
1 
Universitas Pelita Harapan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

     Setiap orang membuat keputusan dalam kehidupannya. Di saat seseorang 

membuat keputusan yang baik berarti seseorang memberi bobot positif dan 

negatif dari setiap pilihannya dan mempertimbangkan semua  alternatif. Maka 

proses mengambil keputusan seperti yang dikatakan Hansson (1994:5) adalah 

sebuah proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai dan 

keyakinan sebelum membuat keputusan.  

     Namun tidak sedikit orang kesulitan dalam  mengambil keputusan yang tepat 

dalam hidupnya apa lagi seseorang yang memiliki penyakit kronis. Kondisi 

kesehatan dengan penyakit kronis  menjadi tantangan besar dalam menghadapi 

keputusan dalam pengobatan dan terapi seperti para penderita Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) dimana sistem kekebalan tubuhnya selama 

bertahun-tahun digerogoti oleh virus HIV sampai seorang meninggal dunia 

(WHO, 2016).  

     Situs Kesehatan resmi milik pemerintahan Amerika serikat, avert.org (2017) 

menulis artikel bahwa kematian karena AIDS lebih banyak disebabkan karena 

tidak melakukan pengobatan antiretroviral (ARV),  terlambatnya masuk terapi dan 

putusnya pengobatan terapi sehingga virus HIV menjadi  resisten dengan jenis 

regimen ARV. Akibatnya HIV terus menyebar melalui hubungan seksual tanpa 
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kondom dan pengguaan narkoba melalui jarum suntik kepada sesama pecandu. 

Hal ini menyumbang angka HIV terbesar di dunia. 

     Laporan Kementerian Kesehatan RI (2016) baru-baru ini menyebutkan jumlah 

komulatif kasus HIV di Indonesia hingga tahun  2016 sebanyak 208.920 kasus 

namun hanya 84.030 yang pernah menerima pengobatan HIV dengan tingkat 

kepatuhan minum ARV adalah 54,30% sisanya adalah meninggal dunia. Melihat 

epidemi  HIV yang meluas,  upaya pencegahan terus dilakukan oleh lembaga 

swadaya masyarakat untuk menyebarluaskan informasi dan layanan pengobatan 

HIV sampai pada kelompok sasaran seperti wanita pekerja sex, pria gay, 

komunitas transgender dan pengguna narkotika suntik baik secara konvensional 

maupun memanfaatkan media massa dan media sosial.  

    Strategi komukasi untuk menyebarluaskan pesan kesehatan pada kelompok-

kelompok yang terindikasi memiliki resiko tinggi penularan HIV dilakukan 

melalui penjangkauan secara konvensional yaitu berusaha untuk menemukan 

mereka di titik hospot dimana biasanya mereka berinteraksi satu dengan yang 

lainnya dalam kelompok dan diberiu informasi oleh petugas Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dengan memanfaatkan teman sebaya. Dalam catatan kebijakan 

yang dihimpun oleh lembaga Pusat Penelitian HIV dan AIDS Universitas Atma 

Jaya (2017), bhawa memanfaatkan teman sebaya ternyata cukup efektif dalam 

menjangkauan komunitasnya dalam menyebarluarkan informasi kesehatan karena 

mereka langsung masuk kepada kelompok sasaran yang menjadi tujuan program.  

     Media massa dan media sosial menurut Catalan-Matamoros (2011) juga 

menjadi sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi kesehatan 
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masyarakat dengan memproduksi sejumlah buklet, pamflet, pameran, kampanye 

televisi, melalui surat kabar, program radio dan sebagainya.  Jelas bahwa media 

menjadi skutu penting dalam informasi global terkait kesehatan masyarakat yang 

berfungsi sebagai sumber informasi yang tepat (USAID, 2007). Media lokal dan 

internasional juga memainkan peran sentral sebagai penghubung antara petugas 

kesehatan  dan masyarakat luas. Sebuah artikel yang dimuat dalam United for 

Sight (2015) juga mengemukakan bahwa Otoritas kesehatan mendidik dan 

mempercayakan media dengan informasi kesehatan penting yang kemudian 

disampaikan ke publik dalam format yang mudah diakses melalui berbagai 

saluran media.     

     Kampanye kesehatan menurut Seth M. Noar (2006) bahwa melalui media 

massa seperti televisi menjadi alat untuk mempromosikan kesehatan masyarakat 

yang dapat memiliki efek kecil hingga menengah sehingga mampu mengubah 

tidak hanya pengetahuan, kepercayaan, dan sikap tetapi juga pada prilaku 

mengingat jangkauannya yang luas. Dalam laporan penelitian Company (2011) di 

Amerika menyebutkan rata-rata pemuda kulit hitam menonton televisi selama 7 

(tujuh) jam dalam sehari. Ini berarti televisi menjadi media pertama dan efektif 

untuk menyebarluaskan informasi yang bisa dipakai untuk mempromosikan 

kesehatan.  

     Mengingat tingginya konsumsi konten media saat ini, maka kampanye 

kesehatan melalui media massa merupakan suatu kesempatan untuk menjangkau 

orang-orang muda untuk membawa pesan HIV dan AIDS ke seluruh dunia (Maya 

Corneille, 2015). Segala hal yang berkaitan dengan pemberitaan media terkait 



4 
 

Universitas Pelita Harapan 

HIV telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat bagaimana virus HIV 

dijauhkan bukan penderita HIVnya (Jabarnews.com, 2017).  

     Kampanye  menghentikan laju epidemi HIV dan AIDS juga secara masif 

dilakukan melalui lini massa sosial yang dilakukan oleh lembaga dan individu 

yang fokus pada masalah HIV dan AIDS dengan membuat tagar pada jejaring 

media sosial seperti facebook dan twitter (Proceed Inc, 2014) seiring akses 

internet terus berkembang yang menyebarluaskan beragam informasi kesehatan ke 

seluruh dunia.  Karena Internet melampaui batasan geografis, menurut Manssel 

(2010) ada banyak potensi situs web untuk menyediakan sumber informasi 

kesehatan yang berharga, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat.  

     Namun peringatan penting seiring bertambahnya jumlah informasi yang belum 

pernah terjadi sebelumnya adalah banyaknya informasi palsu yang berbahaya. 

Informasi yang keliru ini dalam artikel Unites for Sight (2015) bisa menyesatkan 

atau membuat tafsir yang salah terhadap informasi kesehatan dan memicu 

kepanikan massal, menyesatkan para pembuat kebijakan yang tidak tahu 

informasi. Selain penyebarluasan informasi melalui media National Institute Of 

Health (2012) dalam artikelnya menjelaskan bahwa  salah satu cara untuk 

menghambat kematian dini akibat AIDS yaitu dengan mengikuti terapi 

Antiretroviral (ARV) yang berfungsi menghambat Virus HIV berkembang dalam 

tubuh.  ARV mampu mengendalikan viraload serta mencegah munculnya gejala 

menuju tahap AIDS sehingga seseorang penderita HIV dapat memperpanjang 

kelangsungan hidupnya. 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah  

 

     Banyaknya penderita HIV yang belum berani untuk mengikuti terapi 

Antiretroviral menurut laporam kementerian Kesehatan  RI (2016) yaitu sekitar  

46,4,% yang belum pernah mengikuti terapi ARV (Kemkes RI, 2016, hal. 6). 

Permasalahan ini kemudian ditelusuri dengan berbagai diskusi dan hasil penelitian 

untuk melihat hambatan-hambatan dalam memulai terapi ARV secara 

komprehensif. Hasil diskusi dengan para penderita HIV dan Budies di kota 

Makassar yang dilakukan oleh PKMK Univesitas Gadjah Mada dan dirangkum 

oleh Riskiani (2015) mengenai tantangan memulai pengobatan ARV adalah 

sulitnya menemui dokter, minimnya informasi yang diperoleh dari dokter dan 

waktu yang terlalu singkat saat melakukan konsultasi. 

     Hasil survey Linda Beer, at.al (2015:245) terhadap 582 fasilitas layanan ARV 

di Amerika Serikat menemukan adanya kekwatiran petugas medis dalam 

pemberian ARV kepada pecandu narkotika penderita HIV karena dianggap tidak 

konsisten dalam menjalankan terapi ARV.   Surilena, at.al (2015:490) juga 

melakukan penelitian yang sama terkait ketidakpatuhan (ketidakkonsistenan) 

pecandu narkotika penderita HIV dalam melakukan terapi Antiretroviral dimana 

tingkat kepatuhannya hanya 42,9%. 

    Sementara hasi survey di Australia terhadap 270 responden penderita HIV dari 

kelompok gay untuk mengukur tingkat pengetahuan terhadap ARV sebenarnya 

sangat baik, akan tetapi beberapa dari responden ini  telah memutuskan untuk 

tidak menggunakan ARV (R.S. Gold, 2000), sebaliknya  Sugiarto (2012:150) 
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dalam penelitiannya memaparkan pengetahuan terhadap ARV tidak menentukan 

seseorang penderita HIV memutuskan mengambil terapi ARV. Dari hasil 

temuannya seorang penderita HIV memiliki pengetahuan yang luas namun 

memilih pengobatan alternatif dan sebaliknya seorang lain memiliki pengetahuan 

terbatas namun mengikuti terapi ARV.  Persepsi pribadi penderita HIV terhadap 

ARV juga muncul dalam penelitian Cooper (2012) yaitu adanya keraguan tentang 

kebutuhan pribadi untuk ART, kekhawatiran tentang potensi efek samping dari 

penggunaan ART  dan kepuasan dengan jumlah kontrol pribadi atas keputusan tersebut, 

persepsi terhadap diri sendiri yang masih sehat sehingga ARV belum menjadi 

pilihan terapi saat ini (Dunja Nicca, 2016, hal. 521).  

     Dan hasil penelitian Sugiarto (2012) juga menemukan bahwa ODHA yang 

memiliki pengetahuan terbatas tentang ARV tetapi kemudian tetap memilih terapi 

ARV dan seorang lagi mengalami situasi yang berbeda adalah seorang ODHA 

memiliki pengetahuan luas terhadap ARV namun tidak mengikuti terapi ARV  

dan lebih memilih pengobatan alternative, meskipun pada akhirnya ia tetap 

mengakui bahwa ARV masih yang terbaik.  Dari penjelasan di atas adalah sebuah 

kondisi dan situasi menyebabkan disharmonisasi karena bertentangan di mana 

pengetahuan yang dimiliki informan bertentangan dengan tindakannya atau 

prilakunya.  

     Dari hasil-hasil penelitian Linda Beer (2015) Surilena, at.al (2015) Riskiani 

(2015); Dunja Nicca (2016); Copper, at.al (2012); Sugiarto (2012) yang 

dipaparkan diatas dapat disimpulkan mengenai tantangan dan kesulitan dalam 

memulai ARV, meskipun pengetahuan terhadap terapi cukup baik. Tetapi persepsi 
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individu terhadap terapi membuat keputusan untuk memulai terapi menjadi lebih 

dipertimbangkan. Situasi yang kontras antara pengetahuan dan persepsi ini 

merupakan situasi yang tidak nyaman. Ketidak konsistenan antara pengetahuan 

dan persepsi inilah yang menimbulkan kekwatiran, kecemasan, ketakutan, sebab 

mereka menyadari keputusan yang mereka ambil salah. Keputusan untuk tidak 

menerima ARV merupakan kondisi yang sulit karena ada kontradiksi dengan 

pengetahuan mereka terhadap terapi sehingga menimbulkan pertentangan  dalam 

batin.  

     Kontradiksi menyebabkan disharmonisasi yaitu situasi ketidaknyamanan 

karena konsekuensi atas keputusan yang diambil seseorang. Ketidaknyaman dapat 

diwujudkan melalui ciri-ciri psikologis seperti kwatir, cemas, takut tetapi dapat 

direduksi dengan mencari alternative untuk memperkuat keputusan mereka. 

Situasi yang demukian oleh Leon Festinger (1957) di sebut disonansi kognitif 

yaitu suatu kondisi mental dimana seseorang mengalami ketidaknyamanan secara 

psikologis karena tindakannya bertentangan dengan pengetahuan, persespi, sikap, 

keyakinan, nilai-nilai yang dimiliki. Menurut Festinger disonansi menyebabkan 

terjadinya perubahan pada sikap, kepercayaan atau prilaku untuk mengembalikan 

keseimbangan.  

   Kajian tentang disonansi kognitif banyak dipraktikan dalam berbagai bidang 

seperti ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan dan sebagainya. Salah satu studi 

untuk memahami disonansi kognitif dalam prilaku merokok yang dilakukan oleh 

Daisy Jane at.al (2016),  dalam hal ini perokok tahu bahwa merokok 

menyebabkan bahaya pada kesehatan mereka tetapi mereka tetap merokok 
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sehingga menimbulkan disharmonisasi, serta perasaan negatif seperti merasa 

buruk, menyedihkan, rasa bersalah, mati rasa, merupakan ketidaknyamanan 

psikologis. Dari hasil penelitian Daisy Jane (2016:481) disonansi itu terjadi 

karena peran lingkungan hidup (keluarga dan lingkungan kerja) dan keinginan 

secara psikologis. Perokok menghindari dan mengabaikan informasi, mengubah 

kepercayaan mereka agar menyesuaikan diri dengan perilaku merokok mereka 

dan menggunakan berbagai mekanisme pertahanan sebagai strategi pengurangan 

disonansi dalam fenomena ini. Penyesuaian diri dikatakan menjadi kunci dalam 

mengubah perilaku, keyakinan, tanpa penentuan nasib sendiri, peserta cenderung 

mengubah kepercayaan dari pada berhenti merokok.  

   Penelitian di atas cukup menggambarkan sebuah situasi dissonansi. 

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada ojektivitasnya dimana penelitian 

di atas objektivitasnya pada prilaku merokok (perokok) sedangkan pada  

penelitian ini objeknya pecandu narkotika penderita HIV dalam keputusan terapi 

ARV. 

     Penelitian yang sama juga dilakukan kepada remaja mengenai “Disonansi 

kognitif pada prilaku seks pranikah” yang dilakukan oleh Inge Hutagalung (2016) 

dipublikasikan di jurnal Ikatan Sarjana Komuniaksi Indonesia. Hasil temuannya 

mengungkapkan ada dua elemen kognitif yang saling bertentangan menyebabkan 

munculnya disonansi, yaitu norma keluarga mengenai pandangan seks pranikah 

dan sikap permisif terhadap seks pranikah yang dilihat dari gaya pacaran serba 

boleh. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggali kognitif dari 

informan untuk mengarahkan pada penerimaan pesan mengenai prilaku seks dan 
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melihat kontradiksi dari kognitif yang lain seperti norma (keyakinan) yang 

diterima secara umum sehingga peneliti akan melihat munculnya disonansi pada 

element tersebut. Hanya saja perbedaan dengan penelitian saya adalah dari objek 

penelitian namun  sudut pandang melihat masalah sama-sama menggunakan 

interpretatitif fenomenologi. Hanya saja aspek fenomenologi dalam penelitian 

saya hanya sebagai arah untuk melihat proses terjadinya disonansi kognitif.
 

     Penelitian lain terkait cognitive dissonance “The theory of cognitive 

dissonance: A marketing and management perspective” yang dilakukan oleh E. 

Eser Telci, at.al (2011) dipublikasikan oleh Jurnal Procedia,  berfokus pada 

penerapan Cognitive Dissonance theory dalam perspektif managemen dan 

pemasaran. Dalam bidang  managemen bertujuan untuk melihat hal-hal yang 

berkaitan dengan perkembangan karyawan dimana hambatan utama dalam 

perkembangan karyawan adalah kesalahan managemen yang tidak melibatkan 

karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dan sebaliknya keterlibatan 

karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat mengurangi dissonansi 

karyawan itu sendiri. Dalam bidang pemasaran, aplikasi teori disonansi kognitive 

sering kali digunakan untuk memotret prilaku konsumen. Dalam studi ini, wujud 

nyata adanya disonansi dalam diri konsumen adalah munculnya komplain dari 

konsumen melalui email, telephone dan juga sms kepada pihak pemasaran sebagai 

bentuk tekanan psikologi karena tidak sesuai dengan harapan ideal konsumen.  

     Tujuan sebenarnya dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan teori 

disonansi kognitif digunakan untuk menemukan area yang tidak tersentuh oleh 

teori diluar bidang ekonomi dan bisa menganalisa secara komprehensif melalui 
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disonansi kognitif. Hanya saja metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi literatur yang tidak cukup membuktikan bentuk-bentuk dissonansi di 

tingkat managemen. Meskipun aspek kebaruan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan Cognitive Dissonance Theory  yang berhubungan dengan 

konsep diri seperti yang dikemukakan oleh Aroson (1986) bahwa dissonansi itu 

terjadi karena hasil konflik antara konsep diri seseorang dengan tindakan 

seseorang. Konsep lain dikemukakan oleh Steele bahwa disonansi sebagai akibat 

berprilaku dengan cara yang bertentangan dengan integritas moral seseorang. 

Menurut revisi ini, dikenal dengan nama Self Affirmation Theory", disonansi tidak 

diciptakan oleh inkonsistensi kognitif, inkonsistensi diri, atau perasaan 

bertanggung jawab atas konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsep diri dalam 

hubungan dengan cognitive dissonance menjadi relevan dengan penelitian terkait 

penderita HIV meskipun dalam penelitian managemen dan marketing konsep diri 

hanya menjadi faktor.  

     Penelitian experimental yang dilakukan oleh Lily Law,  at.al (2013) terkait  

penerapan cognitive dissonance dalam praktik plagiarisme di sebuah Universitas 

Negeri di Malaysia dengan judul penelitian “Cognitive dissonance in dealing with 

plagiarism in academic writing” dengan responden adalah 126 mahasiswa 

melalui proses pre-test dan post test. Hasil penelitian pre-test menunjukkan 

bahwa hampir semua mahasiswa melakukan plagiarisme dalam semua tugas 

kuliahnya. Hasil penelitian post tes juga tidak mengalami perubahan signifikan. 

Responden menganggap plagiarisme bukanlah kesalahan akademis yang serius, 

terlihat dari pemilihan hukuman atas plagiarisme yang ringan di atas 80%.   
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     Penulis berpendapat bahwa  penerapan Cognitive Dissonansi dalam penelitian 

terkait praktik plagiarisme ini tidak relevan dengan lingkungannya. Situasi 

disonansi tidak nampak terlihat karena tidak ada  kesenjangan yang membuat 

adanya kontradiksi psikologis yang menimbulkan dissonansi. Artinya dissonansi 

tidak tercipta karena mahasiswa menganggap bahwa praktik plagiarisme itu bukan 

pelanggaran akademis yang serius hal itu juga didukung oleh hukuman yang 

meringankan mahasiswa sebagai konsekuensi dari plagiarisme. Jadi penerapan 

CDT terkait plagiarisme hanya bisa terjadi ketika ada hukuman yang tegas, 

pemahaman yang kuat tentang pelanggaran plagiarisme. Sebab ketika ada 

ganjaran yang tegas atas prilaku plagiat serta pemahaman kuat terhadap 

plagiarisme usaha untuk mereduksi disonansinya menjadi kuat meskipun tekanan 

lingkungan (mendapatkan nilai bagus) juga kuat yang menjadi kontradiksinya.  

     Situasi disonansi juga tergambar dalam sebuah penelitian di Amerika terhadap 

79 ODHA yang tidak mau mengambil terapi ARV. Mereka memiliki pengetahuan 

cukup terkait dampak ARV dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik 

(85%) dan mampu memperbaiki fungsi fisik dan psikososial (47%) dan 

pengetahuan tentang resistensi yang cukup tinggi (66%) namun keyakinan mereka 

akan efek samping ARV membuat ODHA tidak mau mengikuti terapi ARV. 

Ketidak konsistenan pengetahuan yang dimiliki karena adanya persepsi ODHA 

tentang ARV menyebabkan ODHA tidak ingin mengikuti terapi ARV. Untuk 

membuat situasi harmonisasi (konsonan) maka dari 70 ODHA tersebut 27% 

menganggap pengobatan alternative menjadi lebih baik (Kremer, Ironson, 

Schneiderman, & Hautzinger, 2006). Meskipun dari penelitian tidak menunjukan 
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konsep dissonansi namun gambaran disonansi dalam penelitina ini tersirat dalam 

keputusan-keputusan yang diambil oleh ODHA dalam terapi Antiretroviral.  

     Hasil penelitian lain yang digambarkan oleh Sofia (2013) terkait disonansi 

kognitif dalam keputusan menjadi wanita pekerja sex dan Novia (2014) terkait 

dengan disonansi kognitif perempuan berjilbab yang merokok. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sofia (2013) menggunakan konsep yang berkaitan dengan tingkat 

kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow dihubungkan dengan norma sosial. 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novia (2014) memiliki konsep 

tambahan yang merupakan revisi dari cognitive dissonance seperti pembentukan 

konsep diri yang berhubungan dengan wanita berjilbab yang merokok. Bahwa 

konsep diri seseorang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak yang 

mendasari ada atau tidaknya dissonansi itu muncul. Namun kedua penelitian ini 

hanya ingin membuktikan goncangan psikologis yang merupakan inti dari CDT 

yang dikembangkan oleh Festinger.  Walaupun kedua penelitian ini memiliki 

metode yang sama namun  Obyek penelitiannya berbeda dan hasil-hasil dan 

kesimpulannya juga sangat signifikan. Namun hal yang berbeda yang menjadi 

kritik atas kedua penelitian ini rumusan masalah yang masih mengambang 

mengenai cognitive dissonance.   

     Oleh karena secara keseluruhan hasil-hasil yang ditunjukan dari penelitian di 

atas dengan beberapa critical reviews mengenai cognitive dissonance yang dilihat 

dari beberapa revisi lanjutan antara lain konsep diri, self afirmation theory, serta 

kebaruan yang dihubungkan dengan teori kebutuhan Maslow, namun hingga saat 

ini penelitian cognitive dissonace dalam perspesktif komunikasi dalam bidang 
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kesehatan belum banyak yang berminat terutama penerapan cognitive dissonasi 

yang dialami penderita HIV yang masih aktif menggunakan narkotika dalam 

keputusan terapi Antiretroviral.  

     Hal yang mendorong peneliti untuk melakukan studi komunikasi terkait terapi 

Anti retorviral bahwa peneliti melihat sebuah masalah yang perlu di kaji melalui 

perspektif komunikasi yaitu adanya fenomena pecandu narkoba penderita HIV 

yang belum banyak memulai terapi antiretroviral. Dalam hal ini situasi-situasi 

tarik ulur seorang penderita HIV dalam memulai terapi ARV bisa berkaitan 

dengan kondisi yang dialami oleh dirinya sebagai pecandu dan disisi lain sebagai 

penderita HIV yang membutuhkan terapi. Maka peneliti juga perlu 

mengidentifikasi dari faktor-faktor lain dari lingkungan sosial atau lingkungan 

pendukung yang memberi kontribusi dalam keputusan seorang pecandu tidak 

memulai terapi ARV.  

     Situasi-situasi tersebut membawa peneliti untuk melihat kondisi pecandu 

narkoba penderita HIV mengenai pandangan mereka terhadap diri mereka yang 

hidup ditengah masyarakat, pandangan mereka terhadap terapi,  pengalaman 

mereka akan situsi ketika mereka menghadapi terapi dan pengalaman mereka 

bagaimana mengurangi atau menormalisasi kondisi-kondisi disonansi ketika 

keputusan itu telah diambil. Selain itu peneliti juga perlu melihat faktor-faktor 

yang menciptakan  keputusan itu terjadi dan hal-hal yang menyebabkan pecandu 

narkoba penderita HIV ini mengalami disonansi.  

    Situasi-situasi penderita HIV dalam proses keputusan terapi ARV inilah yang 

memberikan perspektif bagi peneliti adanya disonansi kognitif yang dapat dikaji 
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melalui pengalaman-pengalaman para penderita melalui studi fenomenologi. Studi 

fenomenologi dalam kaitan dengan penelitian ini diperlukan untuk melihat 

pandangan penderita HIV mengenai diri  mereka, pandangan informan mengenai 

terapi ARV. Pandangan tersebut yang nantinya dikonstruksi oleh peneliti dan 

menghubungkan dengan fakta-fakta mengenai disonansi kognitif yang dialami 

oleh para penderita HIV dari kelompok Penasun dalam situasi menghadapi terapi 

ARV.  Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sugiarto (2012) dimana 

penderita HIV yang memilih terapi alternativ merasa tidak nyaman, takut, cemas 

dengan keputusannya memilih terapi alternatif dan ingin mengakses layanan 

ARV. Kontradiksi antara pengetahuan dan tindakanya inilah yang menyebabkan 

disonansi.  

     Namun hal yang juga menjadi penting bahwa proses pengambilan keputusan 

(decision making process) seorang  penderita HIV dalam terapi perlu peneliti 

ketahui untuk melihat tahapan-tahapan bagaimana proses itu dilakukan sehingga 

terjadinya disonansi. Proses-proses itu dimulai dari bagaimana para penderita 

mengumpulkan dan mengetahui informasi tentang terapi, mencari refrensi-refrensi 

lain atau alternative tentang terapi sampai pada proses mengapa keputusan itu 

diambil dan mengevaluasi keputusan mereka. 

     Dengan demikian peneliti dapat merumuskan sebuah masalah adalah 

Bagaimana  Proses Disonansi Kognitif pada Pecandu Narkoba Penderita 

HIV dalam  keputusuan terapi Antiretroviral? Pemilihan kepada pecandu 

narkotika didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dari Fakultas kedokteran 

Unika Atma Jaya  mengenai tingkat kepatuhan terapi ARV pada kelompok ini 
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yang masih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan dari kelompok 

lain di luar Pengguna narkoba suntik. Inilah yang menjadi unik mengapa kajian 

ini dilakukan pada pecandu narkotika dalam menghadapi terapi Antiretroviral. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Proses terjadinya disonansi kognitif  pada pecandu narkoba 

penderita HIV dalam keputusan terapi Antiretroviral. 

2. Mengetahui proses pengurangan disonansi kognitif pada pecandu narkoba 

penderita HIV dalam keputusan terapi Antiretroviral. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan mengenai  adanya unsur disonansi kognitif yang 

melibatkan keputusan seorang dalam menghadapi terapi kesehatan.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Digunakan sebagai fakta dan data evidence-based dalam merumuskan 

intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan dalam 

menjalankan pengobatan ARV. 

2) Meningkatkan Akses dini  pada pengobatan ARV untuk menghindari 

kematian dini pada ODHA karena munculnya infeksi oportunistik.  

1.4.3. Manfaat Sosial 

1. Mengembangkan program dan strategi untuk mencapai cakupan ARV 

pada tahun 2030 melalui program Getting to Zero HIV. 

2. Menemukan faktor-faktor penghambat sehingga meningkatkan kepatuhan 

ODHA terhadap terapi ARV. 
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1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Oleh karena penelitian ini berfokus pada Orang yang hidup dengan HIV/AIDS 

maka kriterianya adalah sebagai berikut: 

- Informan adalah Pecandu narkoba aktif yang juga adalah penderita HIV 

(ODHA) setelah mendapat informasi dari pendamping di lembaga Kios 

Informasi Kesehatan.  

- Tinggal di DKI Jakarta setelah diverifikasi melalui kartu identitas  

- Laki-laki atau perempuan 

-  Informan belum pernah atau sudah pernah mengikuti terapi Antiretroviral 

tetapi sudah putus ARV yang direkomendasikan oleh pendampingnya di 

lembaga Kios Informasi Kesehatan Atma Jaya. 

- Informan berusia antara 18-59 tahun. Alasan peneliti adalah sesuai dengan 

kode etik penelitian yaitu usia 18 tahun ke atas yang sudah dianggap bisa 

mengambil keputusan terhadap dirinya. 

 

 

 

 

 

 




