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AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)merupakan sindrom atau kumpulan gejala 
penyakit yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang menyerang 
sistem kekebalan/pertahanan tubuh. Salah satu faktor penularan lainnya adalah melalui jalur 
penularan dari ibu dengan HIV positif kepada anaknya. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui persepsi ibu dengan HIV positif terhadap dukungan keluarga, meliputi dukungan 
psikologis (meliputi dukungan psikososial dan spiritual) dan dukungan sosial (meliputi : 
dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informatif, lingkungan sekitar). Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksplanatoris kepada enam 
orang subyek penelitian. Validitas data menggunakan peer debriefing yang dilakukan 
terhadap Manajer Kasus (MK). Reliabilitas data dengan audit trail oleh dosen pembimbing. 
Subyek dalam penelitian ini adalah ibu dengan HIV positif yang telah mempunyai anak. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa subyek penelitian memiliki persepsi yang 
negatif terhadap dukungan psikologis keluarga, namun mereka memiliki persepsi yang positif 
terhadap dukungan sosial keluarga. Setengah dari subyek penelitian memiliki persepsi ynag 
positif terhadap dukungan isntrumental dan dukungan informatif Manajer Kasus (MK) dan 
sebagian besar subyek penelitian mempunyai persepsi yang positif terhadap dukungan 
lingkungan sekitar yaitu oleh Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) ODHA. Kedekatannya 
dengan KDS ODHA dan pendamping (MK) ternyata mampu menjadi faktor reinforcing 
dalam motivasi untuk melanjutkan hidup dengan status HIV positif dan menambah 
pengetahuan tentang HIV. Implikasi dari persepsi yang dimiliki subyek penelitian terhadap 
dukungan keluarga adalah subyek penelitian belum sepenuhnya melakukan tindakan PMTCT 
dan sebagian besar subyek penelitian belum memeriksakan status HIV anaknya. Dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ibu dengan HIV positif membutuhkan dukungan 
psikologis dan sosial dari orang-orang di sekitar terutama keluarga dan lingkungan sekitar 
dalam melakukan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.  
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