
 

 

xii 

 

ABSTRAK 

Ni Luh Indah Desira Swandi, 1114141530101, Efektivitas Terapi Kognitif 
Perilaku untuk Menurunkan Depresi pada Gay dengan HIV/AIDS di Yayasan X 
Surabaya, Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 2017 
X + 240 halaman, 117 lampiran 
 

Kasus HIV/AIDS di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. 
Peningkatan kasus HIV/AIDS di Jawa Timur lebih banyak pada gay atau pada 
kaum laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki. Gay dengan HIV/AIDS 
mengalami berbagai permasalahan baik secara fisik, maupun psikososial. Secara 
fisik, gay dengan HIV/AIDS akan sangat rentan terhadap berbagai penyakit 
karena sistem kekebalan tubuh menurun. Secara psikologis, gay dengan 
HIV/AIDS seringkali mengucilkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri 
(Nursalam, 2007). Orang dengan HIV/AIDS seringkali mendapatkan stigma 
negatif dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut yang 
menyebabkan gay dengan HIV/AIDS rentan mengalami depresi (Lee, Oliffe, 
Kelly, & Ferlatte, 2017).  

Depresi menurut Beck (1967) terjadi karena adanya skema negatif atau 
pandangan negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan. Terapi kognitif 
perilaku diberikan kepada gay dengan HIV/AIDS yang mengalami depresi untuk 
merubah pikiran-pikiran negatif atau irasional menjadi pemikiran yang lebih 
positif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas terapi kognitif 
perilaku untuk menurunkan depresi pada gay dengan HIV/AIDS di Yayasan X 
Surabaya. Intervensi yang digunakan adalah terapi kognitif perilaku yang 
melibatkan tiga orang gay dengan HIV/AIDS yang mengalami depresi. Desain 
penelitian yang digunakan adalah single subject research yaitu reverse AB. Data 
dianalisis dengan analisis visual dan analisis nonparametrik Wilcoxon sign rank 
test. Intervensi yang diberikan adalah sebanyak 6 sesi. Hasil penelitian melalui 
analisis visual menunjukan terdapat penurunan depresi pada gay dengan 
HIV/AIDS. Nilai signifikanisi dengan Uji Wilcoxon adalah 0,109>0,05 
menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, pengukuran effect 
size menunjukan angka 0,926 yang berarti adanya pengaruh yang besar 
intervensi yang diberikan terhadap penurunan tingkat depresi. Masing-masing 
subjek dapat melakukan tugas-tugas dalam terapi dan mampu melakukan 
perubahan pikiran negatif menjadi lebih positif.  
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