
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

HIV atau Human ImmunodeficiencyVirus adalah retrovirus yang menginfeksi 

tubuh dengan masa inkubasi yang lama.HIV menyebabkan kerusakan imun dan 

menghancurkannya.Retrovirus dapat merusak system imun dengan menggunakan 

DNA dari CD4
+
 dan limfosit.Kode genetic DNA berupa untaian ganda setelah 

terbentuk maka akan masuk ke inti sel, kemudian bereplikasi menyebabkan CD4 

sitolisis.Sehingga, jika seseorang telah terinfeksi retrovirus ini maka akan mudah 

terserang infeksi oportunistik. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome 

merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh 

karena terinfeksi HIV. Sebelum memasuki fase AIDS, pasien terlebih dulu 

dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat 

diketahui melalui layanan Volluntary Counseling and Testing (VCT).(Nursalam & 

Kurniawati,2009) 

Menurut data(WHO, 2017) terdapat 17 juta pasien HIV yang bertahan hidup 

dengan Antiretroviral Terapi di akhir tahun 2015. Hingga akhir tahun 2016 pasien 

HIV yang bertahan hidup dengan Antiretroviral Terapi meningkat sebanyak 19,5 juta 

pasien. Di Indonesia HIV-AIDS pertama ditemukan di Bali pada tahun 1987. Hingga 

saat ini telah menyebar di seluruh kota dan provinsi di Indonesia. Pada tahun 2014, 

terdapat 35 juta orang yang hidup dengan HIV. Jumlah pasien baru yang terinfeksi 
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HIV sebesar 2,1 juta jiwa, jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 1,5 juta. (RI, 

2014). 

MenurutDinkes Provinsi Bali (2016), Penyakit HIV-AIDS lebih banyak 

terjadi pada usia produktif (25-49 tahun). HIV-AIDS mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, sampai dengan Desember 2016 kasus HIV mencapai 1.557 kasus dan 

kasus AIDS mencapai  944 kasus. Hingga Juni tahun 2017 telah tercatat 1101 kasus 

HIV. Terhitung dari tahun 1987 hingga Juni 2017, Kota Denpasar dengan jumlah 

kasus terbanyak di Bali yaitu, 6.695 kasus. Menurut Yayasan Kesehatan Bali(2018) 

ODHA yang didampingi Yayasan Kesehatan Bali dari tahun 2016 sampai 2017 

sebanyak 202 pasien, yang terdiri dari ODHA yang belum mendapat terapi ARV 

sebanyak 24 pasien diantaranya perempuan sebanyak 15 pasien dan laki-laki 

sebanyak 9 pasien. Sedangkan ODHA yang sedang menjalani terapi ARV sebanyak 

178 pasien, diantaranya Perempuan 73 pasien, dan laki-laki 105 pasien.  

Pasien ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) akan mengalami berbagai 

perubahan didalam tubuh mereka, perubahan yang terjadi tidak hanya pada fisik saja 

melainkan perubahan psikis yang dapat membuat mereka memiliki persepsi yang 

negatif tentang dirinya dan mempengaruhi perkembangan konsep dirinya. ODHA 

cenderung menunjukkan bentuk-bentuk reaksi sikap dan tingkah laku yang salah.Hal 

ini disebabkan ketidakmampuan ODHA menerima kenyataan dengan kondisi yang 

dialami.Keadaan ini diperburuk bahwa HIV-AIDS merupakan penyakit yang belum 

ada obatnya. Beberapa masalah yang dialami ODHA baik secara fisik, sosial, maupun 

psikologis, antara lain: muncul stress,depresi, ansietas, kegoncangan jiwa, 

deskriminasi dan stigmatisasi.(Wahyu, Taufik, & Asmidirllyas, 2012). 
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 Menurut Hapsari (2016) Prevalensi Tingkat kecemasan pasien HIV di Rumah 

sakit Dr. Kariadi Semarang adalah 16% dari 32 pasien. Didapatkan hasil pasien HIV 

yang mengalami Kecemasan berat sebesar 1 %, Kecemasan Sedang 15%, dan Normal 

(tidak mengalami kecemasan) 84%. Kecemasan sering muncul sebagai kekhawatiran 

yang tidak terkendali dan tidak spesifik serta permintaan untuk ditenangkan secara 

berulang-ulang.Pada bentuk ringan, dapat merespon terhadap penenangan dan 

nasihat.Pada respon yang lebih berat,  respon terhadap relaksasi dan desensitisasi 

biasanya lebih menguntungkan. 

ODHA (Orang dengan HIV-AIDS)  dapat mengalami periode kritis saat 

pertama kali mengetahui bahwa mereka terinfeksi virus HIV, ODHA dapat bereaksi 

terhadap krisis-krisis tersebut dengan reaksi stress akut atau reaksi penyesuaian yang 

membahayakan. Kondisi psikiatri yang melibatkan impulsivitas atau perilaku yang 

berisiko (gangguan kepribadian ambang episode panik) dapat meningkatkan risiko 

infeksi.Ansietas juga sering terjadi pada pasien HIV-AIDS dan dapat merespon 

terhadap penatalaksanaan perilaku dan farmakologis (Katona, Cooper, & Robetson, 

2012).Memiliki gangguan kecemasan dapat membuat ODHA khawatir. Hal ini juga 

dapat menyebabkan atau memperburuk, kondisi kesehatan fisik  dan mental lainnya, 

termasuk: Gangguan Interaksi Sosial. (Tirtojiwo, 2012) 

Fenomena HIV-AIDS dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, 

diperlukan kebersamaan dan kesinergian yang komprehensif dalam upaya 

pencegahan serta penanggulangan. Stigma masyarakat yang negatif pada pasien HIV-

AIDS dapat membuat pasien menjadi cemas akan keadaanya. Padaintervensi 

keperawatan untuk menurunkan ansietas terdapat beberapa metode, seperti terapi 
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individu, terapi keluarga, terapi kelompok dan terapi psikofarmaka.Thought stopping 

(penghentian pikiran) merupakan salah satu contoh dari teknik psikoterapi kognitif 

behavior yang dapat digunakan untuk membantu klien mengubah proses berpikir. 

Terapi Thought Stopping dilakukan dengan memutuskan pikiran atau obsesi yang 

mengancam. Klien diinstruksikan mengatakan “stop” ketika pikiran dan perasaan 

yang “mengancam” muncul dan memberi isyarat pada klien untuk menggantikan 

pikiran tersebut dengan memilih alternatif pikiran yang positif. Terapi penghentian 

pikiran ini dapat dilakukan ketika pikiran yang mengancam atau 

maladaptif.(Thompson, 2003) 

Menurut penelitian Hidayati & Riwayati(2015), pemberian penerapan thought 

stopping efektif untuk menurunkan ansietas pada pasien HIV-AIDS.Sebelum 

dilakukan Prosedur Thought Stopping tingkat kecemasan klien setelah dilakukan 

prosedur thought stopping terdapat perbedaan rerata sebesar 6,85. Penurunan ansietas 

berdasarkan pada respon klien tentang penerimaan terhadap penyakit klien.Menurut 

Penelitian Agustarika(2009), Terdapat penurunan yang signifikan dari pemberian 

thought stopping pada ansietas yang didasarkan pada respon fisiologis, kognitif, 

perilaku, dan emosi. Skor rata-rata ansietas sebelum diberikan terapi thought stopping 

adalah 14,51, yaitu pada rentang ansietas sedang, skor setelah terapi adalah 9, 35. 

Menurut Malfasari & Erlin (2017)Terapi Thought Stopping dapat 

menurunan ansietas terbukti dengan hasil rerata perbedaan sebelum diberikan terapi 

dan setelah diberikan terapi. Sebelum diberikan terapi Rerata ansietas adalah 20 

dengan standar deviasi 7,524. Sedangkan setelah dilakukan Thought stopping nilai  
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rerata ansietas mahasiswa turun menjadi 9,30 dengan standar deviasi 4,648. Terlihat 

perbedaan rerata sebesar 10,703 antara sebelum dan sesudah di berikan thought 

stopping. 

Dari data diatas didapat bahwa ODHA biasanya mengalami stress persepsi 

(Kognisi : Penerimaan diri, sosial, dan spiritual), ODHA memerlukan mekanisme 

koping dan dukungan sosial yang baik.  Ansietas dapat diatasai dengan metode 

Thought Stopping, yang merupakan metode penghentian pikiran sederhana dengan 

mengucapkan “stop”. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi ODHA 

(Orang Dengan HIV-AIDS)  Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengambil Studi 

Kasus yang berjudul “ Gambaran Asuhan Keperawatan Dengan Pemberian 

TerapiThought Stopping untuk Menurunkan Ansietas pada ODHA di Yayasan 

Kesehatan Bali Tahun 2018”.  Hal ini juga diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kepuasan klien terhadap pelayanan keperawatan dan diharapkan dapat 

memberi kontribusi yang positif terhadap pengendalian penyakit dan pemberantasan 

HIV-AIDS baik dari segi fisik maupun psikologi pasien. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah , maka rumusan masalah penelitian ini yaitu : 

“Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan dengan Pemberian TerapiThought 

Stopping untuk Menurunkan Ansietas pada ODHAdi Yayasan Kesehatan Bali 

(Yakeba) Tahun 2018?”. 
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C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapithought stoppinguntuk menurunkan ansietas 

pada ODHA di Yayasan Kesehatan Bali Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus pada penelitian ini adalah peneliti mampu : 

a. Mendeskripsikanpengkajian keperawatan dengan pemberian terapi thought 

stopping pada ODHA untuk menurunkan ansietas di Yayasan Kesehatan Bali 

tahun 2018. 

b. Mendeskripsikandiagnosa keperawatan dengan pemberian terapi thought 

stopping pada ODHA untuk menurunkan ansietas di Yayasan Kesehatan Bali 

tahun 2018. 

c. Mendeskripsikanrencana keperawatan dengan pemberian terapi thought stopping 

pada ODHA untuk menurunkan ansietas di Yayasan Kesehatan Bali tahun 2018. 

d. Mendeskripsikanimplementasi keperawatan dengan pemberian terapi thought 

stopping pada ODHA untuk menurunkan ansietas di Yayasan Kesehatan Bali 

tahun 2018. 

e. Mendeskripsikanevaluasi keperawatan dengan pemberian terapi thought 

stopping pada ODHA untuk menurunkan ansietas di Yayasan Kesehatan Bali 

tahun 2018. 
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D. Manfaat Studi Kasus 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas 

serta dapat dijadikan sumber informasi terutama ODHA mengenai prosedur 

Thought Stopping untuk mengatasi ansietas.   

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan IPTEK 

bagi tenaga kesehatan khususnya perawat mengenai gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapi Thought Stopping pada pasien HIV-AIDS 

untuk mengatasi Ansietas.  

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk penelitian lebih 

lanjut yang terkait dengan asuhan keperawatan dengan pemberian terapi Thought 

Stopping pada ODHA untuk mengatasi ansietas. 

 


