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DUKUNGAN SOSIAL PADA PENYANDANG HIV/AIDS DEWASA 

 

Alfi Nihayati 

 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAKSI 

 

Individu yang positif terinfeksi HIV,menjalani hidupnya akan terasa sulit 
sekalipun itu dialami oleh orang-orang dewasa yang sejatinya telah memiliki 
kematangan hidup, karena dari segi fisik seseorang itu akan mengalami perubahan 
yang berkaitan dengan perkembangan penyakitnya. Individu dengan HIV/AIDS 
sangat sangat rentan dengan stigma sosial dan diskriminasi masyarakat, sehingga 
individu dengan HIV/AIDS sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan 
sekitar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dukungan sosial yang 
diberikan kepada penyandang HIV/AIDS dewasa. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara secara langsung kepada empat orang informan. Informan 
penelitian diambil secara purposive sampling sebanyak 4 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya keberagaman pada masing-masing 
informan. Dukungan yang diterima informan berupa dukungan emosional yang 
berupa kedekatan emosional dengan anggota keluarga dan teman-teman sesama 
penyandang HIV/AIDS. Dukungan emosional memberikan dampak yang sangat 
baik yaitu informan merasa  nyaman, senang dan bersyukur. Dukungan 
selanjutnya adalah dukungan instrumental. Dukungan ini berupa bantuan 
langsung yang diterima informan dalam bentuk biaya pengobatan dan obat gratis. 
Dukungan selanjutnya adalah dukungan informatif. Dukungan ini berupa 
pemberian nasehat, informasi penyakit dan saran yang diberikan kepada informan. 
Dukungan yang terakhir adalah dukungan penilaian. Dukungan yang diterima 
informan dalam bentuk perhatian, pemberian semangat dan motivasi untuk selalu 
semangat dan tidak putus asa dalam menjalani hidup. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan 
yang diterima informan adalah berupa dukungan emosional, dukungan 
instrumental, dukungan informatif dan dukungan penilaian. Dukungan ini 
memberikan efek positif pada informan. 

 
Kata Kunci : dukungan sosial, penyandang HIV/AIDS dewasa. 
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PENDAHULUAN 

Acquired Immune Deficiency 

Syndrome atau lebih dikenal dengan 

sebutan AIDS, adalah kumpulan 

beberapa gejala akibat menurunnya 

sistem kekebalan tubuh yang 

disebabkan oleh HIV. Penyakit ini 

relative baru dan  menyebabkan 

kepanikan sosial di berbagai belahan 

dunia. Sedangkan HIV adalah singkatan 

dari Human Immuno Deficiency Virus. 

Jadi HIV merupakan virus yang 

menyebabkan penyakit AIDS yang 

melemehkan sistem kekebalan tubuh 

(sel darah putih). Seseorang dapat 

dinyatakan positif HIV melalui 

beberapa tahapan yaitu melalui 

pengambilan dan tes darah di 

laboratorium sampai konseling dan tes 

HIV sukarela atau VCT (Voluntary 

Counselling and Testing). 

Penyakit ini pertama kali 

dilaporkan pada tahun 1981. Sejak itu 

berbagai laporan segera muncul dan 

dalam waktu 5 tahun (1985) dilaporkan 

bahwa Penyandang AIDS di seluruh 

dunia mencapai sekitar 15.000 orang 

dimana 10.000 diantaranya berada di 

Amerika Serikat. Kepanikan sosial yang 

terjadi mudah dapat dimengerti karena 

satu tahun kemudian (1986) dilaporkan 

bahwa Penyandang penyakit ini di 

Amerika Serikat meningkat dari 10.000 

menjadi 15.000 orang sedangkan 5 

tahun kemudian meningkat menjadi 

270.000 orang. 

Data kasus peningkatan 

HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan 

Maret 2011 berdasarkan surat Direktur 

Jenderal P2PL, Prof. dr. Tjandra Y 

Aditama, SpP(K), DTM&H tertanggal 

26 April 2011 secara kumulatif jumlah 

kasus AIDS yang dilaporkan adalah 

24.482 kasus. Sebanyak 300 

kabupaten/kota yang melapor dan 

sebanyak 32 provinsi yang melapor, 

sedangkan jumlah total kasus baru HIV 

positif pada layanan VCT di tahun 2011 

adalah 4.552. 

Kasus peningkatan HIV/AIDS 

juga terjadi di Kota Surakarta, dimana 

setiap bulannya meningkat, sampai pada 

bulan September 2011 dilaporkan 

sebanyak 627 kasus. Data pada bulan 

sebelumnya sebanyak 607 kasus.(P2PL 

Kota Surakarta,2011).  

Individu dengan HIV positif 

sistem imunitasnya akan mengalami 

penurunan dan membutuhkan waktu 

beberapa tahun hingga ditemukannya 

gejala tahap lanjut dan dinyatakan 

sebagai Penyandang AIDS. Hal ini 
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tergantung pada kondisi fisik dan 

psikologisnya. Sejak dinyatakan 

terinfeksi HIV Penyandang mengalami 

stres,dikarenakan tingginya tekanan 

psikososial yang mereka terima baik 

dari keluarga maupun masyarakat. Oleh 

karena itu dukungan sosial terutama 

dari keluarga penting artinya, dan 

sangat menentukan perkembangan 

penyakit yang berdampak pada respons 

sosial (emosional) pasien HIV-AIDS. 

Bila hal ini tidak segera diatasi maka 

dapat menurunkan kondisi kesehatan 

pasien, mempercepat progresivitas 

penyakit hingga timbulnya kematian. 

Seseorang yang telah memasuki 

usia dewasa sudah memiliki 

kematangan dalam segala hal, baik 

dalam hal kogitif maupun sosialnya. 

Status kesehatan seseorang sangat 

berkaitan dengan seberapa jauh pola 

kebiasaan perilaku orang tersebut. 

Kebiasaan perilaku yang sehat akan 

memberi pengaruh positif pada 

kesehatannya, sebaliknya kebiasaan 

yang salah cenderung memberi dampak 

negatif. Seperti halnya yang terjadi di 

wilayah kota Surakarta, disebabkan oleh 

kebiasaan perilaku yang salah yaitu 

pergaulan bebas dan seks bebas yang 

akhirnya memunculkan saloah satu 

penyakit berbahaya yang hingga saat ini 

belum ditemukan obatnya, yaitu 

HIV/AIDS. 

Bagi individu yang positif 

terinfeksi HIV, menjalani kehidupannya 

akan terasa sulit sekalipun itu dialami 

oleh orang-orang dewasa yang sejatinya 

telah memiliki kematangan hidup, 

karena dari segi fisik individu tersebut 

akan mengalami perubahan yang 

berkaitan dengan perkembangan 

penyakitnya, tekanan emosional dan 

stres psikologis yang dialami karena 

dikucilkan oleh keluarga dan teman 

karena takut tertular, serta adanya 

stigma sosial dan diskriminasi di 

masyarakat. Hal ini berdampak pada 

respons sosial (emosional) pasien, 

sebagai contoh adanya stigma sosial 

yang dapat menyebabkan gangguan 

perilaku pada orang lain, termasuk 

menghindari kontak fisik dan sosial 

(Muma, 1997).  

Ketika individu dinyatakan 

terinfeksi HIV, sebagian besar 

menunjukkan perubahan karakter 

psikososial yaitu : hidup dalam stres, 

depresi,merasa kurangnya dukungan 

sosial, dan perubahan perilaku (WHO 

dalam Nasronudin, 2004). Wolcott, dkk 

(dalam Ader, 1991) mengemukakan 
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bahwa Penyandang HIV/AIDS 

menghadapi situasi hidup dimana 

mereka sering menghadapi sendiri 

kondisinya tanpa dukungan dari teman 

dan keluarga yang memberi dampak 

kecemasan, depresi, rasa bersalah dan 

pemikiran atau perilaku bunuh diri. 

Kurangnya dukungan keluarga 

berdampak pada respons sosial 

(emosional) pasien tersebut. 

Respons sosial (emosional) yang 

positif dapat mendukung proses 

pengobatan sehingga progresivitas 

penyakit setidaknya dapat dihambat dan 

umur harapan hidup Penyandang 

HIV/AIDS lebih panjang. Namun 

pengaruh dukungan keluarga terhadap 

respon sosial – emosional pada 

Penyandang HIV dan AIDS masih 

belum jelas. 

Dengan mencermati adanya 

keterkaitan antara kondisi Penyandang  

dengan progresivitas penyakit maka 

perlunya menciptakan lingkungan yang 

kondusif selama proses pengobatan 

yaitu dengan cara meningkatkan 

dukungan sosial pada pasien 

HIV/AIDS. 

Dukungan sosial tersebut dapat 

sangat membantu setelah mengalami 

stres dan penting untuk mengurangi 

gangguan psikologik yang berkaitan 

dengan HIV/AIDS. Tersedianya 

dukungan sosial itu sangat diperlukan 

sehubungan dengan rasa keputusasaan 

dan depresi pasien. Diharapkan dengan 

adanya dukungan dari keluarga dan 

lingkungannya stres berkurang dan 

respons sosial (emosional) pasien akan 

lebih baik, dimana respons emosi, 

kecemasan dan interaksi sosialnya 

menjadi lebih positif. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dukungan sosial yang 

diberikan kepada Penyandang 

HIV/AIDS Dewasa. 

Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat diambil manfaatnya 

yaitu : 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan teoritik bagi 

disiplin ilmu psikologi, khususnya bagi 

kajian psikologi sosial. Pada 

spesifikasinya penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan dalam studi 

tentang dukungan sosial.  

Manfaat dari segi praktis adalah 

diharapkan akan memberikan gambaran 

kepada orang-orang disekitar 

Penyandang HIV/AIDS untuk 

memberikan dukungan sosial dengan 

baik. 
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LANDASAN TEORI 

A. DUKUNGAN SOSIAL 

1. Pengertian dukungan sosial 

Dukungan sosial (sosial support) 

didefinisikan oleh Koentjoro (2003) 

sebagai informasi verbal atau non vebal, 

saran, bantuan yang nyata atau tingkah 

laku yang diberikan oleh orang-orang 

yang akrab dengan informan di dalam 

lingkungan sosialnya atau yang berupa 

kehadiran dalam hal-hal yang 

memberikan keuntungan emosional atau 

berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya. Dalam hal ini orang yang 

merasa memperoleh dukungan sosial, 

secara emosional merasa lega karena 

diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

yang menyenangkan pada dirinya.  

Katc dan Kahn (2000) 

berpendapat, dukungan sosial adalah 

perasaan positif, menyukai, 

kepercayaan, dan perhatian dari orang 

lain yaitu orang yang berarti dalam 

kehidupan individu yang bersangkutan, 

pengakuan, kepercayaan seseorang dan 

bantuan langsung dalam bentuk 

tertentu. Dukungan sosial merupakan 

transaksi interpersonal yang mencakup 

afeksi positif, penegasan,dan bantuan 

berdasarkan pendapat Lin. 

 Menurut Landy & Conte (2007), 

dukungan sosial adalah kenyamanan, 

bantuan, atau informasi yang diterima 

oleh seseorang melalui kontak formal 

maupun informal dengan individu atau 

kelompok 

Menurut Gonollen dan Bloney (As’ari, 

2005), dukungan sosial adalah derajat 

dukungan yang diberikan kepada 

individu khususnya sewaktu dibutuhkan 

oleh orang-orang yang memiliki 

hubungan emosional yang dekat dengan 

orang tersebut. 

Menurut Duffy & Wong 

(2000:100), dukungan sosial adalah 

pertukaran sumber daya diantara dua 

individu yaitu pemberi dan penerima 

dukungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan penerima 

dukungan. 

 

2. Manfaat dukungan sosial 

Dukungan sosial memainkan 

peranan yang sangat penting dalam 

kesehatan fisik dan kesehatan mental, 

baik itu memelihara kesehatan maupun 

berfungsi sebagai pencegah stress. 

Individu dengan ikatan sosial yang kuat 

hidup lebih lama dan memiliki 

kesehatan lebih baik dibandingkan 
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dengan individu yang hidup tanpa 

adanya sejumlah ikatan. 

Keuntungan individu yang 

memperoleh dukungan sosial yang 

tinggi akan menjadi individu lebih 

optimis dalam menghadapi kehidupan 

saat ini maupun masa yang akan datang, 

lebih terampil dalam memenuhi 

kebutuhan psikologi dan memiliki 

sistem yang lebih tinggi, serta tingkat 

kecemasan yang lebih rendah, 

mempertinggi interpersonal skill 

(keterampilan interpersonal), memiliki 

kemampuan untuk mencapai apa yang 

diinginkan dan lebih dapat membimbing 

individu untuk beradaptasi dengan 

stresss. 

 

3. Aspek-aspek dukungan sosial 

Menurut Wangmuba (2009) 

dukungan sosial mencakup dukungan 

informasi berupa saran nasehat, 

dukungan perhatian atau emosi berupa 

kehangatan, kepedulian dan empati, 

dukungan instrumental berupa bantuan 

meteri atau finansial dan penilaian 

berupa penghargaan positif terhadap 

gagasan atau perasaan orang lain. 

Menurut House dalam Depkes 

(2002) yang dikutip oleh Ninuk 

(2007;29), dukungan sosial 

diklasifikasikan menjadi 4 aspek yaitu ; 

a. Dukungan emosional 

Dukungan yang pertama adalah 

dukungan emosional. Dukungan ini 

mencakup ungkapan empati, 

kepedulian, dan perhatian terhadap 

individu sehingga individu tersebut 

merasa nyaman, dicintai, dan 

diperhatikan; sedangkan menurut Landy 

& Conte (2007), dukungan emosional 

diberikan dalam bentuk memahami, 

perhatian, dan simpati pada kesulitan 

seseorang. Dukungan jenis ini sering 

disediakan oleh terapis atau anggota 

keluarga. 

b. Dukungan penghargaan 

Dukungan yang kedua adalah dukungan 

penghargaan. Dukungan ini terjadi 

lewat ungkapan hormat positif untuk 

orang tersebut, dorongan untuk maju 

atau persetujuan dengan gagasan atau 

perasaan individu dan perbandingan 

positif orang tersebut dengan orang lain. 

Pemberian dukungan ini membantu 

individu untuk melihat segi-segi positif 

yang ada dalam dirinya dibandingkan 

dengan keadaan orang lain yang 

berfungsi untuk menambah 

penghargaan diri, membentuk 
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kepercayaan diri dan kemampuan, serta 

merasa dihargai dan berguna saat 

individu mengalami tekanan. Dukungan 

ini berasal dari teman dekat, terapis, 

anggota keluarga, atau kelompok 

pendukung lainnya (Landy & Conte, 

2007). 

c. Dukungan instrumental 

Bentuk dukungan yang ketiga adalah 

dukungan instrumental. Dukungan ini 

meliputi bantuan secara langsung sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh 

seseorang, seperti memberi pinjaman 

uang atau menolong dengan pekerjaan 

pada waktu mengalami stres. 

d. Dukungan informatif 

Dukungan yang keempat adalah 

dukungan informatif. Bentuk dukungan 

ini mencakup pemberian nasihat, 

petunjuk, saran atau umpan balik yang 

diperoleh dari orang lain, sehingga 

individu dapat membatasi masalahnya 

dan mencoba mencari jalan keluar 

untuk memecahkan masalahnya. Jenis 

dukungan ini seringkali disediakan oleh 

pekerja perawatan kesehatan (Landy & 

Conte, 2007). 

 

 

 

B. HIV/AIDS 

HIV adalah singkatan dari Human 

Immuno Deficiency Virus atau virus 

yang menyebabkan AIDS yang 

melemahkan sistem kekebalan tubuh. 

Acquired Immune Deficiency Syndrome 

atau lebih dikenal dengan sebutan 

AIDS. Syndrome adalah sindroma 

merupakan kumpulan gejala dan tanda 

penyakit; Devisiency adalah 

kekurangan; Immuno berarti kekebalan; 

Aquired adalah diperoleh/didapat. AIDS 

adalah kumpulan beberapa gejala akibat 

menurunnya sistem kekebalan tubuh 

yang disebabkan oleh HIV. Penyakit ini 

relatif baru yang menyebabkan 

kepanikan sosial diberbagai belahan 

dunia.  

Seseorang tidak akan tertular 

AIDS, tapi tertular HIV, virus penyebab 

AIDS. Tubuh seseorang  mempunyai 

suatu sistem kekebalan, yaitu 

kemampuan alamiah untuk memerangi 

infeksi. 

HIV menyerang dan 

menghancurkan sistem kekebalan 

tersebut sehingga tubuh tidak mampu 

melindungi diri. Berbagai infeksi yang 

biasanya tidak berbahaya menjadi 

ancaman maut bagi kehidupan. Belum 
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ada obat yang dapat menghilangkan 

virus HIV dari dalam tubuh. 

Sekali seseorang dinyatakan 

terinfeksi HIV positif, maka seumur 

hidup mereka akan terinfeksi HIV, 

setelah HIV nantinya menjadi AIDS. 

 

C. DUKUNGAN SOSIAL PADA 

PENYANDANG HIV/AIDS 

Dukungan sosial (sosial support) 

didefinisikan oleh Koentjoro (2003) 

sebagai informasi verbal atau non vebal, 

saran, bantuan yang nyata atau tingkah 

laku yang diberikan oleh orang-orang 

yang akrab dengan informan didalam 

lingkungan sosialnya atau yang berupa 

kehadiran dalam hal-hal yang 

memberikan keuntungan emosional atau 

berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya. Dalam hal ini seseorang 

yang menderita HIV/AIDS sangat 

membutuhkan dukungan sosial, secara 

emosional merasa lega karena 

diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

yang menyenangkan pada dirinya.  

Dukungan sosial memainkan 

peranan yang sangat penting dalam 

kesehatan fisik dan kesehatan mental, 

baik itu memelihara kesehatan maupun 

benfungsi sebagai pencegah stress. 

Individu dengan ikatan sosial yang kuat 

hidup lebih lama dan memiliki 

kesehatan lebih baik dibandingkan 

dengan individu yang hidup tanpa 

adanya sejumlah ikatan. 

Acquired Immune Deficiency 

Syndrome atau lebih dikenal dengan 

sebutan AIDS, adalah penyakit yang 

relative baru yang menyebabkan 

kepanikan sosial diberbagai belahan 

dunia. Sedangkan HIV adalah singkatan 

dari Human Immuno Deficiency Virus. 

Jadi HIV merupakan virus yang 

menyebabkan penyakit AIDS. Sehingga 

dukungan sosial sangat dibutuhkan bagi 

Penyandang HIV/AIDS. Karena 

dukungan sosial juga dapat mengubah 

hubungan antara respon individu pada 

kejadian yang dapat menimbulkan 

stress dan stress itu sendiri, 

mempengaruhi strategi untuk mengatasi 

stress dan dengan begitu memodifikasi 

hubungan antara kejadian yang 

menimbulkan stress mengganggu 

kepercayaan diri, dukungan sosial dapat 

memodifikasi efek itu. 

  

D. PERTANYAAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian dari variabel 

tentang dukungan Sosial pada 

Penyandang HIV/AIDS Dewasa, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : 
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bagaimanakah dukungan sosial yang 

diberikan kepada Penyandang 

HIV/AIDS dewasa dari lingkungan 

sekitarnya? 

 

METODE PENELITIAN 

Informan Penelitian. Metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara menetapkan kriteria terlebih dahulu 

terhadap subyek yang akan diteliti 

(purposive sampling).  

 Jumlah informan yang terpilih 

dalam penelitian ini adalah empat 

orang, dengan kriteria sebagai berikut: 

a). informan menderita HIV/AIDS, b) 

informan telah berkeluarga, c) usia 

informan antara 20-40 tahun, dengan 

alas an bahwa di usia 20- 40 tahun 

adalah masa dewasa dimana telah 

mamiliki kematangan secara fisik dan 

sosial. 

Metode pengumpulan data. 

Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara untuk pengumpulan 

datanya. Sebelum melakukan 

wawancara peneliti membuat guide 

wawancara yang berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditanyakan kepada informan penelitian. 

Pembuatan guide wawancara bertujuan 

agar wawancara yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang ingin 

diungkap. Wawancara dilakukan secara 

langsung kepada seluruh informan yang 

terpilih. Alat bantu yang digunakan 

dalam pelaksanaan wawancara adalah 

alat rekam hand record dan buku 

catatan. 

Analisis data. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berupa 

rekaman hasil wawancara yang 

selanjutnya akan dianalisis  secara 

induktif deskriptif yaitu melakukan 

abstraksi setelah rekaman fenomena-

fenomena khusus dikelompokkan 

menjadi satu. Adapun langkah-langkah 

peneliti dalam melakukan analisis data 

adalah sebagai berikut : menyusun 

transkrip verbatim (kata demi kata), 

melakukan penomoran pada baris-baris 

transkrip secara urut dan continue, 

menggunakan satu sisi yang lain untuk 

menulis tema-tema yang muncul 

maupun kata-kata kunci yang dapat 

mengungkap esensi data dari teks yang 

dibaca, membaca transkrip verbatim 

berulang-ulang untuk mengidentifikasi 

tema-tema atau kategori-kategori yang 

muncul, pembahasan hasil penelitian 

dan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Informan yang terpilih dalam penelitian 

ini adalah empat orang.  Berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan dari 

penelitian, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa seseorang yang telah 

dinyatakan berstatus positif dengan 

HIV/AIDS akan mengalami masalah-

masalah yang berkaitan dengan 

hubungan sosial dengan orang-orang di 

sekitar ODHA. Sehingga orang dengan 

HIV/AIDS membutuhkan dukungan 

dari orang-orang di sekitarnya. 

Dukungan yang diterima ODHA berasal 

dari orang-orang terdekat ODHA seperti 

keluarga dan teman-teman. Dukungan 

yang diterima ODHA memberikan efek 

positif bagi ODHA yaitu memberikan 

rasa nyaman, aman, tenang dan senang. 

   Bentuk-bentuk dukungan yang 

diterima setiap informan memiliki 

kersamaan antara lain : 

1. Informan I 

Dukungan yang diberikan 

kepada informan dalam bentuk 

dukungan emosional yang berupa 

perhatian, dukungan instrumental yang 

berupa bantuan keuangan dan obat 

ARV gratis, dukungan informatif yang 

berupa informasi tentang HIV/AIDS 

dan nasehat, dukungan penilaian yang 

berupa dorongan untuk terus hidup dan 

tidak putus asa. 

2. Informan II 

Dukungan yang diberikan 

kepada informan dalam bentuk 

dukungan emosional yang berupa 

perhatian, dukungan instrumental yang 

berupa bantuan keuangan, dukungan 

informatif yang berupa informasi 

tentang HIV/AIDS, nasehat dan 

petunjuk, dukungan penilaian yang 

berupa dorongan untuk tetap semangat 

dan tidak putus asa. 

3. Informan III 

Dukungan yang diberikan 

kepada informan dalam bentuk 

dukungan emosional yang berupa 

perhatian dan kasih sayang, dukungan 

instrumental yang berupa bantuan 

keuangan, dukungan informatif yang 

berupa informasi tentang HIV/AIDS, 

petunjuk dan nasehat, dukungan 

penilaian berupa kebersamaan dengan 

orang terdekat membuat informan lebih 

semangat untuk hidup.  
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4. Informan IV 

Dukungan yang diberikan 

kepada informan dalam bentuk 

dukungan emosional yang berupa 

perhatian, dukungan instrumental yang 

berupa bantuan keuangan, dukungan 

informatif yang berupa informasi 

tentang penyakit HIV/AIDS dan 

nasehat, dukungan penilaian yang 

berupa semangat, lebih kuat dan mantap 

untuk menata hidup. 

SARAN 

   Penulis menyadari bahwa 

penelitian ini masih jauh dari sempurna 

karena adanya keterbatasan-

keterbatasan baik dari dalam diri 

penulis maupun dari luar diri penulis. 

Adapun saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat, ditujukan kepada : 

1. Informan penelitian 

a. Informan I 

Informan penelitian diharapkan dapat 

membuka diri kepada orang-orang 

terdekat yang mereka miliki, karena 

dengan membuka diri maka mereka 

akan dapat mengatasi masalah yang 

mereka hadapi setelah dinyatakan 

berstatus HIV/AIDS dan hal tersebut 

dapat sangat membantu mereka dalam 

mendapatkan dukungan dari orang-

orang terdekat dan memberikan 

semangat untuk lebih siap menjalani 

hidup. 

b. Informan II 

Informan diharapkan bisa lebih bersabar 

dengan apa yang dialami informan dan 

bisa lebih terbuka kepada anggota 

keluarga, karena dengan keterbukaan 

akan lebih mudah menyelesaikan 

masalah dan lebih banyak kesempatan 

untuk mendapatkan dukungan. 

c. Informan III 

Informan diharapkan lebih menjaga 

kesehatan dengan tidak terlalu capek 

bekerja dan selalu minum obat secara 

teratur, dan tetap memberikan manfaat 

kepada orang lain. 

d. Informan IV 

Informan diharapkan tetap menjaga 

kesehatan dengan minum obat ARV 

secara teratur dan lebih terbuka kepada 

masyarakat dan tetap bisa memberikan 

manfaat kepada ODHA yang lain. 

2. Peneliti selanjutnya. 

   Bagi peneliti lain yang tertarik 

mengadakan penelitian dengan tema 

yang sama, disarankan untuk menggali 

informasi terhadap orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA). Selain untuk 
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menambahkan kelengkapan data 

tentang dukungan sosial pada 

Penyandang HIV/AIDS dewasa. Selain 

itu pelaksanaan wawancara sebaiknya 

dilakukan di tempat yang netral. 

Sehingga informan dapat 

mengungkapkan informasi dengan 

nyaman dan tanpa rasa khawatir 

diketahui atau di dengar oleh orang lain. 

3. Bagi masyarakat 

   Bagi masyarakat diharapkan 

dapat menunjukkan bentuk dukungan 

dan penerimaan yang tepat kepadaorang 

dengan HIV/AIDS yang menjadi bagian 

keluarga mereka. Ungkapan dukungan, 

penerimaan serta tidak menyalahkan 

dan mengucilkan ODHA atas peristiwa 

yang dialami adalah hal terpenting yang 

dibutuhkan ODHA untuk bangkit dari 

masa-masa sulit. 
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