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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Terapi Menulis Ekspresif 

1. Pengertian  

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999) mengartikan menulis sebagai 

suatu aktivitas  yang melahirkan  pikiran atau perasaan melalui tulisan. Menulis akan 

membuat seseorang mempunyai kekuatan tersendiri dalam bentuk eksplorasi dan 

ekspresi area pemikiran, emosi dan spiritual yang dapat dijadikan suatu sarana untuk 

berkomunikasi dengan diri sendiri, dan mengembangkan suatu pemikiran dan 

kesadaran akan suatu peristiwa (Rohmadani, 2017). Chaplin (2008) mengartikan 

ekspresif sebagai suatu kemampuan yang dapat menggambarkan perasaan, isi hati, 

serta emosi dengan tepat. Berdasarkan pengertian tersebut menulis ekspresif dapat 

diartikan sebagai suatu aktivitas yang melahirkan pikiran maupun perasaan yang 

pernah dialami dengan menyentuh perasaan dan berkaitan dengan emosi melalui 

tulisan secara tepat. 

Menurut Pennebaker (2002) menyatakan bahwa terpenuhiya semua kebutuhan 

dasar seseorang, akan menunjukkan dorongan kuat untuk pengakuan diri dimana 

menulis merupakan suatu bentuk dasar dari pengakuan diri. Menulis ekspresif sebagai 

faktor yang menghasilkan efek teraupetik dalam pengungkapan emosi (Siswanto, 

2003). Berdasarkan hasil eksperimen Pennebaker (2002) menyatakan bahwa menulis 

ekspresif merupakan suatu bentuk pengungkapan diri, dengan cara bebas berekspresi 
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sesuai dengan cara setiap individu. Dengan teknik menulis ekspresif, seseorang dapat 

mengeluarkan emosi negatif seperti perasaan sedih, kecewa, marah dan berduka ke 

dalam tulisan dan akan memberikan pengaruh pada diri dimulai dari merubah sikap, 

meningkatkan kreativitas, mengaktifkan memori, memperbaiki kinerja dan kepuasaan 

hidup serta meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari psikosomatik. Klein 

dan Boas (2001) menyatakan bahwa melalui menulis ekspresif dapat mengatasi 

kecemasan dan mengurangi kecenderungan seseorang memikirkan hal yang 

dikhawatirkan.  

2. Pendekatan dalam terapi menulis ekspresif 

Baikie dan Wilhelm (2014) menyatakan penjelasan teori menulis ekspresif di 

bedakan melalui dua pendekatan antara lain :  

a. Pendekatan Psikoanalisis  

Komalasari (2011) menyatakan bahwa Pendekatan psikoanalisis adalah segala 

perilaku manusia yang bersumber pada dorongan di dalam alam ketidaksadaran. 

Sigmund Freud menjelasakan bahwa konflik yang tidak terpecahkan, represi, dan 

kecemasan berjalan bersamaan dimana konflik dan kesakitan tidak dapat diselesaikan 

pada tahap kesadaran karena ditekan dan dilupakan pada tahap ketidaksadaran. 

Sehingga untuk menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan membuka konflik 

awal (Komalasari, 2011). Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini lebih 

memfokuskan pada pendekatan psikoanalisia yang didasarkan pada dua teori yaitu :  
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1) Emotional Catharis 

Emotional Catharis yakni melepaskan perasaan negatif. Smyth (1998)  

menyatakan bahwa "Furthermore expressive writing results in immediate increase 

in negative affect rather than immediate relief of emotional tension, and the 

obtained health benefits are unrelated to the amount of negative emotion or 

distress either expressed or reported just after writing (Smyth, 1998)". Menurut 

Smyth (1998) secara langsung hasil dari menulis ekspresif  akan memberikan 

pengaruh negatif dibandingakan pada meringankan ketegangan emosional dan 

manfaat kesehatan yang didapatkan tidak dari berhubungan dengan seberapa 

banyak emosi negatif dan distres, baik yang tersurat maupun yang dilaporkan 

setelah menulis. 

2)   Emotional inhibition and confrontation.  

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riordan dan dikutip  oleh 

Qonitatin (2011) dan Siswanto (2003) teori Emotional inhibition and 

confrontation menjelaskan bahwa represi pikiran, perasaan atau perilaku 

seseorang, khususnya pada hal - hal traumatis atau menyusahkan  yang merupakan 

suatu bentuk kerja fisiologis  dan psikologis (Qonitatin, 2011). Seseorang akan 

memperoleh keuntungan baik fisik dan psikologis setelah pengungkapan suatu 

rahasia (Qonitatin, 2011).  Melalui menulis ekspresif akan mendorong upaya untuk 

memikirkan ulang seluruh peristiwa dalam menghadapi trauma dan membantu 

mengatasi trauma (Pennebaker, 2013).  

 

 



9 

 

b. Pendekatan Behavior 

Pendekatan ini didasarkan bahwa tingkah laku dapat dipelajari, tingkah laku lama 

dapat diganti dengan tingkah laku baru dan manusia mempunyai potensi berperilaku 

baik atau buruk, tepat atau salah. Manusia juga dipandang sebagai individu yang 

melakukan releksi atas tingkah lakunya sendiri, serta mengatur dan mengontrol 

perilakunya, dapat mempelajari tingka laku baru atau mampu mempengaruhi perilaku 

orang lain ( Walker dan Shea, 2011).  

        Baikie dan Wilhelm (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang 

terkait dengan menulis ekspresif dan termasuk ke dalam pendekatan behavioral 

diantaranya:  

1) Cognitive Processing  

Menurut Harber dan  Pennebaker (1992) Cognitive Processing merupakan salah 

satu mekanisme potensial yang menunjukkan bahwa menulis ekspresif dapat 

mengatur dan menyusun memori traumatis, sehingga dapat lebih adaptif terhadap 

permasalahan yang dihadapi, baik dengan diri sendiri maupun oraang lain. Menulis 

ekspresif memberikan manfaat yang diperoleh yakni dapat meningkatkan kapasitas 

ingatan, yang mencerminkan peningkatan proses kognitif (Klein dan  Boals, 2001).  

2) Repeated Exposure  

Baikie dan Wilhelm (2014) mengatakan bahwa "The effectiveness of prolonged 

exposure as treatment for post traumatic stress”. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat dipahami bahwa efektivitas pengungkapan dalam waktu lama terletak pada 

fungsi sebagai pengobatan stres pasca trauma. 
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 Lepore (1997) menyatakan bahwa dengan menulis tentang kenangan 

traumatis secara berulang dapat menghilangkan respon negatif, dengan menulis 

ekspresif akan terjadi pengungkapan emosi negatif secara berulang. 

3. Tujuan menulis ekspresif 

Pennebaker dan Chung (2007) menjelaskan beberapa tujuan menulis ekspresif 

yaitu:  

a. Membantu menyalurkan ide, perasaan, harapan subjek ke dalam suatu media yang 

bertahan lama dan membuatnya merasa aman. 

b. Membantu subjek memberikan respon yang sesuai dengan stimulusnya sehingga 

subjek tidak membuang waktu dan energi untuk menekan perasaanya. 

c. Membantu subjek mengurangi tekanan yang dirasakannya sehingga membantu 

mengatasi kecemasan.  

 

4. Manfaat menulis ekspresif 

Menurut Pennebaker dan Chung (2007) menyatakan bahwa menulis ekspresif 

memiliki beberapa manfaat, diantaranya :  

a. Merubah sikap dan perilaku, meningkatkan kreatifitas, memori, motivasi, dan 

berbagai hubungan antara kesehatan dan perilaku.  

b. Membantu mengurangi penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan kimia. 

c. Mengurangi intensitas untuk pergi ke dokter, terapi maupun konseling.  

d. Hubungan sosial semakin baik dengan masyarakat.  
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5. Prosedur terapi menulis ekspresif  

Prosedur terapi  menulis ekspresif yakni menggunakan media buku, jurnal atau 

buku pribadi dan blog. Berdasarkan beberapa penelitian terdapat perbedaan dalam 

penggunaan durasi menulis, karena setiap kasus memiliki tingkat kedalaman masalah 

yang berbeda, sehingga diperlukan cara dan durasi yang berbeda. Proses terapi 

menulis dibutuhkan waktu kurang lebih 10 hingga 30 menit selama 3 atau 5 hari  

dalam proses menulis ekspresif dimana subjek diminta untuk masuk ke dalam 

ruangan dan diminta untuk menulis mengenai bagaimana subjek menggunakan 

waktunya sehari-hari hingga pengalaman dalam kehidupanya, tentang perasaan 

kepada orang disekitarnya, tentang masa lalu, masa sekarang, dan impiannya hingga 

konflik pribadi yang dialami (Rahmawati, 2014) 

Pennebaker (2007) memberikan langkah sederhana dalam menulis ekspresif agar 

lebih maksimal yakni sebagai berikut :  

a. Waktu 

Pergunakan waktu selama 20 menit per hari selama minimal 3 hari. 

b. Topik 

Pilihlah topik yang bersifat pribadi, penting dan menjadi permasalaan saat ini 

dalam diri anda. 

c. Tulis secara terus menerus  

Tulislah apa yang ingin anda tulis dan ekspresikan diri anda melalui tulisan tanpa 

memikirkan aturan penelitian maupun tata bahasa 
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d. Tulis hanya untuk diri anda  

Semua yang anda tulis hanya untuk diri anda sendiri. Jangan ragu dan malu untuk 

menuliskan hal yang besifat pribadi karena hanya anda saja yang akan 

mengetahui apa yang anda tulis.  

e. Ketahui batasan anda  

Ketika anda sudah menuliskan perasaan anda, tetapi kemudian anda merasakan 

semakin terpuruk, maka berhentilah 

f. Harapkan sesuatu  

Setelah selesai menulis ekspresif anda akan merasakan perasaan sedih atau 

terpuruk tetapi satu hingga dua jam perasaan tersebut akan hilang dan anda akan 

merasa lebih baik.  

 

Menurut Khusana (2016) terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self 

Disclosure) untuk mengatasi kecemasan dapat di terapkan sebagai prosedur dalam 

kegiatan bimbingan maupun konseling di lingkungan terbuka maupun tertutup dan 

dapat dilakukan secara individu atau kelompok adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan : 

a) Terciptanya hubungan saling percaya antara subjek dan petugas kesehatan 

b) Subjek mampu mengidentifikasi pengungkapan diri  

c) Subjek mengetahui cara pengungkapan diri melalui terapi menulis ekspresif  

d) Subjek mampu melakukan terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri, 

sehingga subjek dapat mengekspresikan emosi dengan lebih baik serta dapat 

mengatasi kecemasan. 
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2) Waktu      : 10-30 menit 

3) Persiapan : 

a) Menyiapkan tempat yang nyaman untuk melaksanakan terapi. 

b) Mempersiapkan perlengkapan alat tulis untuk melakukan terapi menulis ekspresif  

c) Mengecek program terapi medik subjek  

4) Langkah tindakan pemberian terapi : 

a) Mengucapkan  salam  

b) Memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan pemberian terapi  

c) Melakukan validasi.  

d) Melakukan kontrak waktu.  

e) Menanyakan keluhan subjek dan bantu subjek melakukan pengungkapan diri 

f) Latih subjek untuk melakukan terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri 

(Self Disclosure) dengan cara subjek mengekspresikan pikiran, diri melalui 

tulisan dengan mempergunakan perlengkapan alat tulis. 

g) Jaga privasi subjek saat pemberian terapi. 

h) Menetapkan perubahan perilaku atau fisologi saat subjek melaksanakan terapi. 

i) Tanyakan kepada subjek perasaan setelah melakukan terapi menulis ekspresif.  

j) Mengevaluasi pengungkapan diri (Self Discosure) melalui pemberian terapi 

menulis ekspresif . 

k) Anjurkan subjek untuk melakukan latihan terapi menulis ekspresif dalam 

pengungkapan saat pikiran negatif tentang diri yang tidak diinginkan timbul. 

l) Merapikan perlengkapan yang telah digunakan. 

m) Mengakhiri dengan salam dan terimakasih. 
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B. Pengungkapan diri (Self Disclosure )  

1. Pengertian  

Pengungkapan diri (Self Disclosure) adalah jenis komunikasi yang 

mengungkapan informasi mengenai diri sendiri yang biasanya di sembunyikan 

(Devito, 2011). Menurut Hernanda (2012) menyatakan bahwa pengungkapan diri 

harus dilandasi kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi dimana 

informasi yang disampaikan kepada orang lain hendaknya tidak suatu kebohongan 

melainkan menampilkan sisi yang positif.  

 

2. Karakteristik  

Menurut Devito (2011) beberapa karakteristik umum dalam pengungkapan diri 

yaitu:  

a. Pengungkapan diri adalah informasi mengenai diri sendiri, pikiran, perasaan dan 

perilaku seseorang 

b. Pengungkapan diri merupakan suatu tipe komunikasi tentang informasi diri 

sendiri yang pada umumnya tersimpan dan di komunikasikan kepada orang lain. 

c. Pengungkapan diri adalah informasi tentang diri sendiri dalam pengetahuan yang 

sebelumnya penerima tidak mengetahui. Pengetahuan baru harus di 

komunikasikan agar pengungkapan diri terjadi.  

d. Pengungkapan diri biasanya melibatkan minimal satu orang lain. Pengungkapan 

diri dapat terjadi apabila tindak komunikasi melibatkan minimal 2 orang dimana 

informasi yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh orang lain.  
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e. Pengungkapan diri terkait informasi yang biasanya disembunyikan secara aktif.  

3. Manfaat 

Devito (2011) mengemukaan manfaat yang akan diperoleh apabila seseorang 

mampu mengungkapkan diri, diantaranya :  

a. Kemampuan untuk mengatasi keadaan  

Terjadinya peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan masalah - 

masalah yang dihadapi melalui Self Disclosure.  

b. Pengetahuan tentang diri sendiri  

Perspektif baru pada diri seseorang akan dapat ditemukan melalui Self Disclosure.  

c. Hubungan yang lebih berarti 

Dapat membantu seseorang untuk menerima hubungan yang lebih dekat dengan 

orang yang terlibat dalam proses pengungkapan diri. 

 

4. Faktor yang memengaruhi  

Lestari (2012) mengemukakan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi 

pengungkapan diri seseorang, antara lain: 

a. Jenis kelamin 

Jenis kelamin merupkan faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan 

diri, umumnya wanita lebih terbuka daripada pria. 

b. Usia  

Meningkatnya usia seseorang maka akan cenderung mengalami peningkatan 

dalam pengungkapan diri.  
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c. Status perkawinan 

Seseorang yang telah menikah akan lebih mudah mengungkapkan diri dengan 

pasangan mereka daripada dengan orang lain.  

d. Kepribadian  

Orang dengan kepribadian ekstrovet dan pandai bergaul akan melakukan 

pengungkapan diri lebih banyak daripada seseorang yang kurang pandai bergaul 

dan introvert. Seseorang yang kurang berani berbicara pada umumya lebih sulit 

dalam mengungkapkan diri daripada seseorang yang merasa lebih nyaman dalam 

berkomunikasi.  

e. Topik  

Seseorang akan lebih mudah mengungkapkan diri mengenai pekerjaan, hobi 

daripada kehidupan seks atau situasi keuangan. Semakin pribadi dan negative 

suatu topik, maka makin kecil kemungkinan pengungkapan dirinya. 

 

5. Dimensi 

Menurut Suriana (2011) terdapat beberapa dimensi dalam pengungkapan diri, 

diantaranya :  

a. Ketepatan mengacu pada apakah seorang individu mengungkapkan informasi 

pribadinya dengan relevan dan untuk peristiwa di mana individu terlibat atau 

tidak (sekarang dan disini). Self-disclosure yang tepat dan sesuai meningkatkan 

reaksi yang positif dari partisipan atau pendengar. Pernyataan negatif berkaitan 
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dengan penilaian diri yang sifatnya menyalahkan diri, sedangkan pernyataan 

positif merupakan pernyataan yang termasuk kategori pujian. 

b. Motivasi berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan seseorang untuk 

mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Dorongan tersebut berasal dari dalam 

diri maupun dari luar. Dorongan dari dalam berkaitan dengan apa yang menjadi 

keinginan atau tujuan seseorang melakukan Self Disclosure.  

c. Waktu yang digunakan dengan seseorang akan cenderung meningkatkan 

kemungkinan terjadinya Self Disclosure. Pemilihan waktu yang tepat sangat 

penting untuk menentukan apakah seseorang dapat terbuka atau tidak. Dalam 

keterbukaan diri individu perlu memperhatikan kondisi orang lain.  

d. Keintensifan seseorang dalam keterbukaan diri (Self Disclosure) tergantung 

kepada siapa seseorang mengungkapkan diri, apakah teman dekat, orangtua, 

teman biasa, orang yang baru dikenal. 

e. Keluasan 

Pengungkapan diri dijabarkan dalam enam kategori informasi tentang diri sendiri 

yakni sikap, pendapat, rasa, minat, pekerjaan, pendapatan, kepribadian diri. 

f. Kedalaman  

Pengungkapan diri berkaitan dengan tidak pernah bercerita kepada orang lain 

tentang aspek diri, berbicara secara umum, bercerita secara penuh dan mendetail, 

berbohong atau salah mengartikan aspek diri sendiri sehinnga yang diberikan 

kepada orang lain berupa gambaran diri yang salah.  
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C. Konsep Ansietas 

1. Pengertian Ansietas 

Ansietas adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan 

dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. keadaan emosi ini tidak memiliki 

objek yang spesifik. Ansietas dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara 

interpesonal (Struat,G.W.,Sundden, 2014). Menurut Yusuf, Fitriasari, & Nihayati 

(2015) adapun rentang respon ansietas  adalah : 

a. Ansietas ringan, berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari 

dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan 

persepsinya. 

b. Ansietas sedang, memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada 

hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang 

mengalami perhatian yang selektif tetapi dapat melakukan sesuatu yang lebih 

terarah. 

c. Ansietas berat, sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Adanya 

kecenderungan untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan 

tidak dapat berfikir tentang hal lain.  

d. Tingkat panic, dari ansietas berhubungan dengan ketakutan dan merasa diteror, 

serta tidak mampu melakukan apapun walaupun dengan pengarahan. Panic 

meningkatkan aktivitas motoric, menurunkan kemampuan berhubungan dengan 

orang lain, persepsi menyimpang serta kehilangan pemikiran yang rasional. 
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2. Etiologi 

  Menurut (Stuart & Suddent, 2014) ansietas dapat diekspresikan secara langsung 

melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping yang dikembangkan untuk 

menjelaskan asal ansietas yaitu : 

a. Faktor Predisposisi : 

1) Faktor Psikoanalitik, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua 

elemen kepribadian id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls 

primitif seseorang, sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang dan 

dikendalikan oleh norma- norma budaya seseorang. Ego atau Aku, berfungsi 

menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan, dan fungsi ansietas 

adalah mengingatkan ego bahwa adabahaya. 

2)  Faktor Interpersonal, bahwa ansietas timbul dari perasaan takut terhadap tidak 

adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan 

dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang 

menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga diri rendah terutama 

mudah mengalami perkembangan ansietas yang berat. 

3) Faktor Perilaku, ansietas merupakan produk frustasi yaitu segala sesuatu yang 

mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

4) Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam 

keluarga. Gangguan ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas 

dengan depresi. 

5) Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk 
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benzodiasepin, obat-obatan yang meningkatkan neuroregulatory inhibisi asam 

gama-aminobutirat (GABA), yang berperan penting dalam mekanisme biologis 

yang berhubungan dengan ansietas. Selain itu, kesehatan umum individu dan 

riwayat ansietas pada keluarga memiliki efek nyata sbagai predisposisi ansietas. 

Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan 

kemampuan individu untuk mengatasi stressor.  

b. Faktor Presipitasi  

       Stressor pencetus dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. Stressor 

pencetus dapat dikelompokkan dalam dua kategori : 

1) Ancaman terhadap integritas fisik meliputi disabilitas fisiologi yang akan terjadi 

atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. 

2) Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan indentitas, harga diri, dan 

fungsi social yang terintegrasi pada individu. 

D. HIV-AIDS 

1. Pengertian  

AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome   

didefinisikan sebagai bentuk paling berat yang disebabkan oleh infeksi virus HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) dengan menyerang jenis sel darah putih yang 

menangkal infeksi. Sel darah putih ini termasuk limfosit yang disebut T4 atau sel T 

penolong (T helper) atau juga sel CD4. HIV disebabkan oleh sekelompok virus yang 

tergolong ke kelompok retrovirus subkelompok lentivirus dikarenakan  virus ini dapat 

membentuk DNA dari RNA virus, sebab mempunyai enzim transkiptase reverse. 
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Enzim ini yang akan menggunakan RNA virus sebagai template membentuk DNA 

sehingga berintegrasi dalam kromosom inang (host) kemudian bekerja sebagai dasar 

untuk replikasi HIV atau dapat juga dikatakan mempunyai kemampuan mengcopy 

cetak materi genetik diri di dalam materi genetik sel-sel yang ditumpanginya 

sehingga melalui proses ini HIV dapat mematikan sel-sel T4. (Hidayat,2012). 

AIDS bukan suatu penyakit tetapi kumpulan gejala penyakit disebabkan oleh 

infeksi  mikroorganisme serta keganasan lain akibat menurunya daya tahan atau 

kekebalan tubuh. AIDS terjadi ketika limfosit dan sel-sel darah putih mengalami 

kerusakan sehingga melemahkan sistem pertahanan tubuh, ketika sistem pertahanan 

alami tubuh lumpuh maka orang yang terinfeksi HIV/AIDS akan meninggal karena 

suatu penyakit (disebut penyakit sekunder) yang seharusnya dapat dibasmi oleh tubuh 

apabila sistem pertahanan tubuh individu masih baik (Akmal,dkk, 2010). 

 

2. Pengertian ODHA 

ODHA merupakan singkatan dari Orang Dengan HIV-AIDS yakni sebagai 

pengganti istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa seseorang secara 

positif dengan diagnosa medis sudah terinfeksi HIV. HIV merupakan  kepanjangan 

dari human immunodeficiency virus, yakni suatu virus yang menyerang kekebalan 

tubuh dimana sistem tubuh yang secara alamiah berfungsi melawan penyakit dan 

infeksi (Nurbani, 2013). 
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E. Konsep Asuhan keperawatan dengan pemberian terapi menulis ekspresif 

dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi ansietas pada 

ODHA 

 

1. Pengkajian  

Ansietas merupakan  Kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap 

obyek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan 

individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. SDKI/PPNI (2016)  

adapun data pengkajian ansietas sebagai berikut :  

a. Tanda dan gejala mayor pada subjek ansietas  

1) Data Subjektif  

a) Merasa bingung  

b) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi 

c) Sulit berkonsentrasi  

2) Data Onjektif 

a) Tampak gelisah  

b) Tampak tegang  

c) Sulit tidur 

b. Tanda dan gejala minor pada subjek ansietas 

1) Data Subjektif  

a) Mengeluh pusing  

b) Anoreksia 

c) Palpitasi  
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d) Merasa tidak berdaya  

2) Data Objektif 

a) Frekuensi nafas meningkat  

b) Frekuensi nadi meningkat  

c) Tekanan darah meningkat 

d) Diaphoresis 

e) Tremor 

f) Muka tampak pucat  

g) Suara bergetar  

h) Kontak mata buruk  

i) Sering berkemih  

j) Berorientasi pada masa lalu 

 

2. Diagnosa Keperawatan  

Diagnosis keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respons subjek 

terhadap masalah kesehatan. Tujuan diagnosa adalah untuk mengidentifikasi respon 

individu, keluarga, komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan 

(PPNI,2016).  

Menurut SDKI/PPNI (2016), rumusan diagnosa ansietas yaitu :  

Problem  : Ansietas  

Etiologi  : Harga Diri Rendah  
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Simptom   : Merasa bingung, merasa khawatir, sulit 

berkonsentrasi, tampak gelisah, tampak tegang, sulit 

tidur  

Diagnosa Keperawatan  : Ansietas 

3. Perencanaan  

Perencanaan keperawatan merupakan desain spesifik dari intervensi yang disusun 

untuk membantu subjek dan mencapai kriteria hasil. Intervensi disusun berdasarkan 

komponen penyebab dari diagnosis keperawatan. 

Subjek harus meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan kecemasan dalam 

pengungkapan diri serta menggunakan kemampuan tersebut secara sadar dan 

konstruktif (Herman, 2011). Menurut Prabowo (2014) intervensi  asuhan 

keperawatan dengan gangguan ansietas yaitu :  

Tujuan umum         : Ansietas berkurang atau hilang  

TUK 1  : subjek dapat menjalin dan membina hubungan saling percaya. 

Kriteria hasil  : mampu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri  

Intervensi  :  

a. Jadilah pendengar yang hangat dan resposnive  

b. Memberikan waktu yang cukup kepada subjek untuk merespon  

c. Memberikan dukungan kepada subjek untuk mengekspresikan perasaannya 

d. Identifikasi pola perilaku subjek atau pendekatan yang dapat menimbulkan 

perasaan negative 
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e. Bersama subjek mengenali perilaku dan respon sehingga cepat belajar dan 

berkembang. 

TUK 2   : subjek dapat mengenali ansietas 

Kriteria hasil    : mengetahui tanda dan gejala ansietas 

Intervensi  : 

a. Membantu subjek untuk dapat mengidentifikasi dan menguraikan perasaanya 

b. Hubungan perilaku dan perasaanya 

c. Validasi kesimpulan dan asumsi terhadap subjek  

d. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mengalihkan dari topik yang mengancam ke 

hal yang berkaitan dengan konflik 

e. Gunakan konsultasi untuk membantu subjek mengungkapkan perasaanya 

TUK 3  : Subjek dapat memperluas kesadaranya terhadap perkembangan    

ansietas 

Kriteria hasil    : Mengetahui tingkat ansietas 

Intervensi  : 

a. Bantu subjek menjalankan situasi dan interaksi yang dapat segera menimbulkan 

ansietas 

b. Bersama subjek meninjau kembali penilaian subjek terhadap stressor yang 

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik  

c. Kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu yang relevan  

TUK 4  : Subjek dapat menggunakan mekanisme koping  

Kriteria hasil  :  Mampu mengatasi ansietas  

Intervensi : 
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a. Gali cara subjek mengurangi kecemasan di masa lalu  

b. Tunjukkan akibat maladaptif dan destruktif 

c. Dorong subjek untuk menggunakan respon koping adaptif yang dimilikinya 

d. Bantu subjek untuk menyusun kembali tujuan hidup, memodifikasi tujuan, 

menggunakan sumber dan menggunakan koping yang baru 

e. Melatih subjek dengan menggunakan kecemasan sedang  

f. Beri aktivitas fisik untuk menyalurkan energinya  

g. Libatkan pihak yang berkepentingan sebagai sumber dan dukungan sosial dalam 

membantu subjek menggunakan koping adaptif yang baru  

TUK 5  : Subjek dapat menggunakan terapi menulis ekspresif dalam 

pengungkapan diri  

Kriteria hasil : Mampu menerapkan pemberian terapi menulis ekspresif dalam 

pengungkapan diri (Self Disclosure) 

Intervensi :  

a. Ajarkan subjek terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri untuk 

mengatasi kecemasan  

b. Dorong subjek untuk menggunakan terapi menulis ekspresif dalam 

pengungkapan diri untuk mengatasi  kecemasan  

 

4. Pelaksanaan  

Pelaksanaan atau implementasi keperawatan merupakan komponen dari proses 

keperawatan yang merupakan kategori dari perilaku keperawatan dimana tindakan 
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yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan 

keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter dan Perry, 2005). 

Pelaksanaan adalah tindakan keperawatan merupakan aplikasi dari rencana yang 

telah disusun sebelumnya dimana tujuan dari pelaksanaan ini adalah memenuhi 

kebutuhan subjek secara optimal. Pelaksanaan tindakan dalam kasus sudah dapat 

dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan ada beberapa tindakan yang tidak bisa 

dilaksanakan karena disesuaikan dengan keadaan ruangan serta keterbatasan waktu 

peneliti dalam perawatan subjek (Doengos dan Carpenito, 2012).   

Adapun standar prosedur operasional terapi menulis ekspresif dalam 

pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi kecemasan pada ODHA adalah 

sebagai berikut: 

a. Pra Interaksi 

1) Mengecek program terapi medik 

Petugas kesehatan yang bertugas untuk memberikan terapi menulis ekspresif 

dalam pengungkapan diri (Self Disclosure), sebelumnya wajib mengecek catatan 

terapi medik di les subjek .  

2) Mempersiapkan perlengkapan serta lingkungan 

Pelengkapan yang disiapkan yaitu alat tulis meliputi : buku, pensil, pulpen, 

penghapus, spidol, dan pensil warna. Lingkungan yang nyaman dan tenang akan 

mempermudah pemberian terapi. 

b. Tahap Orientasi  

3) Mengucapkan salam terapiutik 

Mengucapkan selamat pagi, selamat siang atau selamat sore kepada pasien. 
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4) Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan 

Petugas kesehatan yang bertugas memberikan terapi wajib memperkenalkan 

identitas diri serta tujuan pemberian terapi. 

5) Melakukan validasi 

Melakukan validasi dengan menanyakan kecemasan yang dirasakan pasien. 

6) Melakukan kontrak waktu 

Melakukan kontrak waktu, tempat dan topik dalam pemberian terapi. Waktu yang 

dibutuhkan untuk memberikan terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri 

(Self Disclosure) yaitu 30 menit. 

c. Tahap Kerja 

7) Menjelaskan langkah-langkah tindakan pemberian terapi kepada pasien 

Sebelum memberikan terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self 

Disclosure), petugas yang memberikan terapi ini wajib menjelaskan urutan prosedur 

dengan benar.  

8) Memberikan subjek untuk bertanya sebelum pemberian terapi 

Memberikan kesempatan kepada subjek untuk menanyakan hal-hal yang kurang 

dipahami sebelum pemberian terapi.  

9) Menanyakan keluhan utama subjek   

Tanyakan apa saja keluhan yang selama ini dirasakan subjek ketika dinyatakan 

positif HIV/AIDS hingga berstatus ODHA serta keluhan utama yang saat ini 

dirasakan secara fisik dan psikologis. 

10) Bantu subjek dalam memilih posisi yang nyaman ketika pemberian terapi. 
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Tanyakan kepada subjek posisi apa yang diinginkan agar nyaman saat 

melaksanakan terapi menulis ekspresif. 

11) Jaga privasi subjek serta memulai pemberian terapi dengan baik 

Menghormati privasi subjek saat pemberian terapi sesuai kontrak waktu yang 

telah disepakati kepada subjek untuk mengekspersikan melalui tulisan dengan 

mempergunakan perlengkapan alat tulis yang telah dipersiapkan dalam 

pengungkapan diri. 

12) Menetapkan perubahan perilaku atau fisiologi 

Saat pemberian terapi, petugas dapat menetapkan perubahan yang dialami 

subjek seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi serta mengurangi kecemasan. 

13) Mengamati ketertarikan subjek terhadap pemberian terapi menulis ekspresif 

dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) 

Selama pemberian terapi, petugas dapat mengamati apakah terapi ini bermanfaat 

bagi pasien. 

14) Setelah waktu pemberian terapi selesai, tanyakan kepada subjek apakah bersedia 

berbagai mengenai apa saja hal yang di ungkapkan melalui pemberian terapi 

menulis ekspresif. 

d. Terminasi  

1) Mengevaluasi pengungkapan diri melalui pemberian terapi menulis ekspresif 

serta tingkat kecemasan setelah pemberian terapi. 

2) Merapikan perlengkapan yang telah digunakan setelah pemberian terapi 

3) Mengakhiri kegiatan dengan salam dan terimakasih 

e. Dokumentasi 
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5. Evaluasi  

Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan 

keperawatan pada pasien. Evaluasi ini harus dilakukan terus menerus pada respons 

kecemasan terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan (Direja,2011).  

Indikator keberhasilan dalam terapi ini untuk menurunkan ansietas meliputi 

respon subjektif subjek terhadap keperawatan yang telah dilaksanakan dan respon 

obyektif subjek terhadap keperawatan yang dilaksanakan. Berikut ini indikator 

keberhasilan terapi untuk menurunkan ansietas menurut (SDKI/PPNI, 2016) 

Evaluasi asuhan keperawatan di dokumentasikan dalam bentuk Subjektif, 

Objektif, Assessment, Planning (SOAP) meliputi:    

S : Subjek mengatakan mengetahui ansietas , subjek tidak mengeluh pusing serta 

subjek mengatakan ansietas berkurang. 

O : Subjek mampu menerapkan  terapi menulis ekspresif dalam pengungkapan diri 

(Self Disclosure) untuk mengatasi ansietas, ansietas berkurang dari skor 56 

menjadi <14, tekanan darah normal 120/80 mmHg, Nadi Normal 60-100x/menit, 

respirasi normal16-24x/menit. 

A : Tujuan tercapai apabila respon subjek sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang 

telah ditentukan. 

P  : Pertahankan kondisi subjek apabila tujuan tercapai, lanjutkan perencanaan 

apabila terdapat  tujuan yang belum dicapai oleh subjek  


