
SKRIPSI 

 

HUBUNGAN TINGKAT SELF EFFICACY DAN DUKUNGAN SOSIAL 

TEMAN SEBAYA DENGAN PENERIMAAN DIRI KLIEN HIV POSITIF 

DI PUSKESMAS DUPAK SURABAYA 

PENELITIAN DESKRIPTIF KORELASIONAL 

 

 

Oleh: 

MEY SELVI YANTI 

NIM. 131311133065 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2017 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



ii 

 

SKRIPSI 

HUBUNGAN TINGKAT SELF EFFICACY DAN DUKUNGAN SOSIAL 

TEMAN SEBAYA DENGAN PENERIMAAN DIRI KLIEN HIV POSITIF 

DI PUSKESMAS DUPAK SURABAYA 

  

PENELITIAN DESKRIPTIF KORELASIONAL 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)  

pada Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan UNAIR 

 

 

 

Oleh : 

MEY SELVI YANTI 

 NIM : 131311133065  

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

SURABAYA 

2017 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



iii 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



iv 

 

HALAMAN PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN 

AKADEMIS 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



v 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



vi 

 

MOTTO 

 

 

 

Fa inna ma’al ‘usri yusra, Inna ma’al ‘usri yusra  

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan (5), sesungguhnya 

bersama kesulitan itu kemudahan (6).” (Q.S Al- Insyirah : 5-6) 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum 

itu sendiri yang mengubah apa yang pada diri mereka.” (QS 13:11) 

 

 

“Always do your best, and let God do next.” 
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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF SELF EFFICACY AND SOCIAL 

PEER SUPPORT WITH SELF-ACCEPTANCE HIV-POSITIVE CLIENTS 

AT PUSKESMAS DUPAK SURABAYA 

 

By: Mey Selvi Yanti 

 

Introduction: Self-acceptance is an attitude of individuals to accept the reality 

and actualization of their live especially about HIV status. Many factors can be 

affected i.e. self efficacy which are intimately connected with a self-assurance. 

This theory begins from what they thought, sure, and taste that will affect how 

they behave. Social support as a eksternal factor of the individual can also affect 

the acceptance of the self with reduce the psychological burden of people living 

with HIV  Methods: the purpose of this research was to identify the relationship 

between the level of self efficacy and social support with self-acceptance HIV-

positive clients. The design of this research uses descriptive corelational study. 

The sample were 30 respondents HIV according the criteria of inclusion. The 

independent ofthis research are level of self efficacy and social peers support , 

whereas the dependent variables of the study is  self-acceptance. These data were 

collected through a questionnaire and analyzed by spearman’s rho test with 

p<0.05. Result: The results of this research show that there is a relationship 

between self efficacy and self-acceptance  (p = 0.019) and there is a relationship 

between peer social support with self-acceptance (p = 0.000). Discussion: 

Conclusions from this reasearch  that level of self efficacy and social support 

peers can affect the value of self-acceptance, the greater the value of self efficacy 

and social support, the greater the value of self-acceptance. 

 

Keywords: self efficacy, social peer support, self acceptance, HIV 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit HIV/AIDS saat ini masih menjadi salah satu penyakit yang 

epideminya di Indonesia menyebar dengan sangat cepat. Hal ini tidak hanya 

terjadi di Indonesia namun sudah menjadi global. Sebagian besar ODHA 

menganggap bahwa penyakit yang masih belum ditemukan obatnya ini sebagai 

penyakit kutukan sehingga menjadi ketakutan tersendiri bagi ODHA yang 

akhirnya menjadi beban psikologis mereka. Beban psikologis tentunya akan 

teratasi jika seseorang memiliki self efficacy yang tinggi. Self efficacy yang tinggi 

diharapkan mampu membuat penderita HIV bertindak positif seperti menerima 

keadaan dirinya.  

Penerimaan diri adalah suatu sikap individu untuk menerima kenyataan 

apa yang ada dalam dirinya serta mampu untuk mengaktualisasikan hidupnya 

sesuai harapannya (Supratiknya, 1995). Penerimaan diri pada ODHA sangatlah 

penting demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini merupakan kunci penting untuk 

menentukan bagaimana perilaku mereka terhadap kesehatannya. Penerimaan diri 

ini juga bisa dipengaruhi faktor luar seperti  dukungan sosial. Namun sampai saat 

ini, penerimaan diri merupakan hal tersulit yang dirasakan penderita HIV. Dalam 

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, masih banyak penderita HIV yang 

kurang menerima keadaan dirinya, sehingga mereka menutup diri dan 

mengakibatkan kurang mendapatkan dukungan sosial orang terdekatnya. Perilaku 

tersebut sudah dapat mencerminkan self efficacy yang kurang baik pada mereka. 
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Padahal, dukungan sosial ini sangat diperlukan untuk mengurangi beban 

psikologis ODHA. Masalah psikososial yang dialami penderita HIV/AIDS 

tersebut merupakan masalah terberat yang dialaminya dibandingkan beban 

fisiknya (Sarwono 2008). Hal ini membutuhkan penanganan kepada dua aspek 

masalah tersebut agar tidak mengganggu kualitas hidup mereka (Abiodun et al  

2010).  

Berdasarkan data wawancara terhadap petugas Puskesmas Dupak yang 

pada penelitian ini dijadikan sebagai lokasi pengambilan data, didapatkan data 

bahwa sekitar 80% dari klien HIV positif yang melakukan pengobatan di 

Puskesmas Dupak masih malu terhadap kondisinya, belum terbuka sepenuhnya, 

kurang percaya diri untuk berinteraksi kepada sekitarnya. Hal ini menandakan 

bahwa mereka mengalami problema pada penerimaan diri mereka.  

Peneliti juga melakukan studi pendahuluan pada tanggal 24-27 Mei 

didapatkan data bahwa  4 dari 5 responden yang diteliti yakni sekitar 80% 

mengatakan mereka masih dilema terkait penerimaan penyakit, sering merasa 

gagal dan bersalah, dan tidak memiliki keyakinan dalam mengatasi masalah 

kesehatan mereka. Satu  responden yang lain (20%) mengatakan sudah berusaha 

menerima kondisinya hanya saja masih malu dan tidak percaya diri jika 

berdekatan dengan orang lain. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan 

bahwa kelima responden (100%) masih belum memiliki sistem penerimaan diri 

yang baik.  

Berdasarkan data tersebut, sangatlah bermasalah jika seseorang mengalami 

masalah terhadap sistem penerimaan diri mereka. Hal ini dikarenakan penerimaan 

diri adalah suatu tolak ukur kesehatan psikologis mereka.  
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Data tahun 2016 mengungkapkan bahwa sekitar 36,7 juta penderita 

terjangkit HIV di seluruh dunia dan 1,1 juta diantaranya meninggal dalam 

keadaan AIDS (UNAIDS 2016). Prevalensi kejadian HIV/AIDS di Indonesia 

sampai pada Maret 2016 mencapai 198.219 jiwa dengan Jawa Timur berada pada 

urutan kedua yaitu dengan jumlah total penderitanya sekitar 26.052 jiwa. 

Surabaya sendiri masih menjadi peringkat pertama dengan jumlah penderita HIV 

terbanyak se-Jawa Timur (Kemenkes RI 2016).  

Laporan Dinas Kesehatan Surabaya (2016) mengungkapkan pada tahun 

2016 jumlah penderita mencapai 627 jiwa dengan laki-laki sejumlah 371 jiwa dan 

perempuan 256 jiwa.  

Semakin banyaknya kasus HIV Surabaya tentunya mendapatkan sorotan 

karena semakin banyak pula masalah yang nantinya akan muncul khususnya 

terkait psikologis. Perubahan ini terkait proses adaptasi mereka terhadap 

penyakitnya maupun terhadap pengobatannya yang notabene membutuhkan 

tingginya tingkat kepatuhan. Seharusnya, dalam mengatasi persoalan ini penderita 

HIV diharapkan memiliki self efficacy yang tinggi sehingga akan mempengaruhi 

pada kondisi fisik maupun psikologisnya . Penelitian ini menggunakan teori 

Bandura, yang menyatakan bahwa self efficacy bisa terbentuk melalui 

pengoptimalan 4 sumber pembentukannya yaitu enactive mastery experience, 

vicarious experience, verbal persuation dan emosional arousal (Bandura 1997).   

Self efficacy erat kaitannya dengan sebuah keyakinan diri. Teori ini dimulai 

dari apa yang ia pikir, yakin, dan rasa yang nantinya akan mempengaruhi 

bagaimana ia bertingkah laku (Resnick 2009). Keyakinan inilah yang berpengaruh 

pada perilaku klien, entah bagaimana kepatuhannya dalam pengobatan, belajar 
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menerima diri dan terbuka, manajemen stress dalam menghadapi stigma, dan lain-

lain.  

Self efficacy sendiri pada prosesnya juga dapat dipengaruhi oleh faktor luar 

seperti dukungan sosial khususnya dari teman sebaya. Kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) mendefiniskan teman sebaya sebagai sesorang yang sama-sama 

bekerja atau melakukan suatu perbuatan atau dalam istilah lain sebagi kawan, 

sahabat maupun rekan senasib. 

Data wawancara yang didapatkan peneliti dari manajer kasus HIV 

Puskesmas Dupak Surabaya  didapatkan data bahwa sebagian besar penderita HIV 

yang ditangani masih menutup diri terhadap lingkungannya, mereka masih enggan 

membuka diri terhadap siapapun mengenai status penyakitnya baik kepada teman, 

sahabat, rekan kerja atau bahkan keluarganya sendiri. Hal itu tidak menutup 

kemungkinan bahwa secara tidak langsung mereka mengisolasi diri mereka 

sendiri dari keterkaitan mereka dengan teman sebayanya. Padahal dukungan sosial 

mempunyai andil yang besar dalam kehidupan seseorang.  

Dukungan sosial juga dapat mempengaruhi self efficacy seseorang. Fitriani 

(2016) dalam penelitiannya mengungkapkan umumnya seseorang yang mendapat 

dukungan baik dari pasangan, keluarga ataupun kelompoknya mempunyai self 

efficacy yang baik, artinya ia yakin dan mampu dapat melakukan perilaku yang 

intens dan baik demi kelancaran proses pengobatan penyakitnya. Apabila 

dukungan sosial yang mereka terima tinggi, hal ini akan membuat individu 

tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, yang nantinya mungkin dapat 

berdampak pada bagaimana individu tersebut akhirnya dapat memahami 

penyakitnya dan menerima diri apa adanya.  
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Masih kurangnya penerimaan diri, dukungan sosial serta nilai self efficacy 

klien positif HIV di Puskesmas Dupak Surabaya membuat peneliti ingin 

menganalisis sejauh mana hubungan ketiga variabel tersebut pada diri klien HIV 

positif. Pemilihan lokasi penelitian di daerah tersebut dikarenakan sesuai data 

laporan dari Dinas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa 

kecamatan Krembangan, yang merupakan lokasi Puskesmas Dupak Surabaya,  

masuk dalam 3 besar kecamatan tertinggi jumlah penderita HIV. Penelitian ini 

berbasis pada teori Bandura, yang menyatakan bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh keyakinan dalam dirinya sehingga akan menentukan status 

kesehatannya. Pengambilan data di puskesmas akan memudahkan peneliti dalam 

menjangkau keseluruhan responden secara bersamaan. Instrumen penelitian ini 

menggunakan 3 alat ukur, yaitu kuisioner HIV-Self Efficacy yang merupakan 

kuisioner yang dibuat oleh Shively et al, (2002) yang dibuat untuk mengukur self 

efficacy dalam memanajemen penyakit HIV , kuisioner social provision scale 

untuk mengukur dukungan sosial individu, serta kuisioner pengukuran 

penerimaan diri.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

apakah ada hubungan tingkat self efficacy  dan dukungan sosial teman 

sebaya dengan penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak 

Surabaya?  
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum  

Menganalisis hubungan tingkat self efficacy dan dukungan sosial teman 

sebaya dengan penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak 

Surabaya 

1.3.2  Tujuan khusus  

1. Mengidentifikasi self efficacy klien HIV positif di Puskesmas Dupak 

Surabaya  

2. Mengidentifikasi dukungan sosial klien HIV positif di Puskesmas 

Dupak Surabaya  

3. Mengidentifikasi penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas 

Dupak Surabaya 

4. Menganalisis hubungan self efficacy dengan penerimaan diri klien HIV 

positif di Puskesmas Dupak Surabaya 

5. Menganalisis hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan 

penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya 

1.4  Manfaat Penelitian   

1.4.1   Manfaat Teoritis  

  Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

keperawatan khususnya tentang hubungan tingkat self efficacy dan 

dukungan sosial teman sebaya dengan penerimaan diri klien HIV positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya dalam Keperawatan Imun Hematologi. 
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1.4.2   Manfaat Praktis  

1.  Puskesmas 

Hasil penelitian ini akan disampaikan kepada Puskesmas Dupak 

sebagai informasi baru mengenai kondisi psikologis klien HIV positif 

yang lebih spesifik sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk 

perencanaan intervensi selanjutnya demi meningkatkan kualitas 

pelayanan Puskesmas.  

2. Responden  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru 

bagi responden penelitian dalam mengetahui bagaimana kondisi dirinya 

dalam mengatasi penyakit HIV serta penanganan yang telah 

dilakukannya.  

3.  Fakultas Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan 

dan profesi keperawatan tentang hubungan dukungan sosial teman 

sebaya dan self efficacy dengan penerimaan diri klien HIV positif serta 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep dasar HIV  

2.1.1  Definisi HIV  

HIV (Human Immunodefiency Virus ) merupakan virus yang menyerang 

kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh menjadi lemah dalam melawan 

penyakit opportunistik. HIV ini dapat berkembang menjadi tahap AIDS (Acquired 

Immune Deficiency syndrome) melalui tahap inkubasi sekitar 2-15 tahun 

tergantung dari kekebalan penderita (WHO 2014).  

Seseorang yang terkena HIV positif menandakan bahwa orang tersebut 

telah terinfeksi HIV dan hasil dua tes yang dilakukan, yaitu tes awal dan tes 

konfirmasi telah menunjukkan hasil yang positif. Orang dengan HIV positif maka 

bisa saja menularkan virus HIV kepada orang lain (U.S. Department of Health & 

Human 2015). 

Menurut Kemenkes RI (2013), HIV merupakan virus yang dapat 

menyebabkan penyakit AIDS yang masuk golongan retrovirus. Seseorang yang 

sudah terinfeksi virus ini nantinya seumur hidupnya akan mengalami infeksi.  

AIDS merupakan bentuk lanjut dari HIV yang merupakan kumpulan 

gejala dari melemahnya sistem kekebalan tubuh. Virus ini menyerang dan 

merusak sel-sel limfosit T-CD4+ sehingga penderita menjadi rentan terkena 

infeksi berbagai jenis mikroorganisme baik bakteri, jamur atau bahkan keganasan. 

Kebanyakan orang dengan positif HIV akan meninggal dalam beberapa tahun 

setelah tanda pertama AIDS muncul (Murtiastutik 2008; Kemenkes 2013). 
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2.1.2 Struktur dan Klasifikasi HIV 

Virus HIV berbentuk icosahedral. Virus ini terdapat tonjolan yang terdiri 

atas dua envelope protein mayor, yaitu gp120 di bagian eksternal dan gp41 di 

bagian transmembran (Fauci & Lane 2005). Kedua glikoprotein tersebut memiliki 

peranan yang cukup kuat dalam berikatan dengan reseptor CD4 dan koreseptor 

CXCR4 dan CCR5 sel target.  

Inti HIV sendiri terbentuk dari rangkain protein matriks p17 , rangkaian 

nukleokapsid dari protein p24, genom RNA, dan enzim reverse transcriptase 

yang dapat mengubah RNA menjadi DNA pada proses replikasi. Genom HIV 

terdiri dari ssRNA yang didalamnya terdapt gen yang berperan dalam sintesis 

protein initi dan enzim reverse transciptase (Nasronudin et al., 2007) 

2.1.3 Etiologi HIV  

AIDS disebabkan oleh virus HIV masuk kedalam golongan retrovirus. 

Virus yang sebelumnya dinamakan Lymphadenopathy Ascsociated Virus (LAV) 

sampai saat ini pun masih belum diketahui asal-muasalnya secara pasti (Sudoyo 

2009) 

Ciri khas dari virus ini yaitu mempunyai nucleoid yang berbentuk silinder 

dalam virion matur. Virus ini mempunyai 3 gen yang dibutuhkan untuk 

bereplikasi yaitu gag, pol dan env. Selain itu, terdapat enam gen tambahan 

perngatur ekspresi virus yang merupakan kunci penting dalam patogenesis 

penyakit (Brooks 2005). 

2.1.4 Patofisologi HIV  

Nasronudin (2013) mengatakan bahwa perjalanan infeksi HIV ini melalui 3 

fase yaitu :  
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1. Fase infeksi akut 

Setelah virus HIV menginfeksi sel inang maka terjadilah proses replikasi 

yang menghasilkan virion yang berlipat ganda jumlahnya. Proses ini akhirnya 

memicu timbulnya sindrom infeksi akut yang hampir mirip gejalanya dengan 

sindroma flu. Sekitar 50-70 % orang yang terinfeski HIV mengalami sindroma 

infeksi akut selama 3-6 minggu setelah proses infeksi virus dengan gejala umum 

seperti demam, faringitis, limfadenopati, artalgia, myalgia, letargi, malaise, nyeri 

kepala, mual, muntah, diare, anoreksia, serta penurunan berat badan. Jumlah 

limfosit T pada fase ini masih diatas 500/mm3 dan kemudian akan mengalami 

penurunan setelah 6 minggu terinfeski HIV. 

2. Fase infeksi laten 

Hal yang terjadi pada fase ini menurunnya jumlah virion di plasma karena 

sebagian virus terakumulase di kelenjar limfe, sehingga penurunan limfosit T 

masih berlanjut walupun akumulasi virion menurun. Pada fase ini jumlah limfosit 

T-CD4 menurun sekitar 500/mm3-200/mm3. Individu pada tahap ini umumnya 

belum menampakkan gejala klinis. Beberapa pasien mengalami herpes zoster atau 

bahkan pneumonia sementara. Fase ini berlangsung rata-rata 8-10 tahun sejak 

terinfeksi HIV. Ketika menginjak tahun kedelapan barulah muncul gejala klinis 

seperti banyak berkeringat umumnya malam hari, demam, kehilangan berat badan 

sekitar 10%, diare, lesi pada mukosa dan kulit yang berulang. Gejala ini 

merupakan tanda awal munculnya penyakit infeski oportunistik. 

3. Fase infeksi kronis  

Selama fase ini berlnagsung, terus terjadi replikasi virus didalam kelenjar 

limfe yang diikuti kerusakan dan kematian SDF (sel dendritic folikuler) yang 
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berada pada pusat germinativum kelenjar limfe. Fungsi kelenjar limfe yang 

awalnya merupakan agen perangkap virus menjadi menurun bahkan hilang 

sehingga viruspun beralih menuju kedalam sirkulasi darah. Pada fase ini terjadi 

jumlah virion secara berlebih dalam sirkulasi sistemik. Respon imum tidak 

mampu dalam meredam jumlah virion ini sehingga limfosit T-CD4 semakin 

tertekan hingga dibawah 200/mm3. Kondisi ini akhirnya semakin membuat 

penderita rentan terhadap berbagai jenis penyakit akibat infeksi sekunder bahkan 

keganasan. Progresivitas inilah yang bisa membawa kearah AIDS.  

Namun selain 3 fase tersebut didapatkan periode masa jendela, yakni 

periode dimana pemeriksaan tes antibody HIV masih menunjukkan hasil negatif 

walaupun virus sudah berada dalam darah pasien dengan jumlah banyak. Antibodi 

yang terbentuk masih belum cukup terdeteksi pada saat pemeriksaan karena 

biasanya muncul sekitar 3-6 minggu sampai 12 minggu setelah infeksi primer. 

Inilah yang perlu diperhatikan karena pada periode jendela ini penderita sudah 

bisa menularkan ke orang lain.  

2.1.5 Transmisi HIV  

Penularan utama HIV yaitu melalui seks yang tidak aman dengan pasangan 

yang sebelumnya sudah terinfeksi HIV, melalui injeksi bergantian dengan 

pasangan yang terinfeksi HIV serta penularan antara ibu yang sudah terinfeksi 

HIV ke bayi baik selama kehamilan, sewaktu persalinan maupun saat pemberian 

ASI. Tidak ada bukti bahwa HIV bisa ditransimisikan secara kebetulan atau 

melalui gigitan serangga (Hoffmann 2012). 

Walaupun HIV bisa diisolasi dari saliva dalam jumlah kecil, namun tidak 

ada bukti kuat bahwa transimisinya bisa melalui saliva. HIV memang terdapat 
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pada cairan tubuh, namun tidak ada bukti kuat bahwa airmata, keringat serta urin 

dapat menjadi agen penyebab penularannya (Fauci & Lane 2005). 

2.1.6.  Manifestasi klinis HIV  

WHO menetapkan 4 stadium klinik pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS 

sebagai berikut :  

1. Stadium I 

Tanpa gejala, pembengkakan kelenjar getah bening diseluruh tubuh secara 

menetap. Tingkat aktivitas 1: tanpa gejala, aktivitas normal 

2. Stadium II  

Kehilangan berat badan kurang dari 10%, gejala pada mukosa dan kulit 

yang ringan (dermatitis seboroik, radang pada sudut bibir, infeksi jamur pada 

kuku, perlukaan pada mukosa mulut yang sering kambuh); herpes zoster terjadi 

dalam 5 tahun terakhir; ISPA yang berulang seperti sinusitis. Tingkat aktivitas 2 : 

dengan gejala, aktivitas normal 

3. Stadium III  

Penurunan berat badan lebih dari 10%; diare kronik yang tidak diketahui 

penyebabnya ebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan yang tidak diketahui 

penyebabnya lebih dari satu bulan, candidiasis pada mulut, bercak putih pada 

mulut berambut, TB paru dalam 1 tahun terakhir, infeksi bakteri yang berat seperti 

pneumonia, bisul pada otot. Tingkat aktivitas 3 : terbaring di tempat tidur, kurang 

dari 15 hari dalam satu bulan terakhir 

4. Stadium IV  

Kehilangan berat badan lebih dari 10% ditambah salah satu dari diare kronik 

yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. Kelemahan kronik yang 
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tidak diketahui penyebabnya dan demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan  

munculnya pneumocystis carinii pneumonia (PCP), toksoplasmosis pada otak, 

kriptokosis diluar paru, sitomegalovirus pada organ selain hati, limpa dan kelenjar 

getah bening, onfeksi virus herpes simpleks lebih dari satu bulan, infeksi jamur 

yang menyeluruh (histoplasmosis, kokidioidomikosis), candidiasis pada 

kerongkongan, tenggorkan , saluran paru dan paru, mikrobakteriosis tidak spesifik 

yang menyeluruh, septikimia salmonella bukan tifoid, TB diluar paru< limfoma, 

dan enselopati HIV. Tingkat aktivitas 4 : terbaring di tempat tidur, lebih dri 15 

hari dalam 1 bulan terakhir. 

2.1.7 Prinsip penatalaksanaan pasien HIV  

Beberapa prinsip yang dimaksudkan diantaranya pemberian dukungan nutrisi 

demi memulihkan status imun, dukungan psikologis serta pembudayaan pola 

hidup sehat (Tjokoprawiro et al 2015).    

Selain hal diatas, pemberian Antiretoviral therapy (ART) kombinasi, terapi 

infeksi sekunder , terapi keganasan dan tata laksana sindroma wasting juga perlu 

diberikan. Berikut ini prinsip pembertian ARV : 

1. Indikasi pemberian ARV yang tepat dan sesuai 

2. Pemberian ARV harus dilaksanakan secara kombinasi, sedikitnya melibatkan 

3 jenis obat untuk memperkecil resistensi obat 

3. Pemilihan obat lini pertama diprooritaskan, lalu selanjutnya pemilihan obat 

lini kedua atau obat lainnya 

4. Penentuan saat mulai pemberian didasarkan pada stadium klinis penderita 
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5. Kompleksitas ARV sangat tinggi karena beberapa obat dapat mengalami 

interaksi dan efek samping baik ketika berinteraksi dengan obat lain non 

ARV 

6. Resisten perlu diperhatikan dan dievaluasi secara genetik yang dapat 

dilakukan kapan saja, umumnya dilakukan setelah 2 tahun mengkonsumsi 

ARV 

7. Informasi yang lengkap diberikan kepada penderita mengenai tujuan ARV , 

efek samping, resistensi obat dan dampak jika menghentikan ARVsecara 

sepihak. Selain itu penting pula informasi mengenai hasil pemeriksaan 

laboratorium serta radiologis ecara berkala  

8. Motivasi yang diberikan kepada penderita perlu dibangun. Mereka perlu 

ditekankan untuk tidak berlama-lama larut dalam kecemasan secara 

berlebihan 

9. Monitoring merupakan kunci yang sangat perlu karena penggunaan ARV 

membutuhkan kepatuhan yang sangat tinggi  

10. Target pemberian ARV yaitu virologis, imunologis, klinis, teraupetik dan 

epidemiologis 

11. Efikasi klinis diharapkan maksimal dan penderita ikut berpatisipasi dalam 

mengikuti perubahan klinis sehingga efikasi terapi dapat terbentuk secara 

optimal 

12.  Interaksi obat satu sama lain perlu diperhatikan secara seksama  

2.1.8 Pemeriksaan laboratorium HIV  

Diagnosis awal HIV penting untuk menghindari penularan lebih lanjut. Tes 

HIV ini juga penting bagi wanita hamil serta keamanan pada saat transfusi darah  
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maupun organ (Noah 2012). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2013 tentang 

penanggulangan HIV dan AIDS, pemeriksaan HIV berdasar prinsip 

konfendensialitas (dirahasiakan), persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan 

dan rujukan.  

Pemeriksaan HIV ini  dilakukan melalui KTS (Konseling dan Tes HIV 

Sukarela) atau TIPK (Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling) yang 

dilakukan atas persetujuan dari pasien/penderita sendiri.  

Ada beberapa pemeriksaan laboratorium dalam menegakkan diagnosis 

HIV, salah satunya yaitu ELISA dengan kemampuan spesifisitasnya mencapai 98-

99% dan sensitivitas berkisar 93-98%.  Namun pemeriksaan HIV hendaknya 

dilakukan dengan 3 metode yang berbeda.  

Dalam uji immunologi, dilakukan uji  repson antibody tehadap HIV-1  

yang digunakan sebagai test skrining, yaitu ELISA. Selanjutnya uji Western blot 

atau indirect immunofluorescence assay (IFA) digunakan untuk memperkuat hasil 

reaktif dari test skrining (Read, 2007). 

Tabel 2.1 Tes diagnostik untuk infeksi HIV (Nasronudin, 2014) 

Skrening 

Enzymed-linked immunoassay (EIA, ELISA) untuk HIV-1 dan HIV-2, 

atau keduanya 

Konfirmasi 

Western blot (WB) untuk HIV-1 dan HIV-2 

Indirect immunofluorescence assay (IFA) untuk HIV-1 

Radioimmunoprecipitation antibody assay (RIPA) untuk HIV-1 

Lain-lain 

ELISA untuk HIV-1 p24 antigen 

Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk HIV-1 
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Hasil dari pemeriksaan HIV dapat berupa positif, negatif maupun 

intermedinate. Lengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.2 Kriteria interpretasi tes anti HIV dan tindak lanjutnya (Permenkes 87  

tahun 2014) 

Hasil tes Kriteria Tindak lanjut 

Positif  Jika hasil A1 reaktif,  

A2 reaktif dan A3 

reaktif 

  Rujuk ke pengobatan HIV 

Negatif 1. Jika hasil A1 non 

reaktif 

2. Jika hasil A1 

reaktif , tetapi pada 

pengulangan A1 

dan A2 nonreaktif 

3. Jika salah satu 

reaktif tapi tidak 

beresiko 

1. Jika tidak memiliki perilaku 

yang beresiko, dianjurkan 

perilaku hidup sehat  

2. Jika beresiko, maka 

dianjurkan pemeriksaan 

berulang minimum 3, 6 dan 

12 bulan dari pemeriksaan 

petama sampai satu tahun 

Intermedinate 1. Jika dua hasil tes 

reaktif 

2. Jika hanya 1 tes 

reaktif tetapi 

mempunyai risiko 

atau pasangan 

beresiko 

1. Tes perlu diulang dengan 

spesimen baru minimal 2 

minggu dari pemeriksaan 

pertama 

2. Jika hasil tetap intermedinate, 

dilanjutkan dengan 

pemeriksaan PCR 

3. Jika sarana pemeriksaan PCR 

tidak memungkinkan, rapid 

tes diulang 3, 6, dan 12 bulan 

dari pemeriksaan pertama. 

Bila sampai 1 tahun hasil 

tetap intermediate dan resiko 

rendah, hasil dapat 

dinyatakan sebagai negatif.  

 

2.1.9 VCT dan PITC  

2.1.9.1  Voluntary Counseling and Testing (VCT)  

VCT merupakan kegiatan konseling yang menyediakan dukungan 

psikologis, pengetahuan dan informasi seputar HIV/AIDS, pencegahan penularan 

HIV, promosi kesehatan, pengobatan ARV dan pemecahan masalah atau kasus 

terkait HIV (Pedoman pelayanan VCT, 2006). 
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Prasyarat yang dilakukan sebalum melakukan layanan VCT yaitu  adanya 

informed consent, formulir-formulir ijin umum di rumah sakit, konfidensialitas, 

peraturan dan pendidikan masyarakat untuk mencegah terbentuknya stigma dan 

kendali mutu.  

Layanan VCT ini memiliki beberapa tahapan, yaitu: 

1) Pretest Counseling  

Tahap ini merupakan tahapan dimana terjadi diskusi antara klien dan konselor 

yang bertujuan untuk meyiapkan klien menjalankan testing. Diskusi yang 

disampaikan terkait dengan klarifikasi pengetahuan klien terkait HIV, 

penyampaian prosedur tes, persiapan informed consent, pengelolaan diri setalah 

dikeluarkannya hasil tes, menyiapkan klien menghadapi hari depan, membantu 

klien apakah bersedia untukikut/tidak tes HIV serta konseling seks yang aman. 

2) Testing  

Tes HIV yang umumnya dilakukan yakni Enzyme Linked Imunosorbnet 

Assay (ELISA), Rapid Test dan Western Immunblot Test.  

3) Post Test Counseling  

Tahap ini merupakan diskusi antara konselor dengan klien untuk 

menyampaikn hasil tes, memantu klien beradaptasi dan mempersipakn diri 

mengenai hasil test, menilai pemahaman mental emosional klien, menyusun 

rencana mengenai kehidupan klien selanjutnya dengan menurunkan perilaku 

beresiko dan perawatan serta perencanaan dukungan. 

2.1.9.2  Provider Initiated Testing and Counseling (PITC) 

PITC merupakan petugas kesehatan berinisiatif  memotivasi seseorang 

melakukan tes HIV. Meskipun pada PITC yang aktif adalah penyelenggara 
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pelayanan kesehatan, namun tetap aja berpegang pada prinsip yang tidak jauh 

beda dengan VCT yaitu consent, counseling, confidentiality. Jadi kedua tes 

tersebut menekankan kepada tes yang bersifat sukarela dan kerahasiaan (Sesaria 

2016).  

2.1.10 Anti Retroviral Therapy 

Terapi ini tidak sama dengan terapi pengobatan penyakit lain. Obat ini 

harus diminum dalam pengawasan ketat karena harus diminum dalam jangka 

waktu seumur hidup jadi diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi. Pemberian 

obat ARV yang bertujuan untuk menkan replikasi virus sehingga dapat 

berpengaruh pada pemeliharaan fungsi kekebalan tubuh serta kualitas hidup 

ODHA.  

ARV dimulai setelah dipatkan hasil dari  pemeriksaan jumlah CD4 

<350/mm3) tanpa menilai stadium klinis nya . Hasil dari pemeriksaan tersebut 

merupakan kunci penting apakah penderita telah memenuhi syarat untuk 

mendapatkan terapi tersebut. Jika tidak tersedia pemeriksaan CD4 maka bisa 

ditentukan melalui penilaian klinis.  

1. Panduan ARV lini pertama (Kemnkes,2012) yaitu  

2 NRTI + 1 NNRTI 

Prinsip yang harus dipenuhi dalam panduan lini pertama yaitu  

1) ARV harus menggunakan 3 jenis obat yang terserap dan berada dalam 

dosis teraupetik untuk menjamin efektivitas obat 

2) Pasien perlu dibantu dan dipantau agar patuh dalam minum obat yaitu 

dengan memudahkan akses pelayanan ARV 

3) Manajemen logistk yang baik untuk menjaga kesinambungan obat 
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2. Panduan ARV lini kedua 

Paduan lini kedua yang direkomendasikan yaitu  

2NRTI+boosted-PI 

Boosted PI merupakan salah satu obat dari golongan protease inhibitor 

yang sudah ditambah dengan ritonavir yang dilambangkan dengan tulisan 

“…/r”(misal LPV/r). Penambahan boost ini untuk mengurangi dosis obat PI agar 

tidak terlalu tinggi.  

Paduan lini kedua yang disediakan gratis oleh pemerintah yaitu  

 TDF atau AZT+3TC+LPV/r  

Tabel 2.3 Panduan Terapi ARV (Kemenkes RI, 2012).  

Terapi Lini Pertama 

Harus berisi 2 NRTI +1NNRTI dengan pilihan : 

- Zidovudine (AZT) + Lamivudine (3TC) + Nevapine (NVP) atau 

- Zidovudine (AZT) + Lamivudine (3TC) + efavirenz (EFV) atau 

- Tenovir (TDF) + Lamivudine (3TC) (atau Emtricitabine/FTC) + 

Nevirapin (NVP) 

- Tenovir (TDF) + Lamivudine (3TC) (atau Emtricitabine/FTC) + 

efavirenz (EFV) 

Keterangan  

- Untuk ibu hamil : hindari penggunaan EFV selama trimester 1 

kehamilan 

- Untuk penderita hepatitis B kronis : menggunakan TDF dn 3TC 

atau FTC  

Terapi lini kedua 

Harus memakai PI yang diperkuat dengan ritonavir boosted ditambah 

2NRTI, dengan pemilihan AZT atau TDF  tergnatung apa yang digunakan 

pada lini pertama dan 3TC. PI yang ada di Indonesia yang dianjurkan 

digunakan adalah lpinovir/ritonavir (LPV/r) 

 

2.1.11  Pencegahan HIV  

Sesaria (2016) mengungkapkan bahwa terdapat dua pencegahan pada HIV ini 

meliputi 2 aspek yakni :  
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1. Pencegahan secara primer.  

Pencegahan secara primer ini meliputi hubungan seksual yang sehat dan 

aman, menghentikan hubungan seks yang nyeri serta pemakaian kondom. 

2. Pencgahan secara sekunder 

Pencegahan ini meliputi bersedia ikut serta dalam program tes sukarela 

HIV/AIDS dengan melakukan tes darah, tes ELISA dan tes WESTERN 

blot.  

2.2 Konsep Self-Efficacy 

2.2.1 Definisi Self-Efficacy 

Self efficacy adalah suatu kemampuan individu untuk dapat mengatur , 

mengorganisasikan  dirinya serta mengimplementasi tindakan demi mencapai apa 

yang diinginkannya. Keyakinan seseorang terhadap self efficacy ini merupakan 

kunci penting dalam membentuk motivasi dan kesejahteraan seseorang (Alwisol 

2007).  

Self efficacy erat kaitannya dengan sebuah keyakinan diri. Teori ini 

dimulai dari apa yang ia pikir, yakin, dan rasa yang nantinya akan mempengaruhi 

bagaimana ia bertingkah laku. Semakin tinggi keyakinan seseorang dalam 

aktivitas perawatan diri, akan lebih mudah ia akan meningkatkan aktivitas 

perawatan diri (Resnick 2009). 

Self efficacy berdasar pada teori sosial kognitif, yang mana ada keterkaitan 

antara perilaku seseorang, lingkungan serta faktor-faktor kognitif. Bandura juga 

mengatakan bahwa self efficacy merupakan pertimbangan-pertumbangan yang 

dimiliki oleh seseorang dalam melaksnakan perilaku tertentu. Hal ini berarti 
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merujuk kepada penilaian diri tentang baik buruknya atau bisa tidaknya sesorang 

dalam melakukan suatu hal (Bandura 1987).  

2.2.2 Sumber-sumber Self Efficacy  

Bandura mengatakan bahwa ada 4 sumber yang dapat membentuk/ 

meningkatkan self efficacy, diantaranya yaitu:  

1. Pengalaman Keberhasilan (Enactive Mastery Experience) 

Pengalaman individu terkait keberhasilan yang pernah didapatkan akan 

meningkatkan self efficacy seseorang. Begitu pula sebaliknya, kegagalan pun juga 

dapat menurunkan self efficacy tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman 

individu besar pengaruhnya terhadap self efficacy. Pengalaman ini bisa berasal 

dari perjuangan atau pengalaman diri sendiri namun bisa pula dari keberhasilan 

orang lain yang dijadikan role model.  

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan enactive 

mastery experiences, yaitu :  

1) Participant modeling 

Meniru sesorang yang telah berhasil mengatasi kesulitan serupa dalam 

hidupnya 

2) Performance desensilization 

Kemampuan mengeliminasi atau menghilangkan dampak atas kegagalan 

di masa lalu agar dapat menemukan solusi menghadapi permasalahn yang 

sedang dihadapi. Jika solusi yang telah dipilih berhasol menutun ia bangkit 

dari keterpurukan maka self efficacy orang tersebut secra otomatis menjadi 

meningkat dibandingkan sebelumnya. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



22 

 

3) Performance exposure 

Individu lebih menonjolkan keberhasilan yang ia pernah capai 

dibandingkan kegagalan yang pernah dihadapinya.  

4) Self-instructed performance  

Individu berusaha untuk melatih diri menjadi yang terbaik dengan 

meningkatkan kemampuannya hingga batas maksimal.  

2. Pengalaman orang lain ( vicarious experience) 

Self efficacy juga bisa dibentuk dari pengalaman orang lain yang dianggap 

memililiki suatu kemiripan dengan orang yang mengamatinya. Artinya, dengan 

mengamati orang lain yang dianggap senasib atau mengalami hal yang sama, sang 

pengamat dapat membentuk sugesti positif terhadap dirinya bahwa ia mampu 

melakukan hal serupa seperti model yang diamatinya. Hal ini sangat penting bagi 

mereka yang kurang mempunyai kyakinan dalam menghadapi permasalahan yang 

terjadi.  

Perubahan self efficacy dengan menggunakan vicarious experience ini 

dapat dilakukan dengan cara :  

1) Live modeling 

Live modeling berfokus pada cara mengamati seseorang yang dianggap 

memiliki masalah serupa yang sama seperti dirinya, sehingga secara tidak 

langsung membuat seseorang meniru dan berusaha berperilaku seperti mereka. 

Proses ini sangat bermanfaat bagi mereka dengan self efficacy rendah sehingga 

mampu menghadapi atau menyelseikan masalah yang mereka hadapi.  
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2) Symbolic modelling 

  Individu akan mengamati model simbolik baik dari film, komik maupun cerita 

sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi yang saat ini tengah mereka hadapi.  

3. Strategi persuasi (verbal persuation) 

Self efficacy dapat dibentuk dengan persuasi secara verbal. Individu yang 

dianggap sebagai seseorang yang berpengaruh oleh pengamat, nantinya akan 

memberikan informasi sebagai dorongan agar sang individu yang diberi intervensi 

menjadi termotivasi untuk melakukan sebuah tugas. Secara singkatnya, individu 

diberikan nasihat-nasihat agar mereka dapat tersugesti untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi.  

Verbal persuation dapat didapatkan melalui :  

1) Suggestion  

Sugesti adalah mempengaruhi orang lain menggunakan kata-kata 

berdasarkan kepercayaan. Hal ini berhasil jika orang yang diberikan 

nasihat percaya kepada sang pemberi sugesti 

2) Exhortation 

 Peringatan atau nasihat yang sifatnya mendesak sehingga dapat 

memberikan keyakinan pada orang yang dijadikan target.  

3)  Self instruction 

 Persuasi juga dapat dilakukan secara mandiri pada diri sendiri. Persuasi 

ini dilakukan dengan cara berkomunikasi intrapersonal agar dapat 

mencapai sesuatu yang diinginkannya. Hal ini bisa dijadikan suatu 

intropeksi diri.  
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4) Interpretive treatment 

Interpretasi baru yang dipakai berdasar fakta yang lebih nyata akan 

meyakinkan seseorang dibandingkan masih menggunakan 

intrepetasi yang lama.  

4. Kondisi emosional dan fisiologis 

Sumber self efficacy ini membahas tentang bagaimana kondisi emosional 

sangat mempengaruhi keyakinan/ self efficacy sesorang terhadap sesuatu. Individu 

yang tidak emosional cenderung memiliki harapan yang tinggi dibandingan 

mereka yang umumnya mudah tertekan dan memiliki kegelisahan yang tinggi. 

Self efficacy biasanya dapat ditandai dari tinggi atau rendahnya stress dan 

kecemasan yang dialami individu.  

Cara mengatasi konsidi tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini :  

1) Attribution 

Hal ini berkaiatan dengan cara pandang yang biasa digunakan oleh suatu 

individu. Mengubah cara pandang suatu kejadian juga bisa mengurangi konsidi 

emosional yang dualami 

2) Realxation biofeedback 

Teknik ini dilakukan dengan tujuan mengurangi gelombang otak suatu 

subjek, dimana ketika kondisi gelombang otak itu turun mkan ia akan lebih muah 

mendrima apa yang kini dirasakan. 

3) Symbolic desensiliztion 

Sikap emosional dapat dikurangi dengan modeling simbolik seperti benda 

mati yang mempunyai ciri sama dengan subjek namun memiliki sikap emosional 

yang baik. 
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4) Symbolic exposure 

Emosi secara simbolik yang menguntungkan dapat dimunculkan dengan 

cara meningkatkan self efficacy meskipun berada pada kondisi yang tidak 

semestinya.  

2.2.3 Dimensi self efficacy  

Bandura (1997) mengatakan bahwa self efficacy teridiri atas 3 dimensi 

yaitu :  

1. Magnitude 

 Dimensi ini berfokus kepada tingkat kesulitan yang dihadapi oleh individu 

serta kaitannya dengan usaha yang telah dilakukan. Dimensi ini berimplikasi pada 

perilaku yang telah direncanakan/dipilih sesuai dengan harapan yang ingin dicapai 

2. Generality 

 Dimensi ini umumnya berkaitan dengan seberapa luas cakupan tingkah laku 

yang telah diyakini oleh individu untuk dapat dilakukan. Biasanya pengalaman 

diri sendiri tentunya akan lebih mampu meningkatkan self efficacy seseorang 

3. Strength 

Dimensi ini menitikberatkan terhadap kekuatan sebuah keyakinan individu 

akan kemampuan yang dimilikinya. Individu yang mempunyai keyakinan yang 

tinggi akan terus berusaha untuk memperbaiki dan mencapai tujuan meski banyak 

menghadapi rintangan.  

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Self Efficacy  

Tinggi rendahnya self efficacy seseorang sangatlah bervariasi (Bandura 

1997). Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu :  
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1. Gender 

 Biasanya wanita cenderung memiliki self efficacy yang tinggi daripada pria, 

terutama ibu rumah tangga. 

2. Budaya  

 Nilai, kepercayan dan proses pengaturan diri merupakan komponen budaya 

yang apat memperahu tingkat self efficacy seseorang 

3. Usia  

 Individu yang lebih tua umumnya lebih berppengalaman dalam mengatasi hal 

yang dihadapi dibandingkan orang yang lebih muda yang kurang pengalaman 

menghadapi peristiwa dalam hidup. Hal ini berkaitan dengan pengalaman yang 

individu miliki selama rentang hidupnya 

4. Tingkat pendidikan 

 Self efficacy umumnya terbentuk dari proses belajar seseorang pada tingkat 

pendidikan formal. Individu dengan jenjang pendidikan lebih tinggi umumnya 

memiliki self efficacy yang tinggi pula karena banyak menerima proses 

pembelajaran dan berbagai persoalan yang dihadapi  ketika dalam masa 

pendidikan formal. 

5. Pengalaman  

 Self efficacy dibentuk dari sebuah pengalaman ataupun proses adaotasi dan 

pembelajaran yang telah dialamai individu dengan lingkungannya. Namun hal ini 

bergantung pada bagaimana individu tersebut menghadapi keberhasilan maupun 

kegagalan.  
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6. Status atau peran dalam lingkungan 

 Status erat kaitannya dengan pengaruh atau kontrol individu dengan 

lingkungannya, sehingga individu dengan status yang lebih tinggi umumnya 

memiliki self efficacy yang tinggi pula.  

2.2.5 Klasifikasi Self Efficacy  

1. Self efficacy tinggi  

Orang dengan self efficacy tinggi umumnya memililiki keyakinan dan 

suatu ketertarikan terhadap suatu aktivitas, sehingga ia akan mengembangkan 

tujuan yang akan dicapai serta memiliki komitmen terhadap tujuan tersebut. 

Mereka umumnya memandang masalah bukan suatu ancaman tetapi justru sebiah 

persoalan mereka seleseikan secara efektif, penuh keyakinan dan percaya diri 

(Bandura 1994). 

2. Self efficacy rendah  

Individu dengan self efficacy rendah umumnya selalu memandang masalah 

sebagai suatu ancaman. Mereka sibuk memikirkan kekurangan mereka sendiri/ 

sibuk menyalahkan diri sendiri dibandingkan mencari solusi untuk menyelesaikan 

persoalan tersebut sehingga yang diterima hanyalah sebuah kegagalan. Mereka 

juga lamban untuk memperbaiki diri ketika mereka telah menerima konsekuensi 

dari kegagalan yang mereka alami.  

2.2.6 Pengaruh Self Efficacy terhadap Proses dalam Diri Manusia 

Menurut Bandura (1997), self efficacy akan mempengaruhi proses dalam 

diri manusia, yaitu  
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1. Proses kognitif 

Self efficacy nantinya akan mempengaruhi bagaimana pola pikir sesorang 

dalam mencapai hal yang diharapkan. Tidak hanya mendorong, self efficacy pun 

dapat menghambat perilaku seseorang khususmya mereka dengan self efficacy 

rendah. Jika seseorang berhasil membentuk pola pikir positif seingga dapat meraih 

keberhasilan, maka self efficacy orang tersebut semakin tinggi.  

2. Proses motivasi 

Seseorang dapat termotivasi dari harapan yang ia inginkan. Kemampuan 

mempengaruhi diri sendiri akan dpat memberikan evaluasi diri sehingga dapat 

terbentuk suatu motivasi. Kepercayaan/ self efficacy dapat mempengaruhi 

tingkatan pencapaian tujuan, kekuatan untuk berkomitmen, besar usaha yang 

diperlukan serta bagaimana usaha tersebut bekerja ketika low motivation. 

3. Proses afeksi 

Afeksi dapat diatur oleh self efficacy. Emosi sesorang dapt diatur oleh self 

efficacy melalui bagaimana kepercayaan mereka dlam mengelola persoala yang 

dihadapi. Umumnya, sesorang dengan self efficacy tinggi tidak mudah mengalami 

tekanan saat menghadapi maslaah dan tingkat stress yang dialami lebih kecil 

dibandingkan orang dengan self efficacy rendah, dalam artian kontrol diri mereka 

lebih baik sehingga dapat meminimalkan depresi.  

4. Proses seleksi  

Proses kognitif, motivasional dan elektif akan mendorong sesorang 

melakukan tindakan dan didukung oleh lingkungan. Dengan memilih sebuah 

lingkungan yang sesuai , maka dapat membantu dalam mencapai tujuan.  
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2.2.7 Pengaruh Self Efficacy terhadap Tingkah Laku (Behaviour) 

Self efficacy yang dimiliki individu akan mempengaruhi beberapa hal 

diantaranya : 

1. Tindakan individu  

Self efficacy akan menentukan kesiapan individu dalam merencanakan apa 

yang harus dlakukan. Sesorang dengan self efficacy yang tinggi umumnya lebih 

optimis terhadap apa yang ia lakukan. 

2. Usaha 

Self efficacy umumnya akan mendorong usaha individu dalam melakukan 

pencapaian tujuan yang ia inginkan. Jadi hal ini akan memberikan sebuah 

gambaran, seberapa besar usaha yang ia lakukan sesuai dengan cara-cara yang ia 

gunakan melalui proses belajar yang ia dapatkan.  

3. Daya tahan individu  

Self efficacy akan berpengaruh dalam menetukan suatu kedayatahanan 

individu. Self efficacy yang tinggi secara langsung dapat membentuk daya tahan 

kuat terhadap individu tersebut dalam memperbaiki diri ketika gagal, atau 

menguatkan diri ketika menghadapi masalah karena ia menganggap bahwa gagal 

adalah sebuah proses yang harus ia hadapi dan seleseikan.  

4. Ketahanan terhadap ketidaknyamanan  

Individu dengan self efficacy tinggi akan menganggap situasi yang tidak 

nyaman sebagai suatu tantangan, bukan ancaman sehingga ia tetap mengkukuhkan 

niat dan keyakinan untuk selalu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik.  
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5. Pola pikir 

 Pola pikir dapat dipengaruhi oleh situasi yang berada disekitar individu. 

Orang dengan self efficacy rendah biasanya akan mudah terpngaruh oleh keadaan 

sekelilingya, cara pandangnya menjadi sempit  jika berada pada situasi yang 

menyulitkan. 

6. Stress dan depresi  

Umumnya stress dan depresi akan mempengaruhi self efficacy melalui 

stimulus yang terbentuk sehingga akan membuat pribadinya semakin tertekan. 

Jika situasi tersebut berjalan secara terus menerus maka yang terjadi adalah 

kondisi depresi.  

7. Tingkat pencapaian yang akan terealisasikan 

Self efficacy yang tinggi menuntun seseorang mampu menentukan tujuan 

sesuai kemampuan yang ia miliki, begitu pula sebaliknya. Sesorang dengan self 

efficacy rendah tidak akan berkembang ke arah realisasi tujuan Karena ia sibuk 

menyalahkan diri dan tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan.  

2.2.8 Teori Self Efficacy Bandura 

Self efficacy menurut Bandura (1989, 1994) merujuk pada dua aspek 

penting yakni motivasi dan perilaku manusia. Self efficacy memiliki pengaruh 

yang sangat kuat terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa dan bertingkah 

laku. Individu dengan self efficacy tinggi umumnya akan fokus dalam menangani 

masalah, sedangkan yang self efficacy-nya rendah masih terus menyalahkan diri 

atas datangnya masalah.  

Situasi dapat mempengaruhi self efficacy setiap individu dan tidak semua 

self efficacy individu selalu sama dalam satu situasi. Karena tiap individu 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT SELF... MEY SELVI YANTI



31 

 

mempunyai cara pandang dan penyelesaian tergantung dari proses belajar mereka 

masing-masing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Self efficacy berdasarkan teori Bandura 1997 (Bandura dalam 

driscoll 2004) 

 

Bandura mengatakan bahwa self efficacy dpaat dibentuk dari 4 sumber 

yaitu enactive mastery experience, vicarious experience, verbal persuation dan 

emotional arousal.  

Enactive mastery experience dibentuk dari pengalaman individu terkait 

keberhasilan yang pernah didapatkan. Self efficacy juga bisa dibentuk dari 

pengalaman orang lain (vicarious experience) yang dianggap memililiki suatu 

kemiripan dengan orang yang mengamatinya. Self efficacy dapat dibentuk dengan 

persuasi secara verbal, yaitu motivasi langsung dari orang terdekat ataupun pihak 

yang berpengaruh seperti petugas kesehatan  atau ketua kelompok dukungan. 

Emotional arousal menurut Bandura membahas tentang bagaimana kondisi 

emosional sangat mempengaruhi keyakinan/ self efficacy sesorang terhadap 

sesuatu. Individu yang tidak emosional cenderung memiliki harapan yang tinggi 

dibandingan mereka yang umumnya mudah tertekan.  

enactive mastery 
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vicarious experience 
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persuation 

Self efficacy 

judgements 

Behavior 
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mood 
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Pembentukan self efficacy dari empat sumber tersebut selanjutnya akan 

membentuk self efficacy judgements yang akan mempengaruhi tingkah laku 

(behaviour). Tingkah laku yang dapat dipengaruhi self efficacy mencakup 

bagaimana manajemen mengatasi depresi, manajemen pengobatan dan gejala 

yang muncul, bagaimana berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan, 

dukungan sosial serta manajemen kecemasan.  

2.2.9 Kuisioner HIV-SE dalam Manajemen Penyakit HIV  

Kuisioner HIV-Self Efficacy merupakan kuisioner yang dibuat oleh 

Shively et al, (2002) yang dibuat untuk mengukur self efficacy dalam 

memanajemen penyakit HIV. Kuesioner ini berisikan 6 domain yaitu self efficacy 

untuk mengelola tekanan/suasana hati (managing depression/mood) yang terdiri 

dari 9 pertanyaan, mengelola terapi dan kepatuhan obat (menaging and adhering 

to medication) terdiri dari 7 pertanyaan, mengelola gejala (managing symptomps) 

terdiri dari  item pertanyaan, berkomunikasi dengan penyedia layanan 

kesehatan(communicating with health care provider) terdiri dari 4 item 

pertanyaan, mendapat dukungan dari orang lain (getting support from others) 

terdiri dari 5 item pertanyaan, dan mengelola kelelahan (managing fattigue) terdiri 

dari 4 item pertanyaan. 

Kuesioner HIV-SE ini telah teruji validitas dan rehabilitas untuk 

mengevaluasi self efficacy pasien HIV  khususnya dalam kemampuan mereka 

untuk mengatasi permasalahan terkait penyakit HIV selama ini. Kuesioner ini juga 

dilengkapi dengan pengukuran self efficacy untuk perilaku pengelolaan penyakit 

HIV yang harus dilakukan klien agar berhasil dalam pengobatan.   
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2.3 Konsep dukungan sosial  

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial 

Pierce (dalam Kail and Cavanaug 2010) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai sumber emosional, informasional atau pendampingan yang diberikan oleh 

orang- orang disekitar individu untuk menghadapi setiap permasalahan dan krisis 

yang terjadi sehari- hari dalam kehidupan. Diamtteo (2011) mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai dukungan atau bantuan yang berasal dari orang lain 

seperti teman, tetangga, teman kerja dan orang- orang lainnya 

2.3.2 Bentuk Dukungan Sosial 

Sarafino (2006) menjabarkan bentuk-bentuk dukungan sosial dibagi ke 

dalam 2 bentuk, yaitu: 

1. Dukungan Emosional (Emotional/Esteem Support) 

 Dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Dukungan emosional merupakan 

ekspresi dari afeksi, kepercayaan, perhatian, dan perasaan didengarkan. Kesediaan 

untuk mendengar keluhan seseorang akan memberikan dampak positif sebagai 

sarana pelepasan emosi, mengurangi kecemasan, membuat individu merasa 

nyaman, tenteram, diperhatikan, serta dicintai saat menghadapi berbagai tekanan 

dalam hidup mereka. 

2. Dukungan Instrumental (Instrumental/Tangible Support) 

Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung, dapat berupa jasa, 

waktu, atau uang. Misalnya pinjaman uang bagi individu atau menghibur saat 

individu mengalami stres. Dukungan ini membantu individu dalam melaksanakan 

aktivitasnya. 
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Cutrona dan Russell (1987) menjelaskan terdapat enam bentuk dukungan 

yang juga terdapat dalam konsep fungsi hubungan interpersonal yang 

dikembangkan oleh Weiss (dalam Cutrona & Russel 1987). Bentuk dukungan 

sosial tersebut antara lain: 

 
1) Kelekatan (attachment), yaitu berupa perasaan kedekatan secara 

emosional kepada orang lain yang memberikan rasa aman, biasanya 

didapat dari pasangan, keluarga, teman, tokoh lain. 

 
2) Integrasi sosial (social integration), yaitu bentuk dukungan sosial 

yang membuat seeorang merasa diterima oleh suatu klompok yang 

memiliki kesamaan minat, kepedulian, dan aktivitas hiburan bersama. 

Bentuk dukungan ini paling banyak diperoleh dari teman. 

 
3) Bimbingan (guidance), yaitu berupa saran, pengarahan, atau informasi 

yang dapat individu gunakan dalam mengatasi masalah. Bentuk 

dukungan ini paling banyak diperoleh dari orang tua, guru, atau 

mentor. 

4) Jaminan adanya seseorang yang dapat membantu saat dibutuhkan 

(reliable alliance), merupakan dukungan sosial yang memberikan 

keyakinan pada seseorang bahwa ia memiliki sumber daya yang dapat 

diandalkan bantuannya saat dibutuhkan, biasanya diperoleh dari 

anggota keluarga. Bentuk dukungan ini disebut juga dengan dukungan 

materi atau nyata. 

 
5) Penghargaan diri (reasurance of worth), yaitu dengan adanya 

dukungan sosial ini dapat meningkatkan keyakinan diri penerimanya 

bahwa ia berharga dan memiliki kompetensi dalam menyelesaikan 
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masalah. Misalnya, dengan memberikan umpan balik positif terhadap 

kemampuan individu dalam mengatasi suatu masalah atau bisa juga 

disebut esteem support. 

 
6) Kesempatan untuk mengasihi (opportunity of nurturance), yaitu 

kesempatan untuk memberikan bantuan kepada seseorang. Salah satu 

aspek penting dari hubungan interpersonal adalah perasaan dibutuhkan 

oleh orang lain. Sumber dari dimensi ini paling banyak diperoleh dari 

anak (bagi orang tua), kemudian pasangan (suami/istri). 

2.4 Konsep Teman Sebaya 

2.4.1  Pengertian teman sebaya 

Teman sebaya merupakan sebuah dunia tempat untuk melakukan 

sosialisasi dalam suasana yang mereka ciptakan sendiri (Santrock 2007). KBBI 

mendefiniskan teman sebaya sebagai kawan, sahabat yang sama-sama bekerja 

atau berbuat.  Santrock (2007) juga mengatakan bahwa kawan-kawan sebaya 

adalah anak-anak,remaja dan dewasa yang memiliki usia atau kematangan yang 

kurang lebih sama. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti, teman sebaya 

adalah hubungan antara individu satu dengan yang lain yang melibatkan 

keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya.  

2.4.2 Peran teman sebaya 

Menurut Santrock (2007) mengatakan bahwa teman sebaya mempunyai 

peran : 

1. Sumber informasi mengenai keadaan diluar keluarga 

2. Sumber kognitif untuk memecahkan masalah dan perolehan pengetahuan 

baru 
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3. Sumber emosional untuk berekspresi dan mengungkap identitas diri 

Teman sebaya sebagai lingkungan sosual mempunyai peranan yang cukup 

penting bagi perkembangan kepribadiannya. Artinya, teman sebaya memberikan 

tempat untuk bersosialisasi dalam dunia mereka sendiri (Sesaria 2016) 

2.4.3 Fungsi pertemanan 

Gottman dan Parker dalam Santrock (2007), mengatakan bahwa ada enam 

fungsi perteman yaitu: 

 
1. Berteman (Companionship) 

 

Berteman akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

menjalankan fungsi sebagai teman bagi individu lain ketika sama-sama 

melakukan suatu aktivitas. 

 
2. Stimulasi kompetensi (Stimulation Competition) 

 

Berteman akan memberi rangsangan seseorang untuk mengembangkan 

potensi dirinya karena memperoleh kesempatan dalam situasi sosial. Artinya 

melalui teman seseorang memperoleh informasi yang menarik, penting dan 

memicu potensi, bakat ataupun minat agar berkembang dengan baik. 

 
3. Dukungan fisik (Physicial Support) 

 

Adanya kehadiran fisik seseorang atau beberapa teman, akan 

menumbuhkan perasaan berarti (berharga) bagi seseorang yang sedang 

menghadapi suatu masalah. 

 
4. Dukungan ego 

 

Berteman akan menyediakan perhatian dan dukungan ego bagi seseorang, 

apa yang dihadapi seseorang juga dirahasiakan, dipikirkan dan ditanggung oleh 

orang lain (temannya). 
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5. Perbandingan sosial (Social Comparison) 

 

Berteman akan menyediakan kesempatan secara terbuka untuk 

mengungkapkan ekspresi, kompetensi, minat, bakat dan keahlian seseorang. 

 
6. Intimasi/afeksi (Intimacy/Affection) 

 

Tanda berteman adalah adanya ketulusan, kehangatan, dan keakraban satu 

sama lain. Masing-masing individu tidak ada maksud ataupun niat untuk 

menyakiti orang lain karena mereka saling percaya, menghargai dan 

menghormati keberadaan orang lain. 

2.5 Konsep Penerimaan Diri 

2.5.1    Pengertian Penerimaan Diri 

Penerimaan diri adalah suatu kemampuan individu untuk hidup dengan 

segala karateristik dirinya (Wibowo, 2010). 

Penerimaan diri berkaitan dengan kondisi yang sehat secara psiokologis, 

yang memiliki penerimn penuh terhadap seperti apa diri mereka (Pertiwi 2011).   

Individu yang menerima diri sendiri sangat yakin tentang pengakuan dan standar 

dirinya tanpa memperhitungkan pendapat orang lain sehingga ia dpat menikmati 

hidupnya.  

Penerimaan diri merupakan sikap seseeorang yang merasa puas dengan 

dirinya sendiri, beserta bakat dan pengakuan keterbatasan diri (Putra 2017). 

Supratiknya (2004) mengungkapkan bahwa menerima diri merupakan 

penghargaan kepada diri sendiri, hal ini berarti ia . mampu melihat kebaikan serta 

kekurangan yang ada pada dirinya sendiri 

Ketidakmampuan menerima diri sendiri akan membuat individu sering 

mengeluhkan hal buruk tentang dirinya kepada orang lain. Padahal Hurlock 
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(1990) mengungkapkan orang yang dapat menrima diri sendir dapat membuat 

orang lain menyukai serta menrima individu tersebut.  

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bakwa penerimaan diri 

merupakan suatu pengakuan individu untuk dpat menerima dan mengakui diri apa 

adanya sehingga ia lebih percaya diri tanpa membandingkan dirinya dengan orang 

lain. Percaya diri yang terbentuk dapat mendorng incividu untu lebih mudah dlam 

berinteraksi sosial sehingga mampu melakukan perubahan kea rag yang positif 

demi meningkatkan kualitas hidupnya.  

2.5.2 Aspek penerimaan diri  

Menurut Jesild  (Pertiwi 2011) , mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek 

yang mempengaruhi penerimaan diri, yaitu :  

1. Persepsi mengenai diri dan penampilan  

Individu berpikir realistik tentang penampilan diri sendiri bagaimana orang 

lain menilai. Intinya, individu tersebut dapat melakukan sesuatu dan 

berbicara yang baik tentang keadaan dirinya 

2. Sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain  

Individu memandang kelemahan dan kekuatan dirinya lebih baik 

dibandingkan orang yang tidak memilikinya 

3. Perasan inferoritas sebagai gejolak penerimaan diri.  

Perasaan ini merupakan sikap tidak menerima diri dan menunggu 

penilaian yang realistic atas dirinya sendiri 

4. Respon atas penolakan dan kritikan  

Hal ini berarti individu mampu untuk mendengarkan dan juga menerma 

kritikan serta mengambil hikmahnya 
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5. Keseimbangan antara real self dan ideal self  

Individu yang mampu menerima diri adalah ia yang mampu 

mempertahankan harapannya dengan baik . Individu tersebut tetap 

berambisi, namun ia masih bisa menahannya agar tidak kecewa saat nanti 

keluar dari harapannya 

6. Penerimaan diri dan penerimaan orang lain 

Apabila individu mampu menyukai dirinya, maka ia akan menyukai orang 

lain sehingga ia akan lebih percaya diri dlam berinteraksi sosial  

7. Penerimaan diri, menuruti kehendak dan menonjolkan diri 

Menuruti kehendak diri sendiri dan menerima diri merupakan hal yang 

berbeda.tidak semua orang yang dpaat menerima diri selalu menuruti 

kehendaknya.  Jika individu mampu menerima maka ia akan menetapkan 

kelayakan pada hidupnya, menghargai harapan orang lain dan merespon 

dengan bijak. Jadi ia akan membuat pilihan atas dasar fikirannya sendiri 

dan harapan orang lain, bukannya menuruti selalu pendapat orang lain.  

8. Aspek moral penerimaan diri  

Orang yang dapat merima dirinya memiliki kejujuran dan tidak menyukai 

kepura-puraan, dia selalu terbuka dan mengakui bahwa ia sedang ada 

dalam masalah, cemas, ragu tanpa memanipulasi diri dan orang lain 

9. Sikap terhadap penerimaan diri 

Menerima diri adalah kunci penting dalam hidup seseorang. Individu akan 

dapat menerima beberapa aspek hidupnya sebagai arahan untuk dirinya 

walaupun terkadang masih berada dalam keraguan.  
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2.5.3  Ciri-ciri dalam penerimaan diri 

Hurlock (1990) mengungkapkan bahawa orang yang menerima dirinya 

memiliki ciri-ciri : 

1.  Memiliki harapan yang realistis terhadap keadaan diri sendiri 

2.  Yakin terhadap pengakuan diri sendiri tanpa terpaku pada pendapat 

orang lain 

3.  Memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya 

4.  Menyadari asset yang ia miliki, mempunyai kebebasan dlam 

menarik atau melakukan semua keinginannya 

5.  Tidak menyalahkan diri sendiri atas kekurangannya 

2.5.4  Faktor yang mempengaruhi penerimaan diri  

Hurlock (1990) mengatakan bahwa faktor-faktor dibawah ini dpat 

mempengaruhi penerimaan diri, yaitu :  

1. Pemahaman tentang diri sendini 

Individu yang dapat memahami diri sendiri selalu dapat mengeali 

akan kemampuan dan tketidakmampuannya. Semakin orang g 

memahami diri sendiri, maka semakun ia mudah untuk menerima 

dirinya 

2. Adanya hal yang realistik 

Hal ini timbul ketika individu mampu untuk menyesuaikan diri 

atara kemampuan dan harapnnya, sehingga tidak hanya bergantung 

kepada arahan orang lain. Jadi semakin realistik harapan yang 

dimiliki, semakin ia puas terhadap diri sendiri artinya semakin ia 

mampu untuk menerima dirinya. 
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3. Tidak adanya hambatan dalam lingkungan 

Harapan realistik tidak akan berarti tanpa kesempatan yang 

diberikan oleh lingkungan kepadanya. Dukungan dari lingkungan 

sangat penting dalam mempengaruhi individu mencapai harapan 

4. Sikap anggota masyarakat yang menyenangkan 

Individu hendaknya tidak menimbulkan prasangka, dan diharapkan 

mampu mengikuti kebiasaan lingkungan 

5. Tidak adanya ganguan emosional yang berat 

Faktor ini membuat individu yang dapat bekerja sebaik mungkin 

dan merasa bahagia 

6. Pengaruh keberhasilan yang dialami 

Keberhasilan individu akan berpengaruh terhadap dirinya, 

dibandingkan dengan suatu kegagalan yang akan membuat individu 

melakukan penolakan atas diirny asenidiri 

7. Identifikasi dengan orang yang melakukan penyesuaian diri yang 

baik 

Individu hendaknya melakukan identigikasi terhadap orang lain 

yang dinilai mempunyai penyesuian diri yang baik agar dapat 

membangun sikap yang positif sehingga mampu menerima dirinya.  

8. Adanya perpsektif diri yang luas 

Merupakan pemberian perhatian kepada pandangan orang lain 

terhadap diri. Perspesktif yang luas didapat melalui pengalaman 

dan belajar, yang biasanya usia serta pendidikan memegang 

peranan penting dalam pengembangan perspesktif ini  
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9. Pola asuh yang baik saat kecil 

Seseorang yang pada masa kecilnya berada pada cara asuhan yag 

baik dan demokratis, akan membuat ia dapat menghargai dirinya 

sendiri 

10. Konsep diri yang stabil 

Jika individu tidak memiliki konsep diri yang stabil, maka ia sulit 

menunjukan kepada orang lain siapa ia sebenarnya.  

Sobur (2009) sebaliknya juga mengungkapkan, ada beberapa faktor yang 

justru menghambat penerimaan diri , antara lain :  

1. Sikap anggota masyarakat yang tidak terbuka 

2. Adanya hambatan dalam lingkungan 

3. Hambatan emosional yang berat  

4. Selalu berpikir negatif tentang masa depan 

2.6  Keaslian Penelitian  

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait 

self efficacy, dukungan sosial maupun penerimaan diri: 

 Tabel 2.4  Keaslian penelitian 

No Judul Penelitian Metode Hasil 

1. Hubungan antara 

dukungan sosial 

dengan penerimaan 

diri remaja HIV 

(Sari,  2016) 

D: deskriptif korelasi 

S: 30 remaja HIV  

V: dukungan sosial, 

penerimaan diri  

I: angket dukungan 

sosial dan penerimaan 

diri 

A: pearson’s test 

Ada hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan 

sosial dengan penerimaan diri 

pada remaja penderita HIV. 

Semakin tinggi dukungan 

sosial, maka semakin tinggi 

pula penerimaan diri, begitu 

pula sebaliknya.  

2. Hubungan dukungan 

sosial dengan 

penerimaan diri 

penderita gagal ginjal 

D: cross-sectional 

S: penderita gagal ginjal 

berusia 20-60 tahun 

V: aspek-aspek dukunga  

sosial, penerimaan diri 

Ada hubungan positif antara 

dukungan sosial dengan 

penerimaan diri pada penderita 

gagal ginjal terminal dengan 

nilai korelasis ebesar 0,503 
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kronik 

(Rina 2012) 

 

I: kuisioner  

A: spearmen test 

dengan p= 0,000 yang berarti 

semakin tinggi dukungan sosial 

semakin besar tingkat 

penerimaannya 

3. Efektivitas Dukungan 

Sosial bagi ODHA di 

KDS Kuldesak Depok 

 

(Khairunnisa 2015) 

D: deskriptif analitik 

S: klien HIV positif di 

kelompok dukungan 

sebaya Kuldesak 

V: dimensi dukungan 

sosial 

I: kuisioner 

A:analisis statistik 

deskriptif 

 

1. Dari rataan skor kelima 

dimensi dukungan sosial, 

dimensi yang paling efektif 

bagi ODHA adalah dukungan 

penghargaan dengan skor 

rataan 2,67 sehingga sangat 

berpengaruh terhadap 

psikologis ODHA 

dibandingkan dengan dimensi 

dukungan sosial yang lain. 

2. faktor demografi seperti 

jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, status perkawinan, 

lama terdiagnosa HIV, 

memiliki perbedaan dalam 

menilai dukungan sosial  

4.  Pengaruh dukungan 

sosial terhadap 

penerimaan diri 

ODHA di Kota 

Banjarmasin  

(Anwar 2016) 

D:deskriptif korelasional 

S: 51 klien HIV positif 

V: penerimaan diri, 

dukungan sosial 

I: kuisioner 

A: uji pearson 

Tidak ada pengaruh positif 

yang signifikan (rxy=0,125; sig 

– 0,190 ≥0,05) antara 
dukungan sosial dan 

penerimaan diri. Didapatkan 

nilai rxy = 0,125 < r tabel 

=0,279, sehingga hasil yang 

ditemukan tidak signifikan, 

yang berarti ada variabel lain 

yang mempengaruhi 

penerimaan diri 

5. Studi deskriptif 

mengenai self efficacy 

pada ODHA yang 

berada pada masa 

awal yang mengikuti 

terapi di puskesmas X 

kota Cirebon 

(Fitriani 2013) 

D: cross sectional 

S: 50 orang 

V: self efficacy. 

I: Kuesioner self efficacy 

sesuai teori Bandura 

A : t-test 

ODHA di puskesmas X banyak 

memiliki self efficacy yang 

tinggi dalam menghadapi 

proses terapi. ODHA yang 

memiliki self efficacy tinggi 

menunjukkan hasil yang tinggi 

pula dalam keempat aspek, 

seperti yakin mampu 

melakukan dan berusaha baik 

adalam hal-hal yang harus 

dilakukan dalam menunjang 

proses terapi.  

 

6  Self Efficacy and 

Coping as Migrant 

Safe Sexual 

Behavior to Prevent 

HIV 

D : correlational study 

S : 311 migrants (18th 

y.o) 

V: Self Efficacy, 

sociodemographic, 

coping 

Even if migrants previously 

had self-efficacy to prevent 

HIV, especially to use a 

condom, without economic 

resources it may be diffi- 

cult to practice safe sexual 
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(Alejandro et al. 

2017) 

I : Self-Efficacy to 

Prevent AIDS Scale, 

Coping with Stress 

Questionnaire, Safe 

Sex Behavior 

Questionnaire 

A : Spearman 

Correlation 

behavior during migration. 

process indicators of both 

selfefficacy and coping with 

HIV risk were related to safe 

sexual behavior in a migrant 

population 

7. Predictors of Self 

Efficacy for HIV 

Prevention Among 

Hispanic Women in 

South Florida 

 

(Villegas et al 2013) 

D : cross-sectonal 

study 

S : 548 hispanic 

woman 

V: intimate partner 

violance, HIV 

knowledge, 

demographics, self 

esteem  

I: Heckman HIV 

knowledge scale,  

Conflicts Tactic Scale, 

Rosenberg Self-Esteem 

Scale 

A: The simultaneous 

(standard) multiple 

regression analysis 

Self-efficacy is a critical 

element for HIV prevention, 

however little is known 

about the predictors of self-

efficacy for HIV prevention 

among Hispanic women. 

The majority of Hispanic 

women reported high levels 

of self-efficacy for HIV 

prevention. Women who 

were 

older, living with a partner, 

had less HIV knowledge, 

and had a history of IPV 

reported significantly lower 

levels of self-efficacy for 

HIV prevention. HIV 

knowledge was the most 

important predictor of self-

efficacy for HIV prevention 

8 Self-efficacy 

analysis among HIV 

positive patients in 

Jimma University 

specialized Hospital 

: across-sectional 

study 

 

(Fentahun et al 

2014) 

D:cross-sectional 

study 

S: 601 HIV positive 

persons 

V : self efficacy 

I : questionnaire 

A : regression analysis 

The HIV patients had high 

self-efficacy on disclosure, 

safe sex and treatment 

adherence. This good 

practice should be promoted 

and enhanced in different 

part of Ethiopia. The HIV 

patients had low awareness 

about their parents’ HIV 
status. Future effort should 

be made on awareness level 

about their parents’ HIV 
status. 

9 HIV-infected 

individuals with 

high coping self-

efficacy are less 

likely to report 

depressive 

symptoms: a cross-

D : cross-sectional 

S: 304 HIV-infected 

individuals 

V : Self Efficacy, 

demographics, 

depression 

I : Coping Self-

We conclude that individuals 

who have low levels of 

coping self-efficacy are 

more likely to report living 

secretly with HIV and to be 

depressed. Disclosing HIV 

may constitute a social 
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sectional study from 

Denmark 

 

(Rodkjaer et al 

2013) 

Efficacy Scale, Beck 

Depression Inventory 

A : Spearman’s rho 

stressor, and a lack of 

coping self-efficacy may 

increase the likelihood of 

non-disclosure as well as 

depression. Interventions 

that enhance self-efficacy 

may increase one’s ability to 
manage the daily demands 

of living with HIV, 

increasing disclosure and 

reducing depression. 

10 Self-Efficacy, 

Medication 

Adherence, and 

Quality of Life 

Among People 

Living With HIV in 

Hunan Province of 

China: A 

Questionnaire 

Survey 

 

(Huang et al 2013) 

D:cross-sectional 

Survey 

S : 199 HIV infected 

patient 

V: self efficacy, 

medication adherence, 

and quality of life 

I: HIV Self Efficacy 

Questionnaire and the 

QOL for Chinese HIV-

Infected Questionnaire 

A: Stepwise regression 

analyses 

HIV-infected patients with 

low levels of selfefficacy 

need training and education 

to improve their confidence 

regarding disease 

management and to enhance 

medication adherence and 

quality of life. �  Systematic 

evaluation of quality of life 

should be performed on a 

regular basis and problems 

addressed, especially for 

patients with low levels of 

self-efficacy, poor 

medication adherence, and 

drug use. Improving quality 

of life can positively 

influence a patient’s 
selfefficacy and ability to 

adhere to medication 

regimens. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : diukur 

  : tidak diukur 

 

Gambar 3.1  Kerangka konseptual hubungan tingkat self efficacy dan 

dukungan sosial teman sebaya dengan penerimaan diri klien 

HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya (Bandura 1997) 

  

enactive mastery experience 

vicarious experience 

verbal persuation 

emotional arousal 

Self efficacy pasien HIV 

Proses 

Kognitif 

Proses 

Motivasional  
Proses Afektif Proses 

Selektif 

Pola Pikir Harapan 

Pencapaian 

Mekanisme 

Koping Pengakuan 

Keputusan 

Depresi, Stres, dan 

Kecemasan 

Behaviior self efficacy in HIV 

disease management 

1. Managing depresion mood 

2. Managing and adhening to 

medications 

3. Managing symtoms 

4. Communication with health 

care provider 

5. Getting support from others 

6. Managing fattigue 

Penerimaan 

diri 

Dukungan sosial 
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Keterangan :  

Self efficacy pada klien dengan positif HIV umumnya terbentuk dari 4 

sumber efikasi diri yaitu pengalaman keberhasilan (enactive mastery experience), 

berbagi pengalaman dengan orang lain (vicarious experience), strategi persuasi 

verbal (verbal persuation), serta kondisi psikologis dan emosional(emotional 

arousal) 

Self efficacy seseorang, selain dapat terpengaruh oleh pemberdayaan pada 

sumber self efficacy-nya, juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

dukungan sosial dari teman sebaya maupun lingkungannya.   

Selanjutnya, Self efficacy akan mempengaruhi perilaku dari klien postif 

HIV melalui proses kognitif, motivasional, afektif dan selektif. Empat proses 

tersebut selanjutnya akan mempengaruhi tingkah laku klien karena terjadi 

peningkatan self efficacy dalam hal keyakinan dalam mengatasi perasaaan 

tertekan/mood, keyakinan dalam manajemen terapi, kemampuan dalam 

mengkomunikasikan kondisi kesehatan kepada petugas kesehatan, serta keyakinan 

dalam mendapatkan dukungan.  

Perilaku klien yang didorong oleh sejauh mana tingkat self efficacy 

seseorang pada masalah kesehatannya selanjutnya diduga akan mempengaruhi 

kepercayaan diri klien untuk lebih bisa memahami dirinya dan selanjutnya akan 

terjadi proses penerimaan diri terkait penyakitnya.  
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3.2 Hipotesis Penelitian  

H1 Ada hubungan tingkat self efficacy dengan penerimaan diri klien HIV positif 

di Puskesmas Dupak Surabaya 

H1 Ada hubungan dukungan sosial dengan penerimaan diri klien HIV positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan keseluruhan dari perencanaan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi kesulitan yang bisa muncul 

selama proses penelitian (Notoatmojo 2010). 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan 

cross-sectional. Penelitian analitik ini merupakan penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk mencari hubungan antar variabel (Sastroasmoro dan Ismael 2011), 

sedangkan cross-sectional bertujuan mengobservasi data variable indipenden dan 

dependen hanya dalam satu waktu (Nursalam 2014). Tujuan dari penelitian ini 

yaitu menganilisis hubungan antara tingkat self efficacy dan dukungan sosial 

dengan penerimaan diri penderita HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya.  

Rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian Hubungan Tingkat Self Efficacy dan 

Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri Penderita HIV Positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya 

 

 

 

Variabel X1: 

Self Efficacy 
Uji hubungan 

variabel Y : 

Penerimaan diri Variabel X2: 

Dukungan sosial 

teman sebaya 
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4.2      Populasi, sampel dan sampling 

4.2.1  Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah klien HIV positif yang berjumlah 35 

orang yang saat ini aktif menjalani pengobatan di Puskesmas Dupak Surabaya.  

4.2.2  Sampel  

Sampel  merupakan bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2010). Sampel 

dalam penelitian ini adalah 35 klien hiv positif dan memenuhi kriteria sebagai 

berikut :  

1. Kriteria Inklusi  

1) Klien HIV positif yang aktif berkunjung dan berobat ke Puskesmas 

Dupak Surabaya minimal 1 kali dalam sebulan 

2. Kriteria Eklusi 

1) Klien HIV positif stadium 3-4 (stadium lanjut) 

2) Klien HIV yang disertai penyakit lain dan infeksi opportunistik 

stadium lanjut 

3) Klien yang telah didata dalam pengambilan data awal 

4.2.3 Sampling  

 Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam, 2016). Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono 

(2001) teknik sampling ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Simple Random Sampling menurut Margono (2004) 

adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang dilakukan pada unit sampling. Hal 
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ini berarti setiap unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi 

sampel karena dianggap homogen. 

 Penelitian ini melakukan pengambilan sampling dengan cara meminta 

daftar klien HIV kepada manajer kasus HIV Puskesmas sesuai kriteria inklusi 

yang diinginkan peneliti dan didapatkan sampel sejumlah 35 orang.  

4.3   Variabel penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel penelitian 

 Variabel adalah perilaku atau karateristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu seperti benda, manusia, dan lain-lain (Nursalam, 2016). Variabel 

dalam penelitian ini meliputi :  

1. Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah tingkat self efficacy dan dukungan sosial 

2. Variabel dependen (terikat)  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nurslam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah penerimaan diri klien HIV positif 
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4.3.2 Definisi Operasional 

 Tabel 4.1 Definisi  operasional hubungan self efficacy dan dukungan 

sosial dengan penerimaan diri klien hiv positif di Puskesmas 

Dupak Surabaya 

Variabel  Definisi  Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Independ

en : 

 

1.Tingkat 

self 

efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dukun 

gan 

sosial 

teman 

sebaya 

 

 

 

Tingkat 

keyakinan 

akan 

kemampuan 

penderita 

HIV untuk 

mengatur / 

melakukan 

perilaku 

agar dapat 

menghadapi 

masalah 

terkait 

penyakit 

HIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber 

emosional, 

informasion

al yang 

diberikan 

oleh teman 

penderita  

Self efficacy 

klien hiv 

positif terdiri 

dari 6 domain 

: 

1. Self efficacy 

untuk 

mengelola 

perasaan 

tertekan 

2. Self efficacy 

mengelola 

terapi dan 

keptauhan 

obat 

3. Self efficacy 

mengelola 

gejala 

4. Self efficacy 

berkomunik

asi dengan 

penyedia 

layanan 

kesehatan 

5. Self efficacy 

mendapat 

dukungan 

dari orang 

lain 

6. Self efficacy 

mengelola 

kelelahan 

 

1. guidance 

(bimbingan) 

2. reliable 

alliance 

(jaminan 

seseorang ada 

untuk  

Kuisioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuisioner 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

Penilaian 

dengan 

skala likert 

1-4  

1= tidak 

yakin 

2= cukup 

3= yakin 

4= sangat 

yakin 

 

 

Pengkode-

an : 

Kurang = 1 

Cukup  = 2 

Baik     = 3 

 

Skor 

penilaian 

akhir 

tingkat self 

efficacy : 

 

 

Baik    : 76-

100% 

Cukup : 

56-75% 

Kurang : 

≤55% 

 

 

Skoring 

terdiri dari 

: 

1= sangat 

tidak 

sesuai 

2= tidak  
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Variabel  Definisi  Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

 untuk 

menghadapi 

permasalaha

n terkait 

penyakit 

HIV 

membantu) 

3. Opportunity 

of nurturance 

(kesempatan 

mengasihi) 

4. 

Reassurance 

of worth 

(penghargaan 

diri) 

5. Attachment  

(kelekatan) 

  sesuai 

3= agak 

sesuai 

4= sesuai 

5= sangat 

sesuai 

 

Pertanyaan 

unfavourab

le nomor 

(2,3,6,9,10,

14,15,18,21

,22,24) 

Skoring : 

5: STS 

4: TS 

3: AS 

2: S 

1: SS 

 

Pertanyaan 

favourable 

nomor 

(1,4,5,7,8,1

1,12,13,16,

17,20,23) 

Skoring : 

1: STS 

2: TS 

3: AS 

4: S 

5: SS 

 

Kategori 

dukungan 

sosial 

hidup baik 

:  

T ≥ 48-120 

Dukungan 

sosial 

buruk : 

 T ≤ 48 
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Variabel  Definisi  Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Depende

n : 

Penerima

an diri 

Sikap 

penderita 

HIV 

terhadap apa 

yang ada 

pada dirinya 

baik 

kelebihan 

maupun 

kekurangan 

sehingga 

mampu 

mengola/ 

memanajem

en dirinya 

dengan baik 

1. Adanya 

pemahaman 

tentang diri 

sendiri 

2. Adanya hal 

yang 

realistik 

3. Tidak 

adanya 

hambatan 

didalam 

lingkungan 

4. Sikap 

anggota 

masyarakat 

yang 

menyenangk

an 

5. Tidak 

adanya 

gangguan 

emosional 

yang berat 

6. Pengaruh 

keberhasilan 

yang 

dialami 

7. Identifikasi 

dengan 

orang yang 

memiliki 

penyesuaian 

diri 

8. Adanya 

perspesktif 

yang luas 

9. Pola asuh 

dimasa kecil 

yang baik 

10. Konsep 

diri yang 

stabil  

 

Kuisioner Ordinal Skoring 

domain 

favorable 

(2,4,7,10,1

2,13,16,18,

19,20,23,24

,25,26,28) 

menggunak

an skala 

likert 1-4 

yaitu : 

 

4= sangat 

setuju 

3 = setuju 

2 = tidak 

setuju 

1=sangat 

tidak 

setuju 

 

Skoring 

domain 

unfavourab

le 

(1,3,5,6,8,9

,11,14,15,1

7,21,22,27,

29,30) 

menggunak

an skala 1-

4, yakni : 

 

1= sangat 

setuju 

2= setuju 

3= tidak 

setuju 

4= sangat  

tidak 

setuju 
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Variabel  Definisi  Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

     Kategori 

penilaian 

  

Baik : 76-

100% 

Cukup : 

56-75% 

Kurang : 

≤55% 

 

(Arikunto, 

2006) 

 

 

4.4  Instrumen Penelitian  

 Instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner. Kuisioner 

tersebut meliputi :  

1. Kuisioner Demografi  

Kuisioner demografi digunakan untuk memperoleh keterangan kaateristik 

dari responden penelitian yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, 

status perkawinan, keikutsertaan dalam kelompk dukungan sebaya/LSM 

lainnya, suku, lama terdiagnosis HIV, jumlah anak, status dalam keluarga.  

2. Kuisioner HIV-SE 

Kuisioner ini diadopsi dari penelitian Martha Shively et al. (2012) dalam 

Fitriani (2016) yang berjudul Evaluating Self efficacy for hiv disease 

management skill dengan uji reabilitas menghasilkan nilai koefisiensi 

alpha cronbach sebesar 0,96 yang artinya sangat reabel. Selanjutnya 

kuisioner ini mengandung 6 domain yaitu keyakinan/perilaku dalam 

mengelola perasaan tertekan (9 item) pada pertanyaan nomor 1-9, 

mengelola terapi dan kepatuhan berobat(7 item) padapertanyaan nomor 
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10-16, mengelola gejala (5 item) pada pertanyaan nomor 17-21, 

berkomunikasi dengan penyedia pelayanan kesehatan (4 item) pada 

pertanyaan 22-25, mendapatkan dukungan orang lain (5 item) pada 

pertanyaan 26-30, dan mengelola kelelahan (4 item) pada pertnyaan nomor 

31-34. Kuisioner ini terdiri atas 34 item pertanyaan menggunakan skala 

likert 1-4, dengan nilai 1 : tidak yakin, 2 : cukup yakin , 3: yakin dan 4: 

sangat yakin. Rentang skor dalam penelitian ini 34-136.  

3. Kuisioner dukungan sosial 

Kuisioner ini diadaptasi dari instrument pengukuran persepsi terhadap 

dukungan sosial yaitu Social Provision Scale yang dikembangkan Cotruna 

dan Russel pada tahun 1987, yang digunakan dalam penelitian Marsya 

tahun 2012. Alasan peneliti menggunakan ini karena sudah terbukti dapat 

digunakan pada individu dewasa.  

Alat ukur ini mengandung 6 domain yaitu guidance, rekliable alliance, 

opportunity of nurturance, reassurance of worth, attachment dan social 

integration. Jumlah item terdiri atas 24 item, dengan rincian 4 item untuk 

setiap dimensi. Kategori baik jika total skor dalam semua pertanyaan ≥48-

120, dikatakan buruk jika total skor≤48.  

Tabel 4.2 Penjabaran aspek dukungan sosial 

Domain  Contoh item 

Guidance  

3,12,16,19 

Item no 3  

Tidak ada seorangpun yang mau 

memberikan saran dan bimbingannya 

ketika saya sedang stress 

Reliable alliance 

1,10,18,23 

Item no 1  

Ada seseorang yang dapat saya 

andalkan untuk memberikan bantuan 

apabila saya membutuhkannya 
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Domain  Contoh item 

Reassurance of worth 

6,9,13,20 

Item no 6 

Orang lain memandang saya tidak 

kompeten 

Attachment  

2,11,17,21   

Item no 2 

Saya merasa tidak mempunyai 

hubungan pribadi yang dekat dengan 

orang lain 

Social integration 

5,8,14,22 

Item no 5  

Ada orang-orang yang menikmati 

aktivitas sosial yang sama seperti 

yang saya lakukan 

 

4. Kuisioner Penerimaan Diri  

 Kuisioner ini diadopsi  dari penelitian Febrina (2015) yang disusun sesuai 

teori Hurlock (1990). Kuisioner ini mengandung 10 faktor penerimaan diri, yaitu :  

1. Adanya pemahaman tentang diri sendiri 

2. Adanya hal yang realistik 

3. Tidak adanya hambatan didalam lingkungan 

4. Sikap anggota masyarakat yang menyenangkan 

5. Tidak adanya gangguan emosional yang berat 

6. Pengaruh keberhasilan yang dialami 

7. Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri 

8. Adanya perspesktif yang luas 

9. Pola asuh dimasa kecil yang baik 

10. Konsep diri yang stabil  

4.5   Lokasi dan waktu penelitian  

 Penelitian dilaksanakan mulai Juli hingga September 2017 di puskesmas 

Dupak Surabaya. Pemilihan puskesmas ini berdasarkan pertimbangan karena 

puskesmas tersebut merupakan puskesmas dengan pelayanan HIV terbaik di 
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Surabaya. Data laporan dari Dinas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 

mengungkapkan bahwa kecamatan Krembangan, yang merupakan lokasi 

Puskesmas Dupak Surabaya,  masuk dalam 3 besar kecamatan tertinggi jumlah 

penderita HIV. Pengambilan data di puskesmas akan memudahkan peneliti dalam 

menjangkau keseluruhan responden secara bersamaan.  

4.6  Prosedur pengambilan dan pengumpulan data 

 Pengambilan dan pengumpulan data penelitian ini terdiri atas beberapa 

tahap, yaitu :  

  1. Tahap persiapan 

1) Peneliti mengajukan pembuatan surat permohonan pengambilan data 

awal  dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga kepada 

BakesbangPolinmas kota Surabaya sebagai surat pengantar ke Dinas 

Kesehatan.  

2) Peneliti mengajukan permintaan informasi ke Dinas Kesehatan 

Surabaya mengenai kasus hiv Surabaya  dan ditetapkan puskesmas 

Dupak sebagai lokasi penelitian mengingat berada di kecamatan 

dengan jumlah hiv cukup banyak yaitu rating ke 2 se-Surabaya.   

3) Peneliti mengajukan surat permohonan data awal dari Dinkes Surabaya 

untuk diteruskan kepada kepala puskesmas Dupak 

4) Peneliti menyerahkan persyaratan kepada TU puskesmas Dupak 

Surabaya sebagai persyaratan melakukan penelitian 

5) Peneliti menemui manajer kasus hiv untuk mendapatkan data spesifik 

mengenai kasus hiv seperti jumlah penderita, kunjungan penderita, 
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alamat, program penanganan yang dilakukan puskemas Dupak serta 

menjelaskan maksud penelitian yang akan dilakukan 

6) Peneliti melakukan penentuan responden berdasar kriteria inklusi. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengambilan data awal pada 5 orang 

7) Peneliti mengajukan uji etik penelitian ke fakultas keperawatan untuk 

mengetahui kelayakan penelitian. Penelitian ni lolos kaji etik tanggal 

22 Agustus 2017 dengan No : 500-KEPK 

8) Peneliti mengajukan permohonan undangan responden ke TU dan 

Kepala Puskesmas  

2. Tahap Pelaksanaan 

1) Manajer kasus HIV mengundang para penderita HIV berkumpul pada 

ruang pertemuan Puskesmas Dupak Surabaya 

2) Peneliti memperkenalkan diri, selanjutnya memberikan penjelasan 

tentang maksud dan tujuan mengundang ODHA dalam kegiatan ini, 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta pemberian informed 

consent yang diberikan secara menyeluruh kepada klien hiv di ruang 

pertemuan Puskesmas Dupak 

3) Peneliti melakukan pembagian kuisioner dan selanjutnya 

pendampingan pengisian kuisioner dibantu dengan rekan lain yang 

sebelumnya telah dilakukan briefing 

4) Kuisioner dikumpulkan dan dilakukan analisis.  

4.7 Analisis data  

 Arikunto (2006) mengungkapkan bahwa analisa data penelitian terdiri atas 

3 tahap, yaitu : 
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1. Persiapan : Peneliti memeriksa kembali kelengkapan data responden yaitu 

informed consent, kuisioner data demografi, serta kelengkapan isian item 

oleh responden 

2. Tabulasi data  

1) Tabulasi data  

Tahap ini dilakukan pemberian skor tehadap item kuisioner yang perlu 

diberi skor dan diukur dengan menggunakan skala likert (Arikunto, 

2007). 

2) Penyimpulan data 

Penyimpulan data ini dilakukan dengan mencermati tanda centang 

dalam setiap kolom yang telah diisi responden dan memberikan nilai 

pada masing-masing opsi yang telah diisi. Langkah selanjutnya yitu 

menjumlahkan skor yang didapat kemudian dibandingkan dengan total 

skor dikali dengan seratus persen, sehingga didapatkan rumus 

(Arikunto, 2006 ) : 

 

keterangan  

P = presentase nilai yang didapat 

F = jumlah skor jawaban 

N=  jumlah skor maksimal 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diuji dengan uji statistik korelasi 

Rank Spearman. Menurut Sugiyono (2002) , korelasi Rank Spearman digunakan 

mencari atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing 

variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal.  Untuk  dapat  memberikan 

P= F/N x 100% 
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penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil 

pengaruhnya, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel 

sebagai berikut : 

 Tabel 4.3  Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

    Sumber : Sugiyono (2002:183) 

 Data dianalisis dengan uji SPSS dengan menunjukkan derajat kemaknaan 

p< 0,05 yang artinya ada hubungan bermakna antar variabel independen dengan 

dependen dengan tingkat keslahan yang dapat ditoleransi dalam penelitian ini 

sebanyak 5%.  
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4.8  Kerangka operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka operasional hubungan tingkat self efficacy dan dukungan 

sosial teman sebaya dengan penerimaan diri klien hiv positif yang 

menjalani pengobatan di Puskesmas Dupak Surabaya 

 

 

4.9  Etika Penelitian (Ethical Clearance) 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berpegang teguh pada etika penelitian 

yang ditempuh melalui prosedur dan legalitas penelitian. Penelitian in lolos kaji 

Populasi : 35 orang klien dengan hiv postif 

yang aktif menjalani pengobatan di 

puskesmas dupak 

Menetapkan sampel sesuai kriteria inklusi, didapatkan n= 30 

Total sampling 

Mengidentifikasi : 1) demografi/dta umum klien HIV 2) self efficacy 

responden dengan kuisioner HIV SE 3) dukungan sosial penderita HIV 4) 

penerimaan diri penderita HIV 

Mengukur : 1) tingkat self efficacy klien dengan hiv positif di puksemas dupak 

dengan menilai kuisioner HIV-SE yang telah terisi  2) tingkat dukungan sosial 

klien hiv positif di puskesmas dupak  dengan menilai kuisioner yang telah diisi 

responden 3)penerimaan diri klien hiv positif dengan melakukan scoring 

terhadap kuisoner yang telah diisi 

Menganalisis data  

Uji statistik : Rank Spearman 

Mengetahui hubungan self efficacy dan dukungan sosial teman sebaya 

dengan penerimaan diri klien hiv positif di puskesmas Dupak Surabaya 

Merekomendasikan hasil penelitian ke puskesmas 

Dupakdan sebagai bahan masukan penelitian di bidang 

ilmu keperawatan khususnya terkait hiv/aids 
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etik dengan No : 500-KEPK pada tanggal 22 Agustus 2017. Persetujuan dan 

kerahasiaan responden merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. Sebelum 

melakukan penelitian, terlebih dahulu mengajukan ethical clearence kepada pihak 

yang terlibat maupun tidak terlibat agar tidak melanggar hak-hak asasi dan 

otonomi manusia sebagai obyek penelitian. Penelitian ini dimulai dengan 

melakukan berbagai prosedur yang berhubungan dengan etika penelitian, 

meliputi: 

4.9.1  Sikap menghormati orang (Respect to human)  

1. Surat persetujuan (Informed consent) 

Peneliti memaparkan penjelasan singkat penelitian kepada responden 

melalui kuesioner online pada bagian pertama Pada akhir penjelasan 

penelitian, terdapat informed consent yang sifatnya tidak memaksa dan 

calon responden bebas untuk menolak atau bersedia menjadi responden 

penelitian. Apabila responden bersedia untuk menjadi subjek penelitian 

maka akan dilanjutkan ke bagian berikutnya, namun apabila responden 

tidak bersedia maka secara otomatis formulir tersebut akan terkirim 

dan tidak dapat melanjutkan ke bagian berikutnya. 

2. Asas kejujuran (veracity) dan asas menepati janji (fidelity) 

Pada asas kejujuran, peneliti harus menyampaikan kebenaran kepada 

responden. Peneliti mengatakan informasi yang sebenar-benarnya saat 

penelitian agar responden mendapatkan informasi yang akurat, 

kompregensif, dan objektif dalam penelitian ini. Pada asas menepati 

janji, peneliti dan responden memiliki kewajiban untuk bertanggung 

jawab terhadap kesepakatan yang telah disepakati. 
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3. Tanpa nama (anonimity) dan kerahasiaan (confidentiality) 

Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden dengan tidak 

mempublikasikan nama responden dan tidak menggunakan hasil 

penelitian untuk maksud diluar kepentingan penelitian. Peneliti 

menjaga kerahasiaan responden dengan cara menyimpan data 

penelitian dengan baik, dan hanya menyampaikan hasil data penelitian. 

4. Otonomi (autonomy) dan bebas (freedom) 

Peneliti tidak membatasi responden selama penelitian berlangsung, 

responden mempunyai kebebasan untuk menentukan keputusan 

dirinya, memutuskan sesuatu tanpa tekanan dari luar atau paksaan dari 

pihak lain. 

4.9.2 Manfaat (beneficience) dan tidak merugikan (non maleficience) 

Responden dalam penelitian ini mendapatkan pengetahuan baru 

tentang bagaimana penerimaan diri yang baik terhadap penerimaan diri 

mereka saat ini. Penelitian ini dilakukan tanpa mengakibatkan penderitaan 

bagi responden karena tidak menggunakan tindakan invasive. Responden 

hanya mengisi beberapa pertanyaan perihal penerimaan dirinya, keyakinan 

diri serta dukungan sosial yang mereka terima terhadap penyakit HIV yang 

diderita.  

4.9.3 Keadilan (Justice) 

Keadilan dalam penelitian ini, diterapkan dengan memenuhi hak 

subjek untuk mendapatkan penanganan yang sama dan adil, dengan 
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memberikan kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan dalam 

informed consent yang telah disepakati. 

4.10  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atau hambatan, diantaranya 

yaitu :  

1. Beberapa responden meminta peneliti untuk membacakan kuisioner 

sehingga waktu penelitian lebih lama dari yang telah disepakati 

sebelumnya.  

2. Kuisioner membutuhkan pemahaman ynag lebih sehingga dapat 

membuat interpretasi berbeda sesuai dengan persepsi responden 

3. Beberapa responden ada yang terburu-buru dikarenakan mereka 

juga mengantri untuk pengambilan obat 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab 5 ini menjelaskan mengenai hasil penelitian serta pembahasan tentang 

hubungan tingkat self efficacy dan dukungan sosial dengan penerimaan diri klien 

HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya. Variabel yang diteliti mencakup 

tingkat self efficacy dan dukungan sosial sebagai varibel independen, sedangkan 

variabel dependen yang diteliti yaitu penerimaan diri.  

 Penyajian data dalam bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian 

yaitu Puskesmas Dupak Surabaya, karateristik demografi responden serta variabel 

penelitian yaitu tingkat self efficacy, dukungan sosial serta penerimaan diri.  

5.1   Hasil Penelitian 

5.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian berada di Puskesmas Dupak Kota Surabaya tepatnya di 

Jlan Dupak Bangunrejo Gang Poliklinik nomor 6, Kelurahan Dupak, Kecamatan 

Krembangan Kota Surabaya. Visi Puskesmas Dupak yaitu Puskesmas dengan 

pelayanan prima untuk mencapai wilayah Dupak sehat dengan empat misi yaitu : 

1) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan harapan 

dan kebutuhan masyarakat 

2) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan serta keterjangkauan 

pelayanan kesehatan 

3) Melaksanakan program dan upaya kesehatan secara professional 

4) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Dupak 
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program pelayanan HIV di Puskesmas Dupak yaitu diantaranya HCT 

(HIV Counseling Test) yang meliputi VCT dan PITC, PTCMT, satelit 

ARV, serta home day care bagi klien positif HIV. Puskesmas Dupak juga 

memiliki program PDP  (pemberian, dukungan dan pendampingan) yang 

meliputi pertemuan antara care giver setiap 3 bulan sekali yang dijalankan 

bersama instansi diluar PKM baik dari Dinas Kesehatan atau LSM dengan 

agenda sosialisasi maupun pelatihan serta kegiatan sharing. Selain 

program tersebut, Puskesmas Dupak juga memberikan pelayanan  satelit 

ARV (pengambilan ARV) serta pemberian makanan tambahan (PMT).  

Program pelayanan psikologis untuk klien HIV sudah ada namun 

belum terlakana dengan rutin dan menyeluruh tiap klien. Bimbingan 

konseling dilakukan untuk tahap awal serta bagi yang mengeluh stress atau 

gangguan psikologi lainnya terkait dengan penyakit HIV. Pelayanan saat 

ini lebih terfokus kepada pelayanan pegobatan (ARV).  

Alasan dipilihnya Puskesmas ini sebagai sasaran penelitian 

dikarenakan menurut data Dinas Kesehatan 2016, puskesmas ini berada 

pada kecamatan yang menduduki posisi kedua jumlah klien HIV 

terbanyak, serta merupakan puskesmas dengan pelayanan terbaik dalam 

pengobatan HIV sehingga cukup banyak klien HIV yang berobat ke 

pusksmas tersebut.  

5.1.2  Distribusi Karateristik Responden 

 Jumlah total responden penelitian ini yaitu 30 pasien HIV psoitif di 

Puskesmas Dupak Surabaya. Berikut ini akan dijabarkan data karateristik 

30 responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjan, status 
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perkawinan, keikutsertaan LSM, jumlah anak, tinggal bersama, suku serta 

lamanya terdiagnosis HIV.  

Tabel 5.1 Distribusi data demografi responden pasien HIV positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya , September 2017  

 

No Karateristik Responden N % 

1 Jenis kelamin   

Pria  14 46,7 

Wanita 16 53,3 

Total 30 100 

2 Usia    

25-35 tahun 11 36,7 

36-45 tahun 17 56,7 

> 46 tahun 2 6,7 

Total 30 100 

3 Pendidikan    

SD/MI 7 23,3 

SMP 8 26,7 

SMA 14 46,7 

Sarjana 1 3,3 

Total  30 100 

4 Pekerjaan    

Ibu rumah tangga  11 36,7 

PNS/TNI/POLRI 1 3,3 

Wiraswasta 8 26,7 

Lainnya  10 33,3 

Total  30 100 

5 Status Perkawinan   

Kawin 18 60 

Belum kawin 8 26,7 

Duda/janda  13,3 13,3 

Total 30 100 

6 Kelompok dukungan    

Ya  10 33,3 

Tidak  20 66,7 

Total  30 100 

7 Tinggal bersama   

Sendiri 6 20 

Suami/istri  13 43,3 

Orang tua 5 16,7 

Lainnya 6 20 

Total  30 100 
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No  Karateristik responden  N % 

8 Jumlah anak    

Tidak memiliki anak 10 33,33 

< 2 orang  6 20 

2-3 orang 9 30 

4-5 orang 4 13,33 

> 5 orang 1 3,33 

Total  30 100 

9 Suku    

Jawa  26 86,7 

Madura 4 13,3 

Sunda  0 0 

Total 30 100 

10 Lama terdiagnosis   

< 1 tahun 9 30 

1-5 tahun 15 50 

6-19 tahun 5 16,7 

> 10 tahun 1 3,3 

Total  30 100 

 

 Tabel 5.1 diatas menjelaskan  tentang data demografi responden klien HIV 

positif di Puskesmas Dupak Surabaya dengan jumlah total keseluruhan 30 

responden. Data tersebut dapat memberikan informasi bahwa mayoritas penderita 

HIV adalah wanita sebanyak 16 orang (53,3%). Hal ini sejalan dalam data yang 

disebutkan oleh Fitriani (2016) bahwa wanita khususnya ibu rumah tangga 

menduduki peringkat utama klien yang menyandang status HIV dibandingkan 

laki-laki. Sebagian besar klien HIV berada pada rentang usia 36-45 tahun dimana 

ini merupakan masa dewasa yang didalamnya sudah terjadi kematangan berpikir 

sebanyak 17 orang (56,7%) , serta umumnya berpendidikan SMA sebanyak 11 

orang (46,7%). 

Pekerjaan sebagian besar responden wanita yaitu sebagai ibu rumah tangga 

11 orang (36,7 %), serta pekerjaan lainnya juga menduduki peringkat kedua 
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dengan total 10 orang. Pekerjaan lain yang dimaksudkan yaitu sebagai buruh 

harian / serabutan. Ini menandakan bahwa perekonomian mereka masuk kalangan 

menengah.  

Responden HIV sebagian besar berstatus kawin sebanyak 18 orang (60%) 

dan dari 30 responden, sebagian besar belum memiliki anak yaitu sekitar 10 

orang. 

30 responden yang diteliti ternyata didapatkan hanya 10 orang yang 

mengikuti kelompok dukungan sebaya, padahal keikutsertaan dalam dukungan 

sebaya ini sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri mereka 

dalam menghadapi penyakit karena tingginya rasa ikatan sosial sesama serta 

adanya pelatihan maupun sharing bersama.  

Mayoritas mereka tinggal bersama pasangan mereka (untuk yang sudah  

menikah) sebanyak 13 orang (43,3 %)  Selanjutnya data yang diteliti yaitu suku 

bangsa. Umumnya mereka bersuku bangsa Jawa yaitu sekitar 26 orang (86,7 %) 

serta sebagian besar mengidap HIV dalam rentang 1-5 tahun (50%). Semakin 

lama klien mengidap penyakit, semakin besar pula pengalama klien dalam 

mengatasi penyakitnya (Sesaria , 2016). 

5.1.3 Analisis Hasil 

Pada subbab ini akan dipaparkan hasil dari variabel yang diukur yaitu 

tingkat self efficacy responden, nilai dari dukungan sosial responden, nilai 

penerimaan diri responden, serta hubungan antara self efficacy dengan penerimaan 

diri maupun hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan penerimaan 

diri. 
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1. Tingkat self efficacy responden HIV  

Berikut disajikan catatan hasil self efficacy responden di Puskesmas 

Dupak Surabaya 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi tingkat self efficacy klien HIV positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya 

 

Variabel yang 

diukur 

Kategori  N  % 

Self efficacy  Baik 10 33,33 

 Cukup 20 66,67 

 Kurang 0 0 

 Total  30 100 

 

 Tabel diatas didapatkan bahwa sebagian responden memiliki tingkat 

self efficacy yang cukup yaitu sekitar 20 orang (66,67 %) dan sisanya 

memiliki self efficacy yang baik sekitar 10 % 

Tabel 5.3 Data tabulasi silang self efficacy sesuai jenis kelamin 

Jenis 

kelamin   

 Kategori self 

efficacy 

 Total  

Baik % Cukup  % N % 

Pria  3 30 11 55 14 46,67 

Wanita  7 70 9 45 16 53,33 

Total  10 100 20 100 30 100 

 

Tabel tersebut dapat diketahui bahwa baik pria dan wanita sebagian besar 

memiliki self efficacy yang cukup. Wanita lebih tinggi self efficacynya yaitu 

sebanyak 7 orang, dibandingkan laki-laki yang hanya 3 orang.  

Tabel 5.4 Data tabulasi silang self efficacy sesuai usia  

Usia     Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

25-35 4 40 7 35 11 36,67 

36-45 6 60 11 55 17 56,67 

>46 0 0 2 10 2 6,66 

Total  10 100 20 100 30 100 
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Data diatas dapat diketahui bahwa usia 36-45 memiliki self efficacy 

yang baik daripada usia 25-35. keseluruhan responden tersebut jika dirata-rata 

lebih banyak yang memiliki self efficacy yang cukup daripada yang baik.  

Tabel 5.5 Data tabulasi silang self efficacy sesuai pendidikan 

Pendidikan    Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

SD-MI 4 40 3 15 7 23,33 

SMP 3 30 5 25 8 26,67 

SMA 2 20 12 60 14 46,67 

Sarjana  1 10 0 0 1 3,33 

Total  10 100 20 100 30 100 

 

 Data diatas dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan SD/MI 

memiliki self efficacy yang baik dibandingkan pendiikan lainnya, dan responden 

berpendidikan SMA paling banyak yang memiliki self efficacy cukup baik 

Tabel 5.6 Data tabulasi silang self efficacy sesuai pekerjaan 

Pekerjaan     Kategori self 

efficacy 

 Total  

Baik % Cukup  % N % 

Ibu rumah 

tangga 

7 70 4 20 11 36,67 

PNS/TNI/Polri 1 10 0 0 1 3,33 

Wiraswata  1 10 7 35 8 26,67 

Lainnya  1 10 9 45 10 33,33 

Total  10 100 20 100 30 100 

  

Data tersebut dapat ditarik kesimpulan  bahwa ibu rumah tangga 

cenderung memiliki self efficacy yang baik dibandingkan profesi lainnya,  

Tabel 5.7 Data tabulasi silang self efficacy sesuai status perkawinan 

Status 

perkawinan   

 Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

Kawin 7 70 11 55 18 60 

Belum kawin 1 10 7 35 8 26,67 

Duda/ janda 2 20 2 10 4 13,33 
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Total  10 100 20 100 30 100 

 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa reponden berstatus kawin umumnya 

memiliki self efficacy yang baik dibandingkan status perkawinan lainnya, 

namun sebagian besar responden masih didominasi self efficacy yang cukup 

Tabel 5.8 Data tabulasi silang self efficacy sesuai jumlah anak 

Jenis 

kelamin   

 Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

Tidak punya 2   20 8 40 10 33,33 

1-2 orang 3 30 3 15 6 20 

2-3 orang 3 30 6 30 9 30 

4-5 orang 2 20 2 10 4 13,33 

>5 orang 0 0 1 5 1 3,33 

Total  10 100 20 100 30 100 

 

 Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak memiliki anak 

cenderung memiliki self efficacy yang cukup baik dibanding dengan lainnya. 

Tabel 5.9 Data tabulasi silang self efficacy sesuai tinggal bersama 

Tinggal 

bersama    

 Kategori self 

efficacy 

 Total  

Baik % Cukup  % N % 

Sendiri 1 10 5 25 6 20 

Suami/istri 6 60 7 35 13 43,33 

Orang tua 2 20 3 15 5 16,67 

Lainnya 1 10 5 25 6 20 

Total  10 100 20 100 30 100 

  

Dapat diketahui bahwa umumnya jika tinggal bersama pasangan self 

efficacy mereka cukup baik sejumlah 7 orang dan self efficacy baik sejumlah 6 

orang.   
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Tabel 5.10 Data tabulasi silang self efficacy sesuai kelompok dukungn 

Kelompok 

dukungan   

 Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

Ya 4 40 6 30 10 33,33 

Tidak  6 60 14 70 20 66,67 

Total 10 100 20 100 30 100 

 

 Dapat disimpulkan bahwa bergabung atau tidaknya seseorang kedalam 

kelompok dukungan sebaya sebagian besar keduanya memiliki self efficacy 

yang cukup baik, hanya saja di kelompok dukungan lebih unggul dengan ada 4 

orang yang self efficacynya baik dibandingkan yang tidak bergabung.  

Tabel 5.11 Data tabulasi silang self efficacy sesuai suku bangsa 

Suku 

bangsa   

 Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

Jawa  9 90 17 85 26 86,67 

Madura  1 10 3 15 4 13,33 

Total  10 100 20 100 30 100 

 

Data tersebut dapat diketahui bahwa suku Jawa umumnya memiliki self 

efficacy yang baik daripada suku Madura. 

Tabel 5.12 Data tabulasi silang self efficacy sesuai lama terdiagnosis 

HIV 

Lama 

terdiagnosis   

 Kategori self 

efficacy 

 Total   

Baik % Cukup  % N % 

<1 tahun 2 20 7 35 9 30 

1-5 tahun 4 40 11 55 15 50 

6-10 tahun 3 30 2 10 5 16,67 

>10 tahun 1 10 0 0 1 3,33 

Total  10 100 20 100 30 100 

 

Data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa umumnya rentang 

lama terdiagnosis sekitar 6-10 tahun maupun > 10 tahun memiliki self 

efficacy yang baik dbandingkan lainnya. 
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Tabel 5.13 Self efficacy klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya  

No  Domain Tingkat self efficacy Jumlah  

Baik  Cukup  Kurang   

N  % N % N % N  % 

1 Manajemen perasaan tertekan 

/suasana hati 

13 43,3 17 56,7 - - 30 100 

2 Manajemen terapi dan 

kepatuhan obat  

18 60 12 40 - - 30 100 

3 Mengelola gejala  1 3,3 23 76,7 6 20 30 100 

4 Berkomunikasi dengan 

penyedia layanan kesehatan 

11 36,7 19 63,3 - - 30 100 

5 Mendapatkan dukungan dari 

orang lain 

2 6,7 9 30 19 63,3 30 100 

6 Mengelola kelelahan 5 16,7 24 80 1 3,3 30 100 

 

Data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa responden Dupak 

cukup baik dalam memanajemen perasaan tertekan, dapat memanajemen 

terapi dan kepatuhan obat dengan baik, mengelola gejala dengan cukup 

baik, berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan sudah 

dilakukan dengan cukup baik, mengelola kelelahan juga sudah 

dilakukan dengan cukp baik, hanya saja masih kurang dalam 

mendapatkan dukungan dari orang lain.  

2. Analisis hasil dukungan sosial teman sebaya responden 

Berikut disajikan tabel data distribusi frekuensi mengenai 

dukungan sosial teman sebaya pada responden HIV 

Tabel 5.14  Distribusi frekuensi dukungan sosial teman sebaya klien   

HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya 

 

Variabel yang 

diukur 

Kategori  N  % 

Dukungan sosial 

teman sebaya  

Baik 30 100 

 Buruk 0 0 

 Total  30 100 
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Tabel diatas didapatkan hasil bahwa seluruh responden (30 orang) dapat 

dikategorikan mendapat dukungan sosial yang baik.  

Tabel 5.15 Dukungan sosial teman sebaya klien HIV puskesmas Dupak 

No  Domain  Nilai rata-rata  Kategori  

1 Guidance (bimbingan ) 15,66667 Baik 

2 Reliable alliance (jaminan seseorang 

ada untuk membantu) 

15,16667 Baik  

3 Opportunity of nurturance 

(kesempatan mengasihi ) 

13,83333 Baik  

4 Reassurance of worth (penghargaan 

diri) 

15,26667 Baik  

5 Attachment (kelekatan) 14,6667 Baik  

6 Social integration (integrasi sosial) 13,9 Baik  

 

Data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum 

dukungan sosial teman sebaya responden HIV positif di Puksesmas 

Dupak Surabaya baik, dengan nilai tertinggi yaitu pada domain 

bimbingan, dan nilai terendah pada domain kesempatan mengasihi.  

3. Analisis hasil nilai penerimaan diri responden 

Berikut ini disajikan hasil penerimaan diri klien dengan HIV positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya  

Tabel 5.16  Distribusi frekuensi penerimaan diri klien HIV positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya 

 

Variabel yang 

diukur 

Kategori  N  % 

Penerimaan diri  Baik 12 40 

 Cukup 18 60 

 Kurang 0 0 

 Total  30 100 

 

Tabel diatas didapatkan bahwa sebagian besar responden HIV di 

Puskesmas Dupak Surabaya penerimaan dirinya berada pada rentang 
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cukup yaitu sekitar 18 orang (60%), dan sisanya berada pada rentang 

baik sebanyak 12 orang (40%) 

4. Analisis hasil hubungan antara self efficacy dengan penerimaan diri 

Uji korelasi Spearman’s rho menghubungkan antara self efficacy 

dengan penerimaan diri klien HIV positif. Penghitungan korelasi dibantu 

oleh program komputer SPSS. Taraf signifikansi penelitian adalah 5% 

atau 0,05. Tanda positif menunjukkan arah hubungan yang positif, 

artinya bila nilai variabel X tinggi maka nilai variabel Y akan tinggi pula 

dan sebaliknya. 

Tabel 5.17 Hubungan Self efficacy dengan penerimaan diri September 

2017 (n=30 responden)  

 

Self efficacy   Penerimaan diri Total 

Cukup  Baik  

 N % N % N  % 

Cukup  13 43,3 7 23,3 20 66,7 

Baik  5 16,7 5 16,7 10 33,3 

Total  18 60 12 40 30 100 

Uji spearman’s rho             r = 0,425                       p = 0,019 

 

Koefisien korelasi yang diperoleh dari proses pengujian adalah r = 

0,425 dengan nilai signifikansi p= 0,019. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat dijelaskan karena signifikansi p<0,05 maka H1 diterima, 

dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara self efficacy dan 

penerimaan diri, artinya semakin tinggi self efficacy semakin tinggi pula 

nilai penerimaan diri.  

5. Analisis hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan 

penerimaan diri 
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Tabel 5.18 Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya  dengan 

penerimaan diri 

 

Dukungan sosial    Penerimaan diri Total 

Cukup  Baik  

 N % N % N  % 

Baik  18 60 12 40 330 100 

Uji spearman’s rho             r = 0,798                      p = 0,000 

 

Berdasarkan tabel tersebut, setelah data diuji melalui spearman’s 

rho dengan nilai signifikansi p= 0,00 kurang dari p yang telah ditetapkan 

yaitu nilai p<0,01, maka H1 diterima, yang mana artinya terdapat 

hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri sebesar 79,8% 

(kategori kuat), dengan demikian nilai dukungan soaial berpengaruh 

kuat terhadap nilai penerimaan diri . 

5.2  Pembahasan 

5.2.1   Pembahasan self efficacy 

Berdasarkan hasil tabulasi data didapatkan bahwa sebagian besar 

klien HIV positif di  Puskesmas Dupak Surabaya memiliki keyakinan atau 

self efficacy yang cukup dalam memanajemen perasaan tertekan, 

memanajemen terapi dan kepatuhan obat, keyakinan dalam mengelola 

gejala, keyakinan dalam berkomunikasi dengan penyediaan layanan 

kesehatan terkait masalah kesehatan yang dihadapi, keyakinan untuk 

mendapatkan  dukungan dari orang lain serta keyakinan mengelola 

kelelahan yang dialami.  

Keseluruhan responden yang diteliti dapat diketahui bahwa sekitar 

10 orang self efficacynya baik dan sisanya 20 orang self efficaynya cukup. 

Bandura (1982 dalam Kott, 2008) mengungkapkan bahwa self efficacy 
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yang kuat akan mempengaruhi seseorang untuk selalu berpegang teguh 

pada tujuannya, dan sebaliknya, jika self efficacynya lemah justru 

komitmen dalam tujuannya juga lemah. Self efficacy ini sangat erat dalam 

proses kontrol diri khususnya mengelola penyakit HIV tersebut.  

Menurut Bandura (1997) bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat self efficacy seseorang diantaranya usia, tingkat 

pendidikan, pengalaman serta status peran. Umumnya individu yang 

memiliki self efficacy baik cenderung dapat bertindak mandiri dan 

mengerjakan tugasnya dengan baik, karena menurut mereka masalah untuk 

diselesaikan, bukan sebagai ancaman.  

Rata-rata penderita klien HIV berusia 36-45 tahun, dimana usia ini 

usia yang matang yang dapat dikategorikan dalam usia dewasa, 

didalamnya terjadi kematangan berpikir sehingga  berpengaruh terhadap 

self efficacynya sebab berhubungan dengan pengalamn yang dihadapi 

selama hidupnya. Semakin tua usia, umumnya dia akan lebih 

berpengalaman dalam menghadapi peristiwa penting dalam hidup 

(Bandura, 1997). 

Selain  usia, faktor lain yang berpengaruh besar terhadap self efficacy yaitu 

gender, umumnya wanita cenderung memiliki self efficacy yang tinggi 

daripada pria, terutama ibu rumah tangga( Bandura 1997). Hal ini 

mendukung hasil penelitian karena pada hasil penelitian ditemukan bahwa 

klien berjenis kelamin perempuan lebih baik self efficacynya dibanding 

pria. Sejalan dengan penelitian oleh Yuliaw (2009) bahwa wanita 

mempunyai self efficacy tinggi dikarenakan mereka lebih mudah 
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menyalurkan/ menceritakan hal yang dialmai pada orang yang membuat 

dia terasa nyaman.  

Mayoritas pendidikan responden yaitu SMA , umumnya semakin 

tinggi jenjang pendidikan maka biasanya meiliki self efficacy yang tinggi 

pula karena lebih banyak mendapatkan pendidikan formal serta 

pengetahuan yang lebih banyak, sehingga mampu memecahkan masalah 

dan mengelola penyakitnya (Kusuma & Hidayati 2013). Hasil penelitian 

yang dilakukan bertentangan dengan teori tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa self efficacy klien berpendidikan sarjana maupun 

SMA tidak lebih baik dari yang berpendidikan SD/MI. Setelah ditelaah, 

ternyata faktor lain yaitu usia berpengaruh dalam prosesnya seperti yang 

telah dijelaskan diatas bahwa klien dengan latar belakang usia SD/MI 

berusia lebih tua dibanding klien lainnya, semakin tua usia seseorang, 

semakin banyak pengalaman hidup yang dimiliki dan akhirnya semakin 

baik pula self efficacynya.  

Suku bangsa dari responden umumnya juga dapat mempengaruhi 

self efficacynya, hal ini berkaitan dengan nilai dan kepercayaan yang 

dianut sesuai budaya masing-masing suku tersebut. Cara menyikapi 

masalah memang sedikit banyak dipengaruhi oleh suku bangsa, akibat dari 

kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun (Meyer 2003).  

Status pernikahan, hasil peelitian mengungkapkan bahwa klien 

yang sudah menikah cenderung memiliki self efficacy yang baik. Hal ini 

dikarenakan dengan status menuikah, seseorang akan mempunyai harga 

diri yang leboh tinggi dan sumber koping yang adekuat dai pasanganya. 
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Adanya pasangan mampu memberikan dukungan yang positif terkait 

penyakitnya sehingga klien merasa lebih optimis (Sesaria 2016). 

Status pekerjaan, umumnya pekerjaan yang mapan, status ekonomi 

yang cukup dapat mempenngaruhi kehidupan seseorang, tetapi hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga justru self efficacy nya 

lebih baik dibanding pekerjaan lainnya. Hal ini bisa dikarenakan karena 

umumnya mereka mempunyai pasangan yang masih mampu untuk 

menghidupi mereka, dibandingkan dengan klien yang bekerja secara 

mandiri tentunya stressor yang dimiliki lebih besar. Stigma juga bisa 

mempengaruhi, dimana klien dengan ibu rumah tanga cenderung berada 

dalam rumah, berbeda dengan klien yang bekerja diluar rumah tentunya 

semakin besar ia berhadapan dengan stigma.  

Kelompok dukungan umumnya sangat penting bagi klien HIV. 

Galinsky (1995) mengungkapkan bahwa beberapa peran penting support 

group diantaranya dapat saling sharing dan memberikan dukungan satu 

sama lain, pemeliharaan perawatan serta menyediakan pendidikan berbasis 

keterampilan dan berbagai pilihan dalam mengurangi dampak buruk. Hasil 

penelitian sejalan dengan teori tersebut dimana 10 klien yang bergabung 

dalam kelompok dukungan , 4 orang memiliki self efficacy yang baik dan 

sisanya cukup. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh kurang 

evaluasi pada keenam responden tersebut. Faktor dari dalam individu 

tersebut yang berperan besar dalam dirinya, sebesar apapun dorongan dari 

luarm jika individu tidak menerimanya hasilnya sama dengan nol.  
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Selain faktor tersebut, lamanya terdiagnosis HIV akan memberikan 

pengalaman tersendiri untuk individu tersebut khususnya dalam 

menghadapi masalah kesehatannya, sehingga keberhasilan maupun 

kegagalan yang dihadapi juga lebih banyak. Semakin banyak keberhasilan 

yang dicapai menghadapi masalah kesehatan, semakin bertambah pula 

keyakinanya atau self efficacynya.  

Penelitian self efficacy ini peneliti juga mempertimbangkan dengan 

siapa responden tinggal. Hal ini dikarenakan dukungan dari orang yang  

tinggal bersama responden relevan dalam menghadapi situasi stres yang ia 

terima. Responden yang tinggal  bersama suami dan keluarga lainnya lebih 

mendapat perhatian dan dukungan daripada yang tinggal dengan kerabat 

atuapun sendiri. Dukungan tersebut membuat beban yang dirasakan 

responden berkurang sehingga cenderung lebih memiliki self efficacy yang 

baik.  

Self efficacy yang baik apabila ia rata-rata memiliki keyakinan 

yang baik dalam beberapa domain yaitu dalam mengatasi perasaa tertekan, 

mengelola terapi dan gejala penyakit, komunikasi dalam penyedia 

kesehatan, mendapatkan dukungan dari orang lain serta manajemen 

kelelahan (Bandura 1997). Melihat dari analisa hasil yang mengungkapkan 

bahwa lebih banyaknya responden yang memiliki self efficcacy yang 

cukup daripada yang baik berarti tidak semua domain diyakini dengan 

sangat baik oleh responden. Hal ini mungkin berkaitan dengan 

pengalaman maupun interaksi yang berkaitan dengan domain tersebut.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa di puskesmas Dupak, 

kliennya memiliki self efficacy yang paling baik pada domain manajemen 

terapi dan kepatuhan obat serta mengelola gejala penyakit.  Hal ini berarti 

Puksesmas Dupak berhasil dalam program pengobatan untuk klien HIV, 

sehingga puskesmas ini dikategorikan dengan kualitas pelayanan terbaik 

menurut Dinas Kesehatan. Self efficacy dalam domain mendapatkan 

dukungan dari orang lain dirasa masih kurang, hal ini dapat disebabkan 

dari kurang terbuknya klien tersebut baik pada manajer kasus maupun 

keluarga sendiri.  

Bandura juga mengatakan bahwa self efficacy merupakan 

pertimbangan- pertimbangan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan 

perilaku tertentu. Jadi tidak dapat ditentukan bahwa setiap orang 

memmpunyai keyakinan yang sama dalam setiap domain, karena self 

efficacy bukan proses meyakini keseluruhan, melainkan terbentuk satu 

persaatu dari sebuah pembelajaran (Bandura 1997). 

5.2.2  Pembahasan dukungan sosial teman sebaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan responden mendapat 

dukungan sosial yang positif dari teman sebaya. Bentuk dukungan sosial yang 

diterima responden biasa mereka dapatkan dari kegiatan kelompok seperti adanya 

Kelompok Dukungan Sebaya(KDS), kegiatan pengajian, jaminan ada seseorang 

yang dapat membantu ketika dibutuhkan jika kesulitan melayani akses kesehatan 

serta dukungan emosional setidaknya satu orang untuk dapat berbagi solusi dan 

informasi.  
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Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukan Sarafino (2011) bahwa 

dukungan sosial membuat seseorang merasa dihargai, dicintai, dan merasa masih 

menjadi bagiaan dari masyarakat, sehingga tidak merasa mendapat diskriminasi 

dan hal ini sangat berdampak positif bagi kesehatannya.  

Dukungan sosial teman sebaya merupakan peranan penting dalam proses 

penerimaan diri ODHA. Individu yang lebih aktif/ berpartispasi dalam kegiatan 

dukungan sosial menjadi lebih tenang dan tidak gegabah dalam menghadapi suatu 

masalah terkait HIV. Adanya kelompok dukungan sebaya memang sangat 

berpengaruh terhadap psikologis para ODHA, mengingat didalamnya banyak 

kegiatan-kegiatan positif seperti pendidikan kesehatan, kegiatan sharing dan lain-

lainnya.  Namun tidak semua responden bergabung dalam KDS, melainkan 

bergabung dengan kelompok pengajian untuk mendapatkan ketenangan batin, dan 

sisanya mengoptimalkan sumber dukungan dari orang-orang terdekat individu 

seperti saudara, sahabatnya maupun pasangan hidupnya. Beberapa diantaranya 

yang tidak bergabung dalam kelompok apapun memanfaatkan fasilitas dukungan 

yang diberikan oleh manajer kasus HIV untuk meningkatkan motivasi mereka. 

Hal ini sama seperti apa yang dikemukakan oleh Weiss (dalam Cutrona & Russel 

1987) yang menyebutkan bahwa kerekatan emosional  yaitu adanya perasaan 

kedekatan secara emosional dengan orang lain sehingga timbullah rasa aman, 

damai dan tenteram bagi penerimanya.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa klien HIV positif di Puskesmas 

Dupak unggul dalam domain bimbingan. Bentuk dukungan ini paling banyak 

diberikan oleh manajer kasus HIV puskesmas Dupak baik dalam memberikan 

saran, pengarahan maupun informasi yang dapat digunakan klien dalam mengatasi 
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masalah terkait HIV. Responden HIV di Puskesmas Dupak memiliki nilai yang 

kurang dalam domain kesempatan untuk mengasihi. Hal ini berkaitan dengan 

kesempatam untuk memberikan bantuankepada seseorang. Salah satu aspek 

penting dari hubungan interpersonal adalah perasaan dibutuhkan oleh orang lain, 

namun ini tidak berlaku jika klien menutup diri dan cenderung memikirkan hal 

negatif yang beranggapan orang lain tidak membutuhkan mereka ditambah lagi 

dengan status penyakit yang mereka miliki.  

5.2.3  Pembahasan penerimaan diri 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penerimaan diri 

repsonden berada pada rentang cukup dan sisanya baik. Jesild (dalam Oktavianti 

2009) mengungkapkan bahwa individu yan menerima diri sendiri yakin akan 

standar dan pengakuan dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain. Hal ini 

berarti mereka bebas dari keterbatasan diri serta kecemasan akan penilaian orang 

lain (Pertiwi 2011). 

Pertiwi juga mengungkapkan bahwa penerimaan diri berkaitan dengan 

kondisi yang sehat secara psikologis, yang memiliki penerimaan penuh seperti apa 

diri mereka. Orang dengan HIV/AIDS cenderung merasakan beberapa tekanan 

emosinal dan merasa dirinya tidak berguna. Kondisi penurunan harga diri, stress 

serta tidak bisa menerima penyakitnya merupakan hal yang sering dialami oleh 

mereka. Kondisi tersebut terjadi karena sampai ini HIV dianggap sebagi hal yang 

menyeramkan. Proses penerimaan diri tidak serta merta terbentuk melainkan 

mereka harus melewati proses traumatik tersebut  

Penerimaan diri yang sudah terbentuk selanjutnya akan meningkatkan 

kepercayaan dirinya, sehingga akan mendorong individu untuk lebih mudah 
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dalam berinteraksi sosial serta mampu melakukan perubahan yang positif demi 

meningkatkan kualitas hidupnya.  

Hasil penerimaan diri yang cukup baik pada sebagian besar responden 

merupakan hasil yang bagus dikarenakan penerimaan diri ini sangat penting untuk 

menentukan perilaku mereka. Rogers (1987) mengungkapkan jika individu bisa 

menerima diri sendiri, maka hal ini baik untuk psikologis mereka dan dapat 

melupakan aspek-aspek negatif dari kehidupan mereka, sebaliknya, jika mereka 

tidak bisa menerima diri sendiri, dalam artian tidak menerima status penyakit 

HIV, maka akan sulit klien tersebut mengatasi segala permasalahan yang 

dihadapi, dan akhirnya semakin menambah buruknya status kesehatan mereka 

sendiri.  

Penerimaan diri ini tidak hanya bergantung pada mereka sendiri, melainkan 

penerimaan orang lain disekitar klien, yang dalam realitasnya untuk membuat 

orang lain menerimanya adalah berinteraksi sebaik mungkin. Identifikasi dengan 

orang yang melakukan penyesuaian diri yang baik juga turut membantu, hal ini 

bisa didatangkan melalui ajang sharing bersama khususnya dengan role model 

yang dianggap telah mampu/ berhasil dalam mengahadapi penyakitnya.  

5.2.4  Pembahasan hubungan self efficacy dengan penerimaan diri 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara self efficacy 

dengan penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya. Korelasi 

tersebut ke arah positif yang artinya semakin tinggi self efficacy maka semakin 

tinggi pula penerimaan diri klien HIV positif.  

Temuan ini mendukung pendapat Bandura (1997) yang mengatakan bahwa 

seseorang yang memiliki persepsi self efficacy akan menentukan jenis perilaku 
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penyelesaian, baik dalam mengatasi persoalan maupun tugas serta manajemen diri 

saat berhadapan dengan hambatan-hambatan dalam hidupnya. 

Warsito (2004) juga mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki self 

efficacy tinggi maka umumnya dia akan lebih fleksibel dalam menghadapi 

berbagai situasi yang membutuhkan kemampuan penyesuaian/penerimaan diri 

tanpa harus mengasingkan diri dari interaksi sekitar.  

Sejalan dengan apa yang diungkapkan Bandura (1986) bahwa self efficacy 

merupakan dasar utama dari tindakan individu, ketika ia sudah yakin, maka dalam 

proses penerimaan diri bukanlah menjadi hal tersulit dalam hidupnya. Penerimaan 

diri yang positif selanjutnya akan membuat responden dapat menikmati hal-hal 

dalam hidupnya (Pertiwi 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi self efficacy semakin tinggi 

pula nilai penerimaan dirinya. Data tersebut jika ditelaah lebih spesifik, terdapat 5 

orang yang self efficacynya baik tetapi memiliki penerimaan diri yang cukup. Hal 

ini bisa disebabkan oleh bnyak hal. Seperti yang diungkapkan oleh Hurlock 

(1990) bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan diri yaitu 

pemahaman tentang diri sendiri, adanya hal yang realistik dimana pada hal ini 

timbul ketika individu mampu menyesesuaikan antara kemampuan dan 

harapannya, tidak adanya hambatan lingkungan seperti stigma, sikap anggota 

masyarakat yang menyenangkan, tidak adanya gangguan emosional yang berat, 

pengaruh keberhasilan yang dialami, identifikasi dengan orang yang melakukan 

penyesuaian diri dengan baik, perspektif diri yang luas yang bisa didapatkan 

melalui pengalaman dan belajar, pola asuh yang baik saat kecil yang berhubungan 

dengan seperti apa cara ia menghargai dirinya sendiri serta yang terakhir adalah 
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konsep diri yang stabil. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu self efficacy 

memang berhubungan dengan penerimaan diri, tetapi adanya faktor yang telah 

disebutkan diatas juga beperan penting.  Semakin tinggi self efficacy memang 

dapat memperbesar nilai penerimaan diri, namun juga perlu ditekankan bahwa 

penerimaan diri juga banyak faktor yang dapat menghambatnya. Menurut Sobur 

(2009) beberapa faktor yang justru menghambat penerimaan diri antara lain : 

1. Sikap anggota masyarakat yang tidak terbuka 

2. Adanya hambatan dalam lingkungan  

3. Hambatan emosional yang berat  

4. Selalu berpikir negatif tentang masa depan  

5.2.5  Pembahasan hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan 

penerimaan diri 

Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan 

sosial dengan penerimaan diri sebesar 79,58 % (kategori kuat), artinya dukungan 

sosial berpengaruh kuat terhadap penerimaan diri mereka. 

Korelasi tersebut ke arah positif yang artinya semakin tinggi dukungan 

sosial teman sebaya maka semakin tinggi pula penerimaan diri klien. Hal ini 

sejalan yang dikemukakan Sarafino (2011) yang mengemukakan bahwa adanya 

dukungan sosial akan menciptakan lingkungan kondusif yang mampu 

memberikan wawasan ODHA dalam menghadapi permasalah serta mampu 

meminimalkan tekanan psikososial sehingga ODHA mampu menerima dirinya 

serta memberikan respon positif terhadap lingkungan sosialnya. Adanya dukungan 

sosial ini maka ODHA merasa dirinya merupakan bagian dari masyarakat, 
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sehingga mampu memberikan pemikiran positif bahwa mereka tidak dikucilkan 

dan mampu berinteraksi dengan lingkungannya.  

Hasil analisis ini juga sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan 

Tuapattinajan (2004) bahwa dukungan sosial yang diterima ODHA mampu 

meredakan kecemasan atau kondisi stress yang muncul khususnya masalah 

penerimaan diri, sehingga ODHA lebih tenang dan mampu mengatasi masalah 

terkait penyakitnya dengan baik.  

Dukungan sosial teman sebaya ini sangat diperlukan mengingat responden 

juga membutuhkan seseorang yang mampu diajak berkeluh kesah terkait 

penyakitnya. Penelitian ini membuktikan bahwa setidaknya satu orang saja orang 

yang mampu diandalkan oleh respoden, sudah dapat membuat responden merasa 

tidak dikucilkan. Mereka membutuhkan orang lain agar tidak merasa sendiri 

dalam menghadapi penyakitnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan, memang 

keberadaan KDS juga turut andil dalam mempengaruhi penerimaan diri respinden, 

namun dukungan sosial teman sebaya juga dapat dioptimalkan dari 

kerabat/sahabat terdekat, bisa juga dengan manajer kasus yang dalam hal  ini lebih 

dekat dengan responden.   

Dukungan sosial yang didapatkan dapt meyakinkan responden bahwa setiap 

masalah ada jalan keluarnya sehingga hal ini akan dapat membantu seseorang 

mendapatkan harapan. Astuti (2010) mengungkapkan bahwa harapan 

mengandung nilai-nila yang memungkinkan sesorang  menemukan makna hidup 

didalamnya. Pengharapan mengandung makna hidup karena adanya keyakinan 

akan terjadinya perubahan yang lebih baik, ketabahan dalam menghadapi 
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penyakitnya, serta dapat membuat klien menerima apapun status yang mereka 

miliki.  

Hasil penelitian juga menunjukkan dukungan sosial klien responden HIV 

umumnya baik, hanya saja nilai penerimaan diri mereka beda, ada yang 

penerimaan cukup ada pula yang penerimaannya berada pada kategori baik. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi penerimaan diri, jadi dukungan sosial bukan satu-satunya hal yang 

dapat mempengaruhi nilai penerimaan diri, namun keberadaannya berpengaruh 

kuat terhadap nilai penerimaan diri. Banyak faktor lain yang mempengaruhi 

penerimaan diri sperti yang telah disebutkan yaitu pemahaman tentang diri 

sendiri, adanya hal yang realistik dimana pada hal ini timbul ketika individu 

mampu menyeseuikam antara kemampuan dan harapannya, tidak adanya 

hambatan lingkungan seperti stigma, sikap anggota masyarakat yang 

menyenangkan, tidak adanya gangguan emosional yang berat, pengaruh 

keberhasilan yang dialami, identifikasi dengan orang yang melakukan 

penyesuaian diri dengan baik, perspektif diri yang luas yang bisa didapatkan 

melalui pengalaman dan belajar, pola asuh yang baik saat kecil yang berhubungan 

dengan seperti apa cara ia menghargai dirinya sendiri serta yang terakhir adalah 

konsep diri yang stabil (Hurlock, 1990). 
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BAB 6 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Bab ini akan menguraikan mengenai simpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang hubungan self efficacy dan dukungan  sosial teman sebaya 

dengan penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya. 

6.1  Kesimpulan 

1. Sebagian besar responden HIV positif di Puskesmas Dupak  Surabaya 

memiliki self efficacy yang cukup baik dalam mengelola perasaan 

tertekan,mengelola terapi dan kepatuhan obat, mengelola gejala penyakit 

yang timbul, berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan, 

memperoleh dukungan dari orang lain, serta mengelola kelelahan akibat 

penyakit. Klien HIV Puskesmas Dupak paling unggul nilai self efficacy 

pada domain kepatuhan dalam berobat serta mengatasi gejala, hal ini 

berarti mendukung keberhasilan program pengobatan Puskesmas Dupak 

Surabaya, hanya saja responden HIV masih kurang dalam mendapatkan 

dukungan dari orang lain khususnya pada poin mendapatkan informasi 

tentang kondisi penyakit dan pengobatan dari penderita orang lain , 

kurang yakin dibantu masyarakat jika mereka butuh bantuan serta 

kurang yakin mendapat dukungan emosional dari masyarakat 

2. Keseluruhan responden HIV di Puskesmas Dupak Surabaya memiliki 

dukungan sosial teman sebaya yang positif meski bentuk dukungan 

sosial yang didapatkan tiap responden berbeda. Umumnya dukungan  
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sosial yang diterima didapatkan dari Kelompok Dukungan Sebaya, 

kelompok pengajian, jaminan ada seseorang yang dapat membantu saat 

kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, serta kedekatan emosinal 

setidaknya satu orang untuk dapat bertukar solusi dan informasi. Klien HIV 

positif di Puskesmas Dupak memiliki nilai tertinggi pada domain bimbingan 

dari pihak penyedia layanan kesehatan, namun masih rendah pada domain 

kesempatan mengasihi atau memberikan bantuan kepada seseorang. Hal ini 

dikarenakan klien merasa kurang dibutuhkan dan tertutup kepada sesama. 

3. Sebagian besar responden di Puskesmas Dupak Surabaya memiliki 

penerimaan diri yang cukup baik. Mereka sudah memiliki perhitungan akan 

kekurangan maupun kelebihan yang ia miliki, mampu untuk berinteraksi 

dengan sekitar, mampu menanamkan pikiran positif dibandingkan 

menyalahkan diri sendiri  

4. Self efficacy dengan penerimaan diri klien HIV berhubungan secara 

positif di Puskesmas Dupak Surabaya. Semakin tinggi self efficacy yang 

terbentuk , maka semakin tinggi pula penerimaan diri klien HIV positif  

5. Dukungan sosial teman sebaya dengan penerimaan diri klien HIV positif  

berhubungan secara positif di Puskesmas Dupak Surabaya. Semakin tinggi 

dukungan sosial teman sebaya yang diterima maka semakin tinggi pula 

penerimaan dirinya 

6.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu :  
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1. Pasien HIV positif diharapkan dapat mengoptipmalkan sumber 

dukungan yang ada dan terdekat, disarankan lebih sering 

berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan. Klien HIV 

positif juga disarankan bisa ikut serta dalam kelompok dukungan 

sebaya agar memperoleh dukungan masukan dari rekan sesama 

penderita sehingga dapat lebih mengatasi persoalan terkait penyakit 

HIV tersebut.  

2. Puskesmas disarankan lebih sering mengadakan pendidikan 

kesehatan secara rutin untuk meningkatkan wawasan klien HIV serta 

mengadakan pertemuan dengan pihak KDS agar bisa mengajak serta 

dan memberikan edukasi terkait pentingnya kelompok dukungan 

sebaya. Selain itu, menambah wawasan ODHA juga bisa dilakukan 

dengan media poster, leaflet ataupun memberikan contoh mengenai 

ODHA lain yang berhasil dalam mengelola penyakit. 

3. Rendahnya nilai domain kesempatan mengasihi atau memberikan 

bantuan kepada seseorang dikarenakan klien merasa kurang 

dibutuhkan dan tertutup kepada sesama. Hal ini bisa diatasi dengan 

seringnya diadakan kegiatan bersama seperti sharing baik sesama 

klien maupun sharing kepada petugas kesehatan. Adanya kegiatan 

sharing bersama diharapkan dapat menumbuhkan keterbukaan klien 

terhadap lingkungan luar. Keberadaan komunitas atau kelompok 

dukungan juga sangat membantu, maka puskesmas bisa bekerjasama 

agar klien mampu bergabung dengan kelompok tersebut.  
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4. Peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

pengaruh Kelompok Dukungan Sebaya terhadap self efficacy  serta 

analisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan diri 

klien HIV positif. Pemilihan kata dalam kuisioner juga perlu 

diperhatikan agar mudah dipahami sehingga proses penelitian 

berjalan dengan lancar.  

5. Peneliti selanjutnya jugaperlu mempertimbangkan mengenai 

pemilihan waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian disarankan 

terbagi dalam beberapa sesi atau hari. Pengisian beberapa kuisioner 

hanya dalam waktu satu hari atau satu sesi lebih besar potensinya 

menimbulkan kebosanan atau kejenuhan bagi beberapa responden 

sehingga data bisa saja kurang akurat. Tempat penelitian disarankan 

dilakukan lebih satu puskesmas untuk membandingkan hasil 

penelitian pada puskesmas berbeda. Hal ini penting untuk 

mendapatkan informasi keberhasilan program masing-masing 

puskesmas terkait HIV 
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Lampiran 4 

SERTIFIKAT KAJI ETIK 
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Lampiran 5 

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka 

saya yang bertandatangan dibawah ini , 

Nama  : Mey Selvi Yanti 

NIM  : 131311133065 

akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Self Efficacy dan 

Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Penerimaan Diri Klien HIV Positif di 

Puskemas Dupak Surabaya”. Saya mohon kesediaannya untuk mengisi lembar 

kuisioner yang telah saya persiapkan sesuai dengan kondisi Anda yang 

sebenarnya dan saya akan menjamin kerahasiaan pendapat yang telah Anda 

berikan. Informasi yang Anda berikan hanya akan dipergunakan dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan digunakan untuk hal yang lain. 

Sebagai bukti kesedian menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon agar 

Anda menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. Partisipasi Anda 

mengisi formulir ini sangat saya hargai dan atas perhatian serta kesediaannya saya 

ucapkan terimakasih.  

 

Surabaya, Agustus 2017 

 

Mey Selvi Yanti 
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Lampiran 6 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN HIV POSITIF 

 

Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Self Efficacy dan Dukungan Sosial Teman 

Sebaya dengan Penerimaan Diri Klien HIV Positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya 

Peneliti  : Mey Selvi Yanti  

Pembimbing 1  : Purwaningsih, S.Kp., M.Kes 

Pembimbing 2 : Erna Dwi Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum  

Menganalisis hubungan tingkat self efficacy dan dukungan sosial teman 

sebaya dengan penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya 

Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi tingkat self efficacy klien HIV positif di Puskesmas 

Dupak Surabaya  

2. Mengidentifikasi dukungan sosial klien HIV positif di Puskesmas 

Dupak Surabaya  

3. Mengidentifikasi penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas 

Dupak Surabaya 

4. Menganalisis hubungan tingkat self efficacy dengan penerimaan diri 

klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya 
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5. Menganalisis hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan 

penerimaan diri klien HIV positif di Puskesmas Dupak Surabaya 

Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross 

sectional, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan beberapa tindakan kepada 

responden: 

1. Pada tahap awal peneliti akan melakukan observasi dan pendekatan dengan 

responden 

2. Responden akan diberikan penjelasan mengenai penelitian yang hendak 

dilakukan 

3. Responden diminta untuk mengisi informed consent dan data diri 

4. Responden selanjutnya diminta untuk mengisi beberapa kuisioner yaitu 

kuisioner self efficacy, kuisioner dukungan sosial dan kuisioner penerimaan 

diri  

5. Setelah mengisi kuisioner, responden akan diminta untuk mengumpulkan 

kuisioner yang telah diisi.  

Manfaat Penelitian bagi Subjek Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi 

responden penelitian dalam mengetahui bagaimana kondisi dirinya dalam 

mengatasi penyakit HIV serta penanganan yang telah dilakukannya  

Bahaya Potensial 

 Penelitian ini mungkin hanya menimbulkan bahaya yang sangat minimal bagi 

beberapa responden, hal ini dikarenakan responden diharapkan terbuka penuh 
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terkait kerahasiaan tentang dirinya dalam mengisi item kuisioner nantinya. Namun 

peneliti tetap menjunjung tinggi kerahasiaan responden sesuai etika penelitian.  

Hak untuk Undur Diri 

 Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela, responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tidak ada konsekuensi yang merugikan 

responden. 

Adanya Insentif untuk Subyek Penelitian 

 Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini sangat membantu peneliti dalam 

memperoleh data penelitian, namun peneliti tidak memberikan insentif melainkan 

uang kompensasi untuk ganti transportasi.  

Informasi Tambahan 

Nama  : Mey Selvi Yanti  

Nomor HP : 089608510317 

Email : meyselvynt@gmail.com 

 

Surabaya,  Agustus 2017 

Yang Mendapat Penjelasan,    Yang Memberi Penjelasan, 

 

 

(…………………………..)           (Mey Selvi Yanti 

Saksi  

 

 

(…………………………..)  
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Lampiran 7 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan penelitian ini, 

saya bertandatangan dibawah ini,  

Nama  : …………………………. 

Umur  :……tahun 

menyatakan (bersedia/tidak bersedia*) untuk ikut berpartisipasi sebagai responden 

penelitian mahasiswa dibawah ini, 

Peneliti  : Mey Selvi Yanti  

Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Self Efficacy dan Dukungan Sosial Teman 

Sebaya dengan Penerimaan Diri Klien HIV Positif di 

Puskesmas Dupak Surabaya 

Pembimbing 1  : Purwaningsih, S.Kp., M.Kes 

Pembimbing 2 : Erna Dwi Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep 

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

*) coret yang tidak perlu 

Surabaya,     Agustus 2017 

 

 Peneliti  

 

 

(Mey Selvi Yanti) 

 

Responden 

 

 

(……………………………) 
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LEMBAR KUESIONER 

PENGUMPULAN DATA UMUM 

KLIEN HIV POSITIF DI PUSKESMAS DUPAK SURABAYA 

Lampiran 8 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah pada titik-titik yang tersedia sesuai dengan jawaban Anda 

2. Berilah tanda check list (√) pada pilihan jawaban Anda 

3. Periksa kembali seluruh jawaban anda sebelum mengumpulkannya. 

 

No. Responden : ........................ 

DATA DEMOGRAFI 

1. Usia Anda saat ini ........... tahun 

 

2. Pendidikan terakhir 

(  ) SD/MI 

(  ) SMP / Sederajat 

(  ) SMA/Sederajat 

(  ) Sarjana 

(  ) Tidak sekolah 

 

3. Pekerjaan  

(  ) Ibu Rumah Tangga 

(  ) PNS/TNI/Polri 

(  ) Wiraswasta 

(  ) Lainnya................... 

 

4. Status perkawinan 

(  ) Kawin 

(  ) Janda 
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5. Mengikuti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)/LSM 

(  ) Ya 

(  ) Tidak 

 

6. Tinggal di rumah dengan  

(  ) Sendiri 

(  ) Suami 

(  ) Orang Tua 

(  ) Lainnya.............. 

 

7. Jumlah anak 

(  ) Tidak Punya 

(  ) < 2 orang 

(  ) 2 – 3 orang 

(  ) 4 – 5 orang  

(  ) >5 orang 

 

8. Suku  

(  ) Jawa 

(  ) Madura 

(  ) Sunda 

(  ) Lainnya.......... 

 

9. Lama terdiagnosis HIV 

(  ) < 1 tahun 

(  )1 – 5 tahun 

(  ) 6 – 10 tahun 

(  ) > 10 tahun 
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LEMBAR KUISIONER 

PENGUMPULAN DATA UMUM 

SELF EFFICACY KLIEN POSITIF HIV DI PUSKEMAS DUPAK 

Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah lembar penjelasan penelitian dengan seksama . 

2. Jika anda bersedia menjadi responden, berikan tanda tangan anda pada 

lembar persetujuan responden. 

3. Isilah pertanyaan sdengan check list (√) sesuai dengan pengetahuan 

anda. 

4. Apabila anda ingin mengganti jawaban, anda cukup mrcoret ( X ) 

jawaban yang ingin diganti dan beri tanda check list (√) kembali pada 
jawaban yang ingin anda pilih. 

5. Periksa kembali seluruh jawaban anda sebelum mengumpulkannya. 

 

No. Responden : ........................... 

Seberapa yakin bahwa Anda bisa : 

NO Pernyataan  
Sangat 

Yakin 
Yakin 

Kurang 

Yakin 

Tidak 

Yakin 

I Manajemen perasaan tertekan 

1 Saya selalu bersemangat     

2 Sata akan melakukan sesuatu jika 

saya merasa kurang bersemangat 

    

3 Saya jarang bersedih     

4 Saya melakukan sesuatu untuk 

membuat diri saya merasa lebih 

baik ketika saya sedih 

    

5 Saya tidak merasa kesepian     

6 Saya melakukan sesuatu untuk 

membuat diri saya merasa lebih 

baik saat saya kesepian 
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NO Pernyataan  
Sangat 

Yakin 
Yakin 

Kurang 

Yakin 

Tidak 

Yakin 

7 Saya tidak terganggu dengan 

kesedihan/ tekanan yang saya 

alami 

    

8 Saya melakukan sesuatu untuk 

membuat diri saya merasa lebih 

baik ketika sedih/ tertekan 

    

9 Saya  dapat mengurangi tekanan 

emosional yang saya rasakan 

    

II Manajeman Terapi dan Kepatuhan Obat 

10 Saya selalu mengikuti semua 

instruksi dosis obat 

    

11 Saya mengambil obat tepat waktu     

12 Apakah ibu selalu minum ARV 

seperti yang dianjurkan? 

    

13 Saya  selalu mengambil sebagian 

atau semua obat ARV seperti yang 

diresepkan 

    

14 Sekarang anggaplah bila terapi 

ARV tidak memliki efek samping. 

Saya  yakin bisa meminum ARV 

seperti yang diresepkan 

    

15 Saya selalu minum obat ARV 

setiap hari sesuai dengan anjuran 

dokter 

    

16 Saya selalu berdiskusi dengan 

dokter/perawat dalam menentukan 

pengobatan yang terbaik 

    

III Mengelola Gejala 

17 Saya  bisa mengurangi efek gejala 

penyakit HIV secara umum 

    

18 Saya dapat menghindari masalah 

tidur yang disebabkan oleh 

penyakit yang mengganggu 

    

19 Saya  dapat menghindari 

ketidaknyamanan fisik yang 

disebabkan oleh penyakit 

mengganggu 

    

20 Saya dapat menghindari gejala atau 

masalah kesehatan lain yang 

mengganggu 

    

21 Saya  dapat mengontrol gejala atau 

masalah kesehatan yang saya 

miliki sehingga gejala atau 

masalah kesehatan itu tidak 

mengganggu saya 
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No Pernyataan  Sangat 

Yakin 

Yakin Kurang 

Yakin 

Tidak 

Yakin 

IV Berkomunikasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan 

22 Saya  menanyakan penyakit saya 

kepada dokter/perawat 

    

23 Saya mendiskusikan secara terbuka 

masalah yang berhubungan dengan 

pengobatan 

    

24 Saya  dapat mengatasi perbedaan 

pendapat dengan dokter/perawat 

dalam hal pengobatan 

    

25 Saya  menanyakan pengobatan dan 

perawatan saya pada 

dokter/perawat 

    

V Mendapat Dukungan dari Orang Lain 

26 Saya  mendapatkan informasi 

tentang kondisi penyakit dan 

pengobatan dari penderita lain 

    

27 Saya memiliki teman dan keluarga 

yang membantu saya ketika saya 

membutuhkan bantuan? 

    

28 Saya dibantu oleh masyarakat 

ketika membutuhkan bantuan 

    

29 Saya  mendapat dukungan 

emosional dari teman/keluarga 

    

30 Saya  mendapat dukungan 

emosional dari masyarakat selain 

dari teman/keluarga 

    

VI Mengelola Kelelahan 

31 Saya dapat mengurangi kelelahan 

yang saya alami 

    

32 Saya dapat menghindari kelelahan 

yang disebabkan oleh penyakit 

yang menganggu 

    

33 Dibandingkan dengan orang lain 

dengan kondisi yang sama dengan 

saya, saya bisa mengatasi 

kelelahan selama melakukan 

aktivitas sehari-hari 

    

34 Saya  dapat mengatasi kekecewaan 

yang disebabkan oleh kelelahan 

yang saya alami 
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Lampiran 10 

 

Kuesioner  
 

Social Provosion Scale (SPS) 
 

(Sumber Cutrona, C.E & Russel, D.W, 1987 dalam Marsya, 2012) 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 

Petunjuk Pengisian: 
 

Di bawah ini terdapat 24 pernyataan, saat Anda menjawab pikirkan hubungan 

Anda saat ini dengan teman-teman, anggota keluarga, pasangan, teman kerja, 

anggota komunitas dan seterusnya. Kemudian, Anda diminta untuk 

memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada pada kuesioner ini sesuai dengan 

keadaan, pendapat, ataupun perasaan Anda, bukan berdasarkan pendapat 

umum atau pendapat orang lain.  
 

Kemudian, isilah setiap pernyataan dengan cara memberikan tanda lingkaran  
(O) pada salah satu respon yang paling sesuai dengan diri Anda, berdasarkan 
pilihan berikut: 

 
STS = Sangat Tidak Sesuai S = Sesuai 

 
TS = Tidak Sesuai SS = Sangat Sesuai 

 
AS = Agak Sesuai 

 
Contoh: 

 

1. Saya dan teman- STS TS AS S SS 

 teman banyak      

 menghabiskan      

 waktu bersama      

       
 
 

Apabila Anda merasa pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan diri Anda, maka 
berikan tanda lingkaran (O) pada kolom setuju (S). 

 

1. Saya dan teman- STS TS AS S SS 

 teman banyak      

 menghabiskan      

 waktu bersama      

       
 
 

Apabila Anda sudah memahami cara pengisian ini, mulailah mengisi seluruh 

pernyataan pada halaman selanjutnya, sesuai dengan keadaan diri Anda. 

 

**SELAMAT MENGERJAKAN** 
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1. Ada seseorang yang dapat STS TS AS S SS 

 saya andalkan untuk      

 memberikan bantuan apabila      

 saya membutuhkannya       

       

2. Saya merasa tidak mempunyai STS TS AS S SS 

 hubungan pribadi yang dekat      

 dengan orang lain       

       

3. Tidak ada seorang pun  yang STS TS AS S SS 

 mau memberikan  saran  dan      

 bimbingannya ketika saya      

 sedang stres         

         

4 Ada orang-orang yang STS TS AS S SS 

 bergantung kepada saya untuk      

 diberikan bantuan       

         

5. Ada orang-orang yang STS TS AS S SS 

 menikmati aktivitas sosial      

 yang sama seperti yang saya      

 lakukan         

       

6. Orang  lain  memandang  saya STS TS AS S SS 

 tidak kompeten        

         

7. Saya merasa  secara pribadi STS TS AS S SS 

 bertanggungjawab untuk      

 kesejahteraan orang lain      

       

8. Saya  merasa  menjadi  bagian STS TS AS S SS 

 dari sekelompok  orang  yang      

 mempunyai  sikap dan      
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 kepercayaan   yang sama      

 seperti saya          

       

9. Saya merasa orang lain tidak STS TS AS S SS 

 menghargai kemampuan  dan      

 keahlian yang saya miliki      

           

10. Jika terjadi hal yang buruk, STS TS AS S SS 

 tidak  ada  seorang  pun  yang      

 datang meminta bantuan pada      

 saya            

        

11. Saya mempunyai  hubungan STS TS AS S SS 

 dekat yang  memberi saya      

 perasaan aman dan sejahtera      

          

12. Ada seseorang yang dapat STS TS AS S SS 

 saya ajak bicara  mengenai      

 keputusan  penting dalam      

 hidup saya          

        

13. Saya mempunyai  hubungan STS TS AS S SS 

 dengan orang lain yang      

 mengakui  kompetensi dan      

 ketrampilan saya       

       

14. Tidak ada seorang pun  yang STS TS AS S SS 

 mempunyai   minat dan      

 kepedulian yang sama dengan      

 saya            

         

15. Tidak  ada seorangpun yang STS TS AS S SS 

 benar-benar menggantungkan      

 kesejahteraan dirinya pada      

 saya secara emosional       

       

16. Ada  orang-orang  yang  dapat STS TS AS S SS 

 saya percaya untuk  memberi      

 saya nasehat  ketika saya      

 sedang mengalami masalah      

          

17. Saya merasa adanya ikatan STS TS AS S SS 

 emosional yang kuat  dengan      

 setidaknya satu orang       
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18. Tidak ada seorang pun  yang STS TS AS S SS 

 mau memberikan bantuan      

 ketikasayabenar-benar      

 membutuhkannya        

       

19. Tidak ada seorang pun  yang STS TS AS S SS 

 membuat saya nyaman untuk      

 diajak bicara mengenai      

 masalah yang saya alami       

         

20. Ada orang-orang yang STS TS AS S SS 

 mengagumi bakat dan      

 kemampuan saya        

          

21. Saya merasa kurang dekat STS TS AS S SS 

 dengan orang lain        

       

22. Tidak ada seorang pun  yang STS TS AS S SS 

 menyukai aktivitas yang saya      

 lakukan         

       

23. Ada  orang-orang  yang  dapat STS TS AS S SS 

 saya andalkan dalam keadaan      

 darurat         

       

24. Tidak ada seorang pun  yang STS TS AS S SS 

 memerlukan bantuan saya      

            
 
 

(Sumber Cutrona, C.E & Russel, D.W 1987 dalam Marsya 2012) 
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