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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dinamika resiliensi pada ODHA, 

dari penderita menjadi pendamping ODHA yaitu melalui sebuah proses 

yang sangat panjang. Awal penderitaan dalam kondisi menurun karena 

akibat dari HIV/AIDS, seperti kerusakan fisik dan psikis, ketidak 

cocokan dengan ARV yang dikonsumi, adanya penolakan status, dan 

munculnya diskriminasi dan stigma. Namun semua itu tidak membuat 

ketiga subjek menjadi putus asa. Mereka tetap melakukan usaha-usaha 

agar mampu melakukan resiliensi dan tetap pada kondisi bertahan. 

Usaha yang dilakukan ketiga subjek seperti melakukan 

pengobatan ARV secara rutin dan selalu aktif mengikuti pertemuan 

ODHA. Usaha tersebut dapat memberikan dampak yang sangat tinggi 

bagi kondisi mereka. Keaktifan ketiga subjek dalam mengikuti 

pertemuan sosialisasi ODHA membuat mereka menjadi semakin 

mengerti tentang HIV/AIDS, pencegahannya, dan pengobatannya. 

Hingga akhirnya mereka ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh 

pendamping mereka untuk menjadi pendamping ODHA. 

Ketiga subjek yang mampu melakukan resiliensi dan mencapai 

kondisi berkembang pesat mendapat dukungan. Dukungan dari faktor 

individu yang mereka miliki sangat kuat, hingga membuat mereka 
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mampu menerima kondisi dan statusnya sebagai ODHA. Lalu 

dukungan dari keluarga, dan dukungan dari lingkungan yang juga 

mereka dapatkan, sangat berpengaruh besar terhadap proses kehidupan 

yang mereka lalui. Dukungan yang mereka dapat semenjak awal 

terdiagnosis HIV/AIDS, hingga mencapai kondisi bertahan untuk 

menerima penyakitnya dan status mereka sebagai ODHA, dan sampai 

saat ini mereka menjadi seorang pendamping ODHA. 

 

B. Saran 

Setelah melihat dan membaca analisis hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran: 

1. Kepada Subjek 

Peneliti menyarankan untuk ODHA agar mampu memiliki 

kreativitas atau ide-ide untuk dapat menyelesaikan masalah yang 

sedang dihadapi. Kemudian agar mampu berpikir positif untuk 

melihat masalah pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapinya. 

Hal tersebut akan membuat ODHA memiliki kemampuan untuk 

menghibur dirinya sendiri saat sedang menghadapi masalah. 

Membuat ODHA memiliki semangat untuk menjalani hidup, dan 

agar terhindar dari kondisi lemah dan tidak kembali terpuruk. 

2. Kepada Keluarga 

Memiliki anggota keluarga yang berstatus HIV/AIDS 

bukanlah sebuah aib, ada baiknya jika keluarga tetap selalu 

memberikan dukungan sosial untuk menguatkan dan mengingatkan 

ODHA tetap menjalani hidup sehat. Keluarga juga tetap 
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mendukung pekerjaan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh 

ODHA selagi masih dalam hal yang positif dan membuat ODHA 

menjadi semakin berkembang pesat. 

3. Kepada Penelitian Lain 

 Peneliti menyarankan untuk meningkatkan informasi dari 

sumber diluar subjek. Bisa dengan cara menambah jumlah 

narasumber triangulasi yaitu seperti keluarga, pendamping, dan 

teman dekat dengan seijin subjek penelitian. Juga bisa 

menambahkan teori dari tokoh atau penelitian-penelitian yang 

sudah ada. Tujuan dari penambahan jumlah narasumber triangulasi 

atau penelitian yang sudah ada adalah agar data semakin banyak 

untuk medapatkan perbandingan jawaban dan kecocokan data lebih 

valid. 

  


