
 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Keadaan fisik subjek  

a. Bagaimana penampilan fisik subjek secara keseluruhan? 

b. Bagaimana penampilan subjek dalam kesehariaannnya? 

c. Bagaimana pula penampilan subjek ketika diwawancarai? 

2. Perilaku subjek saat berinteraksi dengan lingkungan 

a. Apa subjek masih dapat berinteraksi dengan tetangga atau kerabatnya 

ketika ia divonis mengidap penyakit HIV/AIDS. 

b. Aktivitas seperti apakah yang biasa dilakukan subjek bersama 

tetangga/kerabat juga masih subjek lakukan?  

c. Apa aktivitas tersebut masih dilakukan subjek sejak subjek menderita 

penyakit HIV/AIDS? 

d. Jenis perilaku subjek yang seperti apa, yang tampak berbeda dari 

kebiasaan orang ketika berinteraksi dengan lingkungan? 

3. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang mungkin muncul saat wawancara 

atau saat subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti 

a. Bagaimana ekspresi wajah subjek ketika bercerita tentang status HIV 

nya? 

b. Apakah ada reaksi tertentu yang dilakukan subjek ketika bercerita 

tentang perubahan kehidupannya setelah terjangkit virus HIV? 

c. Apakah subjek berpikir lama dalam menjawab pertanyaan dari peneliti? 

atau bahkan subjek berusaha untuk menghindar dari beberapa 

pertanyaan? 

4. Keadaan disekitar tempat tinggal subjek dan kegiatan subjek sehari-hari 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pada penelitian ini, panduan wawancara penerimaan diri pada 

ODHA, sebagai berikut : 

a. Identitas subjek penelitian 

1. Nama 

2. Jenis kelamin 

3. Usia 

4. Urutan kelahiran 

5. Pekerjaan  

6. Pendidikan 

b. Latar belakang subjek 

1. Lingkungan Masa kecil subjek 

2. Hubungan subjek dengan orang tua dan saudara 

c. sosial subjek 

1. Hubungan sosial subjek dengan lingkungan sosial 

2. Perasaan subjek terhadap orang di lingkungannya 

d. Masalah yang diungkap : 

FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN DIRI 

Pemahaman diri 

1. Bagaimana subjek menilai dirinya, kelebihan, dan kekurangan 

Tidak adanya stress emosional  

2. Permasalahan yang sering dihadapi 

3. Bagaimana pemecahan masalahnya 

4. Bagaimana dengan masalah kesehatan 



 
 

Konsep diri yang stabil 

5. Bagaimana perasaan dan reaksi subjek tentang “status” barunya 

“sebagai” ODHA 

6. Apa efek dari “status” baru subjek 

7. Bagaimana subjek menerima dirinya 

8. Hal-hal yang mempengaruhi penerimaan diri subjek 

9. Apa yang dilakukan subjek setelah menerima dirinya 

Tidak hadirnya hambatan-hambatan dari lingkungan 

10. Bagaimana dengan masalah stigma dan diskriminasi 

Harapan yang realistis 

11. Harapan tentang masa depan 

Sukses yang terjadi 

12. Keberhasilan yang telah dicapai subjek 

CIRI-CIRI PENERIMAAN DIRI  

Mampu mengendalikan emosi 

13. Bagaimana subjek menghadapi permasalahan 

14. Bagaimana subjek mengatasi permasalahan yang dihadapi  

Berpikir positif dan realistik 

15. Pandangan subjek mengenai dirinya 

16. Penilaian subjek terhadap orang lain yang mengetahui status barunya 

Mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri 

17. Potensi apa yang dimiliki subjek 

18. Bagaimana cara subjek mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya 

19. Kekurangan yang dimiliki subjek 



 
 

20. Bagaimana subjek mampu menutupi kekurangan yang ada di dalam 

dirinya 

Mampu menempatkan diri 

21. Perilaku subjek saat bertemu orang banyak di lingkungan manapun 

22. Reaksi subjek ketika bertemu dengan orang di lingkungan baru 

23. Hubungan subjek dengan orang lain 

Optimis dalam menjalani hidup 

24. Bagaimana subjek menjalani kehidupannya 

25. Harapan atau cita-cita yang diinginkan subjek 

26. Masa depan seperti apa yang diinginkan subjek 

Tidak mengharapkan belas kasihan orang lain 

27. Di dalam lingkungan sosial ataupun keluarga, apakah Anda termasuk 

orang yang mengharapkan belas kasihan orang lain?  

28. Bila Anda sedang menghadapi masalah, Apakah Anda bergantung 

dengan orang lain? 

 


