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A. Hasil Penelitian 

Dinamika resiliensi ODHA yang terjadi pada subjek E, P, dan T 

melalui sebuah proses awal atau tahap awal yang sama yaitu ketiga 

subjek terdiagnosis HIV/AIDS. Tahap awal yang mereka lalui yaitu 

kondisi menurun, E yang terdiagnosis HIV/AIDS ditahun 2005, P 

terdiagnosis HIV/AIDS ditahun 2014 bulan Agustus, dan T ditahun 

2014 bulan Juli. Kondisi awal ketiga subjek saat terdiagnosis 

HIV/AIDS yaitu lemah dan tidak berdaya karena akibat dari virus 

HIV/AIDS yang perlahan menggerogoti tubuh mereka. Namun proses 

penderitaan dan cara menghadapi masalah yang sedang mereka alami 

berbeda-beda. E mengalami sebuah gejala dari virus HIV yaitu 

terinveksi TBC, tumbuh jamur dibagian kewanitaan, keputihan yang 

tidak normal, berat badan turun drastis, dan CD4nya rendah. E juga 

mengalami kerusakan fisik akibat tidak cocok dengan ARV yang di 

konsumsinya hingga mengakibatkan kulit tubuhnya mengelupas dan 

panas seperti terbakar, kuku-kuku jari kaki dan tangan lepas, rambut 

rontok, mulut dan mata menjadi tebal. E juga harus kehilangan anaknya 

yang masih usia hitungan bulan karena terinveksi HIV/AIDS yang 

tertular dari E sendiri. 

Subjek kedua yaitu P juga terinfeksi TBC, berat badan turun, flu, 

demam, dan diare. P juga sempat tidak cocok dengan ARV yang 

dikonsumsinya, membuatnya menjadi insomnia, dan membuatnya 

semakin stres, mudah marah jika P sedang memiliki banyak masalah. 

Subjek ketiga yaitu T awal penderitaan yang dialaminya, dia 

terinveksi TBC, diare, berat badan turun drastis, dan demam. T juga 
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mengalami keticak cocokan dengan ARV yang dikonsumsinya yaitu 

membuatnya menjadi anemia hingga harus melakukan transfusi darah. 

Ketiga subjek sempat mengalami penolakan akan kondisi dan 

statusnya sebagai ODHA. Terkadang ketiga subjek masih berfikir 

tentang apa yang telah mereka alami “kenapa harus aku yang menderita 

sakit ini?”, “kenapa bukan orang lain diluar sana yang nakal-nakal 

kelakuannya?”, “aku ini hanya korban!.” Namun mereka hanya pasrah 

atas apa yang sudah terjadi, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi 

ataupun menyangkal apa yang sudah terjadi kepada hidup mereka. 

Ketiga subjek setelah didiagnosis, mereka langsung melakukan 

pengobatan meskipun masih dalam kondisi fisik dan psikis yang sangat 

lemah. Awal terdiagnosis sebelum kondisinya membaik E menjalankan 

pengobatan dengan suami pertamanya, mertuanya dan kakak-kakak 

iparnya dibeberapa rumah sakit di Jakarta. P sendiri setelah diberikan 

penjelasan oleh pendampingnya bahwa pengobatan untuk HIV/AIDS 

tidak dipungut biaya atau gratis sudah ditanggung oleh pemerintah, 

maka membuatnya sedikit lega dan mau melakukan pengobatan. 

Sedangkan T awal terdiagnosis dia mau melakukan pengobatan, namun 

tidak di rumah sakit yang ada di Grobogan. T mau menjalankan 

pengobatannya di rumah sakit Karyadi Semarang, karena dia tidak mau 

lingkungannya mengetahuinya. 

Subjek P dan T telah mengalami stigma dan diskriminasi dari 

lingkungannya, hanya E yang merasa tidak pernah mengalami 

diskriminasi dan stigma dari lingkungan. P mendapat stigma dan 

diskriminasi dari keluarganya sendiri yaitu dari kakak-kakaknya, meski 
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mereka hanya mengetahui bahwa P sakit TBC bukan HIV/AIDS. P 

merasa sangat sakit hati, namun dia hanya pasrah dan mencoba berfikir 

positif. T mengalami stigma dan diskriminasi dari salah satu keluarga 

suaminya yang memang dari awal tidak menyukai T, hingga saat T 

terdiagnosis keluarga suaminya semakin menjelek-jelekan T. Kondisi T 

yang belum pulih karena terkejut telah terinveksi HIV/AIDS, T juga 

harus dihadapkan kembali dengan situasi yang menyakitkan yaitu, dia 

dikeluarkan dari tempat kerjanya. 

Tidak hanya kemampuan untuk berfikir ke arah yang positif, 

namun ketiga subjek juga melakukan usaha yang membuat mereka 

tetap pada kondisi bertahan. Awal terdiagnosis yang dirasakan ketiga 

subjek saat itu, mereka hanya pasrah kepada Tuhan. Namun setelah 

mendapatkan dukungan dari faktor individu, keluarga dan lingkungan, 

ketiga subjek perlahan mau menerima statusnya dan melakukan 

pengobatan. Ketiga subjek juga rajin melakukan kontrol ke dokter, 

mereka rutin meminum obat ARV. Ketiga subjek juga sering mengikuti 

pertemuan sosialisasi untuk ODHA, mereka juga berusaha mencari tahu 

informasi mengenai HIV/AIDS secara luas. 

Ketiga subjek yang telah mencapai kondisi pulih namun mereka 

juga sudah mampu memahami dirinya sendiri dan orang lain. 

Kemampuan memahami diri sendiri yang sudah dilakukan oleh diri 

individu masing-masing. Subjek E mampu memahami dirinya sendiri 

saat dirinya sudah terdiagnosis HIV/AIDS. E mampu menerima 

kekurangan yang ada pada dirinya yaitu saat dirinya lemah dan sering 

sakit-sakitan E mencoba tetap pasrah dan berusaha untuk 
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menyembuhkannya. Kemampuan E untuk memahami orang lain meski 

dalam kondisinya yang masih dibilang lemah karena terdiagnosis 

HIV/AIDS, E berusaha untuk segera sembuh dan mampu melakukan 

aktivitas seperti orang pada normal, dan tidak mau teru-terusan 

merepotkan mertua dan kakak-kakak iparnya. 

Subjek P memiliki kemampuan memahami dirinya sendiri dan 

orang lain. P mampu memahami dirinya sendiri saat awal terdiagnosis 

HIV/AIDS, dia mampu menerima kondisi dan statusnya, juga mau 

segera melakukan pengobatan. Kemampuan P tersebut adalah usahanya 

agar mampu sehat kembali meski dia sudah tahu tentang HIV/AIDS 

yang belum ada obtanya untuk menyembuhkan secara total. Namun 

setidaknya P mampu bangkit dari keterpurukannya saat itu dan tidak 

sakit-sakitan lagi. P juga memahami dirinya bahwa dia harus mampu 

mengontrol emosinya saat menghadapi masalah lain dalam hidupnya, 

apa lagi dalam kondisinya saat ini P harus pandai mengontrol dan 

memahami dirinya sendiri, agar dia tidak menjadi semakin stres dan 

depresi. Kemampuan P memahami orang lain yaitu, saat awal 

terdiagnosis HIV/AIDS perasaan awal yang muncul pada P saat itu dia 

merasa khawatir dan takut jika beban biaya pengobatannya akan 

membuat keluarganya menjadi terbebani. P tidak mau jika hal tersebut 

terjadi, karena dia merasa ekonomi kelurganya pas-pasan, apa lagi 

harus menanggung biaya pengobatannya. 

Kemampuan memahami diri sendiri yang sudah dilakukan oleh 

subjek T tidak jauh beda dengan subjek E dan P yaitu, T juga berusaha 

untuk bangkit dari keterpurukannya. T memahami akan kekurangan dan 
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kelebihan pada dirinya, T memahami bahwa dirinya lemah dan mudah 

sakit-sakitan hingga akhirnya dia terdiagnosis HIV/AIDS. Kondisinya 

yang semakin lemah, namun dia tetap mencoba pasrah dan tabah. T 

merasa bahwa dirinya mampu bangkit dari keterpurukannya dan 

mampu kembali melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. 

Kemampuannya untuk memahami orang lain yaitu, saat awal subjek 

terdiagnosis HIV/AIDS, dia tidak mau memberitahukan kondisinya 

kepada anaknya yang sedang hamil muda. T tidak mau jika anaknya 

menjadi khawatir dengan kondisinya, T merasa anaknya harus menjaga 

kehamilannya dengan baik dan tidak boleh banyak fikiran. Maka T 

tidak ingin anaknya mengetahui kondisi dan statusnya sebagai ODHA. 

T juga tidak ingin merepotkan keluarganya karena kondisi dan 

statusnya sebgaai ODHA, maka dia memiliki untuk bekerja lagi sebagai 

pendamping ODHA. 

Ketiga subjek juga memiliki kemampuan untuk memahami 

orang lain saat mereka telah menjadi pendamping ODHA. Mereka telah 

mampu memahami kekurangan dan kelebihan pada pasiennya. Mereka 

merasa empati kepada pasien-pasien ODHA, mereka merasa bahwa 

posisi yang sedang dialami pasien ODHA barunya sama dengan apa 

yang mereka rasakan, meski kondisi mereka saat ini sudah mampu 

resiliensi. 

Ketiga subjek memiliki kemandirian dalam menghadapi situasi 

dalam hidup mereka. Subjek E tidak mau memberitahukan kondisi dan 

statusnya kepada keluarga kandungnya, karena dia tidak mau 

keluarganya terutama ayahnya khawatir dengan kondisinya. E takut jika 
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sakit asma ayahnya kambuh, karena terkejut dengan kondisi dan 

statusnya. Maka E menyembunyikan dan tidak menceritakan kepada 

keluarga kandungnya. 

Subjek P juga tidak ingin menceritakan secara detail kembali 

kepada keluarganya mengenai kondisi dan statusnya. Pihak rumah 

sakit, pendamping, dan P sendiri sudah menjelaskan semuanya tentang 

kondisi P kepada keluarganya, namun keluarga P tetap tidak paham 

dengan kondisi P sebenarnya. Keluarga P hanya mengetahui P sakit 

TBC, yang membuat P mendapatkan diskriminasi dan stigma dari 

kakak-kakaknya. Namun P tetap sabar dan menerima perlakukan 

kakak-kakaknya, dia merasa sudah pulih dari keterpurukannya dan 

sudah jarang sakit-sakitan karena ARV. Maka dia tidak perlu lagi 

menjelaskan lebih detail tentang HIV/AIDS kepada keluarganya. 

Subjek T juga merasakan hal tersebut, dia yang tidak 

memberitahukan kondisinya kepada anaknya yang nomor 2, meski 

dirinya dan semua anak-anaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. 

Namun T tetap mencoba menutupinya, meski cucunya sudah lahir dia 

tetap tidak mau memberitahukan kondisi dan statusnya. 

Ketiga subjek telah memiliki hubungan yang baik dengan orang-

orang disekelilingnya. Saat awal terdiagnosis hubungan E sangat baik 

dengan keluarga suami pertamanya, hingga suaminya meninggal E 

tetap menjalin hubungan baik dengan mertua dan kakak-kakak iparnya. 

Hubungan E dengan pihak medis seperti, perawat, dokter, dan 

pendampingnya sangat baik, E terbuka akan kondisi dan statusnya. E 

juga menceritakan riwayatnya dan suaminya kepada pihak medis dan 
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pendampingnya. Hingga E sudah mampu bangkit dari keterpurukannya 

dan mengenal suami keduanya, E juga terbuka akan status dan 

kondisinya. Hubungan E dengan keluarga kandungnya juga sangat baik, 

meski keluarganya tidak mengetahu kondisi dan statusnya sebagai 

ODHA, namun mereka tahu akan pekerjaannya sebagai pendamping 

ODHA. Subjek P juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, 

pihak medis, dan pendampingnya. Awal terdiagnosis P mengijinkan 

pihak rumah sakit memberitahukan kondisinya yang terdiagnosis 

HIV/AIDS kepada keluarganya. Lalu P juga menceritakan masa lalunya 

kepada pendampingnya, kenapa dia sampai terinveksi HIV/AIDS. 

Namun P hanya menceritakan tentang kondisi dan statusnya kepada 

orang yang menurutnya paham tentang HIV/AIDS. Subjek T juga 

mampu membentuk hubungan yang baik dengan lingkungannya. Meski 

T sempat tertutup dengan ligkungannya karena malu dan minder 

dengan status dan kondisinya, namun akhirnya T mampu terbuka dan 

jujur kepada keluarga, tetangga, dan pendampingnya. T terbuka kepada 

tetangganya akan status dan kondisinya, dan tetangga T juga menerima 

dengan baik kondisi dan statusnya. 

Hubungan baik yang dibentuk oleh ketiga subjek juga dilakukan 

saat mereka menjadi pendamping ODHA. Saat melakukan 

pendampingan pada ODHA baru, mereka juga membuka statusnya 

yang sama-sama sebagai ODHA. Hal tersebut dilakukan oleh ketiga 

subjek, agar pasien-pasiennya mampu menerima kondisi dan statusnya, 

mau menjalani pengobatan, dan memiliki kemampuan untuk bangkit 

dari keterpurukannya. Ketiga subjek juga memiliki hubungan baik 
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dengan rekan-rekan pendamping ODHA yang lainnya, meski tidak 

semua rekan pendamping ODHA adalah orang yang terinveksi 

HIV/AIDS. 

Meski dalam kondisinya yang terinfeksi HIV/AIDS ketiga 

subjek mampu melalui masalah-masalah lain dalam hidupnya dengan 

baik, seperti orang normal pada umumnya. Sedih dan kecewa juga 

mereka rasakan, namun kemampuan untuk bertanggung jawab dan 

menyelesaikan masalahnya sudah mampu mereka lakukan dengan baik, 

seperti bertanggug jawab akan dirinya sendiri, dan keluarganya. Setelah 

ketiga subjek menjadi seorang pendamping mereka juga mampu 

bertanggung jawab dalam tugas atau pekerjaannya. Menjadi 

pendamping tidaklah mudah, apa lagi menjadi pendamping untuk rekan 

sesama ODHA, harus semakin sabar dan pantang menyerah untuk 

membantu rekan-rekan ODHA agar mampu bangkit. 

Subjek E dan T memiliki cara untuk menghibur dirinya sendiri 

saat menghadapi masalah, seperti melakukan home visit ke rumah-

rumah pasiennya. Subjek P juga memiliki kebiasaan jalan-jalan 

bersama teman kuliahnya, jika sedang bosan, ada masalah, dan ingin 

mencari suasan baru. P juga terkadang sering melakukan aktivitas 

kesukaannya yaitu berenang, menulis diary, dan mendengarkan musik. 

Mereka berfikir bahwa mereka terinveksi HIV/AIDS adalah usaha 

Tuhan untuk mereka agar semakin mendektakan diri kepda-Nya. 

Mereka sadar bahwa sebelum terdiagnosis HIV/AIDS mereka sering 

meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Juga mereka 

berfikir bahwa apa yang mereka hadapi, membuat mereka harus selalu 
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menjaga dan menghargai kesehatan fisik dan psikis mereka dengan 

baik. Namun terkadang ketiga subjek masih berpikir tentang kondisi 

dan status mereka sebagai ODHA, dan terkadang masih muncul rasa 

kecewa. 

Individu yang mampu resiliensi adalah individu yang memiliki 

moralitas pada nilai-nilai yang dapat merubah hidupnya menjadi lebih 

baik. Subjek E yang memilih menikah kembali dengan suami keduanya 

meski hanya memiliki ekonomi yang pas-pasan. E merasa jika setelah 

terdiagnosis HIV/AIDS, hidupnya menjadi semakin bermakna, karena 

akhirnya dia memiliki seorang anak dengan kondisi yang sehat dan 

normal. Subjek P mampu menghargai dan menerima nilai-nilai 

pelajaran hidupnya, hingga membuatnya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. P merasa setelah terdiagnosis HIV/AIDS ada perubahan 

dalam hidupnya, dia menjadi semakin mengenal banyak orang dan 

sering mengikuti pertemuan sosialisasi ODHA, membuatnya menjadi 

tidak kesepian lagi. P juga menghargai dan berempati terhadap orang-

orang yang merasakan keterpurukan sepertinya apa lagi yang lebih sakit 

darinya. T menghargai nila-nilai hidupnya dalam perubahannya setelah 

terdiagnosis HIV/AIDS, seperti saat dia harus dikeluarkan dari tempat 

kerjanya karena atasannya mengetahui statusnya sebagai ODHA, maka 

dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Menjadikan hidupnya lebih 

bermakna untuk rekan-rekan ODHA yang lain, dengan menjadi seorang 

pendamping ODHA. Lebih sering menghabiskan waktunya bersama 

keluarga, karena pekerjaan sebagai pendamping tidak menuntutnya 

terus bekerja lebih keras. Juga membuatnya semakin menghargai 



162 
 

 
 

kehidupan dan kesehatannya dan semakin mendekatkan diri kepada 

Tuhan. 

Ketiga subjek yang sudah mampu resiliensi, mereka juga telah 

mencapai tahap berkembang pesat yaitu mampu menjadi seorang 

pendamping ODHA. Subjek E menjadi seorang pendamping ditahun 

2012, subjek P dan T menjadi seorang pendamping ditahun 2016. Awal 

mereka menjadi seorang pendamping karena usaha mereka untuk pulih 

kembali sangat tinggi. 

Ketiga subjek telah mampu melakukan tugasnya atau perannya 

sebagai fasilitator dan broker yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi, dan infromasi kepada pasiennya dan keluarga pasiennya. 

Subjek E dan T juga telah melakukan tugasnya sebagai mediator, 

pembela, dan pelindung untuk pasien ODHA yang didampingi mereka. 

E dan T adalah rekan kerja yang selalu bekerjasama untuk 

mendampingi pasien ODHA, mereka pernah menangani pasiennya 

yang mendapatkan diskriminasi dan stigma dari lingkungan pasiennya. 

Lalu memberikan tempat yang layak dan lebih baik untuk pasiennya 

agar tetap mendapatkan haknya dan mampu untuk pulih kembali. 

Sedangkan subjek P belum mampu memenuhi tugasnya sebagai 

pendamping dalam menjadi mediator, pembela, dan pelindung, karena 

P masih sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan kuliahnya. 

A. Pembahasan 

Ketiga subjek mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV/AIDS 

ketika kondisi kesehatannya semakin buruk atau tidak baik. Mereka 

merasa terkejut, sedih, malu, minder dan menyangkal akan hasil tes 
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HIV/AIDS. Awalnya mereka tidak dapat menerima kondisinya dan 

merasa kecewa. Ketiga subjek merasa bahwa hidup mereka tidak akan 

lama lagi. Mereka sama-sama merasakan rasa kecewa yang sangat 

dalam. Subjek E merasa menjadi korban, karena tertular dari suaminya 

yang juga sebagai pengguna narkoba dengan jarum suntik. Dia juga 

merasa sangat terpukul karena suaminya yang menularinya, hingga dia 

juga tidak bisa membersarkan anaknya. Anak subjek yang masih usia 

hitungan bulan harus pergi untuk selamanya karena kondisinya yang 

sangat lemah dan terinfeksi HIV/AIDS. Sama halnya dengan subjek T, 

dia juga tertular oleh suaminya. Subjek merasa sangat kecewa, karena 

dia merasa bahwa dirinya adalah korban, dan dia merasa bersalah tidak 

bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Namun disisi lain T sudah 

memiliki tiga anak yang sudah bekerja dan bersekolah. Maka T masih 

bersyukur bahwa dia memiliki anak-anak yang mengerti akan 

kondisinya. 

Lain lagi dengan subjek P yang masih muda dan masih 

menempuh pendidikan, dia merasa sangat kecewa dan malu. P 

menyesal karena dia terinfeksi HIV/AIDS karena dia menyadari 

berperilaku seks dengan orang yang beresiko HIV/AIDS. Sebelum 

terdiagnosis, P telah melakukan hubungan seksual dengan orang yang 

baru dia kenal dalam dunia maya, karena hasrat seksualnya yang ingin 

dia penuhi oleh temannya yang sesama jenis. Maka membuatnya 

menjadi terdiagnosis HIV/AIDS, dan membuatnya merasa menyesal 

karena perilakukanya dimasa lalu. Namun P tidak ingin berhenti 

berusaha untuk mengobati penyakitnya, dia merasa bahwa masa 
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depannya masih sangat panjang, dan P langsung mau mengkonsumsi 

ARV setelah didiagnosis HIV/AIDS. 

Ketika dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, dan mengalami 

penolakan status, mereka juga harus mengalami diskriminasi dan 

stigma dari lingkungannya. Seperti halnya yang terjadi kepada subjek P 

dan T yang mendapatkan diskriminasi dan stigma dari teman-temannya 

dan keluarganya. Subjek T yang juga harus menerima kenyataan bahwa 

dirinya dikeluarkan dari tempat kerjanya. Juga harus mendapatkan 

sindiran dari sodaranya karena statusnya sebagai ODHA. Namun 

akhirnya T hanya pasrah dan berserah kepada Tuhan atas apa yang 

telah terjadi pada mereka. T berusaha bangkit dan membuktikan bahwa 

dirinya mampu menghadapi masalah-masalah yang sedang 

menimpanya. Sedangkan P yang masih usia 23 tahun dan belum 

menikah pasti memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengontrol 

emosinya. P masih sedikit sulit untuk mengontrol emosinya, karena saat 

dia tidak sengaja mendengar percakapan kakaknya yang sedang 

membicarakan penyakitnya, P langsung merasa sakit hati, marah, dan 

ingin membrontak. Namun perlahan P mencoba untuk menerima 

diskriminasi dari kakaknya. P berfikir bahwa setiap orang memiliki 

sifat positif dan negatif yang berbeda-beda, dan dia mencoba 

memakluminya. 

Meski dalam kondisi terpuruk dan tidak berdaya, mereka tetap 

mau melakukan pengobatan ARV. Ketiga subjek tahu bahwa penyakit 

tersebut tidak dapat sembuh dan belum ada obatnya, pengobatan ARV 

hanya untuk mengurangi tingkat keparahan dari virus HIV/AIDS. 
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Selama melakukan pengobatan ARV, ketiga subjek sempat mengalami 

ketiak cocokan dengan obat ARV yang dikonsumsi. Hal tersebut 

mengakibatkan kerusakan fisik, menjadi insomnia, dan mengalami 

anemi yang juga harus melakukan transfusi darah. Usaha yang 

dilakukan ketiga subjek tidak berhenti begitu saja, namun mereka tetap 

melakukan kontrol secara rutin ke dokter, tetap mengkonsumsi obat 

ARV secara rutin, mencari informasi lebih luas mengenai HIV/AIDS, 

dan selalu aktif mengikuti kegiatan sosialisasi ODHA. Perlahan ketiga 

subjek mampu membuka diri kepada lingkungannya dan bangkit dari 

perasaan terpuruk. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hardiyani 

(2015) individu yang telah divonis terjangkit HIV/AIDS tentu akan 

merasakan sebuah tekanan karena adanya pandangan bahwa masa 

depannya akan berakhir. Namun bagi ODHA yang mampu mengatasi 

kondisi tersebut kemungkinan akan mampu untuk mengatasi perasaan 

tertekan dan segera bangkit dari perasaan tertekan tersebut. Sedangkan 

perbedaan yang ada pada penelitian Hardiyani (2015) dengan penelitian 

ini adalah kemampuan ODHA untuk resiliensi hanya sebatas mampu 

menerima kondisinya, dari awal kondisi menurun, mampu melakukan 

usaha, mampu pulih kembali, dan mampu melakukan aktivitas seperti 

sebelum terinfeksi. Pada penelitian ini kemampuan ODHA untuk 

resiliensi mampu melampaui batas kondisi sebelumnya. Awal kondisi 

menurun, mampu melakukan usaha, mampu pulih kembali, hingga 

mampu menjadi seorang pendamping ODHA, yang sebelumnya hanya 

sebagai ibu rumah tangga. 
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Usaha-usaha yang dilakukan ketiga subjek hingga mampu 

resiliensi tidak akan jauh dari dukungan orang-orang disekelilingnya. 

Subjek E yang mendapatkan dukungan dari suami, mertua, dan kakak-

kakak iparnya. Subjek P mendapatkan dukungan dari ibu dan kakak-

kakaknya. Juga subjek T mendapatkan dukungan dari suami, anak-

ananknya, dan saudara-saudaranya. Dukungan yang didapat oleh ketiga 

subjek sangat membantu mereka untuk bertahan pada kondisi yang 

lemah dan tidak berdaya.  Juga mampu menghindarkan ketiga subjek 

dari kondisi depresi yang berat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Pratama & Sulistyarini, (2012) sumber dukungan dari 

keluarga yang berperan dalam mengurangi tingkat kecenderungan 

depresi pada saat terjadi tekanan pada salah satu keluarga yang 

terinfeksi HIV/AIDS. Dukungan keluarga yang diberikan kepada 

ODHA melibatkan perhatian yang berhubungan dengan emosi. 

Dukungan emosional mencakup empati, kepedulian, dan perhatian 

kepada ODHA. Jika dukungan tersebut dapat dirasakan oleh ODHA, 

maka hal tersebut akan memunculkan rasa nyaman, perasaan saling 

memiliki, dan mencintai ketika ODHA dalam keadaan tertekan, 

sehingga dapat menghindari ODHA dari depresi. 

Ketiga subjek yang mampu resiliensi terlihat dari kemampuan 

mereka untuk memahami diri sendiri dan orang lain, kemandirian 

dalam hidup, mampu membentuk hubungan yang baik dengan diri 

sendiri dan orang-orang disekelilingnya. Ketiga subjek juga memiliki 

inisiatif, ketrampilan, dan humor untuk dapat menyelesaikan 

masalahnya sendiri. Mereka juga memiliki moralitas terhadap nilai-nilai 
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yang mampu merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka sudah 

mampu menerima dan menghargai nilai-nilai dan perubahan dalam 

hidup mereka, dengan status dan kondisi mereka saat ini. Kemampuan 

tersebut merupakan karakteristik resiliensi ODHA yang sudah dimiliki 

oleh subjek. Meski dengan intensitas dan kemampuan yang berbeda, 

ketiga subjek telah memiliki keunikan masing-masing. 

Emlet, Tozay, & Raveis (2011) dalam hasil penelitiannya 

menjelaskan beberapa karakteristik ODHA yang mampu menerima diri 

mereka sendiri terutama dengan kondisi mereka yang terdiagnosis 

HIV/AIDS akan membuat ODHA mampu mengatasi efek negatif dari 

HIV/AIDS. ODHA yang optimis yaitu mereka yang selalu menjaga 

kesehtaan dengan baik, mengatasi penyakitnya secara positif, dan tetap 

terbuka tentang potensi untuk mencapau tujuan masa depan. Memiliki 

keyakinan untuk hidup yaitu kemampuan untuk tetap hidup sehat, 

melakukan pengobatan, berusaha mencari informasi mengenai 

pemahaman HIV/AIDS yang semakin luas, akan memberikan dampak 

positif bagi hidup ODHA. Manajemen diri yaitu usaha ODHA yang 

dilakukan mengenai konsep perawatan diri dan memiliki tanggung 

jawab akan pengendalian diri. Hidup yang relasional, memiliki 

hubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain, melakukan banyak 

kegiatan dengan orang-orang disekelilingnya. Kemandirian yaitu 

kemampuan untuk merawat diri sendiri dan cara untuk memandang diri 

sendiri sebagai sumber daya untuk diri sendiri agar mampu bertahan 

dari HIV/AIDS. 
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Usaha yang dilakukan oleh ketiga subjek tidak akan pernah jauh 

oleh sebuah proses. Kondisi menurun yang telah dialami oleh ketiga 

subjek, hingga harus merasakn dampak-dampak dari HIV/AIDS. Lalu 

usaha untuk bertahan, melakukan banyak cara dan usaha untuk bangkit 

dari keadaan terpuruk dan tidak berdaya. Mencapai kondisi pemulihan, 

ketiga subjek mendapatkan dukungan dari faktor individu, faktor 

keluarga, dan faktor lingkungan yang mampu membuatnya semakin 

bangkit. Hingga mencapai pada tahap berkembang pesat. Kemampuan-

kemampuan ketiga subjek yang telah dilakukan untuk mampu resiliensi 

merupakan usaha untuk mencapai kondisi berkembang pesat. Ketiga 

subjek telah mencapai kondisi berkembang pesat, karena mereka yang 

sudah mampu pulih kembali atau mampu melakukan resiliensi. 

Meskipun ketiga subjek sama-sama sudah mampu melakukan 

resiliensi, mereka tetap memiliki perbedaan dalam kemampuan bangkit 

dari keterpurukan dan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada 

pada hidup mereka. Pada subjek E dan T yang sudah berkeluarga, 

memiliki seorang anak, mereka tetap mampu menghadapi masalah 

mereka mengenai kondisinya. Tidak hanya masalah tentang statusnya 

sebagai ODHA dan kondisinya, namun masih banyak masalah yang 

dihadapi oleh subjek E dan T sebagai ibu rumah tangga. Permasalah 

yang bertubi-tubi dan bermacam-macam, selalu muncul, seperti saat 

mereka bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan anak-anaknya, 

karena adanya perbedaan pendapat ataupun masalah ekonomi. Juga 

masalah yang ada dalam pekerjaannya sebagai pendamping, seperti saat 

mereka mendampingi pasiennya yang tidak mau mengkonsumsi ARV 
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dan saat sulitnya pasien ODHA untuk didampingi dalam hal memahami 

kondisi dan statusnya sebagai ODHA. Masalah-masalah tersebut sering 

dialami oleh subjek E dan T, namun mereka tetap mampu mengatasi 

masalah-masalah tersebut dengan cara atau ide yang bisa membantu 

mereka menyelesaikan masalahnya. Dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah tidaklah mudah karena semua membutuhkan 

sebuah proses. 

Terutama pada subjek P yang masih menempuh pendidikan 

sebagai mahasiswa dan belum menikah, pasti memiliki masalah yang 

berbeda dengan subjek E dan T yang sudah sebagai ibu rumah tangga 

dan tidak menempuh pendidikan. P yang juga memiliki masalah 

sendiri, seperti dengan teman-teman kuliahnya yang juga menolak 

orang yang terdiagnosis HIV/AIDS, membuatnya menjadi tertutup. 

Namun disisi lain P ingin sekali mencoba memberikan penjelasan 

kepada teman-teman kuliahnya yang menurutnya masih awam dengan 

HIV/AIDS. Mencoba menjelaskan kepada temannnya bahwa 

HIV/AIDS itu tidak menular hanya dengan berjabat tangan, 

bersentuhan dengan bagian tubuh, berbicara langsung. HIV/AIDS juga 

tidak begitu saja membuat orang yang terinfeksi langsung meninggal 

dunia, karena HIV/AIDS ada tahapannya. Terkecuali jika orang yang 

terinfeksi mau mengkonsumsi ARV dan melakukan kontrol secara 

rutin, akan menjadikan ODHA sehat dan mampu beraktivitas seperti 

manusia normal. 

P juga takut jika dia dijauhi teman-temannya, tidak hanya teman 

kuliahnya, namun teman-temannya yang ada di lingkungan rumahnya. 
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P merasa masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang 

HIV/AIDS lebih luas. Namun hal tersebut tidak membuat P menjauh 

dari lingkungannya, dia tetap berusaha menunjukan ke teman-temannya 

bahwa dirinya bukanlah orang yang lemah dan tidak berdaya, dan dia 

masih tetap berkomunikasi dengan lingkungannya dengan baik. P juga 

membuktikannya dengan lebih banyak bersosialisasi dengan rekan-

rekannya sesama ODHA dan aktif mengikuti kegiatan untuk 

pendampingan ODHA. 

Hal tersebut sama dengan hasil penelitian sebelumnya menurut 

Hardiyani (2015) kemampuan resiliensi ODHA tidak dengan mudah 

terbentuk begitu saja, karena semua membutuhkan sebuah proses yang 

awalnya merasakan sebuah penderitaan, putus asa, dan rasa kecewa 

karena kondisinya yang terinfeksi HIV/AIDS. Namun karena adanya 

dukungan dari dalam diri sendiri dan dukungan dari lingkungan 

membuat ODHA mampu menyesuaikan diri dengan kondisi serta 

berpandangan positif terhadap masa depannya dan mampu untuk 

resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk mencegah, 

menghadapi, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan dampak-

dampak yang merugikan dari kondisi yang menyengsaran dan 

merugikan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. 

Hingga membuat ketiga subjek mampu mencapai kondisi 

berkembang pesat, yaitu menjadi seorang pendamping bagi ODHA 

yang lainnya. Mereka juga memiliki tanggung jawab akan keluarga dan 

pekerjaannya. Subjek E dan T yang sudah berkeluarga dan memiliki 

anak, mereka harus bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, 
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juga harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendamping untuk 

rekan-rekan ODHA yang membutuhkan jasa mereka. Subjek P yang 

memiliki tanggung jawab akan tugasnya sebagai mahasiswa untuk 

menyelesaikan kuliahnya dan juga bertanggung jawab akan tugasnya 

sebagai pendamping ODHA. 

Kelemahan dari penelitian ini adalah kurangnya informasi yang 

di dapat dari orang lain selain subjek. Subjek masih merasa malu dan 

tidak nyaman jika peneliti mencari informasi kepada narasumber selain 

subjek. Akibatnya kurangnya penguat informasi untuk perbandingan 

data antara informasi yang didapat dari subjek dengan narasumber 

selain subjek. 

  


