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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 HIV-AIDS menjadi fokus perhatian dunia dikarenakan HIV-AIDS 

merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat sebagai ancaman 

kehidupan hingga saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit 

ini. Sukarja dan Suteja (2011) menyatakan bahwa tidak maksimalnya 

penanggulangan penyakit HIV-AIDS memberi dampak buruk bagi sebagian 

penderita mulai dari penurunan daya tahan tubuh dan stressor psikososial seperti 

depresi pada saat pertama kali terdiagnosa HIV. 

  World Health Organization (WHO) (2016) melaporkan sebanyak 36,7 juta 

orang yang hidup dengan HIV, dengan 1,8 juta orang baru terinfeksi HIV dan 

1,0 juta orang meninggal karena HIV-AIDS pada akhir tahun 2016. Sebanyak 

20,9 juta orang yang hidup dengan HIV-AIDS (ODHA) menerima terapi 

antiretroviral (ARV) secara global pada tahun 2017 (WHO, 2017). Kementerian 

Kesehatan (2016) melaporkan jumlah kumulatif infeksi HIV di Indonesia  mulai 

tahun 2005 hingga Maret 2016 yakni sebanyak 198.219 kasus dan jumlah 

kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan maret 2016 sebanyak 78.292 

kasus.  

  Jumlah kasus HIV-AIDS di Provinsi Bali sejak tahun 1987 sampai Juni 

2017 sebanyak 1709 kasus. Jumlah orang yang terinfeksi HIV-AIDS di Bali 

bulan Januari sampai Juni 2017 sebanyak 803 orang dan yang sudah positif 

AIDS sebanyak 286 orang.  
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Kota Denpasar merupakan daerah yang paling banyak ditemukan kasus HIV-

AIDS di Bali dengan jumlah kumulatif dari tahun 1987 sampai Juni 2017 yakni 

6695 kasus atau sebanyak 39,2 % dari jumlah keseluruhan Orang Dengan HIV-

AIDS (ODHA) di Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017).  

   Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti ke Yakeba (Yayasan 

Kesehatan Bali) diper oleh data jumlah subjek ODHA dampingan Yayasan 

Kesehatan Bali tahun 2017 yaitu 139 orang dengan jumlah berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 63 orang dan laki-laki 76 orang. Persentase tertinggi HIV-

AIDS pada kelompok usia produktif yaitu rentang umur 25-40 tahun. Hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu konselor yang sudah berkerja di Yakeba 

selama kurang lebih 10 tahun mengatakan, subjek ODHA dampinganya 

mengalami banyak permasalahan baik dengan keluarga, teman dan masyarakat.  

  HIV-AIDS akan menimbulkan gangguan secara fisik antara lain penurunan 

berat badan lebih dari 10% dalam tiga bulan, diare kronis lebih dari satu bulan 

berulang maupun terus menerus, batuk kronis selama lebih dari satu bulan, 

infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan jamur Candida Allbicans 

serta gangguan psikologis yakni berupa adanya stigma negatif berkaitan dengan 

perilaku homoseksual, heteroseksual dan Injection Drug User (IDU) sehingga 

ODHA dipandang tidak memiliki moral yang baik (Carson, 2000). Menurut 

Djauzi (1997) seseorang dinyatakan positif terinfeksi HIV-AIDS akan 

mengalami perasaan negatif seperti marah, rasa tidak berdaya dan kecemasan. 

Kecemasan yang dialami Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) diantaranya 

kecemasan akan ditinggalkan oleh pasangan, kecemasan tanpa kejelasan masa 

depan, kecemasan akan bertambahnya biaya pengobatan dan efek samping yang 
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akan memperparah keadaan serta kecemasan akan stigma negatif dari 

masyarakat (Irawati, Deasy. Subandi. Kumolohadi, 2011). 

   Suriana dan Dewi  (2013) menemukan  dengan adanya stigma negatif  dan 

diskriminasi dari masyarakat tentang  HIV-AIDS membuat ODHA memiliki 

ketakutan untuk mengungkapkan status penyakitnya. ODHA mempunyai 

pengungkapan diri untuk menyatakan gagasan dan pendapat, tetapi ODHA 

hanya sekedar mengungkapkan masalah hobi dan tidak ingin terbuka mengenai 

masalah pribadinya (Hermawati, 2011). Jourard (1971) menyatakan bahwa cara 

mengungkapkan aspek-aspek dalam diri kepada orang lain dapat secara verbal 

atau non verbal. Salah satu cara mengungkapkan diri pada  ODHA secara non 

verbal yakni dengan terapi menulis ekspresif (Khusana, 2016). Dewi (2013) 

menyatakan bahwa melalui terapi menulis ekspresif seseorang dapat 

mengeluarkan emosinya dengan lebih leluasa dan kegiatan menulis dapat 

menjadi perhatian dari rasa sakit, mekanisme penyaluran emosi yang menjadi 

dasar terapi menulis dalam menyeimbangkan kondisi psikologis seseorang 

termasuk mengatasi ansietas.  

   Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik meneliti terapi menulis 

ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi ansietas 

pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan 
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diri (Self Disclosure ) untuk mengatasi ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS 

(ODHA) di Yayasan Kesehatan Bali Tahun 2018?".  

C. Tujuan Studi Kasus  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan 

diri (Self Disclosure) untuk mengatasi ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS 

(ODHA) di Yayasan Kesehatan Bali Tahun 2018 

2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini yaitu :  

a. Mendeskripsikan pengkajian data keperawatan pada pemberian terapi 

menulis ekspresif dalam    pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk 

mengatasi ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) di Yayasan 

Kesehatan Bali Tahun 2018 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pemberian terapi menulis 

ekspresif  dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi 

ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) di Yayasan Kesehatan 

Bali Tahun 2018. 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan pada pemberian  terapi menulis 

ekspresif  dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi 

ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) di Yayasan Kesehatan 

Bali Tahun 2018. 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan pemberian terapi menulis ekspresif  

dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi ansietas pada 
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Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) di Yayasan Kesehatan Bali Tahun 

2018. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan dalam pengungkapan diri (Self 

Disclosure) untuk mengatasi ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS 

(ODHA) di Yayasan Kesehatan Bali Tahun 2018.  

D. Manfaat Studi Kasus  

a. Bagi perkembangan IPTEK keperawatan  

Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang keperawatan dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas asuhan keperawatan dengan pemberian terapi 

menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi 

ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA).  

b. Bagi peneliti  

Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi peneliti  dalam memberikan 

asuhan keperawatan baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan pemberian 

terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk 

mengatasi ansietas pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). 

c. Bagi masyarakat  

Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat khususnya Orang 

Dengan HIV-AIDS (ODHA) dalam mengatasi ansietas dengan melakukan terapi 

menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure). 


