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Abstract: Nowadays HIV and AIDS are not only suffered by community at risk such as commercial sex 
workers, injecting drug users, lesbian, gay and shemale. The number of HIV dan AIDS patients increase 
in housewifes. Most of them were infected by their husbands. The case of HIV and AIDS in housewife 
can increase HIV and AIDS case in children. This research described about the resilience of housewife 
suffered HIV and AIDS to face their illness. In this research there are 9 informans that have been 
interviewed to get information about how their life as sufferer of HIV and AIDS. The aim of this research 
described about the resilience of housewife suffered HIV and AIDS to face their illness. The method used 
in this research is triangulation, discussed by expert and focuss group discussion. The result showed 
that the factors that shape the resilience of housewives with HIV and AIDS is a life experience as people 
living with HIV and AIDS can make it able to adapt and maintain health, and external factors affecting 
access to health facilities are within easy reach and the participation of people living with HIV and AIDS 
support groups, in addition to the self-management in the form of higher confi dence to face the existing 
problems. Conclusion of this research was experience as HIV and AIDS patients make them adapt with 
their problems. The existance of social supports from their environmets and health facility that could be 
reach by them to get treatment. Whereas from their selves as HIV and AIDS patients, they have hopes 
and desires which they still alive and survive although they suffer HIV and AIDS forever.
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Abstrak: Sekarang Penyakit HIV dan AIDS tidak hanya dialami oleh komunitas orang yang berisiko 
seperti para PSK, pengguna narkoba suntik, lesbian atau gay maupun waria. Angka penderita HIV dan 
AIDS terlihat semakin banyak di kalangan ibu rumah tangga. Sebagian besar dari mereka tertular dari 
suaminya. Kasus HIV dan AIDS yang dialami ibu rumah tangga, sangat berisiko menambah kasus HIV 
dan AIDS pada anak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang resiliensi ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS dalam menghadapi penyakitnya. Dalam penelitian ini ada 9 informan yang telah diwawancara 
untuk digali informasi selama hidup sebagai penderita HIV dan AIDS. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mendeskripsikan resiliensi ibu rumah tangga yang menderita HIV dan AIDS dalam menghadapi 
penyakitnya. Metode pengambilan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, diskusi dengan 
ahli dan focuss group discussion. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang membentuk 
resiliensi pada ibu rumah tangga penderita HIV dan AIDS adalah pengalaman hidup sebagai penderita 
HIV dan AIDS membuatnya mampu beradaptasi dan bisa mempertahankan kesehatannya, kemudian 
faktor eksternal yang mempengaruhi adalah akses fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan 
keikutsertaan penderita HIV dan AIDS dalam kelompok dukungan sebaya, di samping itu manajemen 
diri yang baik berupa kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi persoalan yang ada. Kesimpulan 
penelitian ini adalah pengalaman sebagai penderita HIV dan AIDS membuat mereka beradaptasi dengan 
masalah yang ada. Adanya dukungan sosial dari sekitar dan fasilitas kesehatan yang mereka jangkau 
untuk berobat. Sedangkan dari diri mereka sendiri sebagai penderita HIV dan AIDS mempunyai harapan 
dan keinginan agar mereka tetap bisa hidup dan bertahan meskipun dalam keadaan menderita HIV dan 
AIDS selamanya.

Kata kunci: resiliensi, ibu rumah tangga, penyakit HIV dan AIDS

PENDAHULUAN

HIV dan AIDS telah merambah semua 
provinsi yang ada di Indonesia. Dari 
33 Provinsi yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia terdapat penderita HIV positif dan 

hanya 1 Provinsi saja yang tidak terdapat 
penderita AIDS, yaitu Sulawesi Barat.  
Percepatan penderita HIV maupun AIDS 
telah menyerang ibu rumah tangga beserta 
bayi yang dilahirkan lantaran ibunya tertular 
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dari suami dan bayi yang dilahirkan ikut 
terjangkit virus yang mematikan itu (Kholil, 
2012).

Pada tahun 2011 Ditjen PP dan PL 
Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa 
kasus HIV dan AIDS di Indonesia sudah 
mencapai: 76879 untuk kasus HIV dan 
29879 untuk kasus AIDS. Sedangkan jumlah 
penderita AIDS di Jawa Timur mengalami 
peningkatan tajam. Bahkan penderita 
AIDS bukan didominasi kaum laki-laki, 
tapi terbanyak adalah ibu rumah tangga 
(Djuhartini, 2012). Ada sebanyak 2.294 
perempuan yang mengidap HIV dan AIDS, 
911 orang diantaranya adalah ibu rumah 
tangga. Pada tahun 2010 ada 93 Ibu rumah 
tangga yang mengidap HIV/AIDS dan pada 
tahun 2011 meningkat menjadi 122 orang. 
HIV/AIDS dan pada tahun 2011 meningkat 
menjadi 122 orang. Data tersebut cukup 
mengejutkan dan memprihatinkan karena 
ibu rumah tangga selama ini dipersepsikan 
sebagai seorang wanita dengan keseharian 
di rumah bertugas mengurus urusan rumah 
tangga saja tanpa adanya aktivitas karir di 
luar rumah. Data yang diperoleh dari Komisi 
penanggulangan AIDS Jawa Timur juga 
cukup mengejutkan. Bahwa penderita HIV 
dan AIDS jika digolongkan berdasarkan 
jenis pekerjaannya, maka ibu rumah tangga 

menempati urutan kedua terbanyak setelah 
wiraswasta (KPA, 2009).

Data yang dihimpun oleh KPA 
Jawa Timur pada tahun 2011 disajikan 
dalam gambar 1 yang diperoleh dan 
menginformasikan data yang telah ada. 
Kondisi ibu rumah tangga yang menderita 
HIV dan AIDS berbeda dengan kondisi ibu 
rumah tangga biasa yang tidak menderita 
HIV dan AIDS. Karena HIV dan AIDS 
adalah penyakit yang belum ada obatnya 
sehingga jika seseorang terkena virusnya 
akan selamanya ada ditubuhnya. Kondisi 
seperti ini yang menjadikan mudah terserang 
penyakit infeksi lainnya. Seorang ibu yang 
mengidap HIV dan AIDS apa pun alasannya 
tetap harus menjalankan perannya dalam 
keluarga. Ibu juga harus menjaga kesehatan 
dan kestabilan emosi sehingga tidak 
membuat kondisinya menurun. Kondisi 
apa pun yang dialami oleh seorang ibu, dia 
harus tetap mengasuh dan mendidik anak-
anaknya dan menjaga agar anak-anaknya 
tersebut tidak tertular virus yang mematikan 
(Maharani, 2009).

Selain kondisi internal yang dialami 
oleh seorang ibu rumah tangga sebagai 
penderita HIV dan AIDS, ada kondisi 
eksternal yang bisa mempengaruhinya. 
Menurut Sustiwi (2009), pandangan negatif 

Gambar 1. Tabel Jumlah Kasus AIDS berdasarkan Jenis Pekerjaan s/d September 2011



188 Jurnal Promkes, Vol. 2, No. 2 Desember 2014: 186–194

masyarakat bisa mengakibatkan para 
pengidap HIV dan AIDS merasa malu. 
Akibatnya, perawatan dan pengobatan 
menjadi tidak bisa diberikan bahkan 
terlambat dilakukan. Banyak yang belum 
memahami adanya pergeseran penularan 
HIV dan AIDS dalam masyarakat kita, 
di mana saat ini HIV dan AIDS justru 
banyak menyerang kaum heteroseksual, 
bukan lagi kaum homoseksual seperti pada 
awal penyebarannya. HIV mulai banyak 
menyerang ibu rumah tangga biasa yang 
tertular dari suaminya. Pergeseran trend 
tersebut bahkan meningkatkan dengan pesat 
angka kasus HIV dan AIDS di Indonesia 
terutama pada perempuan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Maryuni di Jakarta pada tahun 2009 tentang 
“Perilaku Ibu Rumah Tangga Penderita 
HIV dan AIDS Dalam Mempertahankan 
Kesehatan”, didapatkan hasil bahwa praktek 
mereka terhadap perilaku sehat masih 
rendah. Hal tersebut dipengaruhi beberapa 
faktor, diantaranya adalah kurangnya 
dukungan yang diberikan oleh anggota 
keluarga dan faktor berikutnya adalah karena 
faktor ekonomi yang tidak mendukung 
sehingga tidak memungkinkan untuk 
berperilaku sehat. Keadaan tersebut tentu 
akan berpengaruh terhadap kesehatannya, 
karena seseorang dengan HIV dalam 
tubuhnya cenderung mempunyai sistem 
imunitas tubuh yang lemah dan hal tersebut 
akan menyebabkan seseorang mudah 
terserang penyakit.

Berdasarkan fenomena di atas, maka 
peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang 
kondisi ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS. Seorang ibu dalam keadaan 
sehat menjalankan urusan rumah tangga 
masih mempunyai konfl ik internal maupun 
eksternal yang bisa mempengaruhi perannya. 
Maka jika seorang ibu rumah tangga yang 
menderita HIV dan AIDS dalam tubuhnya, 
kondisi dan peran yang dijalankan akan 
menjadi hal yang lebih berat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor baik faktor internal yang 
bersumber dari dirinya sendiri maupun 
faktor eksternal yang berasal dari kondisi 
lingkungan sekitar. Penelitian ini akan 
lebih mengkaji tentang faktor resiliensi 
ibu rumah tangga penderita HIV dan AIDS 

dalam mempertahankan kesehatannya. 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah 
mendeskripsikan faktor resiliensi ibu rumah 
tangga penderita HIV dan AIDS dalam 
menghadapi penyakitnya.

Tujuan khusus adalah mendeskripsikan 
pengalaman ibu rumah tangga penderita 
HIV dan AIDS menghadapi kondisi sebagai 
penderita HIV dan AIDS, mendeskripsikan 
kondisi eksternal tempat tinggal ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS, 
mendeskripsikan faktor resiliensi Ibu Rumah 
Tangga penderita HIV dan AIDS dalam 
menghadapi penyakitnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa deskriptif 
karena peneliti berusaha mendeskripsikan 
atau menggambarkan faktor resiliensi ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS 
dalam menghadapi penyakitnya. Pendekatan 
yang digunakan dalam pengambilan 
data yaitu pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan metode pengambilan data 
berupa indepth interview, diskusi dengan 
ahli dan Focuss Group Discussion 
(Notoatmodjo, 2010). Metode pengumpulan 
data yang digunakan peneliti tersebut 
adalah pengumpulan dengan triangulasi 
(gabungan).

Menurut Nawawi (2007), dalam 
pendekatan kualitatif di mana data yang 
dikumpulkan adalah berupa pendapat, 
tanggapan, informasi, konsep-konsep dan 
keterangan yang berbentuk uraian dalam 
mengungkapkan masalah. Informan pada 
penelitian ini adalah ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS yang berada di 
wilayah Surabaya. Selain itu, informan lain 
sebagai informan sekunder adalah pihak 
dekat atau bisa jadi adalah pendamping atau 
konselor. Informasi yang didapat adalah 
dari Jaringan Orang Terinfeksi HIV dan 
AIDS (JOTHI) dengan sasaran khusus 
Ibu Rumah Tangga. Penentuan Subjek 
Penelitian yang kemudian disebut informan 
dilakukan dengan metode Snowball yaitu 
penentuan informan berikutnya didasarkan 
pada informasi yang telah diberikan oleh 
informan sebelumnya. Peneliti melakukan 
wawancara kepada informan dan demikian 
seterusnya hingga penulis memutuskan 
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bahwa jumlah informan telah mencukupi 
dan memberikan gambaran tentang topik 
yang diteliti. Informasi dianggap telah 
mencukupi apabila telah terjadi tiga kali 
duplikasi jawaban pada tiga informan secara 
beturut-turut atau tidak ada penambahan 
informasi. Jumlah Informan primer yang 
diwawancara adalah 9 informan dan untuk 
informan sekunder adalah 1 informan. 
Sedangkan untuk berdiskusi dengan ahli 
adalah dengan Dr. Rachmat Hargono, dr, 
M.S., M.PH. Beliau sebagai dosen dan 
juga aktivis di bidang HIV dan AIDS serta 
penggerak beberapa LSM yang bergerak di 
bidang HIV dan AIDS. 

Peneliti juga melakukan Focuss Group 
Discussion untuk mencari tambahan data dan 
informasi. Peserta Focuss Group Discussion 
adalah informan primer dan informan 
sekunder yang telah diwawancara.

HASIL

Informan dalam penelitian ini adalah 
Ibu Rumah Tangga penderita HIV dan 
AIDS yang secara umum bertempat tinggal 
di wilayah Kota Surabaya. Informan 
merupakan kelompok dampingan dari 
Jaringan Orang Terinfeksi HIV dan AIDS 
(JOTHI) yang berada di wilayah Surabaya. 
Informan yang diwawancara terbagi atas dua 
kategori; yaitu Ibu Rumah Tangga Penderita 
HIV dan AIDS sebagai Informan Primer. 
Sedangkan Pendamping Kelompok adalah 
sebagai Informan Sekunder. Informan primer 
merupakan kelompok dampingan dari 
Informan sekunder, jadi lebih memudahkan 
peneliti untuk mencari informasi dan 
mengkonfi rmasi kembali kepada Informan 
baik primer maupun sekunder. Dari hasil 
wawancara yang dilakukan peneliti, ada 
9 Ibu Rumah Tangga penderita HIV dan 
AIDS dari kelompok dampingan JOTHI 
(Jaringan Orang Terinfeksi HIV dan AIDS) 
sebagai Informan Primer. Sedangkan untuk 
informan sekunder, peneliti melakukan 
wawancara dengan 1 informan. Sebagai 
informan sekunder, peneliti memilih 
pendamping kelompok untuk diwawancara. 
Peneliti mengumpulkan informasi tentang 
karakteristik informan dengan melakukan 
wawancara langsung. Selain dengan 
wawancara langsung ada kuesioner yang 

berisi pertanyaan yang harus dijawab 
dan diisi oleh informan untuk mengukur 
pengetahuan tentang HIV dan AIDS. 

Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini, karakteristik 
informan yang dimaksud adalah berdasarkan 
dari umur, pendidikan, pengetahuan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
didapatkan, informan dalam penelitian 
ini berumur antara 17 sampai dengan 41 
tahun. sedangkan dari tingkat pendidikan 
didapatkan informasi bahwa informan yang 
menamatkan pendidikan sampai SD ada 
3 informan, informan yang menamatkan 
pendidikan sampai SMP ada 1 informan, 
informan yang menamatkan pendidikan 
sampai SMA ada 4 informan dan informan 
yang menamatkan pendidikan sampai 
jenjang diploma ada 1 informan. sedangkan 
berdasarkan hasil kuesioner yang telah 
dinilai peneliti didapatkan hasil pengetahuan 
informan digolongkan berdasarkan rendah 
sedang dan tinggi. Informan yang memiliki 
pengetahuan rendah didapatkan 2 informan, 
informan yang memiliki pengetahuan sedang 
didapatkan 5 informan dan informan yang 
memiliki pengetahuan tinggi didapatkan 2 
informan.

Hasil berikutnya adalah tentang informasi 
jumlah dan kondisi anak pada setiap informan. 
jumlah dan kondisi anak pada setiap informan 
yang berbeda membuat setiap informan 
dalam penelitian ini juga mempunyai faktor 
risiko yang berbeda. Hal ini lah yang akan 
dibahas oleh peneliti apakah jumlah dan 
kondisi anak bisa mempengaruhi kondisi 
resilien ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS dalam menghadapi penyakitnya. 
Karena anak juga merupakan tanggung jawab 
seorang ibu untuk membesarkan, mendidik 
serta mengasuh sehingga hal tersebut akan 
mempengaruhi kondisi resilien ibu rumah 
tangga penderita HIV dan AIDS dalam 
menghadapi penyakitnya.

Stigmatisasi bagi penderita HIV dan 
AIDS masih ada di masyarakat. Oleh sebab 
itu, adanya stigmatisasi bisa menjadi faktor 
lain yang bisa mempengaruhi kondisi ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS. 
Dari hasil wawancara yang dirangkum 
oleh peneliti, stigmatisasi adalah hal 
yang dikhawatirkan oleh penderita HIV 



190 Jurnal Promkes, Vol. 2, No. 2 Desember 2014: 186–194

dan AIDS. Sehingga bagi penderita HIV 
dan AIDS ada kekhawatiran tersendiri 
jika mendapatkan cap buruk atau bahkan 
perlakuan yang berbeda dari masyarakat 
sekitar akibat penyakit yang dideritanya. 
Mereka sudah merasa takut dan khawatir 
terlebih dahulu akan mendapatkan cap buruk 
atau pandangan negatif dari masyarakat 
jika dirinya membuka status sebagai HIV 
Positif. Hal inilah yang membuat informan 
mengambil keputusan tidak membuka status 
sebagai HIV Positif di masyarakat. Mereka 
berpikir jika masyarakat tahu kondisinya 
sebagai HIV Positif akan mendapat 
perlakuan yang berbeda bahkan dijauhi 
oleh masyarakat lainnya. Stigmatisasi juga 
merupakan faktor risiko terhadap kondisi 
resilien ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS. Adanya stigmatisasi akan 
mempengaruhi kondisi tersebut.

Keberadaan dan ketersediaan fasilitas 
kesehatan bisa membantu dan mendukung 
kondisi ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS. Dalam penelitian ini didapatkan 
informasi bahwa fasilitas kesehatan yang 
diakses informan adalah Rumah Sakit 
Dokter Soetomo. Di Rumah Sakit Dokter 
Soetomo ada poli khusus yang melayani 
pasien dengan HIV dan AIDS yang disebut 
UPIPI. Di Poli tersebut melayani pasien 
dengan HIV dan AIDS mulai dari pasien 
anak sampai dengan dewasa dengan jadwal 
pelayanan yang ditentukan. Di Rumah 
Sakit Dokter Soetomo juga melayani 
pengambilan obat ARV bagi penderita 
HIV dan AIDS. Ada informasi lain dari 
informan yang menyebutkan Puskesmas 
Dupak Bangun Sari. Setelah mencari 
informasi lebih lanjut, Puskesmas Dupak 
adalah salah satu Puskesmas yang melayani 
VCT dan memberikan pelayanan khusus 
penderita HIV dan AIDS di Surabaya. 
Selain Puskesmas tersebut, terdapat lima 
Puskesmas lain yang juga melayani VCT 
atau pelayanan khusus HIV dan AIDS 
diantaranya adalah Puskesmas Putat 
Jaya, Puskesmas Perak Timur, Puskesmas 
Sememi, Puskesmas Krembangan dan 
Puskesmas Jagir. Diantara kelima puskesmas 
tersebut, hanya Puskesmas Dupak yang 
pernah didatangi salah satu Informan dalam 
penelitian ini karena alamat tempat tinggal 
informan dekat dengan puskesmas tersebut.

Rumah Sakit Dokter Soetomo adalah 
tempat yang paling banyak disebutkan oleh 
Informan sebagai fasilitas kesehatan yang 
sering didatangi, baik untuk pengambilan 
obat ARV maupun untuk memeriksakan 
kesehatan jika ada keluhan. Selain Rumah 
Sakit tersebut adalah pelayanan kesehatan 
milik pemerintah yang membebaskan biaya 
obat bagi penderita HIV dan AIDS, Rumah 
Sakit Dokter Soetomo adalah tempat rujukan 
utama bagi penderita HIV dan AIDS. Belum 
ada pemberdayaan secara intensif yang 
dilakukan ke puskesmas untuk pelayanan 
pasien HIV dan AIDS.

Sebagai penderita HIV dan AIDS yang 
rentan akan penyakit dan dampak sosial 
yang akan dihadapi, manajemen diri bagi 
penderita HIV dan AIDS juga berpengaruh 
untuk bisa berdapatasi. Ada beberapa hal 
yang dikatakan informan sebagai bentuk 
manajemen diri ketika menghadapi masalah. 
Diantaranya adalah pasrah terhadap apa 
yang terjadi, berbagi masalah dengan teman, 
menangis dan shalat (beribadah). 

Bentuk manajemen diri yang lain adalah 
tentang komunikasi informan ketika ada 
masalah. Dua informasi yang didapatkan 
peneliti dari hasil wawancara dengan 
semua informan, yaitu berkomunikasi jika 
ada masalah dan tidak berkomunikasi jika 
ada masalah. Informan yang menjawab 
berkomunikasi jika ada masalah karena 
merasa masalah itu berat dan semakin berat 
jika hanya dipikirkan sendiri. Di samping 
itu, berkomunikasi jika ada masalah 
karena ada orang yang bisa diajak berbagi 
dan bercerita. Sedangkan informan yang 
menjawab tidak berkomunikasi jika ada 
masalah mempunyai dua alasan untuk 
melakukannya. Dua alasan tersebut adalah 
tidak ada yang bisa diajak bercerita atau 
berbagi dan ada kekhawatiran tersendiri 
ketika akan membicarakan masalah yang 
dihadapi dengan orang lain.

Penderita HIV dan AIDS dalam 
penelitian yaitu ibu rumah tangga 
mempunyai sifat yang berbeda dalam 
pengaruh spiritual. Sebagian informan 
mengatakan ibadahnya masih bolong-
bolong. Tapi informan yang lain mengatakan 
bahwa semenjak menjadi penderita HIV 
dan AIDS menjadi lebih rajin shalat dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam 
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beribadah juga sekaligus berdoa untuk 
kesehatan dirinya dan juga anaknya.

Selain melakukan wawancara langsung, 
peneliti juga melaksanakan Focuss Group 
Discussion dengan semua informan dan 
pendamping kelompok. Focuss Group 
Discussion ini bertujuan untuk mencari 
informasi tambahan tentang penelitian yang 
dilakukan. Hasil Focuss Group Discussion 
dalam penelitian ini adalah Peran Kelompok 
Dukungan Sosial bagi penderita HIV dan 
AIDS terutama kelompok ibu rumah tangga 
sangat diperlukan bagi mereka. Mempunyai 
perkumpulan orang yang punya nasib 
yang sama lebih merasa nyaman dari pada 
meratapi nasib sendirian. Dengan berkumpul 
bersama teman-teman sesama penderita HIV 
bisa saling sharing pengalaman dan bisa 
dapat masukan bagaimana hidup sehari-
hari dengan penyakit HIV dan AIDS. Di 
samping itu dengan adanya Dukungan Sosial 
dan berkumpul dengan teman-teman yang 
bernasib sama bisa membangun kepercayaan 
diri bagi yang menderita HIV dan AIDS. 
Kemudian dari hasil yang lain membahas 
Stigmatisasi dari masyarakat. Karena 
masih banyak stigma dari masyarakat, ada 
ketakutan dan kekhawatiran bagi penderita 
HIV dan AIDS terutama ibu rumah tangga. 
Dampaknya adalah jika banyak yang tahu 
akan dikucilkan dan tidak diajak bergaul.

PEMBAHASAN

Pengalaman Sebagai Penderita HIV dan 
AIDS

Ibu Rumah Tangga penderita HIV dan 
AIDS mempunyai kondisi yang berbeda 
satu dengan yang lainnya. Secara garis 
besar, penelitian ini menitikberatkan faktor 
risiko pada Ibu rumah tangga penderita 
HIV dan AIDS. Menurut Constantine, N.A 
(1999), faktor risiko dijelaskan sebagai 
kejadian hidup atau pengalaman secara 
statistik digabungkan dengan peningkatan 
permasalahan perilaku.

Pada faktor risiko sendiri meliputi hal 
sebagai berikut: Kondisi kesehatan pada 
penderita HIV dan AIDS rentan sekali 
terhadap penyakit yang bisa menyebabkan 
mereka terserang penyakit infeksi. Oleh 
karena itu, sebagai ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS juga harus 

senantiasa menjaga kesehatannya dengan 
baik. Pada penelitian ini, kondisi kesehatan 
mereka dikatakan baik karena mereka 
sudah tidak pernah mengeluhkan gangguan 
kesehatan yang berarti. Mereka sudah 
rajin minum ARV untuk menjaga imunitas 
mereka dan mempertahankan jumlah CD4 
agar tetap stabil. Kewajiban mengasuh anak 
pada ibu rumah tangga penderita HIV dan 
AIDS menjadi beban tersendiri. Karena 
mereka harus menjaga dan mencegah 
agar anak yang mereka asuh tidak tertular 
dengan penyakit yang sama. Kondisi anak 
juga bisa berpengaruh terhadap kondisi 
yang dialami oleh ibunya. Ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS yang anak mereka 
dinyatakan negatif menjadi kebahagiaan 
tersendiri dan akan lebih semangat untuk 
tetap bertahan hidup dengan anaknya. 
Sedangkan ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS yang anaknya dinyatakan sudah 
tertular, maka itu menjadi motivasi tersendiri 
untuk lebih kuat karena dirinya dan anaknya 
harus tetap bertahan dan sehat meskipun ada 
virus HIV dan AIDS yang menggerogoti 
mereka. Pandangan negatif masyarakat yang 
bisa memunculkan diskriminasi terhadap 
orang yang menderita HIV dan AIDS. Hal 
ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri 
bagi ibu rumah tangga penderita HIV dan 
AIDS sehingga mereka tidak membuka 
status mereka di masyarakat. Ketika ada 
stigma yang mereka alami, maka hal ini 
bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosial 
mereka. 

Kondisi Eksternal Ibu Rumah Tangga 
Penderita HIV dan AIDS

Pada kondisi eksternal, faktor yang 
mempengaruhi resiliensi ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS adalah terkait 
kondisi lingkungan sekitar. Faktor yang 
mendukung kondisi ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS agar mampu 
hidup dalam keadaan tetap baik, sehat 
dan semangat. Kondisi eksternal yang 
mendukung adalah adanya kelompok 
dukungan sebaya dan juga keikutsertaan 
ibu rumah tangga penderita HIV dan AIDS 
dalam kelompok dukungan sebaya tersebut. 
Berkumpul dengan orang yang mempunyai 
nasib yang sama akan menghadirkan 
perasaan nyaman dan tidak merasa 
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sendirian. Selain ada kelompok dukungan 
sebaya yang diikuti, akses fasilitas kesehatan 
juga berpengaruh terhadap kondisi ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS. 
Fasilitas kesehatan yang dimaksud dalam 
hal ini adalah tempat bagi ibu rumah tangga 
berobat atau memeriksakan kesehatannya 
jika ada keluhan sakit. Fasilitas kesehatan 
akan membantu dari faktor luar untuk 
menjadikan kondisi ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS tetap sehat. Peran 
fasilitas kesehatan juga semestinya menjadi 
tempat memberikan informasi tentang 
kesehatan bagi penderita HIV dan AIDS.

Peran kelompok dukungan sebaya 
dalam penelitian ini adalah sebagai wadah 
bagi ibu rumah tangga penderita HIV dan 
AIDS untuk berkumpul dan saling berbagi 
satu sama lain. Selain hal itu, pendamping 
kelompok tersebut menginformasikan 
bahwa selain untuk tempat berkumpulnya 
ibu rumah tangga penderita HIV dan 
AIDS, perkumpulan tersebut juga untuk 
mengontrol mereka dalam konsumsi 
ARV. Karena dikhawatirkan, ibu rumah 
tangga yang sudah merasa sehat dalam 
kesehariannya akan menganggap sudah 
tidak perlu minum ARV lagi. Adanya kasus 
putus ARV bagi penderita HIV dan AIDS 
akan berdampak bagi kesehatan mereka 
sendiri. Karena dalam ARV tersebut sudah 
ada dosis yang diatur untuk tingkatan 
penderita. Biasanya hal tersebut berdasarkan 
jumlah CD4 pada pemeriksaan. Selain itu 
manfaat dari kegiatan kelompok dukungan 
sebaya adalah bentuk pengalihan stress, 
tempat mencari informasi ketika ada hal 
yang ditanyakan, wadah advokasi bagi 
penderita HIV dan AIDS. Dalam penelitian 
ini akan dibahas di mana biasanya ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS 
mendatangi fasilitas kesehatan jika mereka 
mempunyai keluhan sakit. Selain itu, 
penelitian ini akan membahas bagaimana 
akses fasilitas kesehatan yang diberikan 
termasuk pelayanan yang didapatkan oleh 
penderita HIV dan AIDS. Menurut hasil 
wawancara, peneliti mendapatkan informasi 
bahwa fasilitas kesehatan yang didatangi 
oleh informan adalah Rumah Sakit Dokter 
Soetomo. Di Rumah Sakit Dokter Soetomo 
sudah menyediakan pelayanan khusus bagi 
penderita HIV dan AIDS yaitu UPIPI (Unit 

Pelayanan Intermediet dan Penyakit Infeksi). 
Selain menyebutkan Rumah Sakit Dokter 
Soetomo, ada satu informan (1MTr27) yang 
menyebutkan Puskesmas Demak Bangun 
Sari. Peneliti mencari informasi lebih 
lanjut, bahwa Puskesmas Demak adalah 
salah satu puskesmas di Surabaya yang 
juga memberikan pelayanan khusus bagi 
penderita HIV dan AIDS.

Faktor Resiliensi Ibu Rumah Tangga 
Penderita HIV dan AIDS

Kondisi ibu rumah tangga penderita 
HIV dan AIDS yang resilien dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Di samping ada faktor 
internal dan faktor eksternal, kondisi ini juga 
bisa dilihat dari faktor resilien itu sendiri. 
Faktor resiliensi tersebut merupakan sikap 
yang dimiliki ibu rumah tangga penderita 
HIV dan AIDS yang menunjukkan kondisi 
resilien, seperti kepercayaan diri untuk 
menghadapi masalah, manajemen diri 
dalam menghadapi masalah, berkomunikasi 
ketika ada masalah, dan pengaruh spiritual 
atau kebiasaan dan perilaku sehari-
hari. Kondisi resilien itu sendiri berarti 
keberhasilan ibu rumah tangga penderita 
HIV dan AIDS untuk beradaptasi dengan 
situasi yang menekan dalam hidupnya. Ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS 
yang mempunyai kepercayaan diri yang 
tinggi dalam menghadapi kondisi HIV 
dan AIDS cenderung lebih mempunyai 
kemampuan dan bisa menciptakan kondisi 
resilien yang baik. Begitu juga dengan cara 
dan kemampuannya dalam menghadapi 
masalah yang ada, ibu rumah tangga 
penderita HIV dan AIDS akan lebih mampu 
bertahan dilihat dari bagaimana ibu rumah 
tangga penderita HIV dan AIDS tersebut 
menghadapi masalahnya. Kondisi resilien 
itu juga akan semakin baik jika didukung 
dengan kebiasaan sehari-hari dan juga 
perilaku ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS itu sendiri. Informan yang 
memiliki kepercayaan diri menghadapi 
masalah responsnya adalah menganggap 
masalah itu biasa. Manajemen dirinya 
adalah dengan mengalihkan pikiran dengan 
kegiatan yang positif, mensugesti diri sendiri 
untuk bisa memahami situasi sehingga tidak 
terpuruk dalam masalah dan juga pasrah 
dengan situasi yang ada.
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Kondisi resilien bisa dilihat dari 
kebiasaan dan perilaku informan dalam 
kehidupannya sehari-hari. Kebiasaan dan 
perilaku ini mencerminkan dari usahanya 
untuk beradaptasi, terutama beradaptasi 
dengan kondisi sebagai penderita HIV 
dan AIDS. Pada penelitian yang dilakukan 
Maryuni (2009), tentang perilaku ibu 
rumah tangga penderita HIV dan AIDS 
dalam mempertahankan kesehatannya ada 
dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu 
adanya dukungan keluarga dan kondisi 
ekonomi. Sedangkan dalam penelitian ini 
adalah tentang komunikasi informan ketika 
menghadapi masalah dan juga pengaruh 
spiritual atau ibadah yang dijalankan 
menurut keyakinan masing-masing. Pada 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Maryuni (2009), tentang perilaku ibu rumah 
tangga penderita HIV dan AIDS dalam 
mempertahankan kesehatannya, didapatkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi kondisi 
kesehatannya yaitu dukungan dari keluarga 
dan kondisi ekonomi. Sedangkan dalam 
penelitian ini, faktor tersebut yang relevan 
dan berpengaruh adalah dari dukungan 
keluarga. Sedangkan pada faktor ekonomi 
tidak didapatkan informasi yang mendukung 
faktor tersebut.

KESIMPULAN

Pengalaman hidup dengan HIV dan 
AIDS dalam setiap penderita berbeda satu 
dengan yang lainnya. Pengalaman tersebut 
berawal dari awal mula terdiagnosa atau 
dinyatakan HIV Positif sampai dengan 
keseharian hidup dengan HIV dan AIDS. 
Pengalaman tersebut yang membuat 
penderita HIV dan AIDS bisa bertahan 
dalam menghadapi hidup sebagai penderita 
HIV dan AIDS. Pengalaman mengajarkan 
mereka secara langsung untuk bisa bertahan 
menghadapi penyakit yang mereka derita. 
Setiap penderita HIV dan AIDS dalam 
penelitian ini bertempat tinggal di Kota 
Surabaya. Kondisi tempat tinggal mereka 
merupakan faktor eksternal yang bisa 
mempengaruhi kondisi mereka sebagai 
penderita HIV dan AIDS. Faktor eksternal 
tersebut meliputi: Akses fasilitas kesehatan 
yang mereka datangi mudah dijangkau 
ketika mereka membutuhkan layanan 

pengobatan dan keikutsertaan dalam 
kelompok dukungan sebaya. Fasilitas 
kesehatan yang menjadi rujukan sebagian 
besar informan adalah Rumah Sakit 
Dr. Soetomo. Sedangkan fasilitas kesehatan 
lainnya seperti Puskesmas di sekitar tempat 
tinggal mereka tidak menerima pasien 
penderita HIV dan AIDS. Sedangkan 
keikutsertaan informan dalam kelompok 
dukungan sebaya juga menjadi faktor 
pendukung terhadap kondisi kesehatan 
mereka.

Kondisi resilien setiap penderita HIV 
dan AIDS dalam penelitian ini adalah 
berbeda dalam sikap untuk mencapainya. 
Sikap tersebut dipengaruhi oleh kondisi 
penderita itu sendiri, baik dari kondisi 
eksternalnya maupun internalnya. Dari 
faktor resilien yang menjadi sikap penderita 
HIV dan AIDS dalam penelitian ini adalah: 
informan yang memiliki rasa kepercayaan 
diri tinggi akan mampu bertahan dengan 
penyakit HIV dan AIDS, persahabatan 
yang mereka bangun sesama penderita 
HIV dan AIDS, pasrah dalam menghadapi 
masalah sebagai penderita HIV dan AIDS, 
sikap optimis yang mereka bangun untuk 
mengharapkan keadaan lebih baik (harapan) 
serta doa dan kepasrahan ketika beribadah 
(shalat).

SARAN

Bagi penderita HIV dan AIDS untuk 
tetap berusaha menjaga kesehatan degan 
baik karena beban sebagai penderita 
HIV dan AIDS memang berat dan perlu 
usaha untuk tetap mencapai kondisi yang 
lebih baik. Tidak putus ARV dan rutin 
memeriksakan kesehatan jika ada keluhan.

Pengetahuan masyarakat umum 
tentang HIV dan AIDS terutama tentang 
cara penularan perlu ditingkatkan dengan 
sosialisasi yang menyeluruh sehingga 
stigma dari masyarakat bisa berkurang. 
Stigma ada karena masyarakat sendiri 
pengetahuan tentang HIV dan AIDS nya 
masih belum menyeluruh terutama tentang 
penularannya.

Sosialisasi HIV dan AIDS dimasukkan 
ke dalam program kerja PKK sehingga 
sebagai organisasi yang paling dekat dengan 
masyarakat langsung bisa memberikan 
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pemahaman yang baik tentang HIV dan 
AIDS kepada masyarakat umum terutama 
tentang stigma bagi penderita HIV dan 
AIDS sehingga stigmatisasi yang ada bisa 
berkurang.

Untuk peneliti berikutnya disarankan 
untuk memperdalam kajian penelitian 
dengan mempertimbangkan faktor lain dari 
resiliensi yang membentuk kondisi resilien 
ibu rumah tangga penderita HIV dan AIDS 
serta memperdalam penelitian terkait 
perilaku ibu rumah tangga penderita HIV 
dan AIDS itu sendiri.
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