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PENGARUH KONSELING SPRITUAL TERHADAP 

MEKANISME KOPING PADA PENDERITA HIV/AIDS 

DI KLINIK VCT VETERAN MEDAN  

 

Ambia, Heru Santosa, Nunung Febriany Sitepu 

E-mail : ambians@yahoo.com 

 

Abstrak 

Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) merupakan tahap akhir dari 

infeksi HIV. Penyakit HIV/AIDS telah menimbulkan masalah yang cukup luas pada 

individu  yang terinfeksi yakni meliputi masalah fisik, sosial, dan emosional hal ini 

dapat diatasi dengan spritualitas. Spiritualitas adalah suatu cara untuk memberikan 

motivasi dan dorongan kepada seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

sehingga dapat merasakan hidup lebih bermakna dalam menghadapi penyakit seperti 

HIV/AIDS. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain Quasi 

Eksperiment. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 sampel, dimana sampel 

tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol masing-masing kelompok sebanyak 36 sampel. Pengumpulan data 

menggunakan form data demografi, kuesioner untuk pretest dan setelah itu dilakukan 

konseling spiritual kepada sampel yang telah ditentukan. Pada penelitian tersebut 

dilakukan uji validitas terhadap  3 experts dengan nilai 0,87 dan uji reliabelitas 

dengan nilai Cronbach Alpha  0,94. Metode analisis data menggunakan uji non 

parametrik yaitu Wilcoon test. Hasil uji statistik pengaruh konseling spiritual terhadap 

mekanisme koping pada penderita HIV/AIDS di Klinik VCT Veteran Medan, Pada 

kelompok sebelum intervensi dengan nilai mean 1,06 dan kelompok kontrol 1,22. 

Nilai Z Score -4,707 dengan nilai p value 0,000. Pada kelompok sebelum intervensi 

dengan nilai mean 1,06 dan kelompok sesudah intervensi 1,1,89. Nilai Z Score -5,477 

dengan nilai p value 0,000. Pada kelompok setelah intervensi dengan nilai mean 1,89 

dan kelompok kontrol 1,22. Nilai Z Score -4,707 dengan nilai p value 0,000. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diperoleh adanya pengaruh konseling spiritual 

terhadap mekanisme koping pada penderita HIV/AIDS di Klinik VCT Veteran 

Medan. Disarankan kepada pasien agar lebih meningkatkan kegiatan yang 

berhubungan dengan spritualitas 

 

Kata kunci : Konseling spiritual, mekanisme koping, HIV/AIDS 

 

PENDAHULUAN 

Acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) merupakan tahap 

akhir dari infeksi HIV. Seseorang yang 

terinfeksi HIV di diagnosis AIDS 

ketika dia memiliki satu atau lebih 

infeksi oportunistik seperti radang 

paru-paru atau TBC dan memiliki 

jumlah sel T CD4 + (kurang dari 200 

sel per millimeter kubik darah). 

Penyakit HIV/AIDS telah 

menimbulkan masalah yang cukup 
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luas pada individu  yang terinfeksi 

yakni meliputi masalah fisik, sosial, 

dan emosional hal ini dapat diatasi 

dengan spritualitas (Bare & Smeltzer, 

2010).  

Spiritualitas adalah suatu cara 

untuk memberikan motivasi dan 

dorongan kepada seseorang untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi 

sehingga dapat merasakan hidup lebih 

bermakna dalam menghadapi penyakit 

seperti HIV/AIDS (Stolley et all, 

1997). Agama dan spiritual sering 

diartikan sama pada hal kedua hal 

tersebut berbeda, spiritual lebih 

cenderung pembahasan tentang 

paradigma kesehatan termasuk (fisik, 

psikologis, mental, budaya dan aspek 

sosial), adalah kenyataan bahwa secara 

analogi dan theologi subjek utamanya 

adalah Agama namun harus 

diperhatikan bahwa ada perbedaan 

konseptual antara agama dan 

spiritualitas (Tuncay, 2007). 

Yi, Mrus, Wade. et al (2004) 

melakukan penelitian tentang agama, 

spiritualitas,dan symptom depresi pada 

klien dengan HIV/AIDS mengatakan 

53,6% responden mengalami depresi 

yang signifikan. Depresi yang dialami 

oleh klien HIV/AIDS dipengaruhi oleh 

rendahnya status kesehatan dan 

persepsi tentang kesehatan, kurangnya 

dukungan sosial dan rendahnya 

kesejahteraan rohani. 

Koping berfokus pada 

pengelolaan penyakit HIV adalah 

negatif terkait, sementara mengatasi 

berfokus pada penghindaran/penolakan  

yang positif terkait dengan alasan 

untuk pengobatan. Mengatasi dengan 

kegiatan spiritual dan fokus dengan 

dimediasi  (Yavaharkar et al., 2007). 

Koping mempunyai dua fungsi 

utama, yaitu mengatasi masalah 

penyebab stres dan mengatur respons 

emosi terhadap masalah tersebut. 

Koping adalah proses pemecahan 

masalah yang dipergunakan untuk 

mengelola stress atau kejadian dimana 

manusia itu berada. Kemampuan 

koping dan adaptasi terhadap stres 

merupakan faktor penentu yang 

penting dalam kesejahteraan manusia. 

Mekanisme koping adalah suatu upaya 

yang diarahkan pada pengelolaan stres. 

Cara yang diperoleh dari 

keturunan/didapati untuk merespon 

terhadap lingkungan yang berubah, 

spesifik masalah atau situasi. Koping 

adalah proses atau cara untuk 

merespon tergadap lingkungan 

(stimulus) untuk mencapai kondisi 

adaptasi.  

Mekanisme koping ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah kesehatan fisik, 

pandangan atau keyakinan positif, 

keterampilan memecahkan masalah, 

keterampilan sosial dan dukungan 

sosial. Mekanisme koping bisa 

didapatkan salah satunya dengan 

meminta dukungan keluarga. 

Kemampuan untuk mendapat 

dukungan emosional dari keluarga, 

sahabat dan pelayanan kesehatan 

sementara memelihara rasa 

kemampuan diri sangat penting. 

Koping ini bermakna untuk meraih 

bantuan dari orang lain sehingga akan 

memelihara harapan melalui dukungan 

(Wirnata Made, 2013). VCT 

(Voluntary Counseling and Test) perlu 
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dilakukan karena merupakan pintu 

masuk untuk menuju ke seluruh 

layanan HIV/AIDS, dapat memberikan 

keuntungan bagi klien dengan hasil tes 

positif maupun negatif dengan fokus 

pemberian dukungan terapi ARV, 

dapat membantu mengurangi stigma di 

masyarakat, serta dapat memudahkan 

akses ke berbagai layanan kesehatan 

maupun  layanan  psikososial yang 

dibutuhkan klien, akan tetapi 

pemanfaatan layanan VCT oleh 

masyarakat, khususnya oleh populasi 

rawan masih rendah (KPA, 2007). 

VCT merupakan proses 

membantu seseorang untuk belajar 

menyelesaikan masalah interpersonal, 

emosional dan pengambilan 

keputusan, Konseling HIV/AIDS 

merupakan komunikasi bersifat rahasia 

antara klien dan konselor yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan 

menghadapi stres dan mengambil 

keputusan berkaitan dengan 

HIV/AIDS. Proses konseling termasuk 

mengevaluasi resiko personal 

penularan HIV, memfasilitasi 

pencegahan perilaku yang tidak sehat 

dan mengevaluasi penyesuain diri 

ketika klien menghadapi hasil tes 

positif (Nursalam & Kurniawati, 

2007). 

World Health Organization 

(WHO) melaporkan bahwa pada tahun 

2011 terdapat 3,5 juta orang di Asia 

Tenggara hidup dengan HIV/AIDS. 

Beberapa Negara seperti Myanmar, 

Nepal dan Thailand menunjukkan 

penurunan untuk infeksi baru HIV.  

Kematian yang disebabkan oleh AIDS 

antara tahun 2001 sampai 2010 

berbeda disetiap bagian Negara. Di 

Eropa Timur dan Asia Tengah 

sejumlah orang meninggal karena 

AIDS meningkat dari 7.800 menjadi 

90.000, di Timur Tengah dan Afrika 

Utara meningkat dari 22.000 menjadi 

35.000, di Asia Timur juga meningkat 

dari 24.000 menjadi 56.000. Secara 

global, infeksi HIV baru mengalami 

penurunan sebesar 24% antara 2001 

dan 2011.  

Berdasarkan data dari Ditjen 

Pengendalian penyakit & Penyehatan 

Lingkungan (PP & PL) yang 

disampaikan pada November 2014 

melaporkan bahwa perkembangan 

jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia 

yang dilaporkan dari 1 januari sampai 

30 september 2014 adalah 22,869 

kasus HIV dan 1,876 kasus AIDS dari 

jumlah penduduk Indonesia. 

Sementara itu di Sumatera Utara 

secara kumulatif sampai dengan 

September 2014 sebesar 9219 kasus, 

sementara itu kasus AIDS sebesar 

1573. Sedangkan prevalensi kasus  

AIDS per 100.000 penduduk Sumatera 

Utara menempati peringkat ke tujuh 

belas dengan prevalensi 12,12 per 

100.000 penduduk (Kemenkes, 2014). 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain Quasi 

Eksperiment. Sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 72 sampel, dimana 

sampel tersebut terbagi dalam dua 

kelompok yaitu kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol masing-masing 

kelompok sebanyak 36 sampel. 

Pengumpulan data menggunakan 

form data demografi, kuesioner untuk 

pretest dan setelah itu dilakukan 
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konseling spiritual kepada sampel 

yang telah ditentukan. Pada penelitian 

tersebut dilakukan uji validitas 

terhadap  3 experts dengan nilai 0,87 

dan uji reliabelitas dengan nilai 

Cronbach Alpha  0,94. Metode analisis 

data menggunakan uji non parametrik 

yaitu uji Wilcoxon. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden 

Karakteristik sampel pada 

kelompok intervensi diperoleh 

karakteristik usia pasien HIV/AIDS 

mayoritas ≥ 35 tahun, jenis kelamin 

pasien HIV/AIDS mayoritas laki-laki, 

pendidikan pasien HIV/AIDS 

mayoritas SMA, agama pasien 

HIV/AIDS mayoritas islam dan 

lamanya terkena HIV/AIDS mayoritas 

< 3 bulan. 

Karakteristik sampel pada 

kelompok kontrol diperoleh 

karakteristik usia pasien HIV/AIDS 

mayoritas ≥ 35 tahun, jenis kelamin 

pasien HIV/AIDS mayoritas laki-laki, 

pendidikan pasien HIV/AIDS 

mayoritas SMA, agama pasien 

HIV/AIDS mayoritas islam dan 

lamanya terkena HIV/AIDS mayoritas 

< 3 bulan. 

 

Analisa Univariat  

Tabel 4.1 Distribusi mekanisme 

koping kelompok kontrol 

pada penderita 

HIV/AIDS di Klinik VCT 

Veteran Medan. 
No Variabel 

N % 

1 

Mekanisme Koping 

Kontrol 

Adaptif 8 22,2 

Maladaptif 28 77,8 

 Total 36 100 

Tabel 4.1 pada kelompok 

kontrol yang mempunyai mekanisme 

koping adaptif sebanyak 8 orang 

(22,2%) dan mekanisme koping 

maladaptif sebanyak 28 orang 

(77,8%). 

 

Tabel 4.2 Distribusi mekanisme 

koping sebelum 

dilakukan intervensi 

pada penderita 

HIV/AIDS di Klinik VCT 

Veteran Medan. 
No Variabel 

N % 

1 

Mekanisme Koping 

Pre Test 

Adaptif 2 5,5 

Maladaptif 34 94,5 

 Total 36 100 

Tabel 4.2 bahwa dapat dilihat, 

pada mekanisme koping sebelum 

dilakukan intervensi, pasien 

HIV/AIDS memiliki mekanisme 

koping yang maladaptif sebanyak 34 

orang (94,5%) dan mekanisme koping 

adaptif sebanyak 2 orang (5,5%). 

 

Tabel 4.3 Distribusi mekanisme 

koping setelah 

dilakukan intervensi 

pada penderita 

HIV/AIDS di Klinik 

VCT Veteran Medan. 
No Variabel 

N % 

1 

Mekanisme Koping 

Post Test 

Adaptif 32 88,9 

Maladaptif 4 11,1 

 Total 36 100 

Tabel 4.3 dapat dilihat eetelah 

dilakukan konseling atau setelah 

dilakukan intervensi kepada pasien 

HIV/AIDS yang mempunyai 
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mekanisme koping adaptif sebanyak 

32 orang (88,9%) dan pasien yang 

memiliki mekanisme koping yang 

maladaptif sebanyak 4 orang (11,1%). 

 

Tabel 4.4  Distribusi mekanisme 

koping kelompok kontrol 

pada penderita 

HIV/AIDS di Klinik VCT 

Veteran Medan. 
No Variabel 

N % 

1 

Mekanisme Koping 

Kontrol 

Adaptif 8 22,2 

Maladaptif 28 77,8 

 Total 36 100 

Tabel 4.4 pada kelompok 

kontrol yang mempunyai mekanisme 

koping adaptif sebanyak 8 orang 

(22,2%) dan mekanisme koping 

maladaptif sebanyak 28 orang 

(77,8%). 

 

Analisa Bivariat  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh peneliti, dapat dilihat 

bahwa pengaruh konseling spiritual 

terhadap mekanisme koping pada 

penderita HIV/AIDS di Klinik VCT 

Veteran Medan. 

Tabel 4.5. Analisa sebelum 

dilakukan konseling 

spritual terhadap 

mekanisme koping. 
No Variabel Mean  Z 

Score 

p 

value 

1 Sebelum 

dilakukan 

konseling 

1.06 

-

4.707 
0,000 

2 Kelompok 

control 

1.22 

Dari hasil analisis statistik 

dapat dilihat pada tabel 4.5 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang sebelum dilakukan 

konseling dengan kelompok kontrol di 

Klinik VCT Veteran Medan dengan 

nilai mean 1,06 dengan 1,22. Nilai Z 

score -4,707 dan nilai p value 0,000. 

 

Tabel 4.6 Analisa sebelum 

dilakukan konseling 

spiritual dan setelah 

dilakukan konseling 

spiritual terhadap  

terhadap mekanisme 

koping. 
No Variabel Mean  Z 

Score 

p 

value 

1 Sebelum 

dilakukan 

konseling 

1.06 

-

5,477 
0,000 

2 Setelah 

dilakukan 

konseling 

1.89 

Dari hasil analisis statistik 

dapat dilihat pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang setelah dilakukan 

konseling dengan kelompok kontrol di 

Klinik VCT Veteran Medan dengan 

nilai mean 1,06 dengan 1,89 Nilai Z 

score -5,477 dan nilai p value 0,000. 

 

Tabel 4.7 Analisa setelah 

dilakukan konseling 

spiritual dan 

perbandingan dengan 

kelompok kontrol 

terhadap  terhadap 

mekanisme koping. 
No Variabel Mean  Z 

Score 

p 

value 

1 Setelah 

dilakukan 

konseling 

1.89 

-2,449 0,000 

2 Kelompok 

control 

1.22 
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Dari hasil analisis statistik 

dapat dilihat pada tabel 4.9 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang setelah dilakukan 

konseling dengan kelompok kontrol di 

Klinik VCT Veteran Medan dengan 

nilai mean 1,89 dengan 1,22. Nilai Z 

score -2,449 dan nilai p value 0,000. 

 

PEMBAHASAN 

Merujuk pada definisi sehat 

yang dikeluarkan oleh World Health 

Organization (WHO) Tahun 2005, 

maka dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi pasien HIV/AIDS, 

pelayanan kesehatan dituntut untuk 

dapat memfasilitasi pasien agar 

mendapatkan kehidupan yang 

berkualitas atau sejahtera. Perawat 

sebagai bagian integral dari tim 

pelayanan kesehatan sangat berperan 

dalam mengupayakan terwujudnya 

kehidupan yang berkualitas bagi 

pasien HIV/AIDS dengan cara 

memberikan asuhan keperawatan yang 

bersifat komprehensif dan holistik 

yang meliputi bio, psiko, sosio, dan 

spiritual (Potter& Perry, 2013). 

Artinya, dalam upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan 

pasien, perawat tidak hanya berfokus 

pada penanganan masalah fisik saja 

namun juga berperan dalam mencegah 

dan menangani masalah mekanisme 

koping yang tidak adekuat pada pasien 

HIV/AIDS. 

 

Sebelum dilakukan konseling 

Nursalam (2008) menyebutkan 

Tujuan Konseling HIV/AIDS sebagai 

berikut a) mencegah penularan HIV 

dengan mengubah perilaku, b) untuk 

perilaku ODHA (orang dengan 

HIV/AIDS) tidak hanya membutuhkan 

informasi belaka, tetapi yang lebih 

jauh lebih penting adalah pemberian 

dukungan yang dapat menumbuhkan 

motivasi mereka, misalnya dalam 

perilaku seks aman, tidak bergantiganti 

jarum suntik dan c) meningkatkan 

mekanisme koping pasien dengan 

ODHA dalam segala aspek baik medis, 

psikologis, sosial dan ekonomi.  

Hasil penelitian Stolley et all 

(1997), spiritualitas adalah suatu cara 

untuk memberikan motivasi dan 

dorongan kepada seseorang untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi 

sehingga dapat merasakan hidup lebih 

bermakna dalam menghadapi penyakit 

seperti HIV/AIDS.  

Hasil penelitian Tuncay et all 

(2007), agama dan spiritual sering 

diartikan sama pada hal kedua hal 

tersebut berbeda, spiritual lebih 

cenderung pembahasan tentang 

paradigma kesehatan termasuk (fisik, 

psikologis, mental, budaya dan aspek 

sosial), adalah kenyataan bahwa secara 

analogi dan theologi subjek utamanya 

adalah agama namun harus 

diperhatikan bahwa ada perbedaan 

konseptual antara agama dan 

spiritualitas sehingga dapat 

mempertahankan pertahanan diri 

individu. 

 

Setelah dilakukan konseling 

Perry & Potter (2009), 

mengatakan penemuan makna 

spiritualitas pada klien HIV/AIDS 

adalah merupakan pengalaman pribadi 

yang unik pada setiap klien HIV/AIDS 
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yang dapat memberikan makna yang 

berbeda karena dipengaruhi oleh daya 

juang dari setiap individu untuk 

terhubung dan menjadi bagian dari 

sesuatu yang berada diluar kendali 

individu, integrasi pengetahuan, nilai-

nilai yang diyakini oleh individu, dan 

tingkah laku. Hal ini menyebabkan 

klien HIV/AIDS dapat berbeda dalam 

pemaknaan terhadap pengalaman 

spiritualitasnya sehingga perlu 

dilakukan penelitian  untuk menggali 

makna spiritualitas yang unik dari 

klien HIV/AIDS dalam menghadapi 

kondisi sakit. 

Hasil penelitian Tuck & 

Thinganjana (2001) pentingnya 

spiritualitas pada penyakit kronis 

termasuk HIV/AIDS telah banyak 

dilakukan. Mengatakan bahwa 100% 

dari sampel sebanyak 145 orang 

dengan penyakit HIV menyatakan 

nyaman dengan terapi komplementer 

yang dilakukan yang didalamnya 

terdapat komponen rohani. Klien 

melaporkan bahwa praktek-praktek 

spiritual membantu meringankan 

gejala/symptom dan dalam beberapa 

kasus dapat merubah prognosis 

penyakit. 

Hasil penelitian Szaflarski, 

Ritchey, Leonard et all (2006) 

mengatakan spiritualitas/agama 

mempunyai hubungan positif dengan 

perasaan bahwa kehidupan menjadi 

lebih baik (efek langsung) sedangkan 

efek tidak langsung yaitu terhadap 

nilai-nilai kesehatan dan status 

kesehatan. Perubahan nilai tentang 

kesehatan memberikan efek yang besar 

terhadap perasaan bahwa kehidupan 

menjadi lebih baik dan berubah pada 

klien HIV/AIDS. 

Hasil penelitian Maman et all, 

(2009), dukungan spritual sangat 

berguna bagi penderita yang baru 

terdiagnosis HIV, untuk 

mendiskusikan status mereka kepada 

orang lain dalam tahap proses me 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang pengaruh konseling spiritual 

terhadap mekanisme koping pada 

penderita HIV/AIDS di Klinik VCT 

Veteran Medan,  Perbedaan mean 

sebelum intervensi dan kelompok 

kontrol yaitu 1,06 dengan 1,22. 

Perbedaan mean sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi yaitu 1,06 dengan 

1,89. Perbedaan mean setelah 

intervensi dan kelompok kontrol  yaitu 

1,89 dengan 1,22 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh 

sebelum dilakukan konseling dan 

setelah dilakukan konseling terhadap 

mekanisme koping pada penderita 

HIV/AIDS di Klinik VCT Veteran 

Medan. 

 

SARAN  

Disarankan bagi pendidikan 

dapat menerapkan proses pemberian 

asuhan keperawatan tidak hanya 

berfokus kepada pengkajian hingga 

evaluasi tetapi pada pasien HIV/AIDS 

diharapkan dapat dilakukannya adanya 

konseling atau edukasi yang diberikan 

kepada pasien HIV/AIDS yang 

berkelanjutan. 

Disarankan bagi praktik 

keperawatan untuk mengadakan 

konseling yang berkelanjutan sehingga 
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pasien mempertahankan mekanisme 

koping yang adaptif. 

Hasil penelitian pengaruh 

konseling spiritual terhadap 

mekanisme koping pada penderita 

HIV/AIDS dapat menjadi acuan 

perawat untuk diaplikasikan hasil 

penelitian ini di rumah sakit, klinik 

VCT sehingga besar manfaat dari 

penelitian ini. 

Disarankan bagi penelitian 

selanjutnya hasil penelitian konseling 

spiritual terhadap mekanisme koping 

dapat menjadi referensi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan kualitas 

hidup pasien HIV/AIDS. 
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