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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Dimulai tanggal 5 Juni 1981 Mortability and Mortality Weekly Report (MMWR) 

pertama kali menggunakan istilah AIDS untuk laporan penyakit Pneumocytis Carinii 

Pneumonia (PCP) yang ditemukan di Los Angeles dari bulan Oktober 1980 sampai 

1981 ( Wartono, 1990:1). Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) oleh 

masyarakat umum di anggap sebagai suatu penyakit yang cukup menakutkan dan 

merupakan isyarat atau vonis, bahwa si pengidap penyakit tersebut dengan tidak 

mengabaikan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa telah dipastikan akibatnya akan 

meninggal dunia, karena sampai saat ini penyakit AIDS belum ada obatnya dan 

belum ada vaksin pencegahnya.  

Istilah AIDS secara resmi di terima dan di gunakan oleh Centeres Disease 

Control (CDC) Amerika Serikat mulai tanggal 14 September 1982. Pada 1 Januari 

1983 telah dilaporkan sebanyak 1.285 kasus AIDS di Amerika Serikat. Pada 20 Mei 

1983 Luc Montagnier dari Institute Pasteur, Perancis dapat mengisolasi Human Retro 

Virus dari penderita AIDS, individu memberi nama Lymphadenopathy Associated 

Virus (LAV). Kemudian tanggal 14 Mei 1984 artikel yang ditulis oleh Robert Gallo 

dari AS yang juga menyatakan dapat mengisolasi virus dari penderita AIDS dan 

menamakannya Human T Cell Leukemia Virus Type III (HTLV-III), virus ini identik 
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dengan LAV. Pada tahun 1986 atas kesepakatan internasional nama virus ini diubah 

menjadi Human Immunodefiency Virus (HIV) (Wartono, 1990:2). 

Para ilmuwan meyakini bahwa HIV/AIDS berasal dari Afrika Sub-Sahara selama 

abad ke-20. Diperkirakan pada tahun 1940 (spekulasi) terjadi perpindahan virus HIV 

dari kera hijau Afrika Cercopithecus Aethiop ke manusia. Dua puluh tahun kemudian, 

tahun 1960 (spekulasi) pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk Afrika 

Tengah berjalan cepat menyebabkan ikut menyebarnya HIV tanpa disadari, karena 

memang sedikitpun tak tahu adanya penyakit itu. Kemudian selama 10 tahun 

penyakit ini dibawa ke berbagai tempat di Eropa, Karibia, dan Amerika Serikat. Dan 

akhirnya kini penyakit itu menyebar ke hampir seluruh dunia (Wartono, 1990:2). 

AIDS disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV 

menyerang sel-sel darah putih yaitu suatu sistem kekebalan tubuh manusia yang 

berfungsi menangkal infeksi dan pada akhirnya dapat menimbulkan AIDS (Sabrawi, 

Kamil, & Maclaren, dalam Venus 1996:50). HIV AIDS juga terkait dengan 

penggunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang melalui suntikan yang tidak 

dijamin kebersihannya, sehingga AIDS mudah ditularkan melalui alat suntik yang 

kotor diantara para pencandu, meluas sampai masyarakat, ataupun karena keteledoran 

rumah sakit pada saat melakukan tranfusi darah dari ibu yang terinfeksi HIV pada 

bayi, dan melalui air susu ibu (Halim,1995; Syahlan, 1997; Mawie, 1998). 

AIDS telah menjadi ancaman bagi masyarakat sejak tahun 1980. Seiring dengan 

perjalanan waktu, penyakit ini semakin banyak memakan korban . World Health 

Organization (WHO) dan Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
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memperkirakan sekitar 36 juta orang terinfeksi HIV pada akhir tahun 2000, 

diantaranya terdapat 34,7 juta orang dewasa dan 1,4 juta anak berusia kurang dari 15 

tahun. Data statistik kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai Maret 2008 oleh 

Departemen Kesehatan RI melaporkan bahwa dalam triwulan Januari sampai dengan 

Maret 2008 telah mendapat tambahan 64 penderita infeksi HIV, sehingga secara 

kumulatif penderita infeksi HIV dari 1 Juli 1987 deangan 31 maret 2008 adalah 6130 

kasus. Sehingga total jumlah HIV/AIDS adalah 17998 dengan kematian 2486 

penderita. 

Penyakit ini menyebar kemana saja di propinsi-propinsi Indonesia. Penderita 

HIV/AIDS di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia (Putri & Sukma, 2008). 

Hingga September 2007, di Jakarta sendiri sudah ada 2565 pengidap HIV/AIDS. 

Penularan yang utama dari penyakit HIV/AIDS adalah melalui hubungan seks dengan 

para pengidap HIV sehingga sulit untuk melakukan pencegahannya. Di samping itu 

menurut ahli kedokteran, penyakit AIDS ini penularannya dan penyebarannya sangat 

cepat. Penularan dan penyebaran virus HIV sebagian besar terjadi pada kelompok 

usia produktif ( 20 – 39 tahun ). Di samping kelompok usia lainnya kemungkinan 

besar di kalangan pemuda penularannya dapat juga melalui jarum suntik morpin yang 

dipakai bergantian, pembuatan tattoo, yang semuanya harus diwaspadai (Wartono, 

1992:2-3). 

Banyak masyarakat yang menganggap datangnya penyakit yang sangat 

mematikan dan sulit diobati seperti AIDS adalah peringatan dan bahkan adalah 

hukuman dari Tuhan akibat dosa-dosa yang diperbuat manusia, karenanya tidak 
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mengherankan jika pada awal berjangkitnya penyakit ini adalah pengingkaran yang 

amat kuat, tidak hanya dari masyarakat awam tapi juga dari kalangan pemerintah dan 

otoritas kesehatan. Namun belakangan, ketika yang terjangkit tidak hanya mereka 

yang di anggap berperilaku “menyimpang”, tetapi juga bayi-bayi yang dilahirkan oleh 

ibu berstatus orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan mereka yang menerima transfuse 

darah yang tercemar HIV (Zubairi, 2000:8). 

Stigma dan diskriminasi dialami oleh ODHA dan ini dapat terlihat dari banyaknya 

ODHA yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang diminta untuk mengundurkan diri, 

ada yang dikucilkan dari keluarganya, ada pula yang ditolak rumah sakit sewaktu 

ODHA memerlukan rawat inap. Ada juga ODHA yang statusnya HIV-nya dibuka di 

media massa tanpa seijin yang bersangkutan. Juga ada ODHA perempuan yang hamil 

yang ditolak oleh lingkungannya, sehingga terpaksa pergi ke Jakarta untuk 

melahirkan karena tidak diperbolehkan melahirkan di desanya ataupun di kota 

terdekat (Zubairi, 2000:165). 

Setelah individu terinfeksi HIV, individu akan mengalami masa tanpa gejala yang 

cukup panjang yaitu 5 – 10 tahun. Cukup banyak orang yang terinfeksi tidak 

menyadari bahwa dalam tubuhnya terdapat HIV. Individu tidak merasa adanya 

kelainan fisik tertentu dan dapat bekerja seperti biasa. Bila pada tes darah 

ditemukannya hasil positif barulah individu tahu bahwa ia telah terinfeksi HIV 

(Samsuridjal, 2000:11). 

Individu yang mengetahui dalam tubuhnya ada HIV pada mulanya merasa amat 

ketakutan dan putus asa. Individu akan merasa segera meninggal dan seluruh masa 
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depannya sirna. Sebagaimana dalam menghadapi penyakit berat lainnya maka 

biasanya ODHA juga akan mengalami proses menolak, marah, tawar menawar, 

depresi, dan menerima kenyataan. Rasa kesedihan yang amat sangat dapat 

menimbulkan sikap menyerah, ditambah lagi dengan penderitaan fisik maka beberapa 

ODHA mulai memikirkan kemungkinan mempercepat kematian (Samsuridjal, 

2000:12). 

Hidup dan mati adalah suatu proses hidup yang harus dijalani oleh semua 

manusia. Kematian merupakan suatu kenyataan yang hakiki bahwa manusia pasti 

terjadi kematian. Namun di sisi lain, manusia tidak mampu menghindar atau 

meniadakan kematian tersebut. Melalui teknologi yang semakin canggih, seperti 

ditemukannya alat-alat baru yang dapat menyembuhkan segala atau berbagai penyakit 

manusia memang mempunyai kapasitas untuk menunda terjadinya kematian. Namun 

cepat atau lambat, kematian akan datang menghampiri manusia. Sedangkan pada 

penderita HIV/AIDS, penyakit yang individu derita belum ada obatnya sampai 

sekarang dan hampir semua pengidap HIV/AIDS akan meninggal dalam 5 tahun 

setelah gejala pertama. 

Manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian dan ini 

merupakan misteri. Hal ini disebabkan karena tidak ada seorang pun yang telah 

mengalami kematian yang masih merupakan misteri tersebut, terdapat hal lain 

sehubungan dengan kematian. Kesadaran akan kematian ini hanya dimiliki oleh 

manusia, dan tidak dimiliki oleh spesies lainnya. Fromm mengatakannya sebagai 

berikut: “Man is the only animal that finds his own existence a problem which he has 
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to solve and from which he can not escape in the same sense, man is the only animal 

who knows he must die.” (Erich Fromm, 1998:23). Dengan kata lain, manusia mampu 

merasakan insting kematian dan menganggap kematian adalah kehancuran 

eksistensinya di dunia ini. 

Kesadaran ini merupakan salah satu perbedaan kualitas manusia dibandingkan 

dengan spesies lainnya. Pada spesies lain, misalnya gajah, secara instinktif gajah 

mengetahui bahwa tidak lama lagi akan meninggal. Gajah yang akan mati itu menarik 

diri dari rombongannya, pergi ke sutau tempat dan mati di tempat tersebut. Walaupun 

spesies lain secara instinktif mengetahui saat menjelang kematiannya, hanya spesies 

manusia yang mampu memikirkan, merenungkan, dan menghayati kematian dirinya. 

Menurut Louis Leacy (1996), “kesadaran manusia mengenai kematian dirinya ini 

masih berupa ketakutan. Hal ini terjadi sehubungan dengan ketidakjelasan akan apa 

yang ada dan apa yang terjadi setelah kematian tersebut.” 

Menurut Elisabeth Kubbler S (1998:3) “ketika menengok masa lampau dan 

mempelajari budaya serta masyarakat kuno, individu akan terkesan mengetahui 

bahwa kematian tidak disukai, dan hal ini dapat dimengerti sepenuhnya dan mungkin 

dapat dijelaskan dengan anggapan dasar bahwa, dalam alam tak sadar, kematian tidak 

pernah individu inginkan.” 

Pembicaraan mengenai topik kematian dalam kehidupan sehari-hari juga masih 

dianggap sebagai hal yang tabu. Karenanya, pembicaraan mengenai topik kematian 

seringkali dihindari. Melanie Klein menyatakan bahwa dengan menghindari 

pembicaraan mengenai kematian, individu sebenarnya berusaha untuk menghindari 
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ketakutan akan kematian. Melanie mengatakannya demikian: “Death thought and 

conversations about death are usually treated as “taboo”, we tend to avoid any 

mention of death. In this way, we areable to avoid conscious or unconscious fears we 

way have concerning the subject” (Klein, 1979:11). 

Tabu dalam pembicaraan mengenai kematian masih dirasakan hingga dekade 

tahun ‘90an. Hal ini tersirat dalam apa yang diungkapkan oleh Papalia dan Olds 

(1992:531) bahwa “Most people today have a great deal of troule coming to terms 

with the meaning of death. We need a more positive and acceptance of the reality of 

death as a natural and expected phase of life”. Walaupun manusia menyadari bahwa 

dirinya akan menghadapi kematian, namun dapat terjadi penolakan terhadap kematian 

tersebut. 

Menurut Fowles (1964) penolakan ini dapat disebabkan oleh dua hal. Hal pertama 

adalah kematian mengakhiri kehidupan manusia secara premature. Premature disini 

berarti bahwa kematian dianggap tiba terlalu dini padahal masih banyak keinginan, 

cita-cita, maupun ambisi yang belum tercapai. Hal kedua adalah individu tidak 

memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa yang sebenarnya ada di balik kematian 

itu sendiri. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kecemasan akan 

kematian. 

Kecemasan akan kematian (death anxiety) merupakan istilah yang dicetuskan 

oleh Templer (1971). Sementara tokoh lain menyebutnya sebagai ketakutan akan 

kematian atau “fear of death” (Kravetz, 1983). Kedua istilah tersebut mengandung 
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suatu pengertian yang sama, yaitu adanya perasaan tidak menyenangkan atau tidak 

nyaman bila seseorang memikirkan secara mendalam mengenai kematian dirinya. 

Becker (dalam Venus, 1998:24) mempunyai pendapat yang berbeda tentang 

kecemasan akan kematian, yaitu: “is among the many theoristis who believe that the 

anxiety of death is a major motivator of all behaviour, when the fear of deth is 

channeled properly, it can be motivating force to propel individual into phenomenal 

achievement would transcend their physical mortality” .  

Pendapat Becker membuktikan bahwa kecemasan akan kematian tidak selalu 

menyebabkan dampak negatif pada setiap individu, karena kecemasan akan kematian 

dapat menjadi motivasi di dalam diri individu mencapai suatu prestasi untuk 

menggapai cita-citanya dan ini semua melebihi dari kematian fisik. 

ODHA dengan kemauan yang terus mau hidup walaupun individu mengetahui 

bahwa pengidap HIV/AIDS tidak akan hidup lama. Melihat dari kemauan hidup yang 

kuat menjadi ciri dari banyak ODHA, ini menurut kelompok penelitian dari berbagai 

tempat. Dari hasil penelitian menemukan bahwa di antara ODHA banyak yang 

menyatakan “...hidup dengan HIV adalah lebih baik daripada sebelum individu 

terinfeksi”.  Sebagian besar penelitan yang mengamati mutu hidup ODHA 

menggunakan perangkat status kesehatan untuk mengukur dampak penyakit terhadap 

fungsi fisik atau kesehatan jiwa (Joel. T, 1999:6). 

Sebagian ODHA menerima kenyataan bahwa individu akan meninggal dalam 

waktu yang dekat dan dengan tenang menghadapinya. Waktu yang sedikit menjelang 
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kematiannya dipergunakan untuk menulis surat wasiat, merencanakan pemakaman, 

dan lain-lain (Sumaridjal, 2000:12). 

Dapat disimpulkan bahwa saat dimana manusia menghadapi penyakit yang belum 

ada obatnya seperti HIV/AIDS dengan sikap positif dan memandang masalah yang 

dihadapi dengan menjadikannya lebih baik dengan motivasi menjadikan hidupnya 

lebih baik lagi setelah ODHA di diagnosis HIV positif. Semua tergantung individu 

dalam memandang kematian itu seperti apa. Apakah akan jadi sebuah momok yang 

menakutkan atau sebagi motivasi untuk menjadikan hidup individu lebih baik lagi. 

Berawal dari kesan yang mendalam pada saat di ajak teman untuk menjadi 

relawan di sebuah LSM Yayasan AIDS Indonesia, disana penulis mendapat banyak 

pengetahuan tentang AIDS dan melihat secara langsung seperti apa ODHA itu sendiri 

di Yayasan Pelita Ilmu. Seseorang yang terinfeksi HIV yang nampak begitu sehat 

mendapat perlakuan seperti di atas, hidup dalam kesepian dan kesendirian membuat 

peneliti tertarik untuk melihat dan meneliti sejauh mana ODHA dapat mengatasi 

kecemasan akan kematian setelah di diagnosis HIV. Terlebih lagi bagi ODHA yang 

sudah dapat menerima realita bahwa dirinya mengidap HIV, virus penyebab AIDS, 

bagaimana cara individu mengalami berbagai tekanan baik dari dalam diri individu 

maupun orang lain disekitarnya dalam mengatasi dan menjalani sisa hidup 

individunya. 

Untuk diketahui, lebih dari 75% ODHA di Indonesia berusia kurang dari 39 

tahun, artinya usia produktif. Dengan perlindungan hak-hak ODHA, termasuk hak 

untuk mendapatkan perawatan dan dukungan, maka kualitas hidup dan harapan hidup 
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ODHA membaik, dan sebagian besar waktunya dapat dipakai untuk bekerja normal 

dan berprestasi (Nurul A dalam Zubairi, 2000:166). 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang dapat diteliti dari masalah HIV/AIDS antara lain, 

penularan dan penyebarannya yang cepat dan belum ada obatnya, ketidaktahuan 

masyarakat dan keluarga yang tidak mau menerima ODHA , sikap ODHA sendiri 

yang merasa dikucilkan, merasa shock, terpukul, perasaan tidak aman, takut akan 

kematian membuat mereka mengalami hambatan dalam sosialisasi dan berinteraksi 

baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Individu yang menerima hasil diagnosis 

penyakit kronis maupun HIV/AIDS mengalami kecemasan akan kematian dan ingin 

mengetahui bagaimana ODHA menghadapi kecemasan akan kematian itu dengan 

sikap positif atau negative. 

Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1) Apa pandangan ODHA mengenai kematian? 

2) Jenis kecemasan seperti apa yang dialami ODHA dalam menghadapi 

kematian? 

3) Bagaimana pengaruh kecemasan akan kematian pada hidup ODHA? 

4) Bagaimana cara ODHA menghadapi kecemasan akan kematian? 

5) Seperti apa pengaruh konseling HIV/AIDS terhadap ODHA dalam 

menghadapi kecemasan akan kematian? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh data tentang  pandangan ODHA mengenai kematian. 

2. Memperoleh data tentang jenis-jenis kecemasan yang dialami ODHA dalam 

menghadapi kematian. 

3. Mengetahui pengaruh kecemasan akan kematian pada hidup ODHA. 

4. Memperoleh data tentang cara ODHA menghadapi kecemasan akan kematian. 

5. Mengetahui pengaruh konseling HIV/AIDS pada ODHA dalam menghadapi 

kecemasan akan kematian. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mengkaji apa pandangan 

ODHA mengenai kematian. Selain itu, peneliti bisa mempunyai gambaran mengenai 

kecemasan akan kematian pada diri ODHA dan pengaruh kecemasan akan kematian 

pada hidup ODHA dan cara mengatasi kecemasan akan kematian sebagai motivasi 

untuk menjadikan hidup ODHA menjadi lebih baik dalam sisa hidupnya. Peneliti 

juga dapat mengupayakan tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi 

kecemasan akan kematian. 

2) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran bagi dunia psikologi dalam 

pendekatan yang tepat kepada ODHA yang mengalami kecemasan akan kematian, 
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sehingga dapat memberikan bimbingan konseling yang tepat pula sebagai upaya 

untuk meningkatkan semangat hidup ODHA. 

 
E. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami situasi tertentu dengan 

cara mendalami gejala yang ada serta menginterpretasikan masalahnya berdasarkan 

temuan yang ada di lapangan. 

Terdapat beberapa pendekatan yang menunjang penelitian kualitatif, salah 

satunya adalah pendekatan analisis eksistensial yaitu suatu metode atau pendekatan 

yang digunakan untuk mengungkap seluruh eksistensi individu secara utuh dan 

menyeluruh (Abidin, 2007). 

Dalam analisis eksistensial, diterapkan sebuah metode fenomenologi untuk 

menjelaskan eksistensi dan pengalaman subjek yang diselidiki. Fenomenologi 

berusaha memahami gejala-gejala (Hall & Lindzey, 1993). Yang khas dari 

fenomenologi adalah bahwa gejala yang hendak diselidiki itu haruslah berupa gejala 

yang ”murni” atau ”asli”. Artinya, gejala tersebut jangan dicampurbaurkan dengan 

gejala lain yang tidak berhubungan, atau diinterversi oleh interpretasi-interpretasi lain 

yang berasal dari kebudayaan, kepercayaan, atau bahkan dari teori-teori dalam ilmu 

pengetahuan yang telah peneliti miliki sebelumnya. 

 Dalam reduksi fenomenologis, peneliti menyimpan dalam tanda kurung semua 

konsep atau teori yang berkenaan dengan gejala yang diselidiki. Teknis reduksi ini 
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disebut transendetal dimana reduksi fenomenologis menyingkap ego dan gejala 

karena reduksi fenomenologis membawa peneliti ke dunia fenomena (Moustakas, 

1994). Dalam reduksi eiditis, peneliti berupaya menangkap gejala yang sangat 

esensial dan hal-hal yang berhubungan secara esensial dengan gejala yang dimaksud, 

meski secara fisik seolah-olah berhubungan. 

 

 

F. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Yayasan Pelita Ilmu Jakarta. Alasan dilakukan 

penelitian di lokasi ini karena Yayasan Pelita Ilmu adalah pusat penampungan ODHA 

dari berbagai latar belakang penularannya. 

Subjek penelitian ini adalah seseorang yang berusia antara 20-39 tahun karena 

pada kelompok usia inilah yang paling banyak mengidap HIV/AIDS di Indonesia 

(Suara Merdeka, 2007). Alasan dipilihnya ODHA dari berbagai latar belakang 

penularannya dikarenakan untuk membedakan kecemasan yang dirasakan oleh 

ODHA dalam menghadapi kematian. 

Ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif dengan menggunakan studi 

kasus dengan dua subjek penelitian, yaitu individu penderita HIV/AIDS. Ada 

beberapa pertimbangan mengapa peneliti menggunakan dua subjek penelitian. 

Pertama, penelitian ini bersifat studi kasus, karena itu tidak diperlukan subjek 

penelitian yang banyak selain memperkaya kasus yang diteliti. Hasil analisis bukan 

dalam rangka untuk digeneralisasi namun justru esensi dan kekhasan dari subjek yang 
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digali secara kualitatif. Kedua, fenomena penderita HIV/AIDS merupakan masalah 

yang masih bersifat rahasia dan sangatlah tertutup sehingga tidak mudah untuk 

mendapatkan subjek yang banyak. Ketiga, berapun jumlah subjek penelitian ini yang 

diselidiki dunianya tetap sama, yaitu dunia penderita HIV/AIDS. 

 


