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ABSTRAK 

 HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang terus berkembang dan menjadi 

masalah global yang melanda dunia, HIV adalah virus yang menyerang dan 

merusak sel-sel darah putih didalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan 

turunnya kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS merupakan kumpulan 

gejala-gejala penyakit yang diidap oleh seseorang yang sudah terinfeksi HIV. 

Meskipun sindrom ini disebabkan oleh virus, akan tetapi lebih banyak berkaitan 

dengan  gaya perilaku yang menyimpang, yang berdampak buruk terhadapfisik, 

psikologis, kehidupan sosial dan ekonomi. Maka dibutuhkan adanya layanan yang 

dapat mendeteksi adanya virus HIV (Human Immunodeciency Virus), serta 

adanya layanan PDP yaitu perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi pasien 

yang terinfeksi HIV/AIDS. Layanan tersebut yang dimaksud penulis dalam 

penelitian ini adalah di Klinik Voluntary Counseling And Testing(VCT) 

Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. Maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan konseling bagi Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) dan bagaimana perubahan kondisi pasien ODHA di Klinik 

VCT Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk menguraikan pelaksanaan konseling bagi Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA), serta untuk mendeskripsikan kondisi pasien ODHA setelah 

melakukan pelayanan konseling di Klinik VCT Puskesmas Rawat Inap Simpur 

Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan 

objek penelitian lapangan (field research)yang bersifat deskriptif dengan jumlah 

populasi keseluruhan 159 orang. Adapun sampel dipilih menggunakan non 

probability sampling dengan teknik pengambilan Snowball sampling yang 

berjumlah 8 orang. Sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

bahwa pelaksanaan konseling yang ada di klinik Voluntary Counseling and 

Testing (VCT) Puskesmas Rawat Inap Simpur menggunakan metode konseling 

face to face atau metode individual, dan pelaksanaan konseling ada 3 tahap, yakni 

tahap konseling pra tes, tes HIV, dan konseling pasca tes. Kondisi ODHA setelah 

mengikuti pelayanan di klinik Voluntary Counseling and Testingmengalami 

perubahan dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun belum total 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi sudah ada perubahan yang lebih 

baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.  
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MOTTO 

 

                    

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, 

akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. 

(Q.S. Yunus [10] : 44) 
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BAB I 

         PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Konseling Bagi Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) Di Klinik Voluntary Counseling And Testing (VCT) 

Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. Untuk menghindari adanya 

kerancuan dan kesalahpahaman dalam pengertian judul ini, maka diperlukan 

penegasan arti dan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun 

istilah-istilah yang penting yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai 

berikut :  

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 

cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
1
 

Konseling merupakan proses membantu seseorang untuk belajar 

menyelesaikan masalah interpersonal, emosional, dan memutuskan hal 

tertentu.
2
 

 Konseling Menurut Sofyan adalah upaya bantuan yang diberikan 

seseorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu 

yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara 

optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan yang selalu berubah.
3
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 774. 
2
 Zainul Anwar, A-Z Psikologi Berbagi kumpulan Topik Psikologi (Yogyakarta: Andi Offset, 

2012), h. 222. 
3
 Sofyan,Wahyu, Teori Dasar Konseling (Anugrah Utama Raharja, 2015), h. 6. 
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Maksud dari pelaksanaan konseling di atas adalah sebuah proses atau 

pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor yang terlatih dan 

berpengalaman terhadap individu (konseli) guna merancang keputusan untuk 

mengatasi permasalahan agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

sekitar. Konseling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konseling 

individu. 

Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA 

merupakan sebutan bagi orang yang telah terinfeksi HIV/AIDS. Apabila 

seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS maka bukan hanya fisik 

yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut terpengaruh.
4
  

Klinik VCT merupakan sebuah ruang khusus yang berada di 

Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung dan berperan sebagai 

sarana pelayanan kesehatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan 

kasus  HIV/AIDS, dengan mendeteksi virus dan memberi pengobatan serta 

dukungan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).
5
 

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud 

judul skripsi ini yaitu melakukan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh 

konselor terhadap orang yang menderita penyakit HIV/AIDS dalam rangka 

mengatasi persoalan atau hal-hal yang dialami individu agar lebih terbuka akan 

statusnya, dapat menerima kondisinya, dan dapat menyesuaikan dirinya 

                                                             
4
 Darastri Latifah, Dkk, Peran Pendamping Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Jurnal 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Vol. 2 No. 3 2015. h.306.  
5
 Ibu Rohani, Konselor Klinik Voluntary Counseling And Testing (VCT), Wawancara, 

Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung, 4 September 2019.  
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dilingkungan sekitar guna tercapai kualitas hidup yang baik, serta dapat 

menjalankan kehidupannya diwaktu sekarang dan masa yang akan datang.  

B.  Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Permasalahan psikologis pada ODHA adalah hal paling utama yang 

perlu ditangani, dikarenakan muncul berbagai respon yang 

menunjukkan bahwa individu belum menerima akan keadaan dirinya 

sebagai Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan tidak terbuka statusnya 

kepada keluarga. 

2) Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung memiliki Klinik VCT 

yang menerapkan layanan konseling bagi orang yang melakukan tes 

terinfeksi HIV/AIDS. Konseling adalah layanan yang berkeunggulan 

dalam menyelesaikan masalah secara face to face dan bersifat rahasia.  

3) Permasalahan judul ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis 

tekuni khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam, serta 

tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan 

lokasi penelitian yang strategis dan terjangkau sehingga memudahkan 

dalam pengumpulan data. 

C. Latar Belakang Masalah 

AIDS adalah infeksi yang ditularkan secara seksual yang disebabkan 

oleh sebuah virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV). 
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Setelah individu terkena HIV, individu rentan terhadap kuman yang dapat 

menghancurkan sistem kekebalan tubuh.
6
  

Penyakit AIDS merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di 

dunia dewasa ini. Penyakit ini terdapat hampir disemua negara di dunia tanpa 

kecuali termasuk Indonesia. Apabila pada tahun 80-an AIDS menyerang 

terutama orang dewasa dengan perilaku seks menyimpang, dewasa ini telah 

menulari seluruh lapisan masyarakat termasuk bayi, dan anak-anak.
7
   

Virus HIV ini sangat mengerikan karena apabila sudah terinfeksi maka 

kuman, bakteri, atau virus lainnya akan dengan mudah masuk untuk 

menyerang tubuh dan akan terjangkit berbagai penyakit dikarenakan daya 

tahan tubuh menurun. Sehingga orang-orang yang terkena virus ini 

kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari serangan penyakit menjadi 

lemah.  

Masalah HIV lebih banyak berkaitan dengan gaya hidup dan perilaku, 

meskipun sindrom ini muncul akibat virus.
8
 Banyak orang telah menyadari 

pentingnya kesehatan, maka dengan mengetahui pentingnya kesehatan harus 

memiliki perilaku sehat/baik. Perilaku sehat merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk 

menghindarkan diri dari persoalan kesehatan. Salah satu perilaku sehat 

adalah perilaku preventif, yakni perilaku yang dimaksudkan untuk 

                                                             
6
 John W. Santrock, Remaja, edisi kesebelas, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.280. 

7
 Koes Irianto, Seksologi kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.463 

8
 Johana E. Prawitasari, Psikologi Terapan Melintas Batas Disiplin Ilmu, (Jakarta: Erlangga, 

2012), h.195. 
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meminimalkan resiko atau kemungkinan terjadinya penyakit, dan 

kecelakaan.  

Tetapi banyak juga yang mengabaikan kesehatan bahkan berperilaku 

hidup yang tidak sehat atau perilaku menyimpang yang terjadi 

ketidaksesuaian antara nilai-nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. 

Salah satu contoh perilaku tidak sehat dan menyimpang yang dilakukan oleh 

sebagian orang adalah melakukan seks bebas, homoseksual, menggunakan 

obat-obatan terlarang maupun yang lainnya. Perilaku tersebut termasuk 

masalah sosial dan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.  

Sebagaimana firman Allah SWT : 

                         

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra 

[17]: 32) 

                       

        

Artinya : dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah [2]: 195) 

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri 

sendiri atau membinasakan diri sendiri. Sebab perzinaan adalah persetubuhan 

di luar perkawinan yang melanggar kesopanan, merusak keturunan, 

menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan 
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dalam keluarga, dan malapetaka lainnya.
9
 Serta menggunakan narkoba 

tentunya merusak badan dan akal seseorang, bahkan banyak bahaya yang 

terjadi akibat perilaku hidup yang tidak sehat membuat manusia lebih rentan 

terkena penyakit. 

Penyebab terjadinya perilaku menyimpang seperti homoseksual, baik 

itu lesbian maupun gay yaitu diantaranya terdapat faktor genetik atau 

ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Adapun faktor lainnya yaitu 

pengaruh dari lingkungan seperti pergaulan, dari segi ekonomi, dan 

terjadinya trauma pada pengalaman masa lalu, serta adanya problem 

brokenhome dari keluarga sehingga jauh dari pantauan keluarga, dan 

lemahnya iman maka akan menimbulkan celah terjadinya perilaku seksual 

yang menyimpang.  

Jumlah kasus HIV yang dilaporkan terus meningkat setiap tahun, 

sementara jumlah AIDS relative stabil. Hal ini menunjukkan semakin banyak 

ODHA yang mengetahui statusnya pada stadium awal, namun perlu adanya 

dukungan baik tenaga kesehatan maupun keluarga, agar ODHA segera 

memulai pengobatan. Jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai 

dengan maret 2019 sebanyak 383.363 (58,7% dari estimasi ODHA tahun 

2016 sebanyak 640.443). Sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS dari 

tahun 1987 dengan maret 2019 sebanyak 115.601 orang. Jumlah kasus HIV 

                                                             
9
 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 

212. 
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yang dilaporkan Provinsi sampai dengan Maret 2019, khususnya Provinsi 

Lampung berjumlah 3.139 sedangkan kasus AIDS 917 orang.
10

   

Fenomena orang yang terjangkit HIV/AIDS dianggap buruk, dijauhi 

dan diasingkan oleh masyarakat, bahkan tidak jarang mereka diihina dan 

dilecehkan sehingga ODHA akan menjadi orang-orang “kehilangan” yang 

artinya kehilangan segalanya mulai dari keluarga yang merasa malu apabila 

ada salah satu anggota keluarganya terkena HIV/AIDS, harta, bahkan sampai 

kehilangan martabat sebagai manusia karena telah menyalahi norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. Seharusnya orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

mendapatkan dukungan serta motivasi dari orang-orang disekitarnya agar 

ODHA merasa semangat untuk menjalani hidupnya dengan keadaan yang 

dihadapi dan akan memunculkan kesadaran untuk berubah.  

Akan tetapi tidak semua membenci hal tersebut, melainkan ada pihak-

pihak yang peduli akan masalah ini, karena merasa bahwa orang yang 

terkena HIV/AIDS tersebut adalah manusia yang memiliki hak untuk 

dihargai dan ditolong sama seperti manusia lainnya.  

Ada beberapa tempat untuk melakukan tes HIV dan pengambilan obat-

obatan, salah satunya yaitu di puskesmas yang aksesnya lebih dekat dengan 

masyarakat. Akan tetapi tidak semua puskesmas memiliki klinik VCT atau 

yang menangani kasus HIV/AIDS. Di Bandar Lampung salah satu 

Puskesmas yang memiliki klinik VCT, yaitu Puskesmas Rawat Inap Simpur. 

                                                             
10

 DITJEN P2P Kemenkes RI, Laporan Perkembangan  HIV/AIDS & Pencegahan Infeksi 

Menular Seksual (PIMS) Triwulan 1/ Tahun 2019, diakses pada 18 Juli dari situs  

siha.depkes.go.id. 
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Puskesmas simpur berdiri sejak tahun 1958 berlokasi di Jl. Kartini No.24 

Kel.Tanjung Karang. Pada tahun 1982 Puskesmas ini berubah nama menjadi 

Puskesmas Rawat Inap Simpur pindah ke lokasi Jl. Tamin No. 21 Kel. 

Kelapa Tiga. Puskesmas rawat inap simpur dipimpin oleh Dr. Hj. Evi Mutia 

Afriyenti dari tahun 2008 sampai saat ini.  

Puskesmas Rawat Inap Simpur memiliki klinik VCT (Voluntary 

Counseling And Testing), yang artinya adalah layanan konseling dan testing 

secara sukarela untuk mengetahui status pasien apakah terinfeksi virus HIV 

atau tidak. Di klinik VCT juga pasien akan diberikan pemahaman mengenai 

virus HIV, dan cara penularan, cara pencegahan, serta cara penanganan bagi 

penderita yang terinfeksi HIV/AIDS. Pasien ODHA setiap tahunnya 

bertambah dan meningkat. Berdasarkan data statistik dari klinik VCT 

Puskesmas Simpur tahun 2017 hingga 2019 sudah ada 196 ODHA. Pada 

tahun 2019 sendiri tercatat ada 97 ODHA yang melakukan pemeriksaan 

darah atau tes HIV dan mengikuti terapi ARV di Klinik VCT Puskesmas 

Simpur.
11

 

 Klinik VCT memiliki konselor yang terampil dan terlatih yang 

ditugaskan untuk memberikan konseling baik itu sebelum melakukan tes, dan 

setelah dilakukan tes darah, sehingga dapat membantu untuk menerima diri 

akan status HIV, serta mengurangi tingkat setres yang tinggi yang dialami 

oleh konseli (pasien).  

                                                             
11

 Profil Klinik VCT Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. 
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Konseling dalam VCT merupakan kegiatan konseling yang 

menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS 

guna mencegah penularan HIV, mensosialisasikan perubahan perilaku yang 

bertanggungjawab, pengobatan ARV dan memastikan solusi terbaik dalam 

memecahkan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS. Kegiatan 

konseling dilakukan secara sukarela oleh pasien yang berkeinginan 

melakukan perawatan baik secara fisik maupun psikologis di klinik terkait. 

Konselor diharapkan dapat berperan membantu mengarahkan ODHA untuk 

menerima dan ikhlas terhadap penyakit yang diderita agar perasaan bersalah 

tidak memperparah kondisi fisiknya.  

Dalam pelaksanaan konseling yang akan dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Client-Centered Therapy (CCT) yaitu sebuah 

metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara 

konselor dan konseli, agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self 

(diri konseli yang ideal) dengan actual self (diri konseli sesuai kenyataan 

yang sebenarnya). Sebuah terapi yang memusatkan pada diri sendiri. Terapi 

ini berlandaskan pada suatu filsafat tentang manusia yang menekankan bahwa 

kita memiliki dorongan bawaan pada aktualisasi diri. Teori Rogers ini 

berlandaskan dalil bahwa klien memiliki kesanggupan untuk memahami 

faktor-faktor yang ada dalam hidupnya yang menjadi penyebab 

ketidakbahagiaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis 

merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan 
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Konseling Bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Klinik Voluntary 

Counseling And Testing (VCT) Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar 

Lampung. 

D. Fokus Penelitin  

      Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya Di Ruang VCT 

Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung, konselor, dan Orang 

Dengan HIV/AIDS (ODHA). 

      Adapun deskripsi fokus merujuk pada pelaksanaan konseling bagi 

ODHA, yang mana individu tersebut telah terkena HIV/AIDS maka 

sangatlah membutuhkan dukungan dari orang-orang disekitarnya membantu 

mengarahkan perkembangan dirinya, dan menyesuaikan dirinya agar dapat 

terbuka mengenai status HIV nya kepada keluarga. Puskesmas Rawat Inap 

Simpur Bandar Lampung khususnya di klinik VCT (Voluntary Counseling 

and Testing) memegang peranan penting dalam hal ini sebagai pengemban 

tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaan konseling ini wajib dilakukan agar 

setiap seseorang yang datang ke VCT baik itu sebelum melakukan  tes HIV 

atau sesudah terlaksananya tes dapat berkata jujur, menerima apapun hasil tes 

tersebut dan juga dapat meminimalkan setres, dan cemas apabila hasil tes 

tersebut HIV positif. Jadi disini penulis melihat bagaimana proses 

pelaksanaan konseling tersebut. 

E. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana Pelaksanaan Konseling Bagi ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS) Di Klinik VCT Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana Perubahan Kondisi Pasien ODHA Di Klinik VCT Puskesmas 

Rawat Inap Simpur Bandar Lampung? 

F. Tujuan Penelitian 

          Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling bagi ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS) Di Klinik VCT Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui kondisi pasien setelah melakukan pelayanan konseling 

Di Klinik VCT Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. 

G. Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa konstribusi 

dan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan Konseling Islam. 

khususnya mengenai pelaksanaan konseling hiv bagi ODHA . 

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau 

rujukan bagi penelitian dengan objek yang sama dalam perspektif dan 

lokasi yang berbeda pula. 
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H. Metode Penelitian 

      Guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai 

tujuan yang ditentukan maka penulis menggunakan metode -metode sebagai 

berikut :  

1.   Jenis dan Sifat Penelitian  

a.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. 

Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mencoba memahami fenomena dalam setting dan fenomena 

naturalnya (bukan di laboratorium). Dalam penelitian kualitatif 

cenderung menghasilkan jumlah data yang sangat banyak dan kurang 

terstruktur. Jumlah data yang banyak tersebut jelas membutuhkan 

perencanaan dan strategi yang tepat untuk mengolah dan 

menganalisis.  

b.  Sifat Penelitian 

Tekhnik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif.
12

 Penelitian deskriptif diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian (individu, masyarakat atau lembaga) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian 

                                                             
12

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2011), h. 35. 
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kualitatif yang dimaksud di sini adalah penelitian yang 

mendeskripsikan mengenai tahapan pelaksanaan konseling yang 

dilakukan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). 

2. Populasi dan Sample Penelitian  

a. Populasi 

      Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber 

pengambilan sample. Populasi dalam penelitian harus disebutkan 

secara tersurat, yakni yang berkaitan dengan besarnya anggota 

populasi serta wilayah penelitian yang dicakup.
13

 

      Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah ODHA, dan 

seluruh pegawai Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. 

Jumlah pegawai di puskesmas rawat inap simpur yaitu ada 62 orang. 

Sedangkan untuk pasien yang terkena HIV/AIDS atau ODHA ada 97 

orang. Jadi total keseluruhan populasi berjumlah  159 orang. 

b. Sample  

      Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu 

                                                             
13

 Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Remaja Rosda Karya 2015), h. 83 
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sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representif 

(mewakili).
14

 

      Penulis menggunakan non probability sampling, yaitu teknik 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
15

 

      Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan 

sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena 

dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih 

tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang 

sebelumnya.
16

 

      Metode penarikan sampel seperti ini banyak dijumpai pada 

jenis-jenis penelitian yang respondennya sulit dipantau secara umum 

dan penelitian yang datanya bersifat rahasia.
17

 

      Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penulis menggunakan teknik non probability sampling dan 

teknik snowball sampling yaitu pengambilan sampel melalui proses 

bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya yang mula-

                                                             
14

 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 81 
15

 Eta Dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Andi, 2010),  h. 188. 
16

 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif,,, h. 85. 
17

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005), h.160 
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mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam teknik snowball 

sampling digunakan pada data yang bersifat rahasia maka hal 

tersebut sesuai dengan sampel yang penulis ambil yaitu orang yang 

terinfeksi HIV/AIDS (ODHA). 

3. Teknik Pengumpulan Data  

      Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, 

maka penulis menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan 

metode dokumentasi. 

a. Wawancara   

      Metode wawancara (interview) yaitu metode pokok untuk mencari 

data mengenai pelaksanaan konseling dan kondisi ODHA di Puskesmas 

Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. Metode wawancara merupakan 

tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. 

Wawancara adalah “tehnik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawab-

jawaban responden dicatat atau direkam.”
18

 

      Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

wawancara (interview) adalah metode tanya jawab antara pewawancara 

sebagai pengumpulan data terhadap narasumber sebagai responden 

secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang 

diperlukan. Metode interview dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

1) Interview terpimpin 

                                                             
18

M. iqbal hasan, Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), h. 85. 
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2) Interview tak terpimpin 

3) Interview bebas terpimpin
19

 

      Dalam tehnik wawancara (interview) penulis menggunakan tehnik 

wawancara kepada objek penelitian tersebut. Dimana dalam pelaksanaan 

wawancara bebas terpimimpin, peneliti membawa kerangka pertanyaan 

dan berpatokan dengan kerangka tersebut kemudian responden 

menjawabnya secara bebas dan bertatap muka langsung. Wawancara 

yang penulis lakukan yaitu untuk menggali data yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan Konseling Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di 

Klinik Voluntary Counseliing And Testing (VCT) Puskesmas Rawat 

Inap Simpur Bandar Lampung. Tehnik wawancara ini merupakan 

sumber utama dalam penelitian ini atau sebagai data primer). 

b. Observasi 

      Data yang diperoleh dari observasi adalah data segar dalam arti 

data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya 

tingkah laku. Observasi merupakan pengamatan langsung atau setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran secara langsung, dan secara 

lebih tepat dan secara lebih sempit, yaitu pengamatan dengan 

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan..
20

 Dengan metode ini kita dapat melakukan 

                                                             
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Asdi Mahasatya, 2013) h. 132. 
20

 Irawan soehartono, Metode Penelitian Sosial,,,  h. 68. 
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pengamatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang di 

selidiki.
21

 

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

Non partisipan yaitu tidak berperan aktif dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh subyek terkait penelitian yang dilakukan, melainkan 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja. 

c.   Dokumentasi 

      Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental bagi seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan 

kebijakan. Dokumen yang lain dapat berbentuk gambar, patung, 

film, dan lain-lain.
22

 

     Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal yang berupa 

catatan, arsip, buku, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi 

digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen (arsip-arsip) yang 

berkaitan erat dengan penelitian ini. Alasan menggunakan metode 

dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang 

                                                             
21

 Marzuki, Metodelogi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Edisi Kedua 

(Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005),  h. 62. 
22

 Lexy J. Meloeng. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 248 
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gambaran umum dan struktur organisasi atau kepengurusan 

Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. 

4.    Teknik Analisis Data 

      Analisis data merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk 

menganalisis data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu 

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan 

yang diteliti dan yang sedang dibahas.23 Analisis data juga disebut 

pengolaan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangakaian 

kegiatan penelaan, pengelompokkan, sistemisasi penafsiran dan 

verifikasi data agar semua fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan 

ilmiah.
24

 

      Menurut Miles dan Huberman juga Yin, tahap analisis data dalam 

penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.25 

Adapun Langkah-langkah analisis data tersebut adalah : 

a.  Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan. Maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

                                                             
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Cet 15 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 274. 
24

Imam Suprayoga dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 191. 
25

Ibid., h. 192.   
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dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan engumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan
26

.  

b.  Display Data (Penyajian Data) 

      Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan lain sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Humberman 

(1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif”, selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain 

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jaringan kerja) dan chart.  

c. Conclusion Drawing/ Vertification 

      Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

humberman adalah penarikan kesimpulan dan vertifikasi. Kesimpulan 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

                                                             
      

26
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung:  Alfabeta, 

2016), h.247.  
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dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel untuk digunakan.
27

 

      Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk menganalisis 

hasil dari data penelitian Pelaksanaan Konseling Bagi Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) Di Klinik Voluntary Counseling And Testing 

(VCT) Puskesmas Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. 

   

 

                                                             
27

 Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian,,, h. 252. 
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BAB II 

KONSELING INDIVIDU DAN ORANG DENGAN  HIV/AIDS (ODHA) 

 

A. Konseling Individu  

1. Pengertian Konseling Individu 

      Kata konseling, diterjemahkan dari bahasa inggris “counseling” 

merupakan suatu bentuk model pendekatan dalam bidang pelayanan atau 

intervensi psikologis. Konseling merupakan suatu hubungan profesional 

antara seorang konselor yang terlatih dan klien. Hubungan tersebut 

dirancang untuk membantu klien memperoleh pemahaman tentang 

kehidupannya dan untuk belajar mencapai tujuan-tujuan yang 

ditetapkannya sendiri dengan cara memanfaatkan sumber-sumber informasi 

yang terpercaya dan melalui pemecahan masalah-masalah emosional dan 

interpersonal.
1
 

    Menurut Sofyan Willis konseling individual adalah pertemuan konselor 

dengan konseli secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang 

bernuansa rapport dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk 

pengembangan pribadi konseli dan konseli dapat mengantisipasi masalah-

masalah yang dihadapinya.
2
 Sedangkan menurut Umar dan Sartono, 

konseling individual adalah salah satu cara pemberian bantuan dilaksanakan 

secara face to face relationship antara konselor dengan konseli, biasanya 

terkait masalah-masalah pribadi.
3
 Menurut Tohirin, konseling individu 

                                                             
1
 Mochammad  Nursalim, Pengembangan Profesi Bimbingan & Konseling, (Erlangga, 

2015), h. 19 
2
 Sofyan S Willis, konseling individual teori dan praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 158 

3
 M. Umar & Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 152 
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dapat dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing 

(individu) agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi 

dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan secara baik.
4
 

      Berdasarkan uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

konseling individu merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau 

secara tatap muka yang terlibat proses pemberi bantuan oleh konselor 

terhadap konseli guna memecahkan persoalan atau masalah yang konseli 

hadapi, serta membantu konseli untuk merancang keputusan guna 

menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan sekitar, dan menentukan bagaimana perkembangan 

diri untuk menjalankan kehidupan dimasa sekarang dan masa yang akan 

datang. 

2. Hakikat Konseling 

    Konselor perlu memahami hakikat konseling. Hakikat konseling dirinci 

sebagai berikut : 

a. Proses bantuan oleh konselor terhadap klien. 

b. Menyelesaikan masalah klien, seperti personal, emosional, sosial, karier 

dan keluarga. 

c. Klien melakukan pengambilan keputusan, sehingga klien merasa 

nyaman atau bahagia. 

d. Konseling dapat dilakukan secara perorangan, pasangan, atau 

kelompok. 

e. Berfokus pada klien seperti : kebutuhan, masalah dan lingkungan klien. 

f. Dalam proses bantuan tersebut adanya saling kerja sama, mempercayai 

dan menghargai. 

                                                             
4
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah (Berbasis Integrasi), (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2017), h.26 
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g. Membangun penerimaan diri, otonomi, tanggung jawab, pemahaman, 

dan pengambilan keputusan yang tepat. 

h. Adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

i. Tercapainya tujuan konseling yaitu klien merasa puas dan 

terselesaikannya masalah klien.
5
 

 

3. Asas- Asas Konseling Individu 

      Dalam penyelengaraan pelayanan konseling kaidah-kaidah tersebut 

dikenal dengan asas-asas konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus 

diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Apabila asas-asas itu 

diikuti dan terselenggara dengan baik sangat dapat diharapkan proses 

pelayanan mengarah pada pencapain tujuan yang diharapkan. Berikut asas-

asas konseling: 

a. Asas kerahasiaan 

      Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh 

disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan 

yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasian 

ini merupakan kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. 

b.  Asas kesukarelaaan 

      Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar 

kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing atau klien, maupun dari 

pihak konselor klien diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu-ragu 

ataupun merasa terpaksa, menyampaikan masalah yang dihadapinya, 

serta mengungkapkan segenap fakta dan data dan seluk beluk 

berkenaan dengan masalahnya itu kepada konselor dan konselor juga 

hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau 

dengan kata lain konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. 

c. Asas keterbukaan 

      Dalam pelaksaan bimbingan konseling sangat diperlukan suasana 

keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari 

klien. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar bersedia menerima saran-

saran yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan 

pemecahan masalah. 

d.  Asas Kegiatan 

      Agar klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif 

dalam penyelenggaraan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan 

dan konseling. 

                                                             
5
 Zulfan Saam, Psikologi Konseling, (Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013), h. 135 
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e.  Asas Kemandirian 

      Asas yang menunjukan pada tujuan umum bimbingan dan 

konseling yaitu klien sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan 

konseling diharapkan menjadi pribadi yang mandiri. 

f.  Asas Kekinian 

      Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang 

sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan juga bukan 

masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. 

g.  Asas Kedinamisan 

      Hendaknya selalu bergerak maju tidak menoton dan terus 

berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. 

h.  Asas Alih Tangan Kasus 

      Agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelengarakan layanan 

bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu 

permasalahan klien dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih 

ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru, 

atau ahli lain. 

i. Asas Keterpaduan 

      Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan sebagai 

aspek kepribadian klien. Sebagaimana diketahui individu memiliki 

berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaanya tidak seimbang, 

serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Di samping 

keterpaduan pada diri klien juga harus diperhatikan keterpaduan isi dan 

proses layanan yang diberikan jangan hendaknya aspek layanan yang 

tidak serasi dengan layanan yang lain. 

j. Asas Keahlian 

      Usaha bimbingan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara 

teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat 

yang memadai, untuk itu para konselor perlu mendapat latihan 

secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan 

usaha pemberian layanan. 

k. Asas Kenormatifan 

      Usaha bimbingan dan konseling tidak bertentangan dengan norma-

norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, 

norma hukum/negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas 

kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses 

penyelenggaraan bimbingan dan konseling. 

l. Asas Tutwuri Handayani 

      Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta 

dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Asas 

ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya 

dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap 

kepada konselor saja, namun di luar hubungan proses bantuan 
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bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya dan 

manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu.
6
 

 

4. Tujuan Konseling 

      Krumboltz yang mengelompokkan tujuan konseling menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

a. Mengubah penyesuaian perilaku yang salah  

Penyesuaian perilaku yang salah adalah perilaku yang secara 

psikologis mengarah pada perilaku patologis. Penyesuaian perilaku 

yang salah inilah yang akan diubah menjadi perilaku sehat yang tidak 

mengandung indikasi adanya hambatan atau kesulitan mental. Klien 

akan disadarkan bahwa perilakunya salah dan dengan bantuan konselor 

klien dijadikan mengerti bagaimana harus keluar dari kondisi tersebut. 

Klien harus dengan sukarela ingin keluar dari penyesuaian perilaku 

yang salah tersebut, agar klien dapat memutuskan perilaku apakah yang 

tepat dilakukan. 

b. Belajar membuat keputusan 

      Membuat keputusan tidak mudah dilakukan oleh klien, pada hal-hal 

itu harus dilakukan sebagai bagian dari tujuan konseling. Banyak klien 

yang datang kepada konselor karena ketidakmampuannya membuat 

keputusan dan selalu merasa bimbang terhadap pilihan hidupnya.  

                                                             
6
 Prayitno & Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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      Dalam hal ini konselor memberikan dorongan untuk berani 

membuat keputusan walaupun dengan risiko yang sudah 

dipertimbangkan sebagai konsekuensi alamiah.  

c. Mencegah munculnya masalah 

Mencegah masalah dalam pembahasan bukanlah mencegah 

sebelum munculnya masalah seperti yang kita ketahui secara umum. 

Dalam hal ini Notosoedirjo dan latipun menyatakan bahwa mencegah 

munculnya masalah terdiri dari  3 pengertian, yaitu : mencegah jangan 

sampai mengalami masalah dikemudian hari, mencegah jangan 

masalah yang dialami  bertambah berat atau berkepanjangan, dan 

mencegah jangan sampai yang dihadapi berakibat gangguan yang 

menetap. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa 

tujuan konseling adalah mencegah agar masalah tidak menimbulkan 

hambatan dikemudian hari, mencegah agar masalah yang dihadapi 

tidak berkepanjangan, dan mencegah agar masalah tidak menimbulkan 

gangguan.
7
 

Tujuan umum konseling ODHA adalah: 

a) Menyediakan dukungan psikologis (emosi, sosial, spiritual) 

b) Pencegahan penularan HIV (Informasi perilaku beresiko (seks aman, 

penggunaan jarum suntik), keterampilan pribadi untuk perubahan 

perilaku dan negoisasi praktik lebih aman.  

c) Memastikan efektivitas rujukan kesehatan. 

                                                             
7
 Namora Lumangga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik, 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 64-65. 
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d) Menghindari dampak negatif kepada yang bersangkutan dan lingkungan 

sosial. 

e) Pasien HIV/AIDS dapat merencanakan dan meningkatkan kualitas 

hidupnya.
8
 

5. Proses Konseling 

Secara garis besar ada tiga langkah proses konseling ODHA yaitu 

persiapan, tahap action (pelaksanaan), dan tahap akhir yaitu terminasi. 

Langkah-langkah tersebut dirinci menjadi lima tahap sebagai berikut: 

Tahap satu – merupakan tahap persiapan, yang meliputi: 

a) Penentuan jadwal konseling 

b) Penentuan tempat konseling 

c) Kesiapan konselor dan klien melaksanakan konseling. 

Tahap dua – membangun hubungan baik dan terapeutik 

a) Meyakinkan kerahasiaan 

b) Mendiskusikan asas kesukarelaan  

c) Menggali masalah, meminta klien menceritakan kisah mereka 

d) Menjelaskan apa yang dapat konselor tawarkan dan cara kerjanya. 

e) Konselor menjelaskan komitmen untuk bekerja bersama dengan 

klien. 

f) Konselor minta keterbukaan klien. Jika masih ada yang ditutup-

tutupi maka konseling kurang bermanfaat. 

Tahap Tiga – Definisi dan pemahaman peran konselor dan klien 

a) Mengemukakan peran dan batas dari hubungan dalam konseling. 

b) Mengklarifikasi tujuan dan kebutuhan klien. 

c) Membantu mengurutkan prioritas tujuan dan kebutuhan klien. 

d) Menjelaskan peran masing-masing (konselor-klien). 

e) Menggali keyakinan, sikap, pengetahuan, persepsi dan motivasi 

klien untuk memecahkan masalahnya. 

Tahap Empat – proses konseling pada fase eksplorasi dan tindak lanjut 

a) Memfasilitasi ekspresi pikiran dan perasaan klien 

b) Mengenali berbagai alternatif pemecahan dan adaptasi. 

c) Mengenali keterampilan penyesuaian diri yang sudah ada dan yang 

akan dikembangkan. 

d) Mengevaluasi alternatif pemecahan masalah dan risiko yang 

mungkin timbul. 

e) Mengarahkan perubahan perilaku. 

                                                             
8
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28 
 

 

f) Memonitor perubahan tingkah laku menuju tujuan konseling. 

g) Menjajaki makna hidup bagi klien. 

h) Tindakan alternatif yang dibutuhkan. 

i) Rencana rujukan sesuai kebutuhan klien. 

Tahap Lima – menutup atau mengakhiri konseling. Tahap akhir 

merupakan tahap terminasi yang terdiri dari: 

a) Konselor memfasilitasi klien untuk mengungkapkan hasil 

konseling yang sudah ada dilakukan. 

b) Klien menatalaksana dan menyesuaikan diri dengan kehidupan 

sehari-hari. 

c) Konselor menjelaskan hasil-hasil konseling yang sudah dicapai. 

d) Klien menegaskan kembali sistem dukungan yang tersedia yang 

dapat diakses. 

e) Klien dapat mendeskripsikan strategi untuk memelihara perubahan 

yang sudah terjadi. 

f) Klien mendeskripsikan rencana kegiatan kehidupan yang lebih 

berkualitas. 

g) Mendorong klien agar tetap berkomunikasi dengan konselor, bila 

diperbolehkan.
9
 

 

6. Konseling Terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) 

      ODHA adalah sekelompok orang yang bermasalah, meskipun ada 

sebagian mereka tidak menyadari bahwa mereka bermasalah. Masalah – 

masalah tersebut muncul tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga 

terhadap orang lain karena akan berkaitan dengan penularan HIV itu 

sendiri. Berbagai studi menyimpulkan bahwa konseling yang baik dapat 

membantu orang mengambil keputusan, termasuk mengambil keputusan 

melakukan tes HIV. Konseling terhadap ODHA dapat membantu mereka 

untuk melakukan koping yang lebih baik, hidup yang lebih positif dan 

membantu mencegah penularan HIV (UNAIDS,1979). 

Ada beberapa alasan yang mendasar pentingnya pemberian konseling 

terhadap ODHA. Pertama, diagnosis HIV mempunyai banyak implikasi 

dan dampak negatif terhadap aspek psikologis, sosial, fisik, dan spiritual. 

                                                             
9
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Kedua, HIV adalah penyakit yang mengancam kehidupan dan terapinya 

seumur hidup. Ketiga, konseling ODHA dapat mencegah penularan yang 

luas dalam masyarakat. Keempat, ODHA sering dikucilkan dalam 

masyarakat dan dipersepsi sebagai kelompok orang “yang tidak baik”.  

      Konseling HIV/AIDS adalah hubungan interpersonal yang bersifat 

rahasia antara konselor dan klien untuk meningkatkan kemampuan 

menghadapi stres dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

HIV/AIDS. VCT dilakukan pada setiap intervensi minimal pada pra dan 

pasca tes HIV.
10

 

B. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 

1. Sejarah HIV/AIDS 

      Pada tahun 1980 di kota San Fransisco, Amerika Serikat para dokter 

dikejutkan oleh temuan penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya, 

yang hanya terdapat pada kaum homoseksual. Penyakit baru ini dalam 

penelitian selanjutnya disebut sebagai penyakit AIDS dan penyebabnya 

virus  HIV. Para dokter di kota San Fransisco membuat rekomendasi pada 

pemerintah AS agar kaum homoseksual diawasi organisasinya termasuk 

hubungan seksualnya (sodomi). Namun rekomendasi ini gagal disebabkan 

adanya protes dari kaum homoseksual itu sendiri dan warga Amerika 

lainnya dengan alasan pembatasan itu bertentangan dengan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Kaum homoseksual dengan perilaku sodominya 

menyangkal bahwa merekalah penyebab munculnya penyakit AIDS. 

                                                             
10

Ibid, h. 134-138. 
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      Penyakit AIDS kemudian melalui kaum homoseksual yang berfungsi 

ganda (bisexual) menulari perempuan-perempuan pelacur, darisini 

menulari lagi para pelanggannya laki-laki normal, kemudian menulari lagi 

laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan perzinahan (seks 

bebas, perselingkuhan dan pelacuran), dari sini kemudian menulari ibu-

ibu rumah tangga dan bayi bayi yang dikandungnya. Dengan kecepatan 

penularan 1 menit 5 orang tertular akhirnya penyakit HIV/AIDS ini 

melesat menyebar dari pantai Barat ke pantai Timur Amerika dan 

akhirnya ke seluruh dunia, sampai di Indonesia pada tahun 1987. 

Peristiwa ini merupakan Globbal Effect dengan kematian yang 

mengenaskan.
11

  

       Kecepatan penularan ini disebabkan oleh teknologi transportasi yang 

canggih, yang memungkinkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain, di dalam negeri maupun mancanegara dengan sangat cepat. Pada 

setiap singgah mereka biasanya “jajan” pada para pelacur yang tanpa 

disadari mengidap HIV, lalu laki-laki “nakal” ini kemudian membawa 

pulang menularkan pada perempuan pelacur lain dan pada istrinya. Dalam 

perkembangan selanjutnya HIV/AIDS tidak hanya ditularkan melalui 

hubungan seksual, tetapi juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, 

jarum suntik, yang tercemar (pada para pecandu narkotika) dan tali pusat 

pada bayi oleh ibunya yang tercemar. Dari sini dapat diketahui bahwa 

                                                             
11

 Dadang Hawari, Global Effect  HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi, (Jakarta : Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), h. 2-3 
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awal mula HIV/AIDS adalah dari AS (Kota San Frasisco) dan bukan dari 

Afrika sebagaimana yang diberitakan oleh mass media Barat.
12

 

2. Definisi HIV/AIDS 

       HIVAIDS adalah penyakit kelamin yang 10 tahun mendatang belum 

ditemukan obatnya. Semua penyakit yang disebabkan virus termasuk 

influenza belum ditemukan obatnya, kalaupun kita berobat sekedar untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh sehingga penyakit lain (penyakit 

opportunities) tidak menjadi patogen (ganas). Orang yang terkena 

HIV/AIDSdaya tahan atau imunitas tubuhnya menurun sedemikian rupa 

sehingga orang itu meninggal, dan meninggalnya karena penyakit lain 

yang telah menjelma menjadi patogen. Adapun obat yang sekarang 

ditemukan yaitu anti retroviral, tetapi tidak mematikan virus itu sendiri.
13

 

      AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan 

gejala-gejala penyakit yangdiidap oleh seseorang yang sudah terinfeksi 

HIV (Human Immunodeciency Virus). AIDS juga diartikansebagai 

sindrome cacat kekebalan tubuh dapatan, yang berarti AIDS bukan 

penyakit keturunan tetapi karena sistem kekebalan tubuh dirusak setelah 

seseorang terinfeksi HIV.
14

 

      HIV menyerang dan merusak sel-sel limfosit T yang mempunyai 

peranan penting dalam sistem kekebalan seluler. Dengan rusaknya sistem 

kekebalan, penderita menjadi peka (rentan) terhadap infeksi termasuk 
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 Dadang Hawari, Global Effect,,, h. 4. 
13

 Dadang Hawari, Globbal Effect,,, h.87 
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 Syaiful Harahap, Pers meliputi AIDS, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 15.  
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infeksi mikroorganisme yang sebenarnya tidak berbahaya dalam keadaan 

normal (opportunistic infections). Infeksi hiv pada manusia mempunyai 

masa inkubasi yang lama (5-10tahun).  

3. Indikasi Orang Dengan HIV/AIDS  

      Individu yang mengidap HIVsecara fisik tidak menunjukkan keluhan 

dan kelainan,serta banyak di antara mereka yang tidak menyadaribahwa 

dirinya mengidap HIV, oleh karenanya merekaseringkali menularkan 

virus HIV pada orang lain.Seseorang mengidap virus atau tidak, dapat 

diketahuimelalui pemeriksaan laboratorium.
15

 

      Orang yang terinfeksi HIV disebutkan dalam bahasa inggris PLWA 

(People Living With AIDS) Sedangkan yang baru tahap terinfeksi dan 

orang di sekitarnya disebut PLWHA (People Living with HIV/AIDS). Di 

Indonesia masing-masing kategori ini diberi nama ODHA (Orang dengan 

HIV/AIDS) dan OHIDA (Orang Yang hidup dengan HIV/AIDS), yaitu 

ODHA sendiri, keluarga serta lingkungannya. Tetapi belakangan ini 

disepakati untuk hanya memakai istilah ODHA. 

4. Penyebaran HIV/AIDS 

     Virus merupakan organisme kecil yang dapatmenimbulkan penyakit 

berbeda-beda pada diri manusia. Apabila virus, kuman, bakteri masuk 

kedalam aliran darah, penderita akan langsung melawannya dengan sel 

darah putihnya, sehingga virus ataupun lainnya akan mati. Sel-sel darah 

putih pada diri atau sistem kekebalan sangat penting, karena merupakan 
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pertahanan diri atau sistem kekebalantubuh (immune system) yang akan 

mencegah timbulnya penyakit. 

      Sel darah putih dalam hal ini tidak dapatmelawan HIV. HIV berbeda 

dengan virus lain, HIVdapat memproduksi selnya sendiri dalam cairan 

darahmanusia, yaitu pada sel darah putih. Sel-sel darahputih yang 

biasanya dapat melawan segala virus,tetapi lain halnya dengan virus HIV, 

virus ini justru dapat memproduksi sel sendiri untuk merusak seldarah 

putih. HIV dengan demikian merupakan virus yang merusak sel darah 

putih dimana lama kelamaan sistem kekebalan tubuh manusia menjadi 

lemah atau tidak memiliki kekuatan pada tubuhnya, maka pada saat inilah 

berbagai penyakit dibawa virus, kuman,dan bakteri sangat mudah 

menyerang seseorangsetelah terinfeksi HIV.
16

 

5. Penyebab Penularan HIV/AIDS 

      Ada empat cara dalam penularan HIV/AIDS, pertama, melalui 

hubungan seksual dengan seseorangpengidap HIV/AIDS tanpa 

perlindungan. Hal tersebut dikarenakan saat berhubungan seksual sering 

terjadi lecet-lecet yang ukurannya mikroskopis (hanya dapat dilihat 

dengan mikroskop). Kedua, HIV/AIDS dapat menular melalui transfusi 

dengan darah yang sudah tercemar HIV/AIDS. Ketiga, seorang ibu yang 

mengidap HIV/AIDS menularkan kepada bayi yang ada dalam 

kandungan. HIV/AIDS bukan berarti penyakit keturunan, karena penyakit 

keturunan berada di gen-gen manusia, tetapi HIV menular saat darah atau 
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cairan vagina ibu membuat kontak dengan darahatau cairan anaknya. 

Keempat, orang dapat terinfeksi melalui pemakaian jarum suntik, 

akupuntur, jarum tindik, dan peralatan lain yang sudah dipakai oleh 

terinfeksi HIV/AIDS. Infeksi melalui jarum suntikjuga dapat terjadi 

apabila jarum yang dipakai pecandu narkotika suntik yang mengidap 

HIV/AIDS dipakai temannya. 

      Dari uraian ini dapat disimpulkan HIV tidak begitu mudah menular 

dan penularan dapat dicegah apabila diambil langkah yang tepat, yaitu 

memakai kondom bila behubungan seksual dengan orang yang tidak 

diketahui status HIV-nya, skrinning darah, dan pemakaian alat suntik yang 

disterilisasi.
17

 

6. Gejala – Gejala Dari Infeksi HIV 

      Pertama hal-hal yang perlu dicatat tentang gejala infeksi HIV adalah 

sama seperti halnya gejala infeksi yang biasa terjadi misalnya demam dan 

flu. Beberapa gejala ini dapat juga disebabkan karena kegelisahan atau 

depresi. Gejala – gejala tersebut antara lain : 

a. Pembengkakan kelenjar (kelenjar limfe) yang tak dapat diterangkan 

untuk waktu melebihi dari 3 bulan. Kelenjar limfe membengkak dalam 

menanggapi beberapa infeksi, maka pembengkakan kelenjar limfe 

yang kadang-kadang terjadi adalah tidak selalu merupakan tanda. 
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b. Demam yang tidak jelas untuuk waktu lebih dari 10 hari. Dalam hal 

ini demam adalah merupakan bagian dari tanggapan tubuh yang 

normal. 

c. Pengeluaran keringat yang berlebihan di malam hari (pengeluaran 

keringat sampai anda harus ganti baju malam atau ganti tilam tempat 

tidur). 

d. Kelelahan yang berkepanjangan yang bukan dikarenakan aktivitas 

fisik atau tekanan emosi. 

e. Diare yang parah dan menetap. Diare mungkin disebabkan berbagai 

sebab lain misalnya : makanan yang tidak biasa, perubahan diet atau 

sedikit kegelisahan. 

f. Kehilangan berat badan yang drastis tanpa diketahui sebabnya (lebih 

dari 10%) bukan disebabkan masalah diet atau karena berlatih. 

g. Oral Candidiasis atau adanya lapisan yang mengeras pada mulut atau 

lidah. 

h. Batuk kering flu, tenggorokan luka-luka terdapat goresan-goresan 

(untuk bukan perokok) dalam beberapa minggu. 

i. Muncul bercak-bercak yang berwarna keunguan atau tidak berwarna 

pada kulit atau selaput mukosa yang tidak menghilang dan secara 

perlahan ukurannya meningkat. 

j. Mudah terjadi memar-memar atau pendarahan karena alasan yang 

tidak jelas. 
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      Munculnya beberapa tanda merupakaan alasan yang baik untuk 

memeriksakan kesehatan ke dokter, tetapi jarang sekali bahwa orang 

tersebut terkena AIDS. Gejala-gejala diatas sebagian juga merupakan 

karakteristik atau ciri khas dari berbagai penyakit ringan.
18

 

7. Faktor-Faktor Psikologis 

      AIDS mempunyai suatu dimensi kompleks psikologis yang khusus. 

Sebab ini mencakup tiga gudang konflik yakni: sex, kematian dan 

ketidaktentuan. Wabah ini dapat menyebabkan gangguan psikologis yang 

parah seperti halnya gangguan fisik, menyebabkan kegelisahan tekanan 

batin antara yang sakit dan yang sehat namun penuh kecemasan. Hal ini 

juga merupakan penyebab kehebohan besar dalam masyarakat dan 

kehidupan seksual dari jutaan penduduk di berbagai negara di dunia.   

      Langkah pertama untuk melawan problem psikologis sekitar AIDS 

adalah memperhatikan kegelisahan, depresi (tekanan jiwa) kekhawatiran 

terhadap AIDS dapat dinyatakan dalam berbagai cara : 

a. Keasyikan dengan AIDS sampai tingkatan mengganggu kehidupan 

sehari-hari. 

b. Mengingkari tentang penyakit, dan bertingkah laku dengan cara-cara 

yang mungkin mempunyai risiko terinfeksi. 

c. Rasa bersalah, rasa malu, atau rasa rendah diri khususnya dalam 

persoalan seksualitas atau orientasi seksualitas takut infeksi terhadap 
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diri sendiri atau yang lain dimana sebenarnya sudah ada bahaya 

sebagai misal kontak sambil lalu. 

      Jika terdapat peluang terjangkit HIV, ada kemungkinan khawatir 

tentang sakit dan kematian. Banyak orang dalam situasi ini dapat 

menerapkan strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat kegelisahan 

meskipun sadar dengan kenyataannya. Untuk mengurangi kegelisahan 

dapat dilakukan dengan mencari perawatan medis yang memadai, atau 

cari ahli lain yang memahami bahwa suatu pendidikan atau penentraman 

hati kembali adalah bagian dari perawatan medis yang baik. 

Selain berobat pada ahlinya, maka berdoa dan berzikir (mengingat 

Allah) dapat menenangkan jiwa yang bersangkutan. Tuhan 

menganjurkan dalam keadaan bagaimanapun juga hendaknya 

ketenangan jiwa tetap dijaga karena allah menjanjikan pahala surga.
19

 

Sebagaimana pada ayat suci Al-Quran dibawah ini: 

                             

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS.Ar-Ra’d, 13:28) 
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Artinya: Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan 

hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam 

jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku. 

(QS. Al Fajr, 89: 27-30) 

      Berbicara dengan teman lain yang juga khawatir tentang AIDS 

banyak membantu banyak orang, dan organisasi AIDS biasanya 

mengadakan kegiatan kerja dan kelompok-kelompok diskusi. Bekerja 

dengan aktif dalam berbagai organisasi untuk melawan wabah ini dapat 

mengurangi perasaan tidak berdaya dan terasing.  

      Beberapa gejala psikologis kadang-kadang berkembang pada 

seseorang lebih parah dibanding gejala pokok untuk AIDS. Hal ini 

mencakup: 

a. Kesedihan dan perasaan tanpa harapan yang menetap. 

b. Mudah tersinggung dan rasa gelisah, takut yang berlebihan. 

c. Sering merasa gelisah dan panik secara mendadak. 

d. Cenderung untuk keasikan dengan penyakit atau gejala fisik. 

e. Peningkatan pemakaian obat-obat tertentu termasuk alkohol. 

f. Tidak mampu untuk berkonsentrasi, merasa lebih lambat dan 

kehilangann energi. 

g. Tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas ditempat kerja atau di 

rumah. 

h. Tidak mampu menikmati kehidupan sosial atau seksual. 

i. Menolak perawatan medis yang diperlukan. 
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j. Keinginan untuk bunuh diri.
20

 

8. Masalah sosial dan ekonomi 

      HIV/AIDS juga berdampak secara sosial dan ekonomi, yakni 

penyandangnya mengalami masalah yang cukup berat dalam bersosialisasi 

baik dilingkungan tempat tinggal, sekolah ataupun pekerjaan. 

Permasalahan sosial yang dialami dan dirasakan ODHA terutama dalam 

menghadapi sikap ataupun perlakuan sebagian besar masyarakat termasuk 

keluarganya yang sampai saat ini masih cenderung diskriminatif seperti 

tak acuh, curiga, stigma/cap yang negatif, menghindar bahkan 

mengucilkan.  

    Bagi penyandang yang disebabkan oleh pergaulan yang salah seperti 

seks bebas, dan pemakaian IDU, lebih merasa tertekan karena sesal 

berkepanjangan atas kesalahan dosa yang diperbuatnya. Sedangkan bagi 

yang terkena karena kesalahan pihgak lain, misal tertular pasangannya, 

transfusi darah, terkadang menyisakan dendam karena harus menerima 

resiko tersebut. 

     Secara ekonomi, permasalahan yang dirasakan oleh ODHA 

disamping biaya hidup sehari-hari juga perlu mencukupi kebutuhyan 

biaya perawatan dan pengobatan sepanjang sisa hidupnya. Sementara 

dalam mempertahankan atau memperoleh pekerjaan mereka mengalami 
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kesulitan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan diskriminatif masyarakat 

selama ini.
21

 

9. VCT (Voluntary Counseling and Testing) 

      Voluntary counseling and testing (VCT) atau dalam bahasa indonesia 

disebut Konseling dan Tes Sukarela (KTS) merupaan salah satu strategi 

kesehatan masyarakat yang efektif untuk melakukan pencegahan sekaligus 

pintu masuk untuk mendapatkan layanan manajemen kasus serta  

perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA).  

      VCT ini sangat penting karena: pertama, melakukan pencegahan 

penularan HIV dari seseorang dengan HIV positif ke orang lain dengan 

HIV negatif atau yang belum jelas statusnya, dari ibu HIV positif ke 

anaknya, serta melakukan konseling dan tes sukarela. Kedua, klinik 

VCT merupakan pintu masuk ke semua layanan HIV/AIDS, yaitu : 

pelayanan medik, keluarga berencana, pelayanan psikososial, konseling 

perilaku hidup sehat, dukungan mental-emosional, serta bantuan hukum 

dan perencanaan masa depan. Ketiga, mengurangi stigma masyarakat 

dan mendukung hak asasi manusia. Diagnosis HIV mempunyai banyak 

implikasi fisik, psikologik, sosial, maupun spiritual.
22
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C. Pendekatan Client Centered Dalam Konseling   

      Pendekatan Client Centered pertama kali diperkenalkan oleh Carl Rogers 

(1902-1987). Pada hakikatnya, pendekatan Client Centered adalah cabang 

khusus dari terapi humanistik yang menggarisbawahi tindakan mengalami 

klient berikut dunia subjektif dan fenomenalnya. Konselor berfungsi terutama 

sebagai penunjang pertumbuhan pribadi kliennya dengan jalan membantu 

kliennya itu dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk 

memecahkan masalah-masalah. Pendekatan Client Centered menaruh 

kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi 

dan menemukan arahnya sendiri. Klien menggunakan hubungan yang unik 

sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan untuk menemukan sumber-

sumber terpendam yang bisa digunakan secara konstruktif dalam pengubahan 

hidupnya.
23

 

       Menurut Carl Rogers manusia adalah rasional, tersosialiasikan dan dapat 

menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi memungkinkan, manusia akan 

mampu mengarahkan diri sendiri, maju dan menjadi individu yang positif dan 

konstruktif. 

Konsep pokok yang mendasari teori Clien Centered adalah hal yang 

menyangkut konsep-konsep mengenai diri (Self), aktualisasi diri, teori 

kepribadian, dan hakekat kecemasan. Menurut Rogers kontruk inti Clien 

Centered adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau perwujudan 

diri. Individu yang dikatakan sehat adalah yang dirinya dapat berkembang 
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penuh (the fully functioning self), dan dapat mengalami proses hidupnya tanpa 

hambatan. Adapun individu yang telah mencapai “fully functioning” ditandai 

dengan : pertama, terbuka pada pengalaman, kedua, menghidupi setiap 

peristiwa secara penuh, dan ketiga, mempercayai pertimbangan dan 

pemilihan sendiri.
24

 

      Sedangkan individu mengalami masalah jika ada ketidakseimbangan/ 

ketidaksesuaian antara pengalaman organismik dan self yang menyebabkan 

individu merasa dirinya rapuh dan mengalami salah suai. Karekteristik 

pribadi yang salah suai itu adalah : Pertama, Estrangement: membenarkan apa 

yang sesungguhnya oleh diri sendiri dirasakan tidak mengenakan, Kedua, 

Incongruity in behavior: ketidaksuaian tingkah laku karena Condition of 

worth, hal ini sering menimbulkan kecemasan, Ketiga, Kecemasan : Kondisi 

yang ditimbulkan oleh adanya ancaman terhadap kesadaran tentang diri 

sendiri, Keempat Defense mechanism : Tindakan yang diambil oleh individu 

agar tampak konsisten terhadap struktur self yang salah.
25

 

Teknik Client Centered 

      Pendekatan Client Centered sedikit menggunakan teknik, akan tetapi 

menekankan sikap konselor. Teknik dasar adalah mencangkup mendengar, 

dan menyimak secara aktif, refleksi perasaan, klarifikasi, “being here” bagi 

klien. Client Centered tidak menggunakan tes diagnostik, interpretasi, studi 

kasus dan kuisioner untuk memperoleh informasi.
26
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Rogers mengemukakan untuk terlaksananya proses konseling yang 

bertujuan, maka teknik atau kondisi yang diperlukan adalah : 

1. Kontak psikologis (secara minimum harus ada), wujud dari kontak 

Psikologis adalah konselor menerima dan berempati pada klien. 

2. Minimum state of anxiety maksudnya adalah klien perlu memiliki 

kecemasan akan dirinya yang bermasalah pada taraf minimum, apabila 

klien merasa tidak enak dengan keadaan sekarang, maka ia cenderung 

berkehendak untuk mengubah dirinya. 

3. Counselor genuiness: konselor asli tidak dibuat-buat terlihat dari ciri- ciri 

jujur, tulus dan tanpa pamrih. 

4. Unconditione positive regard and respect; penghargaan konselor yang 

tulus pada klien. 

5. Emphatic understanding; konselor benar-benar memahami kondisi 

internal klien, merasakan jika seandainya konselor sendiri yang menjadi 

klien. Clien perception: klien perlu merasakan bahwa kondisi-kondisi 

diatas memang ada. 

6. Concreatness, immediacy and confrontation; ini merupakan teknik- 

teknik khusus dalam proses konseling.
27

 

D. Tinjauan Pustaka 

      Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan sebagai acuan peneliti 

dalam pembuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapa tinjauan 

pustaka sebagai berikut: 
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1.  Skripsi Fachrunnisa Yunitasari (1301411080), mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pendidikan  Jurusan Bimbingan Dan Konseling, Universitas Negeri 

Semarang dengan judul: Konseling Dalam Voluntary Counseling And 

Testing (VCT) Pada Klien Beresiko Tinggi HIV/AIDS Di Perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Griya Asa Semarang: Pada Tahun 

2016.
28

 Dari skripsi tersebut peneliti membahas tentang keefektifan 

konseling dalam Voulantary Counseling and Testing (VCT). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa keefektifan konseling dalam 

Voulantary Counseling and Testing (VCT) di PKBI Griya ASA 

Semarang belum memenuhi standart efektif dengan persentase 64,45%. 

2. Skripsi Nurul Diah Anyta (L100110088), Mahasiswa fakultas 

komunikasi dan informatika jurusan ilmu komunikasi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul: “Komunikasi antarpribadi 

konselor terhadap ODHA Di Klinik VCT RSUD Kabupaten 

Karanganyar” Pada tahun 2015.
29

 Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

menggunakan komunikasi dengan pendekatan konseling dengan 

bertujuan membangkitkan kesadaran klien dan mendorong untuk 

merubah perilaku beresikonya. 
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3. Wiranti Kurnia (1541040183), Mahasiswa fakultas dakwah dan ilmu 

komunikasi jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung dengan judul: “Pelaksanaan Konseling 

Khusus Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Di Komunitas Jaringan ODHA Berdaya Provinsi 

Lampung”.
30

 Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya perubahan 

perilaku ODHA seperti timbulnya kemandirian dan lebih memiliki rasa 

kepercayaan diri yang lebih, memiliki konsep diri, harga diri dan tekad 

yang kuat. 

      Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

skripsi ini. Persamaannya adalah sama sama meniliti Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA). Perbedaannya yaitu perbedaan tempat, perbedaan 

judul penulis yaitu Pelaksanaan Konseling Bagi Orang Dengan HIV/AIDS 

(ODHA)  Di Klinik Voluntary Counseling And Testing (VCT) Puskesmas 

Rawat Inap Simpur Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis fokus 

pada Pelaksanaan Konseling Bagi ODHA dimana konseling HIV/AIDS 

berbeda dengan pelaksanaan pada jenis konseling lainnya, dan mengenai 

tentang kondisi ODHA agar ODHA dapat menerima dirinya setelah 

mengetahui jika terdiagnosa HIV positif, serta dapat terbuka status HIV 

kepada keluarga. 
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