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Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS  

1. Definisi  

HIV merupakan retrovirus bersifat limfotropik yang menginfeksi sel-sel 

dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik 

yang disebut limfosit T-helper atau limfosit pembawa factor T4 (CD4). Virus ini 

diklasifikasikan dalam family Retrovirus subfamily lentivirus.Selama infeksi 

berlangsung, system kekebalan tubuh menjadi lemah dan tubuh menjadi lebih 

rentan terhadap infeksi.Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi 

merupakan indicator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS (Setiati 

dkk, 2014). 

AIDS merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh menurunnya 

kekebalan tubuh akibat virus HIV. Sebagian besar orang yang terkena HIV, bila 

tidak mendapatkan pengobatan, akan menunjukkan tanda-tanda AIDS dalam waktu 

8-10 tahun kemudian. AIDS diidentifikasi berdasarkan beberapa infeksi tertentu 

yang di kelompokkan oleh World HealthOrganization (WHO) menjadi 4 tahapan 

stadium klinis, dimana pada stadium penyakit HIV yang paling terakhir (stadium 

IV)  digunakan sebagai indikator AIDS (Setiati dkk, 2014). 

2. Epidemiologi 

Di Indonesia, sejak pertama kali kasus HIV dilaporkan pada tahun 1987 

cendrung mengalami peningkatan. Sebaliknya jumlah kasus AIDS mengalami 

peningkatan secara lambat bahkan sejak tahun 2012 jumlah kasus AIDS mulai 

turun. Jumlah kumulatif penderita HIV dari tahun 1987 sampai September 2014 

sebanyak 150.296 orang, sedangkan total kumulatif kasus AIDS sebanyak 55.799 
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orang. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif 25-49 tahun 

sebanyak 16.421 orang, diikuti kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 3.587 orang, 

dan kelompok ≥50 sebanyak 1.261 orang.  

HIV lebih banyak terjadi pada  laki-laki dibandingkan perempuan dengan 

factor resiko HIV tertinggi terjadi pada heteroseksual 8.922 orang, diikuti 

kelompok lain-lain sebanyak 4.793 orang, LSL (Lelaki Suka Lelaki) sebanyak 

2.518 orang, dan pengguna napza suntik (penasun) sebanyak 1.348 orang. kasus 

AIDS banyak terjadi pada kelompok usia 20-29 tahun ( 32,9%), diikuti kelompok 

usia 30-39 tahun (28,5%), dan kelompok usia 40-49 tahun ( 10,7%). AIDS lebih 

banyak di derita laki-laki (54%) di bandingkan perempuan ( 29%) dengan faktor 

resiko paling banyak terjadi pada kelompok heteroseksual (61,5%), diikuti 

pengguna narkoba injeksi (IDU) (15,2%), dan homoseksual (2,4%) (Pusat Data dan 

Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2. Etiologi  

Penyebab AIDS adalah Human Immunodeficiency virus (HIV) merupakan 

sejenis virus RNA yang tergolong retrovirus.Virus ini memiliki materi genetik 

berupa sepasang asam ribonukleat rantai tunggal yang identink dan suatu enzim 

yang disebut reverse transcriptase.Virion HIV matang memiliki bentuk yang 

hampir bulat. Selubung luarnya, atau kapsul viral, terdiri dari lemak lapis ganda 

yang mengandung banyak tonjolan protein.Duri-duri ini terdiri dari dua 

glikoprotein: gp120 dan gp41. Gp mengacu kepada glikoprotein, dan angka 

mengacu kepada massa protein dalam ribuan dalton. Gp120 adalah selubung 

permukaan eksternal duri, dan gp41 adalah bagian transmembran.Terdapat suatu 

protein matrix yang disebut p17 yang mengelilingi segmen bagian dalam membrane 
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virus.Sedangkan inti dikelilingi oleh suatu protein kapsid yang disebut p24 (Price, 

2014). 

 

Gambar 2.1 (Wilson, 2014) 

3. Patogenesis HIV/AIDS 

 Dasar utama penyakit infeksi HIV adalah berkurangnya jenis sel darah 

putih (limfosit T halper) yang mengandung marker CD4 (sel T4).Limfosit T4 

adalah pusat dan sel utama yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam menginduksi fungsi imunologik.Menurun atau menghilangnya system 

imunitas seluler, terjadi karena virus HIV mnginfeksi sel yang berperan membentuk 

antibody pada system kekebalan tersebut, yaitu sel Limfosit T4.Setelah virus HIV 

mengikatkan diri pada molekul CD4, virus masuk ke dalam target dan melepaskan 

bungkusnya kemudian dengan enzim reverse transcriptase virus tersebut merubah 

bentuk RNA (Ribonucleic Acid) agar dapat bergabung dengan DNA 

(Deoxyribonucleic Acid) sel target. Selanjutnya sel yang berkembang biak akan 

mengandung bahan genetic virus infeksi HIV dengan demikian menjadi irreversible 

dan berlangsung seumur hidup (Setiati dkk,2014). 
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 Pada awal infeksi, virus HIV tidak segera menyebabkan kematian dari sel 

yang diinfeksinya, tetapi sel tersebut mengalami replikasi sehingga ada kesempatan 

untuk berkembang dalam tubuh penderita dan lambat laun akan merusak limfosit 

T4 sampai pada jumlah tertentu, masa ini disebut masa inkubasi. Masa inkubasi 

adalah waktu yang diperlukan sejak seseorang terpapar virus HIV sampai 

menunjukkan gejala AIDS. Pada masa inkubasi, virus HIV tidak dapat terdeteksi 

dengan pemeriksaan laboratorium kurang lebih 3 bulan sejak tertular virus HIV 

yang dikenal dengan massawindow period. Setelah beberapa bulan sampai 

beberapa tahun akan terlihat gejala klinis dari infeksi HIV tersebut. Pada sebagian 

penderita memperlihatkan gejala tidak khas pada infeksi HIV akut, 3-6 minggu 

setelah terinfeksi.Gejala yang terjadi adalah demam, nyeri menelan, pembengkakan 

kelenjar getah bening, ruam, diare, atau batuk.Setelah infeksi akut, dimulailah 

infeksi HIV asimptomatik (tanpa gejala). Masa tanpa gejala ini umumnya 

berlangsung selama 8-10 tahun, tetapi ada sekelompok kecil penderita yang 

memiliki perjalanan penyakit yang sangat cepat hanya sekitar 2 tahun dan ada juga 

yang sangat lambat (non-proressor) (Setiati dkk, 2014). 

Secara bertahap system kekebalan tubuh yang terinfeksi oleh virus HIV akan 

menyebabkan fungsi kekebalan tubuh rusak. Kekebalan tubuh yang rusak akan 

mengakibatkan daya tahan tubuh berkurang bahkan hilang sehingga penderita akan 

menampakkan gejala akibat infeksi oportunistik seperti berat badan menurun, 

demam lama, rasa lemah, pembesaran getah bening, diare, tuberculosis, infeksi 

jamur, herpes, dan lain-lain (Setiati dkk, 2014). 

Tanpa pengobatan ARV walaupun selama beberapa tahun tidak menunjukan gejala, 

secara bertahap sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi HIV akan memburuk, 
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dan akhirnya pasien menunjukan gejala klinik yang makin berat, pasien masuk 

tahap AIDS. Manifestasi dari awal dari kerusakan systemkekebalan tubuh adalah 

kerusakan mikro folikel kelenjar getah bening dari infeksi HIV yang luas di 

jaringan limfoid.Sebagian besar replikasi HIV terjadi di kelenjar getah bening 

(Setiati dkk, 2014). 

   4. Cara Penularan 

Penularan HIV sendiri hanya akan terjadi bila:  

 Virus HIV berhasil hidup didalam tubuh manusia 

 Virus harus dalam jumlah besar  

 HIV harus masuk ke tubuh manusia dengan cara penularan tertentu. 

HIV ditularkan melalui tiga jalur, yaitu: 

1. Melalui hubungan seksual yang tidak aman ( heteroseksual atau homoseksual) 

2. Melaui penerimaan darah atau produk darah melalui transfuse darah (saat ini udah 

jarang karan darah donor sebelumnya telah melalui skrining), penggunaan narkoba 

suntik atau injecting drug user (IDU), alat medis, dan alat tusuk lain (tato, tindik, 

akupuntur, pisau cukur, dan lain-lain) yang sudah tercemar HIV, penerimaan organ, 

jaringan dan air mani. 

3. Melalui ibu yang hidup dengan HIV kepada janin di kandungannya atau bayi yang 

disusuinya (Setiati dkk, 2014). 

HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial 

mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu 

ibu. Sehingga penularan dapat terjadi melalui cairan tubuh seorang penderita HIV 

tersebut dalam jumlah yang cukup menginfeksi orang lain. Sedangkan melalui 

cairan-cairan tubuh yang lain (seperti air mata, keringat, air liur) tidak pernah 
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dilaporkan adanya kasus penularan HIV. Sampai saat ini juga belum terbukti 

penularan melalui gigitan serangga, minuman, makanan, batuk/bersin, merawat 

pasien, atau kontak biasa (seperti bersalaman, bersentuhan, berpelukan) dalam 

keluarga, sekolah, atau tempat kerja dengan penderita AIDS (Sudoyono dkk, 2007 

dalam Henni Kusuma, 2011).  

5. Manifestasi Klinis HIV/AIDS 

 Stadium klinis HIV/AIDS menurut WHO : 

Tabel 2.1 Manifestasi Klinis 

Stadium Gejala Klinis 

I 
1. Tidak ada penurunan berat badan  

2. Tanpa gejala atau hanya Limfadenopati Generalisata Persisten  

II 

3. Penurunan berat badan <10%  

4. ISPA berulang: sinusitis, otitis media, tonsilitis, dan faringitis  

5. Herpes zooster dalam 5 tahun terakhir  

6. Luka di sekitar bibir (Kelitis Angularis)  

7. Ulkus mulut berulang  

8. Ruam kulit yang gatal (seboroik atau prurigo)  

9. Dermatitis Seboroik  

10. Infeksi jamur pada kuku  

III 

11. Penurunan berat badan >10%  

12. Diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya >1 bulan  

13. Kandidiasis oral atau Oral Hairy Leukoplakia  

14. TB Paru dalam 1 tahun terakhir  

15. Limfadenitis TB  

16. Infeksi bakterial yang berat: Pneumonia, Piomiosis  

17. Anemia(<8gr/dl), Trombositopeni Kronik (<50109 per liter)  

IV 

18. Sindroma Wasting (HIV)  

19. Pneumoni Pneumocystis  

20. Pneumonia Bakterial yang berat berulang dalam 6 bulan  

21. Kandidiasis esofagus  

22. Herpes Simpleks Ulseratif >1 bulan  

23. Limfoma  

24. Sarkoma Kaposi  

25. Kanker Serviks yang invasif  

26. Retinitis CMV  

27. TB  

28. Toksoplasmosis  

29. Ensefalopati HIV  

30. Meningitis Kriptokokus  

31. Infeksi mikobakteria non-TB meluas  

32. Lekoensefalopati multifokal progresif  

33. Kriptosporidiosis kronis, mikosis meluas  
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Sumber :Spiritia (2015) 

 

6. Pemeriksaan Laboratorium  

Pemeriksaan laboratorium HIV/AIDS terdapat dua uji yang khas digunakan 

untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV yang secara umum diklasifikasikan 

sebagai pemeriksaan penapisan (skrining) dan pemeriksaan konfirmasi.ELISA 

(enzyme linked immunosorbent assay), bereaksi terhadap adanya antibodi dalam 

serum dengan memperlihatkan warna yang jelas apabila terdeteksi antibodi dalam 

jumlah besar.ELISA mengalami perkembangan dengan menggunakan antigen 

sehingga pemeriksaan sangat sensitif dan dapat mengurangi masa jendela.Selain 

ELISA, untuk pemeriksaan serologi lain yang dapat digunakan adalah pemeriksaan 

sederhana yang tidak membutuhkan alat sepert aglutinasi, imunofiltrasi (flow 

throught), imunokromatografi (lateral flow tests) dan uji celup (dipstick). 

Pemeriksaan sederhana ini sangat sesuai dugunakan pada pelayanan pemeriksaan 

dan konseling serta pada laboratorium dengan fasilitas terbatas dengan jumlah 

spesimen perhari yang tidak terlalu banyak (Price, 2014). 

Pemeriksaan konfirmasi yang sering digunakan adalah pemeriksaan western blot 

(WB). Pemeriksaan WB ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan seringkali 

memberikan hasil yang meragukan.Sehingga, WHO dan UNAIDS 

merekomendasikan penggunaan kombinasi ELISA dan uji cepat untuk pemeriksaan 

antibody terhadap HIV dibandingkan kombinasi ELISA dengan WB, karena hasil 

pengujian beberapa hasil uji cepat sudah memiliki sensivitas dan spesifitas yang 

baik (Price, 2014). 

7. Penatalaksanaan 
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HIV/AIDS sampai saat ini belum dapat disembuhkan secara total.Namun 

pengobatan dengan kombinasi beberapa obat anti HIV (obat anti retriviral, 

disingkat obat ARV) bermanfaat untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas dini 

akibat infeksi HIV. 

 Secara umum penatalaksaannya adalah: 

a. Pengobatan untuk menekan replikasi virus HIV dengan obat antiretroviral (ARV). 

b. Pengobatan untuk berbagai penyakit infeksi dan kanker yang menyertai penyakit 

HIV/AIDS, seperti jamur, tuberculosis. 

c. Pengobatan suportif, yaitu makanan yang mempuyai nilai gizi yang lebih baik dan 

pengobatan pendukung lainnya seperti dukungan psikososial dan dukungan agama 

serta juga tidur yang cukup dan perlu menjaga kebersihan (Setiati dkk, 2014). 

Memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 dan 

penentuan stadium klinis infeksi HIV-nya.Hal ini adalah untuk menentukan apakah 

penderita sudah memenuhi syarat terapi antiretroviral atau belum. 

Tabel 2.2 Saat memulai terapi pada Odha 

Target populasi Stadium klinis Jumlah sel CD4 Rekomendasi 

Odha dewasa 
Stadium klinis 1 

dan 2 
>350 sel/mm 

Belum mulai 

terapi. Monitor 

gejala klinis 

dan jumlah sel 

CD4 setiap 6-

12 bulan 

 
Stadium klinis 3 

dan 4 
<350 sel/mm Mulai terapi 

Pasien dengan ko-

infeksi TB 

Apapun stadium 

klinis 

Berapapun jumlah 

sel CD4 
Mulai terapi 

Pasien ko-infeksi 

hepatitis kronik 

aktif 

Apapun stadium 

klinis 

Berapapun jumlah 

sel CD4 
Mulai terapi 

Ibu hamil 
Apapun stadium 

klinis 

Berapapun jumlah 

sel CD4 
Muai terapi 
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Sumber: Ditjen P3L kemenkes RI (2011) dalam Hardiyatmi (2016) 

A. Terapi Antiretroviral (ARV) 

Manfaat pemberian ARV, yaitu: 

1. Menurunkan angka kematian 

2. Menurunkan resiko perawatan di rumah sakit, 

3. Menekan viral load, 

4. Memulihkan kekebalan, 

5. Menurunkan resiko penularan (Setiati dkk, 2014). 

Waktu memulai terapi ARV harus dipertimbangkan dengan seksama karena obat 

ARV akandiberikan dalam jangka panjang. Obat ARV direkomendasikan pada 

semua pasien, yang memiliki HIV 

+,telah menunjukkan gejala yang termasuk dalam kriteria diagnosis AIDS, atau 

menunjukkan gejala yang sangat berat, tanpa melihat jumlah limfosit CD4 +. Obat 

ini juga direkomendasikan pada pasien dengan limfosit kurangCD4+ 350 

sel/mm³.Pasien asimptomatik dengan limfosit CD4+ 200-350 sel/mm³ dapat 

ditawarkan untuk memulai terapi. Pada pasien simptomatik dengan limfosit CD4+ 

lebih dari 350 sel/mm³ dan viral load lebih dari 100.000 kopi/ml terapi ARV dapat 

dimulai, namun dapat puladittander. Terapi ARV tidak dianjurkan dimulai pada 

pasien dengan limfosit CD4+ lebih dari 350 sel/mm³ dan viral load kurang dari 

100.000 kopi/ml (Setiati dkk, 2014). 
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BAB II 

Tinjauan Umum Tentang Spiritual 

1. Definisi 

Spiritual merupakan multidimensi yang terdiri dari dimensi vertikal dan 

horisontal.Dimensi vertikal adalah hubungan dengan individu dengan Tuhan yang 

dapat menuntun dan mempengaruhi individu dalam menjalani kehidupannya, 

sedangkan dimensi horisontal merupakan hubungan individu dengan dirinya 

sendiri, orang lain, dan dengan lingkungannya (Rois, 2014), sedangkan menurut 

Yani 2008, spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Tuhan. 

Ada beberapa aspek yang meliputi spiritual sebagai berikut: 1) berhubungan 

dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan, 2) 

menemukan arti dan tujuan hidup, 3) menyadari kemampuan untuk menggunakan 

sumber dan kekuatan dalam diri sendiri   dan dengan Yang Maha Tinggi (Burkhard, 

1993, dalam Lilik Ma’rifatul Azizah, 2011). 

 Keyakinan spiritual merupakan upaya seseorang untuk memahami tempat 

seseorang di dalam kehidupan, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam 

hubungannya dengan lingkungan secara menyeluruh.Dapat disimpulkan kebutuhan 

spiritual merupakan kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan 

untuk mencintai dan dicintai serta rasa keterikatan, dan kebutuhan untuk 

memberikan dan mendapatkan maaf. Definisi spiritualitas akan unik dan berbeda 

bagi setiap individu yang dipengaruhi oleh kultur, perkembangan, pengalaman 

hidup dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup (Azizah, 2011). 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Spiritual 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhispiritualitas seseorang 

diantaranya: 

a) Tahap perkembangan 

 Spiritualitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dan berhubungan 

dengan proses perubahan dan perkembangan manusia. Semakin bertambah usia, 

individu akan membenarkan keyakinan spiritualitasnya. Perkembangan 

spiritualitas berdasarkan usia terdiri dari: 

1) Pada masa anak-anak (6-12 tahun), spiritualitas pada masa ini belum bermakna 

pada dirinya. Spiritualitas didasarkan pada prilaku yang didapatyaitu interaksi 

dengan orang lain seperti keluarga. Pada masa ini, anak-anak belum mempunyai 

pemahaman salah atau benar. Kepercayaan atau keyakinan mengikuti atau meniru 

orang lain. 

2) Pada masa remaja (12-17 tahun), spiritualitas pada masa ini sudah mulai pada 

keinginan akan pencapaian kebutuhan spiritualits seperti keinginan melalui berdoa 

kepada pencipta-Nya, yang berarti sudah mulai membutuhkan pertolongan melalui 

keyakinan atau kepercayaan. Bila pemahaman spiritulaitas tidak terpenuhi, akan 

menimbulkan kekecewaan. 

3) Pada usia dewasa awal (18-25 tahun), merupakan masa pencarian kepercayaan diri, 

diawali dengan proses pertanyaan akan keyakinan atau kepercayaan yang dikaitkan 

secra kognitif sebagai bentuk untuk mempercayainya. Pada masa ini, pemikiran 

sudah bersifat rasional dan keyakinan atau kepercayaan harus dapat dijawab secara 

rasional. 
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4) Pada usia dewasa pertengahan (26-38 tahun), usia dewasa (38-60 tahun), dan lansia 

(>60 tahun), mempunyai lebih banyak waktu untuk kegiatan agama dan berusaha 

untuk mengerti nilai agama. Perasaan kehilangan karna pensiun dan tidak aktif lagi 

serta menghadapi kematian orang lain baik itu saudara maupun sahabat 

menimbulkan rasa kesepian dan mawas diri. Perkembangan pemahaman agama 

yang lebih matang dapat membantu orang tua untnuk menghadapi kenyataan, 

berperan aktif dalam kehidupan dan merasa berharga, serta lebih dapat menerima 

kematian sebagai yang tidak dapat dihindarkan. 

b) Keluarga  

 Keluarga merupakan kelompok terdekat dan satu system pertama dalam 

memandang kehidupan yang ada didunia.Dari keluarga individu belajar tentang 

Tuhan, kehidupan, dan diri sendiri.Keluarga memiliki peran yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan spiritualitas karan keluarga memiliki ikatan emosionalyang 

kuat dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Latar belakang etnik dan budaya  

 Keyakinan, sikap, dan nilai sangat dipengaruhi oleh latar belkang etnik dan 

social budaya. Pada dasarnya seseorang akan terbawa oleh tradisi dan agama yang 

dilakukan oleh keluarganya. 

d) Pengalaman hidup sebelumnya  

 Pengalaman hidup seseorangbaik itupengalam negatifmaupun positif 

dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang.Setiap kejadian dalam suatu kehidupan 

biasa dianggap sebagai cobaan dadri tuhan yang diberikan kepada manusia untuk 

menguji bagaimana kekuatan imanya. 

e) Krisis dan perubahan 
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 Krisi dialami hampir setiap orang yang sedang menghapi penyakit, 

penderitaan, proses penuaan, kehilangan dan kematian, utamanya pada pasien 

dengan penyakit terminal atau prognosisnya yang buruk. 

f) Terpisah dari ikatan spiritual 

 Individu yang mengalami sakit yang bersifat akut dapat membuat individu 

tersebutmerasakan terisolasi, kehiangan system dukungan dan kebebasan.Pasien 

yang dirawat di rumah sakit merasa terisolasi dalam suatu ruangan yang tidak 

biasanya dan merasa tidak aman. Aktivitas sehari-hari juga berubah yaitu antara 

lain tidak dapat menghadiri kegiatan keagamaan atau berkumpul dengan keluarga, 

teman yang dapat memberikan sistem dukungan kepada pasien itu sendiri. 

Terpisahnya individu dari ikatn spiritual dapat menimbulkan resiko terjadinya 

perubahan fungsi spiritual (Craven & Hirnle, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

BAB III 

Tinjauan Umum Tentang Kualitas Hidup 

1. Definisi 

Definisi kualitas hidup masih menjadi suatu permasalahan, sampai saat ini 

masih belum ada definisi yang dapat diterima secara universal untuk menilai 

kualitas hidup seseorang (Barofsky, 2012). Kualitas hidup merupakan ide yang 

abstrak tidak terikat oleh tempat dan waktu, bersifat situasional, dan meliputi 

berbagai konsep yang dapat saling tumpang tindih (Kinghorn & Gamlin, 2004, 

dalam Jannah, 2015). 

Tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat. Pengertian 

mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun semua 

pengertian tersebut tergantung dari siapa yang membuatnya ( Robert, 2007 ). 

Kualitas hidup mendeskripsikan istilah yang merujuk pada emosional, sosial dan 

kesejahteraan fisik seseorang, juga kemampuan mereka untuk berfungsi dalam 

kehidupan sehari- hari   ( Rochmayanti,2011 ).  

Seperti halnya definisi sehat, yaitu tidak hanya berarti tidak ada kelemahan atau 

penyakit, demikian juga mengenai kualitas hidup, kualitas hidup bukan berarti tidak 

hanya ada keluhan saja, akan tetapi masih ada hal-hal lain yang dirasakan oleh 

penderita, bagaimana perasaan penderita sebenarnya dan apa yang sebenarnya 

menjadi keinginannya (Robert, 2007). 

Menurut Molnar ( 2009 ) mengatakan bahwa pada dasarnya menyusun konsep 

mengenai kualitas hidup adalah hal yang sulit. Meskipun secara umum kualitas 

hidup menggambarkan kesejahteraan individual dari suatu masyarakat. Sulit untuk 
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mendapatkan konsensus dalam mendefinisikan kualitas hidup secara operasional ( 

Nofitri, 2009 ). 

Untuk mempermudah konseptualisasi mengenai kualitas hidup, Moons, 

Marquet, Budst, et al ( 2004 ) menyebutkan hal- hal penting dalam konseptualisasi 

kualitas hidup : 1) kualitas hidup tidak boleh disamakan dengan status kesehatan 

ataupun kemampuan fungsional, 2) kualitas hidup lebih didasarkan oleh evaluasi 

subjektif daripada parameter objektif, 3) tidak terdapat perbedaan yang jelas antara 

indikator-indikator kualitas hidup dengan faktor-faktor yang menentukan kualitas 

hidup, 4) kualitas hidup dapat berubah seiring waktu, namun tidak banyak, 5) 

kualitas hidup dapat dipengaruhi secara positif maupun negatif.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa kualitas hidup berkaitan 

dengan persepsi individu mengenai beberapa aspek kehidupan yang penting 

baginya. Definisi kualitas hidup yang sedikit berbeda dibuat berdasarkan WHO 

yakni kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam 

kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal serta 

hubungannya dengan tujuan, harapan, standard, dan hal-hal lain yang menjadi 

perhatian individu. Kondisi kehidupan yang dipersepsi oleh individu dalam 

kaitannya dengan kualitas hidup adalah kondisi kehidupan individu dalam beberapa 

aspek yang penting bagi individu itu sendiri ( Power, 2003 ). 

Kualitas hidup seseorang tidak dapat didefinisikan dengan pasti, hanya orang 

tersebut yang dapat mendefinisikannya, karna kualitas hidup bersifat subjektif.Ada 

dua komponen dasar dari kualitas hidup yaitu subjektivitas dan 

multidimensi.Subjektivitas berarti kualitas hidup hanya dapat ditentutukan dari 

sudut pandang orang itu sendiri.Sedangkan, multidimensi berarti bahwa kualitas 
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hidup dipandang dari seluruh aspek kehidupan seseorang meliputi aspek biologis 

atau fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan (Cella 1998, dalam Kusuma, 

2011). 

2. Faktor-Faktor Kualitas Hidup 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi kualitas hidup adalah sebagai berikut:  

1) Jenis kelamin, wanita memiliki kualitas hidup yang lebih rendah   dibandingkan 

dengan laki-laki, 

2)  Umur, penduduk dengan usia >75 tahun (33,2%) mempunyai kualitas hidup yang 

buruk dibandingkan dengan usia muda 18-24 tahun, 

3)   Etnis/ras 

4)   Faktor kesehatan yakni adanya penyakit kronis yang dialami penderita 

 Faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas hidup adalah sebagai 

berikut: 

1) Status pernikahan, yakni individu yang belum menikah dan bercerai mempunyai 

kualitas hidup lebih buruk dibandingkan individu yang berstatus menikah. 

2) Pendidikan, individu  dengan pendidikan sekolah menengah kebawah mempunyai 

kualitas hidup yang lebih buruk dibandingkan dengan individu yang berpendidikan 

tinggi. 

3) Penghasilan, penduduk dengan penghasilan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari mempunyai kualitas hidup yang buruk. 

4) Status pekerjaan, seseorang yang sudah pension dan orang yang tidak bekerja 

mempunyai kualitas hidup yang buruk dibanding orang yang bekerja. 
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5) Asuransi kesehatan, seseorang yang tidak mempunyai asuransi kesehatan 

mempunyai kualitas hidup yang buruk. 

6) Nilai dan kepercayaan keluarga (Nazir, 2006, dalam Romauli, 2014). 

3. Kualitas Hidup HIV/AIDS 

Kualitas hidup HIV/AIDS yang berhubungan dengan kesehatan dapat diartikan 

sebagai respon emosi dari penderita terhadap aktivitas sosial, emosional, pekerjaan 

dan hubungan antar keluarga, rasa senang atau bahagia, adanya kesesuaian antara 

harapan dan kenyataan yang ada, adanya kepuasan dalam melakukan fungsi fisik. 

Penelitian yang dilakukan Loren, et al (2010) mengenai gejala penyakit dengan 

kualitas hidup penderita HIV dan menyimpulkan bahwa gejala fisik seperti mual, 

selera makan yang menurun, batuk lama, sesak nafas, penurunan berat badan, nyeri 

di perut yang memperburuk kualitas hidup. Dalam hal ini diketahui bahwa 

penderita HIV dengan gejala yang dialami memiliki kualitas hidup yang lebih buruk 

dibanding dengan penderita HIV tanpa gejala. 

Dalam penelitian Nojomi dkk (2008), diketahui bahwa dari beberapa 

karakteristik yang diteliti secara signifikan yang berhubungan dengan kualitas 

hidup yaitu jenis kelamin, perempuan dengan HIV/AIDS memiliki kualitas hidup 

yang lebih buruk dibandingkan pria, semakin lam menderita sakit kualitas hidupnya 

semakin buruk, serta nilai korelasinya paling tinggi adalah derajat klinis penyakit. 

Selain itu, kualitas hidup ODHA juga dipengaruhi oleh psikososial. Stress yang 

tinggi dan berlangsung dalam waktu yang panjang atau lama dapat memperburuk 

kondisi kesehatan dan menyebabkan penyakit. Tetapi dengan adanya dukungan 

social yang diterima oleh individu uang sedang mengalami atau menghadapi stress 
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maka hal ini akan dapat mempertahankan daya tahan tubuh dan meningkatkan 

kesehatan individu.  

Penelitian lainnya dari Greeff, dkk (2009) yang melakukan penelitian kohort 

pada 1.457 orang dengan HIV (+) yang diobeservasi selama 1 tahun menemukan 

bahwa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup pada 

pasien HIV (+) sebagai berikut:  

1) Stigma, semakin tinggi stigma akan semakin menurunkan kualitas hidup 

2) Penggunaan terapi ARV, pasien yang mengkonsumsi ARV sesuai anjuran medis 

menunjukkan kondisi fisik yang lebih stabil dan perjalanan penyakit lebih lambat 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup 

3) Gejala penyakit juga secara signifikan berhubungan dengan kualitas hidup.  
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BAB IV 

Tinjauan Umum Hubungan Tingkat Spiritual dengan Kualitas 

Hidup 

 Spiritual merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kualitas hidup 

individu. Spiritualitas merupakan bagian dari kualitas hidup berada dalam domain 

kapasitas diri atau being yang terdiri dari nilai-nilai personal, standar personal dan 

kepercayaan (University of Toronto, 2010). Spiritualitas dianggap konsep yang 

lebih luas dan inklusif dari agama, meskipun hubungan konsep tersebut cukup 

kompleks.Spiritualitas adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, 

tujuan dan nasib. Spiritual merupakan dimensi penting yang harus diperhatikan 

dalam penilaian kualitas hidup karena gangguan spiritualitas akan menyebabkan 

gangguan berat secara psikologis termasuk keinginan bunuh diri. 
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BAB V 

 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 
 

5.1 PENDAHULUAN 

 

Penularan HIV/AIDS terjadi melalui cairan tubuh yang mengandung virus 

HIV yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, 

jarum suntik pada pengguna narkotika, tranfusi darah, dan dari ibu yang terinfeksi 

HIV kebayi yang dilahirkannya. Infeksi HIV/AIDS saat ini juga telah mengenai 

semua golongan masyarakat, baik kelompok  resiko tinggi maupun masyarakat 

umum. Jika pada awalnya, sebagian besar ODHA (orang dengan HIV/AIDS) 

berasal dari kelompok homoseksual maka kini telah terjadi pergeseran dimana 

penularan secara heterokseksual dan pengguna narkotika semakin meningkat. 

Setelah mengetahui terkena  HIV respon perasaan yang muncul pertama kali 

adalah respon kehilangan, tidak percaya dan berpikir darimana virus tersebut 

datang. Respon kehilangan pada penderita ODHA termasuk dalam katagori  

kehilangan aktual yaitu kesehatan. Kehilangan kesehatan penderita di gambarkan 

dengan adanya respon shock dan rasa tidak percaya dengan apa yang terjadi pada 

diri penderita ODHA saat pertama kali terdiagnosa. Respon yang dimunculkan dari 

proses kehilangan adalah respon berduka yang di tunjukkan berbeda-beda setiap 

individu dipengaruhi oleh pengalaman personal, harapan, budaya, dan keyakinan 

spiritual.  

Anggapan masyarakat tentang HIV/AIDS ditularkan melalui hubungan seksual 

yang dianggap tidak bermoral dan memalukan.Anggapan yang demikian cendrung 

mendiskriminasikan ODHA.Bentuk - bentuk diskriminasi akibat stigma 

masyarakat misalnya; dikucilkan dari lingkungan masyarakat dan keluarga, 
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direndahkan dan di hakimi, tidak mendapat pelayanan kesehatan yang semestinya, 

dan tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah yang semestinya.Sehingga 

ODHA mengalami kecemasan, stress, dan depresi.Dari stigma negative tersebut 

secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas hidup ODHA.Rendahnya kualitas 

hidup ODHA dapat mempengaruh kesehatannya.Kualitas hidup ODHA tidak 

hanya didapat dari pemberian obat, hal yang paling utama adalah meningkatkan 

pengetahuan pasien terhadap penyakit yang di alaminya. 

Pada akhirnya semua penderita menerima kondisinya sebagai penderita 

HIV/AIDS dengan cara mengembalikan permasalahan kepada Tuhan. Peran 

spiritual sangat penting dalam proses penerimaan karena memberikan pengaruh 

positf ditandai dengan berkurangnya depresi, peningkatan kualitas hidup, 

mengurangi ketakutan menghadapi kematian, dan tumbuh semangat tetap hidup. 

Lima pilar hidup positif penderita ODHA a) percaya kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, b) pola hidup sehat, c) percaya diri dan tidak ada diskriminasi pada ODHA,  d) 

komitmen tidak menularkan kepada orang lain, e) menjadi salah satu edukator dan 

narasumber (Mohanis, 2014). 

Kasus pertama AIDS di dunia dilaporkan pada tahun 1981, ditemukan di New 

York, Amerika Serikat.Di Indonesia, sejak pertama kali kasus HIV dilaporkan pada 

tahun 1987 setiap tahunnya cendrung mengalami peningkatan. Sebaliknya jumlah 

kasus AIDS mengalami peningkatan secara lambat bahkan sejak tahun 2012 jumlah 

kasus AIDS mulai turun. Jumlah kumulatif penderita HIV dari tahun 1987 sampai 

September 2014 sebanyak 150.296 orang, sedangkan total kumulatif kasus AIDS 

sebanyak 55.799 orang. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia 

produktif 25-49 tahun sebanyak 16.421 orang, diikuti kelompok usia 20-24 tahun 
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sebanyak 3.587 orang, dan kelompok ≥50 sebanyak 1.261 orang. HIV lebih banyak 

terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan faktor resiko HIV tertinggi 

terjadi pada heteroseksual 8.922 orang, diikuti kelompok lain-lain sebanyak 4.793 

orang, LSL (Lelaki Suka Lelaki) sebanyak 2.518 orang, dan pengguna napza suntik 

(penasun) sebanyak 1.348 orang.  

Kasus AIDS banyak terjadi pada kelompok usia 20-29 tahun ( 32,9%), diikuti 

kelompok usia 30-39 tahun (28,5%), dan kelompok usia 40-49 tahun    (10,7%). 

AIDS lebih banyak di derita laki-laki (54%) di bandingkan perempuan ( 29%) 

dengan faktor resiko paling banyak terjadi pada kelompok heteroseksual (61,5%), 

diikuti pengguna narkoba injeksi (IDU) (15,2%), dan homoseksual (2,4%) (Pusat 

Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan, selama tahun 2015 

diketahui penderita AIDS sebanyak  1.491 kasus sedikit menurun dibanding tahun 

2014 sebanyak 1.628 kasus. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti terdapat 22 ODHA di Yayasan Medan Plus Tahun 2018.Penelitian ini 

dilakukan di Yayasan Medan Plus Kota Medan, komunitas ini memberi dukungan 

psikologis, dukungan informasi tentang infeksi oportunistik, pemberian dukungan 

sosial dan pendidikan.  

Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ika Widi Astuti 2016, 

yang berjudul “Hubungan antara Tingkat Spiritual dengan Tingkat Kualitas Hidup 

pada Pasien HIV/AIDS” mengemukakan bahwa ada hubungan searah yang sangat 

kuat antara tingkat spiritualitas dan tingkat kualitas hidup. Selain itu, Penelitian 

yang dilakukan oleh Hardiansyah 2014, yang berjudul “Kualitas Hidup Orang 

dengan HIV/AIDS”.Pemahaman yang berkembang di masyarakat terhadap odha 
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membuat masyarakat cenderung bersikap mengucilkan odha. Kondisi ini akan 

membuat odha semakin menutup dirinya dari kehidupan sosialnya sehingga 

semakin memper buruk kondisinya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa responden yang mendapatkan kualitas hidup 

baik yaitu sebanyak (47,6%) dan yang mendapatkan kualitas hidup buruk sebanyak 

(52,4%). 

Oleh karena itu, Peneliti melakukan tanya jawab terhadap salah satu anggota 

Yayasan Medan Plus, spiritual sangat mempengerahui dalam proses penerimaan 

bahwa seseorang terkena HIV itu bukan akhir dari segalanya tetapi awal dari 

kehidupannya yang baru. Menurut anggota Yayasan Medan Plus Kota Medan 

spiritual itu adalah perjalanan hidup ataupun pengalaman hidup seseorang untuk 

bisa menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga seseorang 

itu bisa menerima dirinya dan dia percaya Tuhan memberikan keadaan yang seperti 

itu tidak untuk dihindari tetapi untuk di yakini dia bisa melewati hari-harinya 

dengan bahagia. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang hubungan tingkat spiritual dengan kualitas hidup orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Medan Plus Kota Medan tahun 2018. 

5.1.1 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah terdapat hubungan tingkat spiritual dengan kualitas hidup orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Medan Plus Kota Medan tahun 2018 ?” 

5.1.2 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui  hubungan tingkat spiritual dengan kuallitas hidup orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Medan Plus Kota Medan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui  tingkat spiritual orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan 

Medan Plus Kota Medan 

b. Untuk mengetahui tingkat kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di 

Yayasan Medan Plus Kota Medan 

c. Untuk mengetahui hubungan tingkat spiritual dengan kualitas hidup orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Medan Plus Kota Medan 

5.1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi ODHA di KDS Medan Plus Kota Medan 

Menambah pengetahuan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam 

meningkatkan spiritual dengan kualitas hidup 

2. Manfaat bagi institusi Pendidikan 

 

5.2 METODE PENELITIAN 

 

5.2.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan analitik observasional 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional yaitu penelitian untuk 

pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time 

approach).Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservassi sekali saja dan 

pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variable subjek pada saat 

pemeriksaan (Notoadmodjo, 2010). Dimana dalam hal ini dimaksud untuk 
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mengetahui hubungan tingkat spiritual dengan kualitan hidup orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Medan Plus Kota Medan tahun 2018. 

 

5.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu (Sastroasmoro, 2014). Adapun yang menjadi populasi pada 

penelitian ini adalah orang dengan HIV/AIDS di Yayasan Medan Plus Kota Medan 

yang berjumlah 22 orang.Populasi penelitian ini harus sesuai dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri yang perlu di penuhi oleh setiap anggota 

pupulasi yang dapat diambil sebagai sampel kriteria tersebut adalah: 

1) Bersedia menjadi responden penelitian 

2) Pasien merupakan Anggota KDS Medan Plus Kota Medan 

3) Mampu berkomunikasi dengan baik 

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili 

sampel karna tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. 

1) Anggota Yayasan Medan Plus Kota Medan yang telah meninggal dunia. 

2) Tidak bersedia menjadi responden 

3) Pasien/Anggota yang putus pengobatan. 

2. Sampel Penelitian 
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 Sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah 

dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sastroasmoro, 2014). Sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Karena jumlah 

populasi yang kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. 

 

5.2.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian dilakukan di Yayasan Medan Plus Kota Medan tahun 2018. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan bulan November – April tahun 2018. 

5.2.4 Variabel Penelitian 

1. Variabel Indenpenden  

Variabel indenpenden adalah variable yang apabila ia berubah akan mengakibatkan 

perubahan pada variable lain (Sastroasmoro,2014). Variable independen dalam 

penelitian ini adalah tingkat spiritual. 

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variable yang berubah akibat perubahan variable bebas 

(Sastroasmoro, 2014).Variable dependen dalam penelitian ini adalah kualitas hidup 

orang dengan HIV/AIDS (ODHA). 

5.2.5 Defenisi Operasional  

 Defenisi operasional bertujuan untuk membatasi ruang lingkup atau 

pengertian variable-variabel yang diamati atau diteliti.Defenisi operasional juga 

bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap 
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variable-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument atau alat ukur 

(Notoatmodjo, 2010).  

Tabel 3.1.Defenisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Cara 

Kerja 

Skala 

ukur 

Hasil Ukur  

 

1. Variabel 

indenpend

en 

Tingkat 

Spiritual 

Cara individu 

memahami 

keberadaan 

maupun 

pengalaman 

yang terjadi 

pada dirinya  

Dengan 

kuisioner 

Daily 

Spiritual 

Experienc

e sacle 

(DSES) 

yang 

berjumlah 

15 

pertanyaan

. 

Dengan 

mengisi 

kuisioner 

yang 

dibantu 

oleh 

peneliti. 

 

 

 

Ordinal 1)Tingkat spiritual 

kurang = <35 

2)Tingkat spiritual 

baik = >35 

 

2. Variabel  

dependen       

Kualitas 

Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon emosi 

dari penderita 

terhadap 

aktivitas 

sosial, 

emosional, 

pekerjaan dan 

hubungan 

antar keluarga, 

rasa senang 

atau bahagia, 

adanya 

kesesuaian 

antara harapan 

Dengan 

kuisioner 

WHOQOL

-HIV 

BREF 

yang 

berjumlah 

20 

pertanyaan

. 

 

Dengan 

mengisi 

kuisioner 

yang 

dibantu 

oleh 

peneliti. 

Ordinal 1)Tingkat kualitas 

hidup kurang=<45 

2) Tingka kualitas 

hidup baik=>45 
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dan kenyataan 

yang ada  

 

 5.2.6  Aspek Pengukuran 

  a. Kuesioner Tingkat Spiritual 

 Cara individu memahami keberadaan maupun pengalaman yang terjadi pada 

dirinya.Daily Spiritual Experience Scale (DSES) ditulis oleh Lynn G. Underwood pada 

tahun 2006 dan sudah mendapatkan perijinan dari penulis. DSES memiliki 15 item 

pernyataan. DSES skoring tingkat spiritualitas menggunakan : 1 (tidak pernah), 2 (satu 

kali pada satu waktu), 3 (beberapa hari), 4 (hampir setiap hari), 5 (setiap hari), 6 

(beberapa kali sehari). Sehingga total nilai seluruh item dapat dikategorikan menjadi 

tingkat spiritualitas:  

1) Nilai <35= Tingkat spiritualitas kurang 

2) Nilai >35= Tingkat spiritualitas baik 

 b. Kuesioner Kualitas Hidup 

 Respon emosi dari penderita terhadap aktivitas sosial, emosional, pekerjaan dan 

hubungan antar keluarga, rasa senang atau bahagia, adanya kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan yang ada. Dengan kuisioner WHOQOL-HIV BREF yang berjumlah 20 

pertanyaan, menggunakan skoring kualitas hidup dengan menggunakan : 

1= Tidak pernah (TP)  : Bila tidak merasakan dalam 1 minggu terakhir 

2= Jarang (JR)  : Bila merasakan 1-2x dalam 1 minggu terakhhir 

3= Kadang-kadang   : Bila merasakan 3-4x dalam 1 minggu terakhir 

4= Sering (SR)  : Bila merasakan 5-6x dalam 1 minggu terakhir 

5= Selalu (SL)   : Bila merasakan >6x dalam 1 minggu terakhir 
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  Sehingga total nilai seluruh item dapat dikategorikan menjadi kualita 

hidup :  

1) Nilai <45 = Tingkat kualitas hidup kurang  

2) Nilai >45 = Tingkat kualitas hidup baik 

5.2.7  Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

a. Data penilaian tingkat spiritual diukur dengan menggunakan kuesioner Daily Spiritual 

Experience sacle (DSES) 

b. Data kualitas hidup penderita HIV-AIDS diukur dengan menggunakan kuesioner 

WHOQOL-HIV BREF 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder berupa jumlah ODHA di Yayasan Medan Plus Kota Medan tahun 

2018 

5.2.8 Tehnik Pengolahan Data  

 Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik yaitu pengolahan 

data yang menggunakan analisis statistik dengan bantuan alat komputer (Notoatmodjo, 

2010). 

 Data yang telah terkumpul diteliti kelengkapannya, jika ada data yang kurang 

lengkap data segera dilengkapi. Kemudian mengklasifikasikan jawaban dengan cara 

memberikan simbol-simbol atau kode angka.Langkah-langkah pengolahan data adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

 Melakukan pemeriksaan pada setiap formulir atau pengecekan kembali isi 

kuesioner. 
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2. Pengkodean Data (coding) 

 Memberikan kode jawaban secara angka atau kode tertentu sehingga lebih mudah 

dalam pengolahan data. 

3. Memasukkan Data (entry) 

 Memasukkan data yang telah diberi kode ke dalam tabel dengan menggunakan 

komputer. 

4. Pembersihan Data 

 Setelah dimasukkan data diperiksa kembali sehingga benar-benar bersih dari 

kesalahan. 

5.2.9. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi setiap 

variabel penelitian.Setiap variabel bebas dan variabel terikat dianalisis dengan statistik 

yaitu untuk menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel (Notoatmodjo, 

2010). 

2. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variable yang diduga berhubungan atau 

berkolerasi (Notoatmodjo, 2010).Pada penelitian ini, bertujuan untuk mencari hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen digunakan analisis dengan 

menggunakan program komputerisasi statistik, karena data pada penelitian ini adalah 

kategori untuk variabel independen dan dependen dan merupakan variabel kategori tidak 

berpasangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji statistik chi-square pada 

derajat kemaknaan (confidence interval) 95% dan (α) =0, 05 dengan menggunakan 

program komputer untuk menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan dua variabel 

kategori. 
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5.2.10. Etika Penelitian 

  Peneliti di awali dengan mengajukan izin kepada Kepala Yayasan Medan Plus Kota 

Medan sebagai subjek peneliti. Setelah mendapat persetujuan, peneliti melakukan 

penelitian dengan menekankan pertimbangan.       

 Polit dan Beck (2012), menjelaskan bahwa dalam melakukan penelitian perlu 

diperhatikan prinsip etik penelitian yaitu; beneficence, non-maleficence, autonomy, 

anonimity, confidentiality, dan informed concent. Beneficence, penelitian yang dilakukan 

harus mempunyai keuntungan baik bagi peneliti maupun responden. Non-maleficence, 

penelitian ini tidak menimbulkan bahaya bagi responden. Autonomy, peneliti 

memberikan kebebasan bagi responden menentukan keputusan sendiri bersedia ikut atau 

tidak untuk menjadi responden dalam penelitian ini tanpa adanya unsur paksaan atau 

pengaruh dari peneliti atau siapapun. Anonimity, demi menjaga kerahasiaan peneliti tidak 

akan mencantumkan nama responden tetapi diganti dengan nomor responden. 

Confidentiality, kerahasiaan informasi responden dijamin peneliti dan hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan. Informed consent, lembar persetujuan ini diberikan 

kepada responden yang akan di teliti dengan memberikan penjelasan tentang judul 

penelitian dan manfaat penelitian ini, responden dapat menandatangani informed concent 

jika responden setuju namun jika responden tidak setuju penulis tidak memaksa dan 

menghormati keputusan yang telah diambil 

5.3 HASIL PENELITIAN 

 

5.3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Medan Plus Kota Medan yang berlokasi di Jl. 

Bunga Wijaya Kusuma No.108 Pasar 4 Setia Budi – Medan Selayang 20132, Medan – 

Sumatera Utara, Indonesia. 
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Yayasan Medan Plus berdiri dari tahun 2003 yang menaungi masalah-masalah 

ODHA baik dari aspek pemberian terapi maupun dari aspek psikologis dimana masing-

masing ODHA memiliki pendamping yang siap membantu permasalahan mereka.KDS 

(kelompok dukungan sebaya) merupakan salah satu bagian dari program perawatan 

terhadap para penderita HIV/AIDS sehingga mereka mendapat kekuatan sekaligus 

memberi pengertian pada keluarganya untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap 

penderita. 

Pertemuan di Yayasan Medan Plus Kota Medan dilakukan setiap satu kali dalam 

setiap bulannya. Dalam pertemuan, pendamping memberikan konseling kepada ODHA 

mengenai kondisi mereka. Di samping konsultasi dan mendapat layanan kesehatan, 

mereka juga mendapat kesempatan belajar membuat prakarya yang dapat dijual untuk 

membiayai aktivitas mereka. 

5.3.2 Hasil Analisis Data  

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian, meliputi jenis kelamin, umur, Tingkat Spiritual dan Kualitas 

Hidup.Hasil analisis univariat yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut  

a. Karakteristik Responden  

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Jenis kelamin Di Yayasan 

Medan Plus Kota Medan Tahun 2018 (n=22) 

 

Jenis kelamin Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 17 77,3 

Perempuan 5 22,7 

Total 22 100,0 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas  Responden berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 17 responden (77,3%) dan perempuan sebanyak 5 responden (22,7%). 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Umur Di Yayasan Medan 

Plus Kota Medan Tahun 2018 (n=22) 

 

Umur Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

17-25 Tahun 14 63,6 

26-35 Tahun 4 18,2 

36-45 Tahun 4 18,2 

Total 22 100,0 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas  Responden berumur  17-25 tahun 

sebanyak 14 responden (63,6%), 26-35 tahun sebanyak 4 responden (18,2%) dan 26-45 

tahun sebanyak 4 responden (18,2%). 

 

b. Tingkat Spiritual  

 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Tingkat Spiritual Di Yayasan Medan 

Plus Kota Medan Tahun 2018 (n=22) 

 

Tingkat Spiritual Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Kurang 16 72,7 

Baik 6 27,3 

Total 22 100,0 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas  tingkat spiritual kurang sebanyak 16 

responden (72,7%) dan tingkat spiritual baik sebanyak 6 responden (27,3%). 
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c. Kualitas Hidup  

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup di Yayasan Medan Plus Kota Medan 

Tahun 2018 (n=22) 

 

Kualitas Hidup Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Kurang 17 77,3 

Baik 5 22,7 

Total 22 100,0 

  

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas kualitas hidup kurang sebanyak 

17 responden (73,3%) dan kualitas hidup baik sebanyak  5  responden (22,7%). 

2. Analisis Bivariat 

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel yaitu variabel 

independen (Tingkat Spiritual) dan variabel dependen (Kualitas Hidup). Uji statistik yang 

digunakan adalah Chi-square (Person chi square), dengan menggunakan derajat 

kepercayaan 95%. 

Tabel 4.5 Hubungan antara Tingkat Spiritual dengan Kualitas hidup ODHA di 

Yayasan Medan Plus Kota Medan Tahun 2018 (n=22) 

 

 Kualitas Hidup 

Tingkat 

Spiritual 

Kurang Baik Total Persentase p 

value 

 F % f % F %  

Kurang 15 68,1 1 4,5 16 72,7  

       0,015 

Baik 2 9,0 4 18,1 6 27,3  

Total 17 77,3  5 22,7 22 100,0  

 

Tabel 4.5 (analisis hubungan antara tingkat spiritual dengan kualitas hidup 

responden di Yayasan Medan Plus Kota Medan), menunjukkan bahwa jumlah responden 
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dengan tingkat spiritual kurang pada ODHA sebanyak 16  responden seluruhnya dengan 

kualitas hidup kurang sebanyak 15 responden (68,1%), dan yang memiliki kualitas hidup 

baik 1 responden (4,5%). Sedangkan, sebanyak 6 responden yang memiliki tingkat 

spiritual baik dengan kualitas hidup ODHA kurang 2 responden (9,0%), dan yang 

memiliki kualitas hidup baik 4 responden (18,1%).  

Pada tabel tersebut, dapat terlihat hasil analisis Pearson Chi- Square diperoleh p 

value= 0,015 angka tersebut menunjukkan angka yang signifikan karena p value lebih 

kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi (α)= 5% (0,05%). Sehingga p value 0,00< 

0,05. Ho ditolak maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat spiritual dengan kualitas hidup. 

5.4 Pembahasan 

 

5.4.1 Pembahasan Analisis Univarat  

1. Gambaran Distribusi Frekuensi Responden Tingkat Spiritual  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 22 responden (table 4.3) 

bahwa mayoritas  tingkat spiritual kurang sebanyak 16 responden (72,7%) dan tingkat 

spiritual baik sebanyak 6 responden (27,3%).Tingkat spiritual pada ODHA di Yayasan 

Medan Plus adalah sesuatu penerimaan terhadap hidupnya setelah mengalami suatu 

peristiwa. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016), dengan berjudul “Hubungan 

tingkat spiritual dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS di Yayasan Spirit Paramacitta 

Denpasar”.Hasil penelitian ini sebagian besar memiliki spiritulitas rendah sebanyak 24 

orang (53%, spiritualitas sedang sebanyak 17 orang (38%), dan spiritualitas tinggi 

sebanyak 4 orang (9%).  

 Keyakinan spiritual merupakan upaya seseorang untuk memahami tempat seseorang 

di dalam kehidupan, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungannya 
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dengan lingkungan secara menyeluruh.Dapat disimpulkan kebutuhan spiritual 

merupakan kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai 

dan dicintai serta rasa keterikatan, dan kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan 

maaf. Definisi spiritualitas akan unik dan berbeda bagi setiap individu yang dipengaruhi 

oleh kultur, perkembangan, pengalaman hidup dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup 

(Azizah, 2011). 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat spiritual sebagian besar 

ODHA di Yayasan Medan Plus Kota Medan memiliki tingkat spiritual yang kurang. 

Dengan hal ini peneliti berasumsi bahwa tingkat spiritual ODHA di Yayasan Medan Plus 

kota Medan kurang  kemungkinan disebabkan karena sebagian dari mereka belum dapat 

menerima kenyataan bahwa mereka terinfeksi oleh virus tersebut, masih menganggap itu 

hukuman dari Tuhan.Kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga 

yang mengasingkan diri setelah mendengar bahwa salah satu keluarga mereka terinfeksi, 

di kucilkan oleh masyarakat yang menganggap mereka itu terkena kutukan, diskriminasi 

yang membuat mereka takut untuk membuka diri, sehingga mereka memendam rasa sakit 

sendirian tanpa ada dukungan dari keluarga atau masyarakat sekitar.  

Kurangnya tingkat spiritual ODHA tidak menutup kemungkinan terjadi karena 

dirinya sendiri yang beranggapan tidak ada lagi orang-orang yang peduli dengan dirinya 

dan menganggap dirinya bukanlah orang yang baik. Tingkat spiritual ODHA di Yayasan 

Medan Plus sebagian kecil baik. Tingkat spiritual ODHA bisa baik karena mereka 

menerima dirinya sendiri sadar  akan kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu. Mereka 

menganggap semua itu terjadi karena satu alasan, dan mereka akan lebih mendekatkan 

diri kepada Tuhan. 

2. Gambaran Distribusi Frekuensi Responden Kualitas Hidup 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 22 responden (tabel 4.4) 

bahwa mayoritas kualitas hidup kurang sebanyak 17 responden (73,3%) dan kualitas 

hidup baik sebanyak  5  responden (22,7%).Kualitas hidup adalah penerimaan mereka 

terhadap perasaannya seperti tidak ada merasakan sakit atau nyeri, dan merasa bahagia. 

Kualitas hidup yang baik memiliki kebiasaan seperti: mengatur pola makan, gaya hidup 

yang  baik, rutin memeriksakan kesehatan dan rajin mengikuti program penyuluhan dari 

pemerintah akan berdampak pada kualitas hidup yang baik dan sebaliknya kebiasaan 

yang dapat meningkatkan risiko paparan penyakit akan berdampak pada kualitas hidup 

yang buruk. 

Hal ini sesuai dengan menurut Kusuma (2011), kualitas hidup adalah respon 

emosi dari penderita terhadap aktivitas sosial, emosional, pekerjaan dan hubungan antar 

keluarga, rasa senang atau bahagia, adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan 

yang ada. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2011), dengan judul 

“Hubungan antara Depresi dan Dukungan Keluarga dengan Kualita Hidup Pasien 

HIV/AIDS yang Menjalani Perawatan di RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta”. Hasil 

penelitian ini  menunjukkan bahwa sebagian besar  responden  memiliki kualitas hidup 

kurang baik yaitu sejumlah 58 orang (63,0%) sedangkan yang memiliki kualitas hidup 

baik hanya 34 orang (37%).Masalah pada pasien HIV/AIDS tidak hanya terbatas pada 

masalah fisik namun juga menyangkut masalah psikologis, ekonomi, dan sosial.Dimana, 

adanya hubungan yang signifikan antara depresi, dukungan keluaga, dan kualitas hidup. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Yayasan Medan Plus Kota Medan dapat 

di simpulkan bahwa sebagian besar ODHA memiliki kualitas yang kurang.Kualitas hidup 

ODHA kurang kemungkinan  bisa desebabkan karena ketidakpatuhan mengkonsumsi 

obat, merasa kelelahan dengan aktivitas sehari-hari, dan kualitas tidur yang buruk. 
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Menjadi ODHA merupakan suatu yang berat dalam hidup, dimana permasalahan yang 

kompleks  selalu dihadapi setiap hari, bukan hanya berurusan dengan kondisi penyakit, 

tetapi kondisi penyakit yang disertai dengan stigma sosial yang sangat diskriminatif. 

Stigma dan diskriminasi ini sering kali menyebabkan menurunnya semangat hidup 

ODHA yang kemudian membawa efek dominan menurunnya kualitas hidup 

ODHA.Kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS sangat penting untuk diperhatikan karena 

penyakit infeksi ini bersifat kronis dan progresif sehingga berdampak luas pada segala 

aspek kehidupan baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.Stigma pada ODHA 

adalah sebuah penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat karena dianggap bahwa 

penyakit HIV/AIDS yang diderita sebagai akibat perilaku yang merugikan diri sendiri 

dan berbeda dengan penyakit akibat virus lain. Ditambah lagi kondisi ini diperparah  

karena hampir sebagian besar kasus penularan HIV pada ODHA disebabkan karena 

aktivitas seksual yang berganti-ganti pasangan.Stigma pada ODHA melekat kuat karena 

masyarakat masih memegang teguh nilai- nilai moral, agama dan budaya atau adat 

istiadat.Masalah psikososial khususnya depresi terkadang  lebih berat dihadapi oleh 

pasien sehingga dapat menurunkan kualitas hidupnya. 

Kualitas hidup ODHA baik karena patuh untuk mengkonsumsi obat semakin 

teratur untuk minum obat semakin baik kualitas hidup ODHA.Dukungan dari orang 

sekitar juga bisa memperbaik kualitas hidup ODHA, sehingga mereka bisa bertahan 

hidup dengan penyakitnya. Menghilangkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat 

terhadap ODHA dapat memperbaiki kualitas hidup ODHA. 

5.4.2 Pembahasan Analisis Bivariat 

1. Hubungan Antara Tingkat Spiritual Dengan Kualitas Hidup  

Berdasarkan dari hasil penelitian tang telah dilakukan dapat dilihat dari tabel  4.5 

dari 22 responden, bahwa jumlah responden dengan tingkat spiritual kurang  sebanyak 
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16  responden seluruhnya dengan kualitas hidup kurang sebanyak 15 responden (68,1%), 

dan yang memiliki kualitas hidup baik 1 responden (4,5%). Sedangkan, sebanyak 6 

responden yang memiliki tingkat spiritual baik dengan kualitas hidup kurang 2 responden 

(9,0%), dan yang memiliki kualitas hidup baik 4 responden (18,1%).  Berdasarkan hasil 

uji statistic diketahui terdapat hubungan yang  signifikan antara tingkat spiritual dan 

kualitas hidup ODHA di Yayasan Medan Plus Kota Medan tahun 2018 dengan p 

value=0,015. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) 

dengan judul “Hubungan antara Tingkat Spiritulaitas dengan Kualitas Hidup pada Pasien 

HIV/AIDS di Yayasan Spirit Paramacitta Denpsar” yang menunjukkan bahwa hasil 

penelitian ini terdapat hubungan searah yang sangat kuat antara tingkat spiritualitas 

dengan tingkat kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS (p<0,05).Kesejahteraan spiritual 

memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup. Kemampuan seseorang dapat dilihat dari 

kualitas dalam memaknai peluang yang diperoleh dalam hidupnya, sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan dan pencapaian keselarasan hidup. Salah satunya adanya keselarasan 

meyakini adanya sang pencipta, yaitu kebutuhan untuk mendalami spiritual. 

Kesejahteraan spiritual berupa pemahaman mendalam tentang pribadinya, sosialnya, 

lingkungan dan pencipta.Oleh karena itu kesejahteraan spiritual memiliki hubungan 

konsisten dengan kualitas hidup. 

Dari hasil penelitian hubungan antara tingkat spiritual dengan kualitas hidup 

diatas peneliti dapat berasumsi bahwa tingkat spiritual dan kualitas hidup yang baik 

diperoleh dari interaksi lingkungan dan pencapaian keselarasan hidup.Namun didalam 

penelitian yang dilakukan di Yayasan Medan Plus Kota Medan bahwa peneliti hanya 

dengan mengisi kuesioner yang diberikan peneliti kepada ODHA, peneliti mendapatkan 

tingkat spiritual dengan kualitas hidup baik karena rajin mengkonsumsi obat serta 
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mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar sehingga tidak membuat mereka 

stress. Spiritual merupakan dimensi penting yang harus diperhatikan dalam penilaian 

kualitas hidup karena gangguan spiritualitas akan menyebabkan gangguan berat secara 

psikologis termasuk keinginan bunuh diri. 

5.5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Medan Plus Kota Medan 

selama bulan Maret, dapat disimpukan bahwa: 

1. Sebagian besar mayoritas 16 responden  (72,7%) di Yayasan Medan Plus Kota Medan 

Tahun 2018 memiliki tingkat spiritual yang kurang. 

2. Sebagian besar mayoritas 17 responden  (73,3%) di Yayasan Medan Plus Kota Medan 

Tahun 2018 memiliki kualitas hidup yang kurang. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat spiritual dengan kulitas hidup orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Medan Plus Kota Medan Tahun 2018 dengan 

nilaip=0,015, sehingga value 0,00 < 0,05, dimana Ho ditolak maka Ha diterima. 

5.5.2 Saran  

1. Bagi ODHA 

  ODHA harus ikhlas dan sabar untuk menerima dirinya, bahwa segala sesuatu yang 

terjadi di dunia ini pada hakekatnya hanyalah ujian dan ketentuan dari sang pencipta. 

2. Bagi ODHA di Medan Plus 

Mengingat bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara tingkat 

spiritualitas dengan kualitas hidup pada pasien HIV, maka diharapkan kepada yayasan 

agar lebih intensif dan mempertahankan kegiatan – kegiatan pengajian, ceramah, 

kebaktian bagi para penderita HIV sehingga kualitas hidup mereka akan lebih baik. 

3. Bagi institusi pendidikan 
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Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

yang bermanfaat bagi akademik bidang kesehatan mengenai tingkat spiritual dengan 

kualitas hidup . 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian tentang hubungan antara 

tingkat spiritualitas dengan tingkat kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS dengan 

karakteristik sampel yang homogen seperti faktor umur, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan sehingga hasil yang didapat lebih akurat. 
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