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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Peran Konselor  

Peran (role) didefinisikan sebagai the interaction of expectation 

about a “position” and perception of the actual person in that position. 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Baruth dan Robinson III tersebut 

dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang 

dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain dari posisi konselor 

tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap masalah kliennya.  

Tidak ada satu pun jawaban sederhana yang mampu menerangkan 

bagaimana sebenarnya peran konselor yang layak. Ada beberapa faktor 

yang diperhitungkan dalam menentukan peran konselor, yaitu: tipe 

pendekatan konseling yang digunakan, karakteristik kepribadian konselor, 

taraf latihan, klien yang dilayani, dan setting  konseling. 

Sementara itu, Baruth dan Robinson III mendifinisikan peran 

konselor adalah peran yang inheren ada dan disandang seseorang yang 

berfungsi sebagai konselor. Elemen-elemennya dapat saja berbeda. Hal ini 

tergantung dari setting atau institusi tempat konselor bekerja, akan tetapi 

peran dan fungsinya sama. Selanjutnya, mereka menambahkan bahwa 

konselor memiliki lima peran generik, yaitu: sebagai konselor, sebagai 
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konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer dan 

terakhir sebagai manajer. 

Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat 

menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus dapat menciptakan 

suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Posisi konselor 

sebagai pihak yang membantu, menempatkannya pada posisi yang benar-

benar dapat memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi klien. 

Setiap konselor pada masing-masing pendekatan teknik konseling yang 

yang digunakannya memiliki karakteristik dan peran yang berbeda-beda. 

Hal ini tergantung dari konserp pendiri teori yang dijadikan landasan 

berpijaknya. 

Berikut dijelaskan beberapa peran konselor, yaitu:  

a. Sebagai Konselor 

1) Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal 

2) Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan 

3) Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk 

perubahan dan pertumbuhan. 

4) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. 

b. Sebagai konsultan  

Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang memengaruhi 

kesehatan mental klien. 
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c. Sebagai agen perubahan  

Mempunyai dampak / pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan 

berfungsinya klien (asumsi keseluruhan lingkungan dimana klien harus 

berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mental). 

d. Sebagai prevensi  

Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan coping sebuah terjadi  

(penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana 

untuk memperoleh keterampilan coping  yang meningkatkan fungsi 

interpersonal) 

e. Sebagai manager 

Untuk mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat 

memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah 

dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administratif. 
7
 

 

2. Karakteristik Konselor 

Setelah memahami gambaran seorang konselor secara umum, 

marilah kita lihat beberapa karakteristik konselor efektif yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. Karakteristik inilah yang wajib dipenuhi 

oleh seorang konselor untuk mencapai keberhasilannya dalam proses 

konseling. Kita awali dari pandangan Carl Rogers sebagai peletak dasar 

konsep konseling. Rogers menyebutkan ada tiga karakterisrtik utama yang 

harus dimiliki oleh seorsng konselor, yaitu  congruence, uncondisional 

positive, dan empathy.   

                                                             
7 Namora Lumongga Lubis, Dasar-Dasar Konseling, (Jakarta: Kencana: 2011) hlm 21-33 
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3. Masalah Yang Dihadapi Konselor  

Setiap individu pasti pernah mengalami masalah. Maslah dalam 

kehidupan adalah fenomena yang akan terus terjadi disepanjang sejarah 

hidup manusia. Permasalahan dapat terjadi dari dalam dan luar diri 

manusia. Emosi yang tidak stabil ditambah lagi dengan kesalahan dalam 

mempersepsikan tindakan orang lain meripakan contoh kecil yang dapat 

menimbulkan permasalahan besar.  

Ada hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini konselor, 

sekalipun menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam praktik 

konselingnya adalah manusia biasa yang juga dapat berhadapan dengan 

masalah. Sebagai individu dan makhluk sosial, adakalanya konselor 

mengalami fluktuasi emosi yang tidak stabil. Apabila hal ini tidak 

mendapatkan penanganan yang tepat oleh konselor sendiri, maka konselor 

tidak akan dapat menjalani proses konseling secara maksimal.  

Menghadapi klien dalam berbagai macam karakteristik sifat yang 

menyertainya kadang kala menimbulkan permasalahan bagi konselor. 

Seorang konselor yang efektif harus cepat tanggap dalam menyikapi hal 

ini. 
8
 

4. Resistensi Konselor  

Resistensi merupakan suatu bentuk penolakan atau ketidakinginan 

untuk melakukan suatu hal tertentu  yang akhirnya menyebabkan individu 

sama sekali tidak ingin terlibat. Jadi disimpulkan bahwa resistensi 

                                                             
8 Namora Lumongga Lubis, Dasar-Dasar Konseling, (Jakarta: Kencana: 2011) hlm 34 
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konselor adalah ketidak inginan konselor untuk melibatkan diri secara total 

dalam menangani permasalahan klien. Apabila hal ini dibiarkan terus – 

menerus tanpa ada upaya dari konselor untuk mengatasinya, maka proses 

konseling akan terganggu dan menyebabkan klien dapat terjangkit pada 

resistensi yang sama.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya resistensi 

konselor, hal ini dinyatakan oleh Willis yang membaginya kedalam tiga 

faktor, yaitu:  

a. Kecemasan. 

b. Konselor mengalami frustasi dan konflik. 

c. Konselor yang terbiasa memerintah, menasehati, dan mengatur.   

Konselor yang terlalu dini melakukan resistensi pada pelaksanaan 

konseling akan menyebabkan perasaan tidak nyaman dan perasaan tidak 

mendapat penerimaan pada diri klien. Hal ini akan berdampak lebih buruk 

pada klien dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah dan memiliki 

konsep diri yang rendah.
9
 

a. Pengertian Human Immuno-deficiency Virus (HIV) 

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh 

manusia  dan kemudian menimbulkan AIDS. Virus ini menyerang 

organ-organ vital sisstem kekebalan tubuh manusia, seperti sel T4 

CD4+ makrofa, dan sel dendritik
10

 

                                                             
9 Namora Lumongga Lubis, Dasar-Dasar Konseling, (Jakarta: Kencana: 2011) hlm 45 
10

 M. Fahli Zatrahadi, Konseling Kesehatan Reproduksi, (Pekanbaru: Riau Creatif 

Multimedia, 2016), hlm. 42. 
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HIV adalah singkatan dari Human Immuni-deficiency yaitu 

virus yang menyeerang sistem kekebalan tubuha manusia, sedangan 

AIDS (Acquired Immunodefyciency Syndrome adalah kumpulan 

gejala gejala penyakit yang diakibatkan masuknya virus HIV yang 

menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan orang yang 

terkena AIDS disebut dengan ODHA yaitu orang dengan HIV/AIDS, 

dan orang yang tinggal dengan bersama ODHA disebut  Orang Hidup 

dengan HIV/ AIDS (OHIDHA)
11

 

HIV adalah virus RNA yang termasuk dalam famili 

Retroviridae subfamili lentivirinae. Retrovirus mempunyai 

kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA penjamu untuk 

membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang 

panjang.
12

 

HIV adalah virus (salah satu jasad renik) penyebab penyakit 

yang sangat ganas, hanya menyerang manusia dan setelah kekebalan 

tubuh menurun, akan timbul berbagai macam penyakit penyerta 

(infeksi opportunistik) infeksi-infeksi tersebut memanfaatkan sistem 

kekebalan tubuh yang melemah. HIV dapat menyebabkan rusaknya 

sitem kekebalan tubuh karena virus HIV membutuhkan sel-sel 

kekebalan kita untuk berkembang.  

                                                             
11 Nana Noviana, catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS, (Jakarta: Trans 

Info Media, 2002), hlm. 01. 
12

 M. Fahli Zatrahadi, Konseling Kesehatan Reproduksi, (Pekanbaru: Riau Creatif 

Multimedia, 2016), hlm.42.  
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Secara ilmiah sel kekebalan tubuh kita akan dimanfaatkan, bisa 

diibaratkan seperti mesin fhotocopy. Namun virus ini akan merusak 

mesin fhotocopynya setelah mendaapatkan hasil copy virus baru dalam 

jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel kekebalan 

kita habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak.
13

 

HIV dikatakan virus berbahaya karena merusak sistem 

kekebalan tubuh. Belum ada obat untuk menyembuhkan, yang ada 

memperlambat penyebaran virus tersebut. Obat memperlambat 

penyebaran virus dikonsumsi secara rutin, tepat waktu dan jangka 

panjang.
14

 

Berdasarkan data UNAIDS (2008)  67 % infeksi HIV dunia 

terdapat di Sub-Afrika. Dari 2,7 juta kasus baru pada tahun 2008, 68 % 

terdapat pada orang dewasa. Sebesar 6,4 % prevalensi HIV terdapat 

pada perempuan. Berdasarkan data Ditjen PP dan PL Depkes RI 

(2009), terdapat 19.973 jumlah kumulatif kasus AIDS dengan 49, 07 % 

terdapat pada kelompok 20-29 tahun, 30,14 % pada kelompok 30-39 

tahun.
15

 

Infeksi virus HIV pada saat ini telah banyak mengenai semua 

golongan masyarakat, baik kelompok masyarakat yang mempunyai 

risiko tinggi maupun masyarakat umum.  Masyarakat yang mempunyai 

risiko tinggi adalah pengguna narkoba suntik, kelompok masyarakat 

                                                             
13 Sunaryo, dkk, Modul Kesehatan dan Lingkungan Madrasah, (Jakarta: LAPIS-Learning 

Assistance Program for Islamic School, 2010), hlm. 21. 
14

 Zulfan Saam, Psikologi Konseling, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 137 
15

 M. Fahli Zatrahadi, Konseling Kesehatan Reproduksi, (Pekanbaru: Riau Creatif 

Multimedia, 2016), hlm. 48 
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yang melakukan promiskuitas (hubungan seksual dengan banyaka 

mitraseksual) misalnya WPS (wanita penjaja seksual). 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan HIV 

menjadi AIDS adalah usia pada sat infeksi. Orang yang terifeksi HIV 

pada usia muda biasanya lambat menderita AIDS, dibandingkan jika 

terifeksi pada usia lebih tua. Dalam Adisasmito (2007), risiko transmisi 

transplasental yaitu transmisi dari ibu kepada bayi/janinnya saat hamil 

atau saat melahirkan adalah 50 % yaitu apabila seorang ibu pengidap 

HIV melahirkan anak, maka kemungkinan anak tertular HIV. Namun 

demikian, jika sang ibu memiliki akses terhadap terapi anti retrovirus  

dan melahirkan dengan cara bedah caesar, tingkat penularannya hanya 

1 %. 

Petugas kesehatan yang terluka oleh jarum suntik atau benda 

tajam lainnya yang mengandung darah yang terinfeksi virus HIV, 

mereka dapat menderita HIV/AIDS, angka serokonversi mereka ≤ 0,5 

%. 

b. Sejarah HIV/AIDS  

Nana (2013: 03 ) kasus yang paling awal infeksi HIV 

ditemukan dalam darah . sampel diambil tahun 1959 dari seorang pria 

di Khinshasa, Republik DemokratikKongo. sanpel yang menunjukkan 

bahwa HIV ada lebih dari dua dekade sebelum laporan CDC pertama. 

AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 oleh pusat 
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pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikatdi diagnosis 

dengan AIDS selama 25 tahun pertama.  

Lebih dari setengah juta orang di Amerika Serikat meninggal 

karena AIDS selama seperempat abad pertamaepidemic, dan lebih dari 

400.000 orang Amerika saat hidup dengan AIDS. Pada 2006, lebih dari 

50.000 orang Amerika telah menjadi HIV+. Namun, AIDS bukan 

hanya menjadi epidermis di Amerika Serikat. Penyakit adalah Penyakit 

ditemukan di Negara seluruh dunia. 

Tahun 2007, menurut data yang dikumpulkan oleh Amerika 

bersama program HIV/ AIDS, 33 juta orang hidup dengan infeksi HIV, 

hampir 3 juta orang menjadi terinfeksi HIV dan 2 juta orang 

meninggal. Kasus HIV/ AIDS di Indonesia dilaporkan pertama kali 

pada tahun 1987 di Bali, dan sampai akhir tahun 2003 jumlah kasus 

yang dilaporkan sebanyak 4.091. Jumlah kasus terbanyak dilaporkan 

dari DKI Jakarta, disusul Papua, Jawa Timur, Riau (Batam) dan Bali.  

 

c. Cara penularan HIV 

Cara penularan HIV yang diketahui dan diakui hingga saat ini 

adalah melalui hubungan seksual (homo maupun heteroseksual), darah 

(termasuk penggunaan jarum suntik) dan transplansental/ perinatal 

(dari ibu ke anak yang akan lahir). Ada 5 unsur yang perlu 

diperhatikan pada penularan suatu penyakit yaitu: sumber infeksi, 

vehikulum/ media perantara, hospes yang rentan, tempat keluar atau 

tempat masuk pada hospes baru. Pada infeksi HIV/ AIDS, sumber 
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infeksi adalah penderita AIDS  dan pengidap HIV. Berbagai cairan 

tubuh yang dapat bertindak sebagai penularan HIV aadalah semen (air 

mani), cairan vagina (serviks), air susu ibu, air mata, saliva dan 

sebagainya. Oleh karena itu, setiap orang dianggap rentan terhadap 

infeksi HIV tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku dan 

sebagainya.
16

 

Tempat keluar HIV dari sumber infeksi adalah alat genital 

(semen, cairan vagina/ serviks), melalui kulit/mukosa yang luka 

(darah). 

1) Transmisi Seksual 

Hubungan seksual  (penetrative sexual intercourse) baik 

vaginal atau oral merupakan cara tranmisi yang paling sering 

terutama pada pasangan seksual yang menerima ejakulasi semen 

pengidap HIV. Diperkiran ¾ dari jumlah pengidap HIV didunia 

mendapatkan infeksi dengan cara ini. HIV dapat ditularkan melalui 

hubungan seksual dari pria-wanita, wanita-pria, dan pria-pria. 

Pada hubungan seksual ano-genital, yang dilakukan oleh 

pria homoseksual, mukosa rektum mudah menagalami luka karena 

lapisan mukosa tipis dan tidak dipersiapkan untuk hubungan seks 

seperti halnya dinding vagina. Karena itu hubungan seks ano-

genital merupakan perilaku seksual yang  berisiko tinggi untuk 

                                                             
16 Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 465. 
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terjadinya penularan HIV. Di AS lebih dari 50% pria homoseks di 

daerah urba tertular HIV melalui hubungan seks ano-genital. 

Transmisi HIV melalui hubungan heteroseksual dapat 

terjadi dari pria-wanita maupun sebaliknya. Di negara-negara 

Afrika kebanyakan pengidap HIV/AIDS mendapatkan infeksi 

melalui hubungan heterokseksual. Data yang ada menunjukkan 

bahwa transmisi dari pengidap HIV/AIDS kepada wanita 

pasangannya lebih sering terjadi dibandingkan wanita pengidap 

HIV kepada pria pasangannya.
17

 

Suatu penelitian yang mempelajari secara rinci mengenai 

transmisi HIV melalui hubungan heterokseksual, melaporkan 

bahwa 10 wanita pasangan seks telah terinfeksi HIV yang berasal 

dari 55 pria pengidap HIV (18%) dan hanya 2 pria pasangan seks 

terinfeksi HIV dari 25 wanita pengidap HIV (18%). Data juga 

menunjukkan bahwa di negara-negara barat, 1 dari 3 wanita 

penderita AIDS mendapat infeksi melalui hubungan heteroseksual. 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-A’raaf ayat 81: 

                         

     

 

 

                                                             
17 Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 465. 
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Artinya: “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk   

memuaskan nafsumu, bukan kepada wanita, malah 

kaum ini kaum yang melampaui batas”.
18

 

Ayat diatas menjelaskan tentang perbuatan yang dapat 

menyebabkan penularan HIV yaitu homoseksual yaitu hubungan 

seksual yang dilakukan dengan sejenis.  

2) Transmisi Non Seksual 

Transmisi dapat terjadi melalui transfusi darah/ produk 

darah, jarum suntik/ alat tusuk yang dapat melukai kulit dan lewat 

plasenta dari ibu pengidap HIV kepada bayi dalam kandungan. 

Transmisi melalui transfusi darah/ produk darah telah di 

deteksi di negara-negara barat sebelum tahun 1985 dan di negara-

negara berkembang terutama Afrika yang sampai saat ini 

umumnya belum melakukan pemeriksaan/ donor darah  terhadap 

HIV. Penularan HIV melalui produk darah juga terjadi di negara 

yang mendapatkan produk darah dari negara barat, terutama pada 

penderita homofilia. 

Transmisi HIV/AIDS non seksual lewat jarum suntik 

banyak terjadi di negara barat pada kelompok penyalah guna 

narkotika/ obat bius yang menggunakan jarum suntik yang tidak 

steril  dan dipakai bersama. Penularan dapat berlangsung akibat 

terjadi perpindahan  sejumlah kecil darah yang tertinggal pada 

jarum  dari satu orang ke orang lai. Di AS, jumlah penderita 

                                                             
18

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 

hlm. 234. 
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HIV/AIDS pada kelompok penyalahguna obat bius/ narkotika 

menempati  urutan kedua  sesudah kelompok homoseksual. 

Transmisi non seksual juga dapat terjadi pula pada petugas 

kesehatan yang merawat penderita HIV/ AIDS dan petugas 

laboratorium yang menangani spesimen cairan tubuh yang berasal 

dari penderita. Penularan terjadi karena tertusuk jarum suntik yang 

sebelumnya digunakan penderita (need stick injury) atau kulit/ 

mukosa yang terkena cairan tubuh (darah) penderita. 

Transmisi non seksual juga dapat terjadi pada 

transplansental/ perinatal dari ibu pengidap kepada bayi sebelum, 

saat dan dekat sesudah dilahirkan. Kebanyakan bayi baru lahir 

dengan HIV/ AIDS mendapat infeksi dari ibu pengidap HIV  

selama masih dalam kandungan. Penelitian membuktikan bahwa 

HIV dapat menembus plasenta sehingga menyebabkan infeksi pada 

janin dalam kandungan yang berumur sedikitnya 20 minggu. 

Diperkirakan resiko penularan HIV pada bayi dari ibu  pengidap 

HIV lebih dari 50%. Penularan HIV melalui air susu ibu kepada 

bayi yang disusui oleh ibu pengidap HIV secara teoritis memang 

bisa, karena HIV kadang-kadang dapat di isolasikan dari air susu 

ibu.
19

 

 

 

                                                             
19 Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.467-468 
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d. Gejala Infeksi HIV 

Infeksi HIV dapat menyebabkan beberapa jenis kelainan yaitu: 

1) Infeksi Akut HIV 

Pada seseorang yang baru terinfeksi HIV, timbul gejala 

tidak khas dalam 6 minggu pertama, berupa demam, rasa letih, 

sakit pada otot dan sendi, sakit menelan  dan pembesaran kelenjar 

getah  bening. Ada juga yang disertai gejala meningitis aseptik 

berupa demam, sakit kepala, kejang-kejang dan kelumpuhan syaraf 

otak. Pemeriksaan cairan otak menunjukkan sel mononuklear, 

pleositosis, dan peningkatan kadar protein. Gejala infeksi akut HIV 

biasanya sembuh sendiri. 

2) Ensefalopati HIV 

Ensefalopati HIV adalah gangguan kognitif dan/atau 

gangguan fungsi motorik yang mengganggu kegiatan sehari-hari. 

Gejala ini disertai dementia progresif, yang diawali dengan 

kebingungan. Kadang-kadang juga disertai dengan kelemahan otot, 

perubahan kepribadian, dysanthria yang bersifat sementara. 

Dementia bervariasi dari mudah lupa, sampai bingung, 

disorientasi, halusinasi, psikosis, stupor dan koma. Sekali-kali juga 

dijumpai gangguan keseimbangan sewaktu berjalan. Pada anak-

anak, gejalanya berupa gangguan perkembangan perilaku yang 

progresif.  
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3) Mielopati Vakuoler 

Kelainan ditemukannya pada susunan syaraf bagian lateral 

dan posterior daerah torakal. Kelainnya berupa degenerasi spongi 

dan kehilangan mie-lin yang serupa dengan gambaran defisiensi 

berat vitamin B12. Gejala kliniknya berupa inkotinensia dan 

kelemahan otot tungkai. Kadang-kadang juga paraparesis, ataxia 

dan spastisitas. 

Gejala HIV wasting syndrome adalah penurunan berat 

badan lebih dari 10%, diare kronik lebih dari 2 kali sehari selama 

paling sedikit satu bulan, kelelahan, dan panas lebih dari satu bulan 

yang hilang timbul atau terus menerus. Di Afrika sindroma ini 

dikenal sebagai slim’s disease. 

Infeksi HIB dapat dibuktikan dengan pemeriksaaan 

antibodi terhadap HIV, pemeriksaan antigen HIV atau biakan 

virus. Seseorang yang mempunyai antibodi terhadap HIV, tidak 

berarti kebal terhadap HIV, tetapi justru berarti ada HIV dalam 

tubuhnya. 
20

 

e. Proses Perkembangan HIV dalam Tubuh Manusia 

Salah satau fakta terpenting mengenai virus HIV adalah bahwa 

ia hanya memasuki sebagian, tidak seluruh, sel tubuh manusia. Target 

utamanya adalah sel T penolong, yang merupakan elemen paling 

efektif pada sistem pertahanan. Di antara berbagai jenis sel, virus 

                                                             
20 Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.480. 
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memilih sel sistem pertahanan tubuh yang paling menguntungkan 

baginya dan hal ini menyebabkan perusakkan tubuh manusia. 

Ketika sel T, elemen vital dari sistem pertahanan tertangkap, 

sistem pertahanan kekurangan tim pemikirnya, dan tak lagi mengenali 

musuh. Ini umpama taktik peperangan yang cerdas. Pasukkan tanpa 

komunikasi yang efektif dan tanpa sistem intelegensia dapat dikatakan 

telah kehilangan kekuatam utamanya.
21

 

Antibodi yang diproduksioleh tubuh manusia tak 

membahayakan virus AIDS. Memang pasien AIDS terus memproduksi 

antibodi, tetapi tak lagi efektif tanpa adanya sel T. 

Pada tahap kedua, virus harus mengikatkan dirinya kepada sel 

lain yang sudah ditetapkannya menjaddi target. Prosedur ini sama 

sekali tidak sulit bagi virus AIDS. Nyatanya virus ini berikatan dengan 

sel ini seperti kunci dengan lubangnya. 

Pada tahap ketiga, virus HIV melakukan serangkaian proses 

menakjubkan yang akan menjaminnya berumur panjang.
22

 

Virus HIV adalah retrovirus. Artinya, gennya hanya  

mengandung RNA, tanpa DNA. Tetapi sebuah retrovirus memerlukan 

DNA supaya tetap hidup. Untuk tetap menyediakan DNA, virus ini 

menggunakan asam nukleat dari sel tuan rumah dan mengonversikan 

RNA-nya menjadi DNA dengan bantuan sebuah enzim yang disebut 
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“reserve transcriptase”, yang berarti ia akan membalikkan prosesnya. 

Lalu ia menempatkan DNA ini pada DNA yang ditemukan di inti sel 

tuan rumahnya. Ketika sel ini membelah diri, demikian pula virus HIV. 

Virus HIV ini pada akhirnya akan mencoba untuk mengalahkan 

seluruh tubuh. 

Pada tahap keempat. Virus HIV awal dan replikanya ingin 

meninggalkan sel tuan rumah mereka dan ingin menduduki sel lain 

serta memfasilitasi prosesnya. Dan berkembang secara alamiah dan 

membran sel T yang telah diduduki tidak kuat menanggung tekanan 

dari proses multiplikasi sehingga ia bolong-bolong, memungkinkan 

virus HIV untuk keluar dari sel untuk mencari sel tuan rumah lainnya. 

Setelah virus HIV bertambah jumlahnya, dia juga membunuh sel T 

tuan rumahnya. Virus HIV sepenuhnya mengalah sistem kekebalan 

tubuh manusia.
23

 

Konseling HIV/AIDS merupakan suatu dialog antara petugas 

konseling (Konselor) dengan klien untuk meningkatkan kemampuan 

klien dalam memahami HIV/AIDS beserta resiko dan konsekuen 

terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang disekitarnya.  

f. Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS 

Pencegahan adalah melakukan suatu upaya agar sesuatu yang 

diprediksi terjadi tidak dapat terjadi. adapun langkah pencegahan 

HIV/AIDS sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 peraturan daerah 
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nomor 4 tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan 

HIV/AIDS dilakukan melalui cara :  

1) Meningkatkan iman dan takwa 

2) Tidak melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan 

yang sah 

3) Setia pada pasangan tetap dan atau tidak melakukan sek bebas 

4) Menggunakan Kondom pada setiap kontak seksual berisiko tertular 

HIV/AIDS 

5) Transfusi dara yang terbebas dari HIV/AIDS 

6) Melaksanakan Universal Precaution Standart (kewaspadaan 

umum) bagi tata laksana kesehatan 

7) Pemakaian alat suntik sekali pakai bagi para pengguna Napza 

suntik 

8) Bagi Ibu ODHA agar memakan ARV dan melahirkan dengan 

operasi Caesar dan tidak menyusui 

9) Memberikan informasi HIV/AIDS dengan benar 

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, 

menghadapi atau mengatasi suatu keadaan. Penanggulangan 

merupakan suatu rancangan semacam program kerja yang sistematis, 

berdayaguna untuk meminimalisir penyebab HIV/AIDS. sedangkan 

untuk penanggulangan HIV/AIDS dijelaskan pada pasal 6 ayat 3 yang 

berbunyi :  
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1) Mendorong dan melaksanakan konseling pemeriksaan HIV/AIDS 

secara sukarela 

2) Memberikan layana kesehatan yang spesifik 

3) Melaksanakan Skrining yang standar terhadap IMS dan AIDS 

4) Melaksanakan Pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat 

yang berpotensi menularkan HIV/AIDS 

g. Penanganan  

1) Pemberian konseling 

2) Pemberian antibiotik 

3) Pemberian analgetik dan antipiretik jika perlu 

4) Pengobatan harus dilakukan bersama dengan pasangan agar 

tuntas
24

 

 

B. Kajian Terdahulu  

1. Adi Sucipto program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro dengan judul “Hubungan Pengetahuan Tentang 

HIV/AIDS Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apa hubungan Pengetahuan Tentang 

HIV/AIDS Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja.  

2. Ratih Nur Aisah program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan Judul “Kondisi Mental Penderita HIV/ AIDS di Klinik 
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Layanan Konseling VCT Mekarsari DKAP PMI Riau”. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi mental penderita HIV/ 

AIDS di klinik layanan konseling VCT Mekarsari DKAP PMI Riau. 

Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa penelitian seperti yang 

diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan 

penulis dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Penderita 

HIV/AIDS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru” 

belum pernah diteliti. Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dari segi judul 

tentang penderita HIV/AIDS. namun dari segi subjek, objek dan lokasi 

penelitian ini berbeda, yaitu penelitian ini dilakukan pada penderita 

HIV/AIDS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan berbagai faktor yang identifikasikan sebagai masalah 

penting. Dalam penelitian ini melihat bagaimana peran konselor dalam 

menangani penderita HIV/AIDS di lembaga pembinaan Khusus anak (LPKA) 

Pekanbaru. 
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Gambar. II. 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Peran konselor 

1. Sebagai konselor  

2. Sebagai konsultan  

3. Sebagai agen 

perubahan  

4. Sebagai prevensi  

5. Sebagai manager 

1. Melakukan proses konseling 

2. Mampu bekerja sama dengan 

orang lain  

3. Sebagai sarana untuk 

memperoleh keterampilan 

4. Mampu berinteraksi dengan 

kelompok lain / orang lain 
 


