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ABSTRAK 

 
Human Immunodeficiency Virus (HIV)  merupakan retrovirus yang menginfeksi dan merusak sel-
sel sistem imun. Sebagai progress dari infeksi, sistem imun menjadi lemah, dan manusia menjadi 
lebih rentan terkena infeksi karena menurunnya kekebalan tubuh manusia hilangnya daya tahan 
tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi lainnya. Penurunan imunitas dipengaruhi oleh 
beberapa factor diantaranya adalah stresor psikososial. Lingkup terkecil dari lingkungan sosial 
pasien adalah keluarga. Salah satu bentuk dukungan terhadap psikologis pasien yaitu dengan peer 
group support, yaitu kelompok orang-orang yang seumur,dan mempunyai kelompok social yang 
sama. 
Literature review ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh peer group suport 
terhadap respon psikologis pada pasien HIV/AIDS. Penelusuran artikel menggunakan internet 
Google Scholar, Proquest dan Pubmed periode publikasi 2006-2017, dengan kata kunci peer group 
suport, psikologis, HIV/AIDS. Hasil ekstraksi dari 15 artikel yang dianalisis dan 10 artikel yang 
memenuhi kriteria menunjukan bahwa peer group suport efektif meningkatkan respon psikologis 
pasien HIV/AIDS. peer group support pada prinsipnya terdiri dari dukungan emosional, 
penghargaan, instrumental,  dukungan informative seperti informasi, nasehat, sugesti ataupun 
umpan balik. Fungsinya yaitu dengan memberikan dukungan sesama pasien, agar menguatkan 
psikologis terhadap pasien tersebut sehingga peningkatan hidup pasien menjadi lebih baik. 
Sehingga untuk pasien HIV/AIDS ini perlu dilakukan agar pasien dapat hidup dengan seperti biasa 
dapat bersosialisasi, mandiri, produktif serta berkualitas hidupnya. Strategi baru perlu 
dikembangkan untuk penatalaksanaan pasien HIV/AIDS sehingga kualitas hidup pasien dapat 
ditingkatkan. 

 
Kata Kunci: peer group suport, HIV/AIDS, psikologis. 
 
PENDAHULUAN  

 
HIV / AIDS merupakan permasalahan 

kesehatan di dunia yang terus meningkat, di 
Amerika insiden pasien HIV/AIDS sejumlah 
42,156 kasus pertahun, rata-rata 450,515 
orang hidup dengan HIV/AIDS, angka 
kejadian tersebut dalam satu tahun meningkat 
sebanyak 0.8% di Indonesia insiden 
HIV/AIDS tersebar di berbagai provinsi dan 
kabupaten kota, angka kejadian AIDS 
tertinggi yaitu di papua dengan jumlah 7.795, 
DKI Jakarta sebanyak 6.299, jawa timur 
sebanyak 6.900 pasien. Berdasarkan data 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
bahwa penemuan kasus baru HIV pada tahun 
2012 mencapai 21.511. Data ini meningkat 
daripada tahun sebelumnya pada tahun 2011 
sejumlah 21.031. Jumlah Angka kejadian 
HIV/AIDS ini banyak terjadi di kalangan 
perempuan maupun laki-laki maupun anak 

yang dikandung oleh ibu yang menderita HIV 
AIDS.  

Human Immunodeficiency Virus 
(HIV)  merupakan retrovirus yang menginfeksi 
sel-sel sistem imun, menghancurkan atau 
merusak fungsi dari sel-sel sistem imun. 
Sebagai progress dari infeksi, sistem imun 
menjadi lemah, dan manusia menjadi lebih 
rentan terkena infeksi. Stadium yang paling 
lanjut dari infeksi HIV adalah Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) (WHO 
2013). Virus tersebut merusak kekebalan 
tubuh manusia dan mengakibatkan turun dan 
hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah 
terjangkit penyakit infeksi lainnya (Nursalam, 
& Kurniawati, 2015). Penurunan imunitas 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 
perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan 
adalah stresor psikososial. Lingkup terkecil 
dari lingkungan sosial pasien adalah keluarga. 

Dukungan sosial terutama dari 
keluarga adalah penting, dan sangat 
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menentukan perkembangan penyakit yang 
dapat menurunkan kondisi kesehatan pasien, 
mempercepat progresivitas penyakit hingga 
timbul kematian. Pada penelitian lainnya oleh 
tim diperoleh hasil bahwa pengembangan 
model dukungan keluarga dan dukungan 
sebaya mampu meningkatkan kemandirian 
keluarga dalam tindakan perawatan anggota 
keluarga yang terinfeksi HIV/AIDS termasuk 
dalam aspek psikologis klien yang 
menghadapi berbagai stigma dari masyarakat 
ataupun teman sebaya dan keluarga maka 
perlu Respon psikologis ini yang perlu 
diketahui terlebih dahulu karena merupakan 
manifestasi awal dari keyakinan responden 
sebelum muncul adanya interaksi sosial 
dengan yang lain dan juga kekhawatiran dari 
adanya stigma oleh masyarakat. 

Salah satu bentuk dukungan terhadap 
psikologis pasien yaitu dengan peer group 
support. Peer group support ini merupakan 
kelompok orang-orang yang seumur,dan 
mempunyai kelompok social yang sama. 
Seperti teman kerja, teman sekolah. Teman 
sebaya (peer) sebagai sebuah kelompok social 
sering didefinisikan sebagai semua orang 
yang memiliki kesamaan ciri-ciri seperti 
kesamaan tingkat usia (Mu’tadin 2002:1). 
Dukungan teman sebaya adalah suatu system 
pemberian dan penerimaan bantuan 
didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu 
seperti tanggung jawab bersama, dan saling 
tolong menolong diantara sesama teman 
(Miller & Stiver, 1998)  

Adapun aspek yang terdapat dalam 
peer group support pada prinsipnya terdiri 
dari dukungan emosional, penghargaan, 
instrumental, dukungan informative seperti 
informasi, nasehat, sugesti ataupun umpan 
balik. Fungsinya yaitu dengan memberikan 
dukungan sesame pasien, agar menguatkan 
psikologis terhadap pasien tersebut sehingga 
peningkatan hidup pasien menjadi lebih baik. 
Sehingga untuk pasien HIV/AIDS ini perlu 
dilakukan agar pasien dapat hidup dengan 
seperti biasa dapat bersosialisasi, mandiri, 
produktif serta berkualitas hidupnya.  

Tujuan penulisan literature review ini 
yaitu untuk memberikan gambaran mengenai 
pengaruh peer group suport untuk 
meningkatkan respon psikologis pasien 
HIV/AIDS. 

 
 

METODE 
 
Penelusuran artikel menggunakan 

internet Google Scholar, Proquest dan 
Pubmed periode publikasi 2006-2017, dengan 
kata kunci peer group suport, HIV/AIDS, 
psikologis. Hasil ekstraksi dari 15 artikel yang 
dianalisis  dan 10 yang memenuhi kriteria 
menunjukan bahwa peer group suport 
diantaranya terdiri dari dukungan emosional, 
penghargaan, instrumental, dukungan 
informative seperti informasi, nasehat, sugesti 
ataupun umpan balik.dapat meningkatkan 
respon psikologi pada pasien HIV/AIDS.  
 
HASIL 

 
Peer group support ini merupakan 

kelompok orang-orang dengan kelompok 
umur dan kelompok social yang sama. Seperti 
teman kerja, teman sekolah. Teman sebaya 
(peer) sebagai sebuah kelompok sosial dengan 
orang-orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri 
seperti kesamaan tingkat usia (Mu’tadin, 
2002). Dukungan teman sebaya adalah suatu 
system pemberian dan penerimaan bantuan 
didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu 
seperti tanggung jawab bersama, dan saling 
tolong menolong diantara sesame teman 
(Miller & Stiver, 1998). 

Menurut hasil penelitian Mardiati 
(2011) penelitian tentang Mutu Hidup ODHA 
Berdasarkan Wilayah Sistem Dukungan 
Sebaya di Indonesia Penelitiannya bersifat 
kuantitatif dengan pendekatan Cross 
Sectional, kesimpulan akhir yang didapat 
adalah 70% ODHA memiliki mutu hidup 
yang tinggi dan 30% rendah.. Kumakech  
(2009) menyatakan bahwa intervensi peer 
group support   efektif menurunkan tekanan 
psikologis, terutama gejala depresi, 
kecemasan dan kemarahan pada pasien 
HIV/AIDS. Didukung oleh hasil penelitian 
Molassiotis (2006) mengenai peer group 
support efektif meningkatkan kualitas hidup 
dan dapat menurunkan tekanan psikologis  
diantaranya menurunkan kemarahan, 
ketegangan, kecemasan, depresi, 
kebingungan, dan memperbaiki suasana hati 
pada pasien HIV/AIDS. 

Berdasarkan hasil penelitian Retno 
(2011) menunjukan bahwa adanya pengaruh 
motivasional interview terhadap motivasi dan 
berkurangnya gejala putus obat pada pasien 
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HIV/AIDS. Diperkuat oleh hasil penelitian 
(Henny, 2013) disebutkan bahwa pengaruh 
dukungan keluarga memiliki hubungan positif 
terhadap keberfungsian social orang dengan 
HIV/AIDS. Dukungan keluarga merupakan 
bagian yang sangat penting yang dibutuhkan 
orang dengan HIV AIDS dalam proses 
pemulihannya penyakitnya. 

Menurut penelitian Nursalam (2015) 
mengenai kemandirian perawatan tenaga kerja 
Indonesian yang terkena HIV melalui 
pengembangan model pemberdayaan dan peer 
group suport, menjelaskan bahwa peer group 
suport dapat digunakan untuk meningkatkan 
kemandirian keluarga maupun pasien dalam 
perawatan pasien HIV. Di dukung oleh 
penelitian (Sukantini, 2016) terdapat pengaruh 
intervensi dukungan keluarga dan teman 
sebaya terhadap respon psikologis pasien 
HIV/AIDS. Diperkuat hasil penelitian Kamila 
(2010) mengenai persepsi pasien HIV AIDS 
terhadap kelompok dukungan teman sebaya 
didapatkan hasil bahwa persepsi semua pasien 
HIV/AIDS terhadap peran peer group support 
dalam membantu pasien HIV AIDS adalah 
positif agar tidak merasa dikucilkan dan 
sendiri.  
 
PEMBAHASAN  

 
Kualitas hidup pasien HIV/AIDS 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
pekerjaan pada domain fisik dan disusul oleh 
kepatuhan terapi pada domain fisik dan 
kemandirian, serta tingkat pendidikan. 
Menurut WHO kualitas hidup pasien 
HIV/AIDS dipengaruhi oleh fisik, level 
ketergantungan ARV, lingkungan, dukungan 
sebaya dan spiritual. Dukungan sosial dapat 
membantu mengatasi masalah Pasien 
HIV/AIDS baik secara fisik atau psikologi. 
Oleh karena itu, peningkatan dukungan sosial 
perlu dilakukan baik dari individu pasien, 
keluarga, yayasan pemerhati HIV/AIDS, 
kelompok dukungan sebaya (KDS), dan juga 
pemerintah (WHO, 2013). 

Kelompok dukungan sebaya 
dilakukan dengan peer group suport yang 
merupakan kelompok orang-orang dengan 
kelompok social dan yang sama. Dukungan 
teman sebaya adalah suatu system pemberian 
dan penerimaan bantuan didasarkan pada 
prinsip-prinsip tertentu seperti tanggung 

jawab bersama, dan saling tolong menolong 
diantara sesame teman.  

Adapun aspek yang terdapat dalam 
peer group support terdiri dukungan 
emosional, penghargaan, instrumental, 
dukungan informative seperti informasi, 
nasehat, sugesti ataupun umpan balik. 
Bertujuan untuk memberikan dukungan 
sesame pasien, agar menguatkan psikologis, 
meningkatkan respon psikologis terhadap 
pasien tersebut sehingga peningkatan kualitas 
hidup pasien lebih baik. Sehingga untuk 
pasien HIV/AIDS ini perlu dilakukan agar 
mereka dapat hidup seperti biasa dapat 
bersosialisasi, mandiri, produktif serta 
berkualitas hidupnya.  

Dukungan keluarga juga merupakan 
bagian yang sangat penting yang dibutuhkan 
orang dengan HIV AIDS dalam proses 
pemulihannya. Besar kecilnya dukungan 
tersebut bisa membangkitkan semangat orang 
dengan HIV AIDS  untuk sehat bahkan untuk 
hidup.  

Pada awalnya pasien HIV/ AIDS 
mengatakan tidak dapat menerima keadaan 
dan penyakitnya, namun lambat laun dengan 
terpaparnya informasi dan adanya metode ini 
pasien merasa dirinya dapat menerima 
keadaanya dan penyakit ini merupakan 
cobaan/ ujian hidup, teguran dari Tuhan, serta 
merupakan “media” untuk mendekatkan diri 
kepada Tuhan. 

 
KESIMPULAN 

 
Hasil dapat menunjukan bahwa 

metode peer group support dapat 
meningkatkan kemandirian keluarga, ada 
pengaruh intervensi dukungan keluarga dan 
teman sebaya terhadap respon psikologis 
pasien HIV/AIDS serta dapat meningkatkan 
respon psikologis pasien. 

Dari penggunaan peer group support 
serta dukungan keluarga sangat berfungsi dan 
berperanan penting, karena dengan metode 
tersebut pasien HIV/ AIDS dapat lebih 
percaya diri, tidak merasa dikucilkan dan 
sendiri dalam menghadapi masalah, 
mendapatkan teman, mengenali kekuatan 
pribadi, dapat dijadikan sebagai wadah untuk 
melakukan kegiatan, meningkatkan sikap 
penerimaan dan pengertian, membantu saling 
berbagi sumberdaya, ide, dan informasi. 
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