan permasalahan 

yang dialami oleh orang dengan HIV/AIDS, yaitu permasalahan biologis, 

permasalahan psikologis dan permasalahan sosial. 

a.  Permasalahan biologis 

Permasalahan biologis yang dialami orang dengan HIV/AIDS dapat berupa 

infeksi oportunistik gejala simptomatik yang berhubungan dengan AIDS,sindrom 

pemulihan kekebalan tubuh dan efek samping dari obat ARV. 

b. Permasalahan psikologis 

Permasalahan psikologis yang timbul berkaitan dengan infeksi HIV dan AIDS 

adalah depresi, ansietas,gangguan kognitif, harga diri rendah, gangguan 

kepribadian, sampai psikosis. Disamping itu mereka merasa dirinya tidak berguna, 

tidak ada harapan,takut,sedih,marah dan putus asa.  

c.  Permasalahan sosial 

Permasalahan sosial yang timbul adalah diskriminasi,stigmatisasi, 

pemberhentian dari pekerjaan, perceraian, serta beban finansial yang harus 

ditanggung ODHA.  

 

B.  Konsep Harga Diri Pada Wanita Usia Subur (WUS) 

1. Pengertian  

Menurut Rosenberg (1965) Harga diri adalah sikap yang dimiliki tentang 

dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Pendapat mengenai harga diri 
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ditambahkan oleh Brecht.G (2009) yang menyatakan bahwa harga diri adalah 

penerimaan diri apa adanya, yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dirinya 

layak, mampu dan berguna dalam segala sesuatu yang telah,sedang dan yang akan 

terjadi dalam hidupnya. Sedangkan menurut Kozier (2010) harga diri adalah 

penilaian individu akan harga dirinya,yaitu bagaimana standar dan penampilan 

dirinya dibandingkan dengan standar dan penampilan orang lain dan dengan ideal 

dirinya sendiri. Apabila harga diri seseorang tidak sesuai dengan ideal dirinya 

maka akan terjadi penurunan konsep diri. 

Menurut BKKBN Indonesia (2011) Wanita Usia Subur (WUS) atau wanita 

usia subur  merupakan wanita yang berusia 15-49 tahun dan wanita pada usia ini 

masih berpotensi untuk mempunyai keturunan  sedangkan menurut Profil 

Kesehata Indonesia (2016) Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang berada 

pada kisaran usia 15-49 tahun dan sudah matang secara organ reproduksi.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga diri 

pada wanita usia subur merupakan salah satu bagian dari konsep diri wanita yang 

berusia 15-49 tahun yang sudah berpotensi untuk memiliki keturunan, memiliki 

penilaian diri atau personal judgment yang positif atau negatif yang dilakukan 

oleh diri sendiri terhadap keberadaan diri sehingga mampu menganalisa seberapa 

jauh prilaku memenuhi konsep diri dan merasakan penerimaan diri apa adanya, 

yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dirinya layak, mampu dan berguna 

dalam segala sesuatu yang telah,sedang dan yang akan terjadi dalam hidupnya. 

Individu yang memiliki harga diri positif akan menerima dan menghargai dirinya 

sendiri apa adanya.  
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2. Aspek-Aspek Harga Diri 

Rosenberg (dalam Rahmania & Yuniar, 2012) menyatakan bahwa harga diri 

memiliki dua aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Kedua aspek 

tersebut memiliki lima dimensi yaitu: dimensi akademik, sosial, emosional, 

keluarga, dan fisik. 

a. Dimensi akademik mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas 

pendidikan individu. 

b. Dimensi sosial mengacu pada persepsi individu terhadap hubungan sosial 

individu. 

c. Dimensi emosional merupakan hubungan keterlibatan individu terhadap emosi 

individu. 

d. Dimensi keluarga mengacu pada keterlibatan individu dalam partisipasi dan 

integrasi di dalam keluarga. 

e. Dimensi fisik yang mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik 

individu. 

3. Pembentukan Harga Diri 

Harga diri yang dimiliki oleh masing-masing individu bervariasi, ada yang 

rendah dan ada yang tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan mekanisme 

pembentukan harga diri. Dikemukakan oleh  Coopersmith (1967)  bahwa 

pembentukan harga diri dipengaruhi beberapa faktor. Di bawah ini adalah faktor 

tersebut: 
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a.    Keberartian individu 

Keberartian diri menyangkut seberapa besar individu percaya bahwa dirinya 

mampu, berarti, dan berharga menurut standard dan nilai pribadi. Penghargaan 

inilah yang dimaksud dengan keberartian diri.  

b.    Keberhasilan seseorang 

Keberhasilan yang berpengaruh terhadap pembentukan harga diri adalah 

keberhasilan yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan individu dalam 

memengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain. 

c. Kekuatan Individu 

Kekuatan individu terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam masyarakat. Semakin taat terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan 

dalam masyarakat, maka semakin besar kemampuan individu untuk dapat 

dianggap sebagai panutan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin tinggi pula 

penerimaan masyarakat terhadap individu bersangkutan. Hal ini mendorong harga 

diri yang tinggi. 

d. Performansi Individu 

Performa Individu sesuai dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Apabila 

individu mengalami kegagalan, maka harga dirinya akan menjadi rendah. 

Sebaliknya, apabila performansi seseorang sesuai dengan tuntutan dan harapan, 

maka akan mendorong pembentukan harga diri yang tinggi.  

Harga diri mengandung pengertian “siapa dan apa diri saya”. Segala sesuatu 

yang berhubungan dengan seseorang, selalu mendapat penilaian berdasarkan 

kriteria dan standard tertentu, atribut-atribut yang melekat dalam diri individu 

mendapatkan masukan dari orang lain dalam proses berinteraksi dimana proses ini 
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dapat menguji individu yang memperlihatkan standard dan nilai diri yang 

terinternalisasi dari masyarakat dan orang lain. Harga diri seseorang dapat 

diperoleh atau dibentuk dari lingkungan keluarga, teman sebaya dan diri sendiri 

(Candra,2015).  Seseorang yang mempunyai harga diri yang tinggi umumnya 

lebih bahagia dan lebih bisa mengatasi kebutuhan dan stresor dari pada orang 

dengan harga diri rendah. Seseorang dengan harga diri rendah merasa tidak 

dicintai dan sering mengalami depresi dan kecemasan (Potter and Perry,2011). 

4. Faktor Yang Memengaruhi Harga Diri 

Harga diri dalam perkembangannya terbentuk dari hasil interaksi individu 

dengan lingkungan dan atas sejumlah penghargaan, penerimaan, dan pengertian 

orang lain terhadap dirinya. Beberapa faktor yang memengaruhi harga diri di 

antaranya (Risnawita dan Ghufron,2014).  

a.    Faktor jenis kelamin 

Menurut Ancok dkk (1988) wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah 

daripada pria seperti perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang 

mampu, atau merasa harus dilindungi. Hal ini mungkin terjadi karena peran orang 

tua dan harapan-harapan masyarakat yang berbeda-beda baik pada pria maupun 

wanita. Pendapat tersebut sama dengan penelitian dari Coopersmith (1967) yang 

membuktikan bahwa harga diri wanita lebih rendah daripada harga diri pria.  

b.    Intelegensi 

Intelegensi sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu sangat 

erat berkaitan dengan prestasi karena pengukuran intelegensi selalu berdasarkan 

kemampuan akademis. Menurut Coopersmith (1967) individu dengan harga diri 

yang tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu 
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dengan harga diri yang rendah. Selanjutnya, dikatakan individu dengan harga diri 

yang tinggi jika memiliki skor intelegensi yang lbih baik,taraf aspirasi yang lebih 

baik danselalu bekerja keras. 

c.    Kondisi fisik 

Coopersmith (1967) menemukan adanya hubungan yang konsisten antara 

daya tarik fisik dan tinggi badan dengan harga diri. Individu dengan kondisi fisik 

yang menarik cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dibandingkan 

dengan kondisi fisik yang kurang menarik. 

d.   Lingkungan keluarga 

Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan harga diri. Dalam 

keluarga, seseorang untuk pertama kalinya mengenal orangtua yang mendidik dan 

membesarkannya serta sebagai dasar untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang 

lebih besar. Keluarga harus menemukan suatu kondisi dasar untuk mencapai 

perkembangan harga diri yang baik. Coopersmith (1967) berpendapat bahwa 

perlakuan adil, pemberian kesempatan untuk aktif, dan mendidik yang demokratis 

akan membuat anak mendapat harga diri yang tinggi. Berkenaan dengan hal 

tersebut, Savary (1994) sependapat bahwa keluarga berperan dalam menentukan 

perkembangan harga diri.  

e.   Lingkungan sosial 

Klass dan Hodge (1978) dalam Risnawita and Ghufron (2014) berpendapat 

bahwa pembentukan harga diri dimulai dari seseorang yang menyadari dirinya 

berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil dari proses lingkungan, penghargaan, 

penerimaan, dan perlakuan orang lain kepadanya. Sementara menurut 

Coopersmith (1967) ada beberapa ubahan dalam harga diri yang dapat dijelaskan 
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melalui konsep-konsep kesuksesan, nilai, aspirasi, dan mekanisme pertahanan 

diri. Kesuksesan tersebut dapat timbul melalui pengalaman dalam lingkungan, 

kesuksesan dalam bidang tertentu, kompetisi, dan nilai kebaikan. Selanjutnya, 

Branden (1981) menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi harga diri dalam 

lingkungan pekerjaan adalah sejumlah dimensi pekerjaan seperti kepuasan kerja, 

penghasilan, penghargaan orang lain, dan kenaikan jabatan atau pangkat.   

Bagi Orang yang Hidup dengan HIV (ODHA) lingkungan sosial sangat 

berpengaruh pada kesehatannya. Hal ini disebabkan gangguan fisik, juga dapat 

menyebabkan gangguan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

ODHA. Stigma negatif dan diskriminatif dapat menghambat proses penanganan 

penyakit HIV dan penyebaran epidemik HIV/AIDS. Untuk mengurangi 

permasalahan tersebut maka diperlukan dukungan sosial bagi ODHA yang 

diperoleh dari Pendukng Sebaya dengan memberikan dukungan secara moril, 

dukungan bahwa ODHA tidak sendiri dan memberikan informasi tentang layanan 

dan pengetahuan tentang HIV/AIDS Malcolm et al. 1998 dalam Brown &Trujillo 

(2001). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut secara umum dapat dipahami bahwa 

faktor-faktor yang memengaruhi harga diri dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu faktor internal seperti jenis kelamin, intelegensi, kondisi fisik 

individu dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, teman sebaya,sekolah, dan 

keluarga.  

5. Klasifikasi Harga Diri  

Harga diri dapat diklasifikasikan menjadi harga diri tinggi dan harga diri 

rendah (Rosenberg 1965). Orang yang memiliki harga diri yang tinggi, yaitu 
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individu yang afektif ekspresif, memiliki anxietas yang rendah, efektif dalam 

kelompok dan diterima oleh orang lain. Individu yang memiliki harga diri  tinggi 

menghadapi lingkungan secara  aktif dan mampu beradaptasi secara efektif untuk 

berubah serta cenderung merasa aman sedangkan individu yang memiliki harga 

diri rendah, yaitu individu yang diliputi oleh kekhawatiran terhadap interaksi 

sosial dan tidak yakin akan keberadaan dirinya,cenderung terisolir, kurang mampu 

mengekspresikan diri, takut dimarahi orang lain, didalam kelompok mereka 

cenderung hanya sebagai pendengar daripada berpartisipasi. Pada taraf  ini 

individu senantiasa menampakkan perilaku penuh keputusasaan dan depresi. 

Menurut Branden (1981) mengemukakan seseorang yang memiliki harga diri 

rendah mudah dihinggapi rasa takut seperti perasaan tidak diterima, takut gagal 

atau takut berbuat kesalahan dan cenderung putus asa bila menghadapi masalah 

serta cenderung menenggelamkan diri pada rutinitas. Ciri khas dari orang yang 

memiliki harga diri rendah adalah menarik diri dari pergaulan.  

6. Cara Meningkatkan Harga Diri 

Menurut  (Stuart and Sunden,1998) ada 4 cara untuk meningkatkan harga diri 

pada individu yaitu : 

a. Memberikan kesempatan untuk berhasil 

b. Menanamkan gagasan 

c. Mendorong aspirasi 

d. Membentuk pertahanan diri (koping) 

7. Komponen Harga Diri    

Felker (dalam Kamila,2013) mengemukakan bahwa komponen harga diri 

terdiri dari:  
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a. Perasaan diterima (Felling Of Belonging)  

Perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan 

dirinya diterima seperti dihargai oleh anggota kelompoknya. Kelompok ini dapat 

berupa keluarga kelompok teman sebaya, atau kelompok apapun. kelompok 

tertentu.  

b. Perasaan Mampu (Felling Of Competence )  

Perasaan dan keyakinan individu akan kemampuan yang ada pada dirinya 

sendiri dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan, misalnya perasaan seseorang 

pada saat mengalami keberhasilan atau kegagalan.  

c. Perasaan Berharga (Felling Of Worth)  

        Perasaan dimana individu merasa dirinya berharga atau tidak, dimana 

perasaan ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang lalu. Perasaan yang 

dimiliki individu yang sering kali ditampilkan dan berasal dari pernyataan- 

pernyataan yang sifatnya pribadi seperti pintar, sopan, baik dan lain sebagainya. 

Dapat disimpulkan bahwa perasaaan diterima, perasaaan mampu, dan perasaan 

berharga merupakan komponen penting harga diri.  

8. Wanita Usia Subur Yang Terinfeksi HIV Dan Harga Diri 

Status kesehatan WUS atau Wanita usia subur sangat penting untuk 

diperhatikan, karena WUS berada pada usia reproduksi. Batasan usia yang umum 

digunakan untuk WUS atau wanita dalam usia reproduktif yaitu usia 15 – 49 

tahun, baik untuk wanita yang berstatus kawin, janda maupun yang belum nikah. 

Usia ini merupakan usia reproduksi dari seorang wanita, yang berhubungan 

dengan kehamilan, kelahiran dan kesehatan organ-organ reproduksi lainnya (Heri 

and Cicih,2017).  
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Wanita semakin berisiko tinggi terinfeksi HIV positif karena kerentanan 

biologis, status sosial-ekonomi yang rendah, praktek seksual yang dominan laki-

laki dan faktor epidemiologi. Pria lebih efisien dalam transmisi HIV kepada 

perempuan daripada perempuan untuk laki-laki dan perempuan diurai secara logis 

lebih rentan terhadap infeksi HIV dibandingkan laki-laki karena permukaan 

mukosa vagina wanita lebih besar sehingga memudahkan virus HIV masuk saat 

melakukan hubungan seksual. Selain itu, air mani mengandung volume yang lebih 

tinggi dan trasi konsentrasi virus dari sekret vagina atau serviks. Risiko terinfeksi 

dengan HIV selama seks tanpa kondom adalah dua sampai empat kali lebih besar 

untuk seorang wanita daripada pria. Wanita juga sering memiliki sedikit 

kekuasaan atau kontrol atas dirinya yang berkaitan dengan perilaku seksual dari 

pasangannya, seperti penggunaan kondom, dipaksa melakukan hubungan seksual 

termasuk perkawinan dan non-perkawinan seperti pemerkosaan, pelecehan 

seksual di dalam dan di luar keluarga. Tindakan seksual ini yang membuat sulit 

bagi wanita untuk melindungi diri dari infeksi seksual trans-mitted (IMS), 

termasuk infeksi HIV (Paudel and Baral, 2015).  

Kehidupan wanita yang terinfeksi HIV tidak pernah mudah, kebanyakan 

wanita dengan status HIV positif akan mendapatkan stigma,diskriminasi dan 

penolakan baik secara fisik maupun psikologis. Wanita menanggung tiga bahaya 

saat terinfeksi HIV yaitu sebagai orang terinfeksi HIV, sebagai ibu dari anak, dan 

sebagai pengasuh dari mitra, orang tua atau anak yatim dengan AIDS.  

Kebanyakan wanita dengan HIV positif memiliki hidup yang menyedihkan dan 

memalukan akibat diskriminasi bagi wanita HIV baik dalam mencari perawatan 

medis dan psikologis yang sangat penting dan dibutuhkan saat terinfeksi HIV. 
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Selain itu stigma HIV pada wanita dikaitkan dengan penolakan dari teman dan 

keluarga, masyarakat, perasaan ketidakpastian dan kerugian, harga diri rendah, 

takut, cemas, depresi dan bahkan keinginan bunuh diri (Paudel and Baral 2015).  

Menurut Stuart and Sundeen tahun (1998) sebagian besar wanita yang 

terinfeksi HIV menghadapi permasalahan rendah diri atau gambaran diri yang 

negatif. Apalagi pada saat pertama kali divonis terinfeksi HIV, maka akan sulit 

untuk menerima dirinya sendiri selaku orang yang positif mengidap HIV. Mereka 

akan merasa lemas, pesimis terhadap masalah yang akan menimpa dirinya di 

kelak kemudian hari. Hal ini akan menyebabkan kurangnya harga diri atau 

terjadinya harga diri rendah pada wanita dengan HIV.  

9. Pengukuran Harga Diri   

Blaskovish dan Tomako (dalam Elmer,2001) menyatakan bahwa ada 200 

jenis alat ukur berbeda yang dapat mengukur harga diri atau self-esteem. Namun 

hanya ada empat alat ukur terbaik yang telah digunakan dan dikembangkan 

hingga sekarang yaitu Rosenberg Self-Esteem Scale, The Coopersmith Self-

Esteem Inventory ( SEI), The Temessee Self-Concept Scale dan The Piers Harris 

Children Self-Concept Scale. Rosenberg Self-Esteem Scale merupakan alat ukur 

harga diri yang multidimensional atau dinamakan juga alat ukuryang global. Alat 

ukur RSES mengukur harga diri secara menyeluruh dan tidak terpisah dalam 

mengukur aspek-aspek harga diri.  

Skala ukur dari Rosenberg Self-Esteem Scale terdiri dari 10 pernyataan 

dengan empat alternatif jawaban yaitu “sangat setuju,setuju,tidak setuju dan 

sangat tidak setuju”. Alternatif jawaban untuk pernyataan positif (no item 1,2,4,6 

dan 7) memiliki skor sangat setuju =3, setuju = 2, tidak setuju=1, sangat tidak 
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setuju =0, untuk pernyataan negatif sangat setuju= 0, setuju=1, tidak setuju=2 dan 

sangat tidak setuju = 3. Rosenberg yang telah diisi oleh responden tentang dirinya 

dan sesuai dengan pentunjuk yang telah diberikan maka didapatkan dua tingatan 

harga diri yang termuat dalam tabel 1 (Rosenberg 1965).  

Tabel 1 

Tingkatan Harga Diri 
 

No. Nilai indeks Kategori 

1 16-30 Tinggi 

2 <15 Rendah 

 

 

C.  Konsep Dukungan Pendukung Sebaya  

1. Pengertian     

Menurut Kuntjoro (2002) dalam Fitriani (2011) mengatakan bahwa 

pengertian dari dukungan adalah informasi verbal atau non verbal, saran atau 

bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab 

dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-

hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah 

laku penerimanya sehingga merasa diterima keberadaannya. Sedangkan menurut 

Safarino (2006) dalam C. F. Widyanto (2014) dukungan merupakan hubungan 

antar individu dalam sikap positif, penegasan dan bantuan sehingga 

menumbuhkan rasa nyaman dan individu merasa dihargai, dihormati dan dicintai.  

Menurut Barrena dalam Norris & Kaniasty (1996) menyatakan dukungan 

sosial mencakup dukungan yang diterima (Received Support) dan dukungan yang 

dirasakan (Perceived Support). Dukungan yang diterima mengacu pada perilaku 

menolong yang terjadi dan diberikan oleh orang lain sedangkan dukungan yang 

dirasakan mengacu pada kepercayaan bahwa perilaku menolong akan tersedia 
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ketika dibutuhkan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa  Received Support 

adalah perilaku menolong yang dirasakan atau kemungkinan akan terjadi.  

Dukungan yang dirasakan secara lebih konsisten mampu meningkatkan kesehatan 

dan psikis dalam menangani stres (Cassel & Cobb dalam Norris &Kanistya, 

1996).  

Dukungan bagi ODHA sangatlah penting karena terdapat konsekuensi dari 

stigma dan diskriminasi, menjadikan ODHA menarik diri dari lingkungan 

keluarga,pertemanan dan komunitas disekitarnya. Untuk itu ODHA memerlukan 

peran Pendukung Sebaya atau PS yang merupakan seorang ODHA yang telah 

mampu menerima statusnya sehingga mampu memberikan pendampingan kepada 

ODHA yang memerlukan dukungan (Athfi, 2017) .  

Peer group atau pendukung sebaya merupakan individu yang memilih 

kedekatan dan tingkat kedewasaan yang sama. Dukungan dari peer group  atau 

dukungan sebaya merupakan salah satu sumber dari dukungan sosial alami yang 

berasal dari interaksi yang spontan Kuntjoro (2002) dalam C. F. Widyanto (2014).  

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan 

pendukung sebaya adalah dukungan positif yang dapat berupa informasi verbal 

atau non verbal, saran atau bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan 

oleh ODHA kepada ODHA atau OHIDHA lain yang baru mengetahui status HIV. 

Dengan adanya pendukung sebaya dapat menciptakan suasana nyaman dan terjaga 

kerahasiaannya, sehingga ODHA mendapatkan kesempatan untuk berkenalan, 

berbicara secara terbuka, didengarkan dan mendapatkan dukungan (Spiritia 2011)  
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2. Pentingnya Pendukung Sebaya (PS) Dalam Memberikan Dukungan 

Pada ODHA  

Orang Dengan HIV/AIDS atau ODHA atau Orang Yang Hidup dengan 

HIV/AIDS (OHIDA) membentuk kelompok dukungan dan pendukung sebaya 

untuk memberi dan menerima dukungan emosional, sosial dan spiritual. Dengan 

dibentuknya pendukung sebaya diharapkan dapat mengembangkan dan 

mempertahankan strategi positif untuk orang yang hidup dengan virus HIV dan 

untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang HIV dan AIDS. Pendukung 

sebaya ini menjadi tempat bagi ODHA/OHIDA untuk berbagi pengalaman 

rahasia, memperoleh kepercayaan diri, membuat teman-teman dan 

mengembangkan suara publik (Fanelli and Moyo,2008) 

Pentingnya pendukung sebaya adalah untuk menolang ODHA dan OHIDA 

agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah, menyediakan kesempatan 

untuk bertemu orang lain dan berteman, saling menguatkan dan menolong untuk 

lebih percaya diri, wadah untuk melakukan kegiatan serta saling berbagai 

informasi tentang pengobatan (Spiritia,2014). Menurut Fanelli and Moyo (2008) 

pada saat kelompok-kelompok pendukung sebaya berkumpul ada beberapa hal 

yang akan dibahas seperti: 

a. Hidup positif dengan HIV.  

Anggota kelompok berbicara tentang bagaimana untuk menerima diagnosis 

mereka dan hidup secara positif. Mereka membahas kesehatan dan tantangan 

psikososial mereka alami dan cara terbaik untuk menghadapi tantangan ini. 

Sebagai contoh, anggota mungkin berbagi ide tentang mencapai nutrisi yang baik 

dan mempertahankan kepatuhan terhadap terapi anti-retroviral (ART), atau 
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nasihat praktis pertukaran tentang mengatasi kecemasan, berurusan dengan 

perasaan tidak berdaya, dan mengatasi stres. Berbagi pengalaman ini sangat 

membantu bagi anggota yang baru saja belajar dari status HIV-positif mereka. 

b.    Pengungkapan.  

Anggota kelompok dukungan dapat membantu memikirkan satu sama lain 

melalui cara mengungkapkan status HIV-positif mereka ke teman-teman, anggota 

keluarga, pasangan, mitra dan rekan kerja. Mengungkapkan status HIV-positif 

bisa membuat ODHA merasa takut dan anggota dapat berbagi ide tentang apa 

yang harus dikatakan untuk mengungkapkan dan kepada siapa status tersebut 

diungkapkan. 

c.     Hubungan.  

Anggota dapat menawarkan setiap saran lain dan bimbingan dan dapat 

berbagi pengetahuan tentang infeksi ulang. Komitmen rekan pencegahan 

membantu membuat praktek-praktek ini lebih dapat diterima secara sosial, 

menarik dan berkelanjutan. Meskipun HIV sekarang menjadi penyakit kronis 

yang dapat diobati, kelompok pendukung juga dapat mengatasi masalah 

berkabung. Secara khusus, anggota dapat mendiskusikan bagaimana berbicara 

dengan teman-teman dan keluarga tentang kematian, kondisi sekarat dan dapat 

memperkenalkan kegiatan seperti kotak memori dan perencanaan suksesi. 

d.    Stigma.  

Orang dengan HIV (ODHA) dan keluarganya pasti akan mendapatan stigma 

dari masyarakat. Untuk itu kelompok-kelompok pendukung memberikan 

perlindungan penting dari stigma dengan cara memberikan informasi mengenai 

cara penularan dan membantu dalam proses penerimaan diri. Kelompok dukungan 



 
 
 

28 
 

juga dapat bersama mengembangkan cara mengatasi stigma di masyarakat dengan 

membentuk kelompok dukungan.  

e.    Memperoleh Teman Sebaya.  

The “Group” sistem adalah metode memberikan dukungan satu persatu 

selama periode jangka panjang, dan sangat efektif untuk orang yang baru-baru 

mengetahui tentang statusnya dan  mulai merasakan Antiretroviral Therapy 

(ART). Kelompok dukungan ODHA harus merjalin hubungan pertemanan, 

berfungsi sebagai teman dan mengidentifikasi teman yang bisa mendukung 

mereka. Peran kunci group ini adalah untuk menawarkan dukungan pribadi dan 

sering ke rekan mereka ODHA, misalnya, mengingatkan mereka untuk 

mengambil obat ARV mereka pada waktu dan mendampingi mereka ke klinik 

untuk check-up 

3. Sumber Dukungan   

Dukungan sosial yang kita terima dapat bersumber dari berbagai pihak. Kahn 

& Antonoucci dalam C. F. Widyanto (2014)) membagi sumber-sumber dukungan 

sosial menjadi 3 kategori, yaitu:  

a.  Sumber dukungan sosial yang berasal dari orang-orang yang selalu ada 

sepanjang hidupnya, yang selalu bersama dengannya dan mendukungnya. 

Misalnya: keluarga dekat, pasangan (suami atau istri), atau teman dekat.  

b.     Sumber dukungan sosial yang berasal dari individu lain yang sedikit 

berperan dalam hidupnya dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan 

waktu. Sumber dukungan ini meliputi teman kerja, sanak keluarga, dan teman 

sepergaulan. Untuk ODHA sumber dukungan sosial salah satunya dapat diperoleh 

dari kelompok dukungan sebaya yang dibantu oleh pendukung sebaya karena 
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dukungan dari pendukung sebaya sebenarnya merupakan salah satu terapi 

modalitas untuk berbagi masalah dan berpikir serta mencari jalan keluar bersama 

(Spiritia,2014)  

c.     Sumber dukungan sosial yang berasal dari individu lain yang sangat jarang 

memberi dukungan dan memiliki peran yang sangat cepat berubah. Meliputi 

dokter atau tenaga ahli atau profesional, keluarga jauh.   

4. Bentuk Dukungan  

Dukungan dapat berupa verbal atau non verbal atau suatu bantuan nyata 

(tangible) atau tindakan yang diberikan oleh jejaring sosial yang erat dan memiliki 

manfaat emosional dan atau perilaku bagi penerima bantuan dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan holistik yang meliputi fisik, psikis, dan sosial. 

Dukungan verbal dapat berupa penyampaian informasi, saran, nasihat, serta 

penghargaan. Sedangkan dukungan non verbal dapat berupa sikap mendengarkan, 

memperhatikan, serta mengerti perasaan seseorang (Widyanto,2014). 

Konsep operasional dari dukungan sosial adalah perceived support (dukungan 

yang dirasakan), yang memiliki dua elemen dasar diantaranya adalah persepsi 

bahwa ada sejumlah orang lain dimana seseorang dapat mengandalkannya saat 

dibutuhkan dan derajat kepuasan terhadap dukungan yang ada. Dukungan dapat 

dibagi menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu: 

a. Dukungan emosional (emotional support) 

Bentuk dukungan emosional yang dapat diberikan seperti ekspresi empati dan 

perhatian terhadap individu. Dukungan tersebut dapat memberikan rasa nyaman, 

aman, dan dicintai agar individu dapat menghadapi masalah dengan baik. 

Dukungan ini sangat penting diberikan pada individu dalam menghadapi keadaan 
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yang dianggap tidak dapat dikontrol. Sumber terdekat dukungan emosional adalah 

keluarga dan sahabat. Dukungan keluarga tersebut memiliki arti yang signifikan 

dalam kehidupan seseorang. Terlebih lagi pada individu yang mengalami penyakit 

kronis, dukungan emosional yang diterima melalui perhatian dapat membantu 

memulihkan kondisi individu yang mengalami penyakit kronis menjadi lebih baik, 

individu merasa senang dan tingkat stres individu dapat menurun 

(Komalasari,2010). 

b. Dukungan penghargaan (esteem support) 

Bentuk dukungan penghargaan dapat diberikan melalui dorongan atau 

persetujuan terhadap gagasan atau perasaan individu serta perbandingan positif 

dengan individu dalam meningkatkan harga diri, serta membangun harga diri dan 

kompetisi. 

c. Dukungan instrumental (instrumental support) 

Dukungan instrumental merupakan bentuk dukungan langsung dan nyata. 

Dukungan yang diberikan dapat berupa penyediaan materi yang dapat 

memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang, barang, makanan serta 

pelayanan. Dukungan ini dapat membantu individu mengurangi tekanan karena 

dapat langsung digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

materi. 

d. Dukungan informasional (informational support) 

Bentuk dukungan informasional adalah pemberian informasi terkait dengan 

hal yang dibutuhkan individu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa 

menghindar dari berhubungan dengan orang lain. Dalam berhubungan dengan 

orang lain, manusia mengikuti sistem komunikasi dan informasi yang ada. Sistem 
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dukungan informasi mencakup pemberiaan nasihat, saran serta umpan balik 

mengenai keadaan individu. Jenis informasi yang dapat diberikan seperti 

menolong individu untuk mengenalidan mengatasi masalah yang sedang dihadapi. 

e. Dukungan jaringan (network support) 

Pemberian dukungan jaringan dapat membuat individu merasa anggota dari 

suatu kelompok yang memiliki kesamaan minat dan aktivitas sosial. Dukungan ini 

melibatkan rasa kebersamaan satu sama lain serta meningkatkan rasa saling 

memiliki.  

5. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dukungan    

Faktor- faktor yang mempengaruhi dukungan sosial menurut Stanley (2012), 

faktor- faktor yang mempengaruhi dukungan sosial adalah sebagai berikut :  

a.    Kebutuhan fisik.  

Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Adapun kebutuhan 

fisik meliputi sandang, dan pangan. Apabila seseorang tidak tercukupi kebutuhan 

fisiknya maka seseorang tersebut kurang mendapat dukungan sosial.  

b.    Kebutuhan sosial.  

Dengan aktualisasi diri yang baik maka seseorang lebih kenal oleh 

masyarakat daripada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. Orang 

yang mempunyai aktualisasi diri yang baik cenderung selalu ingin mendapatkan 

pengakuan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pengakuan sangat 

diperlukan untuk memberikan penghargaan.  

c.     Kebutuhan psikis. 

 Dalam kebutuhan psikis di dalamnya termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, 

perasaan religius, tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Apalagi jika 
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orang tersebut sedang menghadapi masalah baik ringan maupun berat, maka 

orang tersebut akan cenderung mencari dukungan sosial dari orang- orang sekitar 

sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai. 

6. Cara Pengukuran Dukungan  

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel dukungan pada penelitian 

ini adalah kuesioner. Kuesioner dukungan pendukung sebaya disusun berdasarkan 

aspek dukungan oleh (C. Widyanto 2014) yang terdiri dari dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informational dan 

dukungan jaringan. Item pernyataan berjumlah 30 item pernyataan yang terdiri 

dari 4 pernyataan negatif dan 26 pernyataan positif. Pernyataan positif untuk 

jawaban selalu (skor 3), sering ( skor 2), kadang-kadang (skor 1), tidak pernah ( 

skor 0). Untuk pernyataan negatif untuk jawaban tidak pernah (skor 3), kadang-

kadang (skor 2), sering (skor 1) dan selalu (skor 0) (Nursalam 2017). 

Adapun metode analisa yang digunakan sebagai berikut: 

1) Menghitung mean hipotetik (µ) 

µ = ½ (imax + imin) Σk 

Keterangan : 

µ : Rerata Hipotetik  

imax : Skor maksimal item 

imin : Skor minimal item 

Σk: jumlah aitem (Azwar, 2008) 

2) Menghitung deviasi standar hipotetik (σ) 

σ =  (X max + X min)  
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Keterangan : 

σ : Rerata Hipotetik  

X max : Skor maksimal subjek 

X min : Skor minimal subjek (Azwar 2008)  

Skor minimum (imin) item (1-30) : 0  

Skor maksimum (imax) item (1-30) : 3 

Skor akhir maksimum (Xmax)  : (30 x 3) =  90 

Skor akhir minimum (Xmin)  : 30 x 0 = 0 

Nilai mean ideal :    µ = ½ (imax + imin)Σk 

        = ½ (3 + 0) 30  

        = 45 

Satuan standar deviasi :  σ    = 1/6 (Xmax - Xmin)  

            = 1/6 (90) 

            =  15 

Kategori dukungan: 

Kurang  : X < (µ - 1.σ)   =  X < 30 

Cukup   : (µ - 1.σ) ≤ X< (µ + 1.σ) =  30 ≤ X < 60 

Baik   : X ≥ (µ + 1.σ)   =  X ≥ 60 

 

D.  Hubungan Dukungan Pendukung Sebaya Dengan Harga Diri Wanita 

Usia Subur Yang Terinfeksi HIV   

 HIV merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan 

turunnya kekebalan tubuh manusia. Akibatnya tubuh akan mudah terkena infeksi. 

Bagi wanita yang terinfeksi HIV selain menghadapi berbagai gejala terkait HIV 

dalam jangka waktu yang lama. ODHA juga harus berjuang untuk mengatasi 
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permasalahan sosial yang dihadapi seperti mendapatkan stigma dan didiskriminasi 

oleh masyarakat (Handayani dkk, 2017). 

Wanita Usia Subur (WUS) yang didiagnosa terjangkit HIV positif akan 

cenderung menimbulkan masalah psikologis yang mengakibatkan berbagai 

masalah, baik dengan harga dirinya sebagai seorang wanita yang positif HIV 

maupun penerimaan orang terdekat atas status positif HIV tersebut. Hal ini 

disebabkan karena adanya stigma buruk terhadap penyakit HIV dan AIDS. Stigma 

ini terjadi karena adanya ketakutan terhadap penyakit HIV dan AIDS yang tidak 

ada obat untuk menyembuhkannya, lalu adanya pemikirian bahwa penyakit HIV 

dan AIDS berkaitan dengan seks bebas dan penyalahgunaan obat terlarang, serta 

kutukan Tuhan karena ODHA dianggap melanggar norma agama (Hermawati, 

2011). 

Kondisi tersebut akan memunculkan perasaan kaget dan penyangkalan. 

Penyangkalan merupakan suatu mekanisme perlindung terhadap trauma 

psikologis yang dideritanya. Menurut Irnawati (2011), secara tidak sadar proses 

psikologis akan terus berkembang menjadi rasa bersalah karena dirinya telah 

terinfeksi, marah terhadap dirinya atau orang yang menularinya, tidak berdaya, 

hilang kontrol dan akal sehatnya serta takut pada kenyataan bahwa akan 

berhadapan dengan suatu keadaan yang akan menyebabkan penurunan aspek 

positif terhadap diri sendiri sehingga menjadi harga diri rendah. Dengan adanya 

pendukung sebaya yang berfungsi untuk memberikan dukungan moril maupun 

non moril (pengobatan,perawatan dll) diharapkan dapat meningkatkan mutu hidup 

dan penerimaan diri ODHA berupa peningkatan harga diri (Spiritia, 2016).    
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Dukungan yang diberikan pendukung sebaya baik secara verbal atau non 

verbal akan menolong ODHA supaya tidak merasa sendiri dalam menghadapi 

masalah, menyediakan kesempatan untuk bertemu orang lain serta saling 

menguatkan dan saling berbagi informasi mengenai prosedur pengobatan yang 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan harga diri (self-esteem atau 

personal judgment) ODHA .  

Penelitian yang dilakukan oleh Bateganya et al (2016) di Georgia mengenai 

“The Impact of Support Groups for People Living with HIV on Clinical 

Outcomes: a systematic review of the literature” menyataan bahwa melaksanakan 

kelompok pendukung sebagai intervensi memiliki dampak yang tinggi terhadap 

morbiditas dan retensi dalam perawatan dan dampak moderat terhadap kematian 

dan kualitas hidup ODHA sehingga mampu menekan timbulnya diskriminasi pada 

ODHA.  

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) mengenai “Peran 

Dukungan Sebaya Terhadap Peningkatan Mutu Hidup ODHA di Indonesia tahun 

2011” menyatakan bahwa dengan memberikan dukungan kepada ODHA baik 

secara psikologis maupun fisik mampu meningkatkan kualitas hidup ODHA 

sehingga memiliki kepercayaan diri dan mampu meningkatkan harga diri ODHA 

untuk melakukan sosialisasi di masyarakat. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Van Tam et al (2012) di Vietnam Timur 

mengenai “Peer support and improved quality of life among persons living with 

HIV on antiretroviral treatment: a randomised controlled trial from north-eastern 

Vietnam” menyatakan bahwa dukungan pendukung sebaya dapat meningkatkan 
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kualitas hidup dalam hal penerimaan diri ODHA dan sekaligus mampu 

meningkatkan kepatuhan konsumsi ARV.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khalid (2011)  mengenai “Pengaruh Self 

Esteem Dan Dukungan Sosial Terhadap Optimisme Hidup Penderita HIV/AIDS” 

menyatakan bahwa adanya pengaruh self esteem dan dukungan sosial terhadap 

optimisme hidup penderita HIV/AIDS.  

 

 


