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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis kategori gender secara umum. 

Namun ada juga individu laki-laki yang mengembangkan kepribadiannya sebagai 

perempuan dan di Indonesia dikenal dengan istilah waria. Yayasan Srikandi Sejati 

(YSS) berdiri pada 28 September 1998, dengan kelompok dampingan adalah 

kelompok waria khususnya, dan juga masyarakat pada umumnya. YSS memiliki visi 

sebagai komunitas waria yang berusaha membekali pengetahuan, ketrampilan, 

kematangan psikologis untuk mampu hidup sehat dan mandiri di dalam lingkungan 

yang mendukung. Misi dari YSS adalah mengembangkan kesehatan dan kemandirian 

komunitas waria, melalui cara yang tepat termasuk pendidikan, pelatihan, 

pendampingan, dan advokasi, penjangkauan dan dukungan kelompok sebaya, serta 

kerjasama dengan layanan kesehatan dan stakeholder, tanpa diskriminasi gender 

berbasis prinsip hukum dan HAM (Wakil Pengurus YSS, komunikasi pribadi, 22 

April 2019). Artinya, waria yang berada dalam komunitas YSS diberikan edukasi dan 

pemahaman mengenai kesehatan, membantu waria agar dapat menjalani hidup bersih 

sebagai individu yang sehat dan mandiri, serta membangun kesadaran pada waria 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Secara umum waria adalah seorang laki-laki yang berdandan dan berperilaku 

sebagai wanita. Istilah ini diberikan pada penderita transeksual, yaitu seseorang yang 

memiliki fisik berbeda dengan jiwanya (Atmojo, 1986). Didalam PPDGJ gambaran 

identitas transeksualisme ialah adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai 

anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai rasa risih, atau 

ketidakserasian dengan anatomi seksualnya, dan adanya keinginan untuk 

mendapatkan terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip 

mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan (Maslim, 2013). Transeksual 

merupakan sub kategori dari transgender (Koeswinarno, 2004). 

Di Indonesia ada beberapa waria sukses antara lain ialah Lenny Sugiarto, 

seorang aktivis untuk waria di Indonesia, khususnya Jakarta dan pendiri dari Yayasan 

Srikandi Sejati (Ariefana, 2014). Selain itu ada juga Yulianus Rettoblaut, seorang 

transgender di Indonesia yang meraih gelar master dan ketua dari Forum Komunikasi 

Waria Indonesia (FKWI) (Perdani, 2015). Lalu Lucky Diah Pitaloka peraih predikat 

sebagai Miss Hukum dan HAM dari Komnas HAM di tahun 2011 (Indriani & Nodia, 

2016). Dan Chenny Han seorang waria peraih Miss Universe di tahun 1992 dan 

berhasil dibidang tata rias (Rina, 2013). Dibalik kesuksesan yang mereka raih, ada 

beberapa hal yang mereka alami dikarenakan status gender mereka. 
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Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh waria, apakah ia seorang penata 

rambut, koreografer, mahasiswa ataupun pelacur, masyarakat tidak 

mempertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi identitasnya sebagai waria yang lebih 

menarik masyarakat untuk diperbincangkan (Herdiansyah, 2007). Secara 

sosiokultural, masyarakat di Indonesia masih sulit menerima keberadaan waria 

sebagai bagian masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat 

lainnya dikarenakan kondisi budaya dan adat ketimuran serta kehidupan agamis yang 

kental. Hal ini sering membuat waria terhalang untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat. Masyarakat masih memandang waria sebagai individu yang abnormal. 

Waria dianggap sebagai makhluk yang aneh dan layak menjadi bahan tontonan atau 

bahan pembicaraan yang mengarah kepada hal-hal negatif, sehingga melahirkan 

respon yang negatif juga (Nadia, 2005).  

Bentuk diskriminasi yang dialami waria bersumber dari keluarga dan 

masyarakat. Orang-orang yang tidak memiliki kesesuaian jenis kelamin menghadapi 

stigma dan diskriminasi di kehidupan sosial. Orang dengan identitas gender ini 

mengalami hambatan dalam pekerjaan, di rumah, pendidikan, dan perlindungan 

hukum, selain itu menghadapi tantangan di ruang publik dan dalam mengakses 

layanan kesehatan. Hambatan dan tantangan ini datang dari stigma dan diskriminasi 

masyarakat yang diarahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kesesuaian jenis 

kelamin ini. Bentuk diskriminasi berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan 

pengucilan (Arisdiani, Waluyo, & Yona, 2015). Masyarakat Islam menganggap 

kelompok ini adalah kelompok yang aneh, karena keluar dari kodratnya dan sangat 

bertentangan dengan nilai agama dan nilai adat (Rahayu, 2017). Stigma memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi kesehatan waria diberbagai tingkatan (White 

Hughto, Reisner, & Pachankis, 2015). Tantangan lainnya adalah kehidupan sosial 

mereka yang tidak diakui oleh pemerintah. Imbasnya lingkungan masyarakat juga 

memperlakukan mereka (waria) sebagai warga dengan kelainan (Santoso, 2019). 

Ejekan, cemoohan, atau umpatan dari lingkungan masyarakat menjadi sumber 

kecemasan bagi waria dan sebagian waria memilih untuk menarik diri dan 

menghindari warga (Herdiansyah, 2007). Hal-hal tersebut menghambat waria dalam 

berinteraksi dan mencari pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya 

waria akan menggeluti pekerjaan di dunia kecantikan seperti salon, dunia hiburan 

seperti pengamen, dan ada juga yang bekerja di dunia prostitusi. Dalam banyak kasus, 

waria paling kesulitan mendapatkan pekerjaan dan pilihan pekerjaan bagi waria dapat 

diartikan sangat terbatas (Waria paling sulit, 2015). Kalaupun ada lapangan 

pekerjaan, seringkali mereka ditolak bekerja karena identitas mereka dianggap suatu 

yang menyalahi norma dan nilai masyarakat. Karena adanya diskriminasi sosial yang 

dihadapi, salah satunya diskriminasi pekerjaan. Akhirnya secara terpaksa sebagian 
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besar mereka memutuskan untuk menjadi pekerja seks (Erdianto, 2016). Banyak 

transgender terlibat dalam pekerjaan seks dan seks transaksional karena diskriminasi 

pekerjaan dan kurangnya peluang penghasilan (Baral et al., 2013). Selain karena 

adanya diskriminasi, melalui komunikasi pribadi dengan perwakilan YSS, waria yang 

mengalami penolakan dari keluarga biasanya pergi meninggalkan rumah, tak jarang 

waria ini pergi meninggalkan rumah tanpa memiliki kemampuan atau keterampilan 

hingga akhrinya mereka memutuskan untuk bekerja dengan memberikan jasa seks 

komersial, dengan cara online prostitusi maupun lokalisasi. Artinya, mata 

pencaharian yang dipilih waria pada umumnya adalah PSK dan pekerjaan ini sangat 

beresiko terkena HIV/AIDS. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kawasan Asia 

Pasifik yang menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa yang terjangkit 

HIV/AIDS. Jika dikelompokkan berdasarkan latar belakangnya, penderita HIV/AIDS 

datang dari kalangan pekerja seks komersial (5,3%), homoseksual (25,8%), pengguna 

narkoba suntik (28,76%), transgender (24,8%), dan mereka yang ada di tahanan 

(2,6%). Pada tahun 2017 tercatat jumlah kematian yang disebabkan oleh AIDS 

sebanyak 940.000 kasus diseluruh dunia (Azanella, 2018). Angka pengidap 

HIV/AIDS di Indonesia tergolong tinggi. Mengutip data Kementrian Kesehatan 2018, 

mencatat terdapat 301.950 kasus HIV dan 108.892 kasus Aids (Malia, 2018). 

Berdasarkan data diatas, kelompok terbesar yang menderita HIV/AIDS adalah 

pengguna narkoba suntik, homoseksual, transgender, kalangan pekerja seks, dan para 

tahanan. Dilihat dari data diatas waria atau transgender berada pada urutan ketiga, 

dapat dikatakan waria berada diantara populasi terinfeksi dan rentan sekali terkena 

virus HIV/AIDS. Menurut infromasi yang disampaikan Ibu Or, selaku wakil dari 

YSS, melalui komunikasi pribadi yang dilakukan pada 8 April 2019, terdapat sekitar 

75-80% waria di YSS bekerja sebagai PSK untuk mata pencahariannya.  

Pada tahun 2002 YSS mendapatkan sponsor atau bekerja sama dengan pihak 

lain dalam rangka menangani isu HIV yang pada saat itu tengah menjadi masalah 

yang banyak diperbincangkan. Sampai saat ini, YSS sudah melakukan banyak 

pendampingan pada hampir seribu waria dengan HIV ataupun tidak yang tersebar di 

seluruh wilayah Jakarta. Waria yang berada dalam naungan YSS didominasi kaum 

urbanisasi. Tujuan YSS adalah mengembangkan kesehatan dan kemandirian pada 

waria, membantu kalangan waria dengan memberikan pengetahuan dan pengarahan 

mengenai HIV/AIDS. Dengan cara melakukan sosialisasi atau kunjungan kepada 

waria-waria tentang HIV/AIDS, hingga memberikan pendampingan untuk waria yang 

terkena isu positif HIV, dalam bentuk pembekalan mental hingga menimbulkan 

kesadaran bagi waria akan bahaya HIV/AIDS. Agar menjadi waria yang sehat dan 

mandiri (Wakil Pengurus YSS, komunikasi pribadi, 22 April 2019). 
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HIV/AIDS dihubungkan dengan kematian karena orang yang HIV positif 

dianggap akan segera menemui ajal. Pasien HIV/AIDS identik mendapatkan 

hukuman/kutukan dari Tuhan, karena mendapat penyakit yang tidak mungkin 

disembuhkan. Juga dianggap pelaku kriminal dan menakutkan masyarakat, sehingga 

harus dijauhi (Sofro & Sujatmoko, 2015). Penderita HIV/AIDS mengalami tekanan 

dari berbagai aspek dikehidupannya. Mulai dari terganggunya aktivitas, hilang atau 

susahnya mencari pekerjaan, ditolak lingkungan, hingga menyebabkan kondisi tubuh 

semakin lemah, hal ini memicu depresi dan bunuh diri yang sangat besar bagi 

penderita HIV/AIDS (Rohma, n.d.). Transgender berada dipopulasi tertinggi HIV dan 

sangat membutuhkan layanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan (Baral et al., 

2013).  

Saat seseorang waria terdiagnosis menderita HIV/AIDS positif akan memiliki 

respon yang berbeda. Sebagai seorang waria yang belum diterima dalam masyarakat 

ditambah dengan terinfeksi oleh virus yang mematikan membuat mereka merasa 

khawatir, cemas, tidak nyaman, rasa sesal, sedih, terkejut, dan bahkan marah terhadap 

dirinya pun muncul hingga mereka mengalami tekanan psikologis. Respon yang 

ditampilkan waria yang terkena HIV/AIDS berhubungan penerimaan diri waria 

tersebut. Menurut Sheerer (dalam Putri & Tobing, 2016) bahwa individu yang telah 

dapat melakukan penerimaan diri ialah individu yang memiliki keyakinan terhadap 

kemampuannya untuk dapat menghadapi persoalannya, menganggap dirinya berharga 

dan memiliki derajat yang sama dengan orang lain, tidak merasa diri aneh dan tidak 

merasa akan ditolak oleh orang lain, tidak malu atau tidak hanya memperhatikan diri 

sendiri, berani memikul tanggung jawab terhadap perilaku/situasi yang dihadapi, 

menerima celaan atau pujian secara objektif, tidak menyalahkan diri atas keterbatasan 

maupun mengingkari kelebihan. Dapat dikatakan individu yang memiliki penerimaan 

diri ialah individu yang menerima kondisi dirinya secara utuh dan menjalani 

kehidupannya dengan harapan-harapan yang disesuiakan dengan kelebihan juga 

kekurangan yang ada padanya serta memiliki pandangan yang baik mengenai dirinya. 

Berikut ialah wawancara singkat dengan waria berusia 34 tahun yang sudah 

terinfeksi selama 5 tahun. 

“jujur pas saya denger saya positif saya kaget, sempet mikir bakal meninggal 

cepetlah, pokoknya ketakutan. Khawatir dan saya kebingungan harus 

ngapain. Saya kena HIV karena waktu mangkal di daerah pulo gadung jarang 

pake kondom. Sampe akhirnya ada yang ngasih saran saya buat minum obat. 

Saya juga pengen sehat, makanya saya minum obat terus, saya berharap bisa 

sehat terus, kalo rutin minum obat saya yakin bisa sehat. Saya juga 

mengurangi keluar malem. Mengenai penilaian orang saya cuek, saya tau 

saya bencong, saya waria, tapi kan saya engga ngerugiin mereka. Saya 
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berusaha untuk sopan dengan menjaga penampilan saya” (wawancara 

pribadi, R, 12 Januari 2019) 

Dari wawancara diatas diduga “R” menunjukan ciri-ciri individu dengan 

penerimaan diri yang tinggi. Ia mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah 

seorang waria, bertanggung jawab dengan berpenampilan sopan, menyadari penyebab 

ia terinfeksi dikarenakan perilakunya yang beresiko, mampu menerima keadaan 

dirinya yang sekarang, tidak merugikan orang lain menunjukan bahwa ia merasa 

sederajat dengan orang lain, adanya rasa percaya akan kemampuannya, dengan rutin 

mengkonsumsi obat ia merasa yakin dan mampu menjalani hidup. Lingkungannya 

pun memberi ia saran untuk berobat membuatnya memiliki penerimaan diri karena 

dapat dikatakan ia mendapatkan dukungan sosial berupa saran atau informasi dari 

lingkungannya. 

Wawancara lain juga dilakukan peneliti dengan waria berusia 26 tahun yang 

sudah terinfeksi selama 3 bulan. 

“saya terinfeksi sudah tiga bulan. Awal tau saya kena, saya ketakutan, 

ketakutan banget, takut umur saya engga panjang. Saya sempet mikir kenapa 

ini bisa terjadi sama saya. Saya nyesel banget, mungkin karena waktu saya 

kerja saya engga berhati-hati. Saya sempet gak mau cerita karena saya takut 

dan malu. Tapi sekarang saya udah minum obat, terus juga ada temen-temen 

yang sama kaya saya, saya ngga takut lagi, saya pengen sehat juga kaya 

mereka” (wawancara pribadi, V, 16 Desember 2018) 

Wawancara diatas diduga “V” memperoleh dukungan sosial dari teman-

temannya berupa saran sehingga diduga memiliki penerimaan diri yang tinggi 

ditandai dengan menyadari kondisi dan keadaan yang sedang ia hadapi, mau 

mendengaarkan arahan yang diberikan, memiliki keyakinan diri dan optimisnya 

bahwa ia akan sehat dengan obat yang dikonsumsinya, berkurangnya rasa takut ia 

terhadap penolakan menunjukan ia memiliki rasa sederajat dengan yang lain. 

Namun ada juga waria yang belum dapat menerima kondisinya, seperti yang 

diceritakan mba R dan V bahwa ia memiliki teman yang terinfeksi HIV positif tetapi 

tidak mau mendengarkan arahan atau nasihat dari orang lain dan tidak peduli pada 

keadaannya. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu konselor di YSS. Melalui 

wawancara pada 22 April 2019, beliau mengatakan ada sekitar 20% sampai 30% 

waria yang denial pada kondisinya, kurang bertanggung jawab dan menghargai 

dirinya, menunjukan rasa pesimis dan tidak memiliki keyakinan dalam diri untuk 

hidup, tidak tidak mau mendengarkan arahan yang diberikan oleh orang sekitarnya, 

bahkan tidak ada keinginan untuk merubah pola hidupnya. Artinya, waria tersebut 

diduga memiliki penerimaan diri yang rendah.  
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Penerimaan diri memiliki peran penting dalam membantu individu dalam 

menjalani kehidupannya. Rakhmat (dalam Simarmata, 2017) menyatakan bahwa 

penerimaan diri yang negatif atau rendah akan membuat individu hanya melihat 

kekurangan yang dimilikinya. Tingkat penerimaan diri waria diduga akan 

berhubungan dengan dukungan sosial yang diterima oleh waria tersebut. Hal ini 

sejalan dengan yang dikatakan Jersild (1963), bahwa dukungan sosial merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri seseorang. Dukungan sosial 

menurut Sarafino (2002) ialah bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan, ataupun 

bantuan dan sebagainya yang diterima individu dari orang ataupun kelompok lain. 

Dengan adanya dukungan sosial membantu pasien dan keluarga serta teman-teman 

mereka mengatasi penyakit dan membantu pemulihan serta penyesuaian orang 

terhadap penyakit (Sarafino 2011). Bukti lain menunjukan bahwa tingkat dukungan 

mungkin mendorong orang lain untuk menjalani gaya hidup sehat (Broman dalam 

Sarafino, 2011). 

Waria yang diduga memiliki dukungan sosial yang tinggi adalah waria yang 

memiliki teman dengan masalah atau latar belakang yang sama dan adanya 

kepedulian dari rekan mereka yang mempunyai latar belakang yang sama, 

memperoleh perhatian dari segi waktu untuk mengkonsumsi obat, makanan yang 

dikonsumsi, hingga keseharian mereka dan apa saja yang dilakukan mereka, 

memperoleh dukungan dari kelompok sosial seperti dukungan dari Yayasan, tenaga 

kesehatan, dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti pemberian kondom 

gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis, memiliki orang yang bersedia menemani 

untuk memeriksakan kesehatannya, memiliki teman bercerita dan memberikan solusi 

terhadap masalahnya seperti masalah penolakan dan diskriminasi, memperoleh 

informasi tentang pentingnya penggunaan kondom dan kesehatan reproduksi, 

memiliki kelompok dampingan, dan mempunyai hubungan sosial yang akrab dengan 

orang tua, saudara, teman sebaya, atau lingkungan masyarakat. 

 Saat seorang waria yang terindikasi positif HIV/AIDS memiliki teman-teman 

yang peduli terhadap dirinya, keluarga atau lingkungan yang mendukung, mau 

mendengarkan keluhan dan apa saja yang dialami waria tersebut baik duka maupun 

suka, bersedia memberikan bantuan saat waria mengalami kesulitan dan terpuruk, dan 

tetap mau berteman dengan waria meskipun kehidupan mereka atau cara pandang 

waria berbeda dan sering dianggap tidak normal dan memiliki banyak kekurangan, 

maka waria tersebut akan merasa dicintai dengan penuh kasih sayang, merasa ada 

yang peduli dan perhatian padanya, merasa tidak diperlakukan dengan berbeda atau 

dikucilkan, merasa tidak sendiri dan selalu ada yang menemani mereka dalam 

keadaan apapun, merasa tidak terdiskriminasi, berfikir bahwa dirinya mempunyai 

harapan, berfikiran positif tentang masa yang akan datang, serta masih bisa memiliki 
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masa depan. Sehingga akan membuat waria percaya diri, merasa dirinya berharga, 

memiliki keinginan untuk sehat, tetap antusias menjalani kehidupannya, mau 

mengikuti arahan yang diberikan dokter dan konselor, dan memiliki kemauan untuk 

memperbaiki pola hidupnya. Hal ini membuat waria memiliki penerimaan diri yang 

tinggi.  

Sedangkan waria yang diduga memiliki dukungan sosial yang rendah adalah 

waria yang tidak memiliki teman dengan masalah atau latar belakang yang sama dan 

tidak ada rasa peduli antara sesama, tidak memperoleh perhatian baik dari segi waktu 

untuk mengkonsumsi obat, makanan yang dikonsumsi, hingga kegiatan mereka 

sehari-sehari, tidak memiliki dukungan dari kelompok sosial, tidak memiliki teman 

bercerita, kurangnya mendapatkan informasi, tidak tersedianya kelompok dampingan, 

dan tidak memiliki hubungan yang akrab dengan masyarakat.  

Saat waria mengalami isu positif HIV/AIDS tidak memiliki teman-teman 

yang peduli padanya, bahkan keluarga pun enggan peduli padanya, tidak ada orang 

yang membantunya saat dalam keadaan susah atau saat mereka membutuhkan sosok 

yang mereka harapkan, tidak mempunyai seseorang untuk berkeluh kesah tentang apa 

yang sedang mereka alami, dan dijauhkan, oleh teman-teman maupun keluarga dan 

orang disekitarnya, maka waria akan merasa dan berpikir bahwa dirinya tidak 

dipedulikan, tidak berharga di depan orang yang mereka sayang, merasa tidak 

disayangi dan dicintai, dan merasa didiskriminasi. Sehingga akan membuat waria 

yakin dan tidak menghargai dirinya sendiri dengan mengalami putus obat, menjadi 

pesimis dalam menjalani kehidupannya, merasa hidupnya akan sia-sia, tidak ada 

keinginan untuk merubah pola hidupnya, merasa dirinya tidak berharga, merasa 

dirinya berbeda hingga menarik diri dari lingkungan. Sehingga membuat waria 

memiliki penerimaan diri yang rendah. 

Dugaan ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & 

Reza (2013), dengan judul hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri 

pada remaja penderita HIV di Surabaya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

positif signifikan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada remaja 

penderita HIV akibat narkoba di Yayasan Orbit Surabaya. 

Selain itu penelitian lain yang juga dilakukan oleh Sari & Purwaningsih 

(2012), yang berjudul hubungan kebermaknaan hidup dengan penerimaan diri pada 

kaum waria di Yogyakarta menyatakan bahwa kebermaknaan hidup mempunyai 

sumbangan efektif sebesar 16,1% terhadap penerimaan diri. Artinya masih ada 83,9% 

faktor lain dalam pembentukan penerimaan diri, antara lain dari faktor internal seperti 

harapan yang realistis, penyesuaian diri, perspektif diri, kondisi emosi yang baik, 
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serta konsep diri yang stabil, dan faktor eksternal seperti keadaan lingkungan 

masyarakat.  

Dari penjabaran tersebut dapat dikataan bahwa salah satu ciri yang 

mempengaruhi penerimaan diri adalah adanya dukungan sosial yang diberikan. Waria 

menjadi kurang menerima keadannya tanpa adanya dukungan yang diberikan. Oleh 

karena itu, berdasarkan hasil pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada waria 

penderita HIV/AIDS di Yayasan Srikandi Sejati Jakarta. 

1.2. Perumusan Masalah 

 1. Bagaimana dukungan sosial pada waria penderita HIV/AIDS di Yayasan 

Srikandi Sejati Sejati Jakarta? 

 2. Bagaimana penerimaan diri pada waria penderita HIV/AIDS di Yayasan 

Srikandi Sejati Sejati Jakarta? 

 3. Apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri 

pada waria penderita HIV/AIDS di Yayasan Srikandi Sejati Sejati Jakarta? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 

dengan penerimaan diri pada waria penderita HIV/AIDS di Yayasan Srikandi Sejati 

Jakarta. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan 

dan informasi di bidang psikologi, khususnya pada ilmu bidang psikologi sosial dan 

psikologi kesehatan yang mengenai dukungan sosial dan penerimaan diri pada 

ODHA. 

 2. Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi para waria penderita HIV/AIDS mengenai penerimaan diri, dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberi dukungan 

sosial kepada penderita HIV/AIDS, dan dapat membantu Yayasan dalam 

mengembangkan program-program untuk waria.  
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1.4 Kerangka Berpikir 

 Yayasan Srikandi Sejati hadir untuk membantu waria dalam menjalani 

hidupnya sebagai individu yang memiliki pengetahuan, mampu menjalani hidup 

dengan sehat, dan mandiri. Waria  ialah istilah untuk pria yang mengidentifikasikan 

dirinya sebagai seorang wanita dalam bertingkah laku. Waria merupakan individu 

yang identitas gendernya berbeda dengan alat kelamin yang mereka dapatkan saat 

lahir. Karena berbeda mereka banyak mengalami diskriminasi, salah satunya 

diskriminasi pekerjaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya waria akan 

menggeluti pekerjaan di dunia kecantikan seperti salon, dunia hiburan seperti 

pengamen, dan ada juga yang bekerja di dunia prostitusi. Banyak waria yang 

tenggelam dalam pekerjaan prostitusi karena kurangnya keterampilan yang dimiliki 

serta adanya diskriminasi pekerjaan yang membuat waria sulit mendapatkan 

pekerjaan. Sehingga pekerjaan ini membuat waria rentan sekali terhadap penularan 

virus HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh melalui kontak darah atau dengan kontak seksual. 

Dikehidupannya tak jarang waria mendapatkan cibiran dan bahkan penolakan 

dari orang sekitar. Ditambah dengan HIV/AIDS yang diderita, individu tersebut akan 

menghadapi penolakan dan akan dikucilkan. Karena adanya masyarakat yang 

beranggapan HIV/AIDS dapat menular melalui kontak sosial. Sehingga waria 

tersebut malu untuk berinteraksi, merasa terhina, merasa diri berbeda, merasa dirinya 

tidak berguna, meganggap dirinya tidak berharga, tidak memiliki semangat, merasa 

hidupnya tidak ada harapan, dan tidak mampu menerima dirinya. 

Namun, akan berbeda ketika waria yang menderita HIV/AIDS, mendapatkan 

dukungan sosial. Dukungan sosial adalah suatu bentuk kenyamanan, perhatian, 

penghargaan, ataupun bantuan yang diterima individu dari orang atau kelompok lain. 

Seorang waria yang mendapatkan dukungan sosial ialah waria yang memiliki teman-

teman yang perduli terhadap dirinya, mau mendengarkan keluhan waria tersebut, 

bersedia memberikan bantuan saat dibutuhkan, dan tetap mau berteman dengan dia. 

Maka waria akan merasa dicintai, diperdulikan, tidak merasa sendiri, dan berfikir 

bahwa dirinya mempunyai harapan serta masih bisa memiliki masa depan. Sehingga 

waria mampu menerima keadaannya, memiliki keinginan untuk merubah pola 

hidupnya menjadi lebih baik lagi, tidak merasa dirinya berbeda, merasa sederajat, dan 

mampu menerima dirinya atau dikatakan memiliki penerimaan diri tinggi.  

Sedangkan saat waria tidak mendapatkan dukungan sosial adalah waria yang 

tidak memperoleh perhatian, tidak memiliki tempat bercerita, sulit mendapatkan 

informasi dan bantuan. Saat waria mengalami isu positif HIV/AIDS tidak memiliki 

teman-teman yang perduli padanya, tidak ada orang yang membantunya, tidak 
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mempunyai seseorang untuk berkeluh kesah, dan dijauhkan. Maka waria akan merasa 

dan berpikir bahwa dirinya tidak diperdulikan, tidak dicintai, dan merasa kesepian. 

Sehingga membuat waria tidak menghargai dirinya sendiri, menjadi pesimis dalam 

menjalani kehidupannya, merasa hidupnya akan sia-sia, tidak ada keinginan untuk 

merubah pola hidupnya, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya berbeda, sulit 

memandang diri secara objektif atau dikatakan memiliki penerimaan diri yang 

rendah. 

Dari uraian diatas, berikut adalah skema kerangka berpikir dalam penelitian 

ini bisa dilihat pada gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

1.5 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis pada penelitian ini 

adalah ada hubungan yang positif signifikan antara dukungan sosial dengan 

penerimaan diri pada waria penderita HIV/AIDS di Yayasan Srikandi Sejati Jakarta. 

 


