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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ODHA yang berada di KDS 

Arjuna, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tedapat hubungan antara koping stres dan kepribadian ekstraver 

dengan subjective well-being. Sumbangan efektif kedua variabel 

terhadap subjective well-being sebesar 29,2% 

2. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara koping stres 

dengan subjective well-being. Semakin tinggi seorang ODHA 

melakukan koping stres maka semakin tinggi subjective well-being, 

begitu pula sebaliknya. 

3. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kepribadian 

ekstraver dengan subjective well-being. Semakin ekstraver 

kepribadian seorang ODHA, maka semakin tinggi subjective well-

being, begitu pula sebaliknya.  

 

6.2 Saran 

Melalui penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

6.2.1 Bagi Orang Dengan HIV/AIDS 

1. Untuk meningkatkan kepuasan hidup dalam menjalani status sebagai 

seorang ODHA, maka usahakan untuk segera menyelesaikan 
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permasalahan yang terjadi dengan salah satu caranya melalui sudut 

pandang yang positif. Apabila menemui kendala pada kesehatan fisik 

maupun lingkungan sosial, maka dapat segera menghubungi tenaga 

medis atau psikolog yang mumpuni.   

2.  Untuk mengembangkan sosialisasi dengan komunitas serupa agar 

mendapatkan informasi mengenai pengobatan serta mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang positif khususnya pada Kelompok Dukungan 

Sebaya agar tidak merasa sendirian dan turut merasakan bahwa 

hidup sebagai ODHA tidak ada bedanya dengan kehidupan orang 

lain yang tidak memiliki virus HIV. 

6.2.2 Bagi KDS Arjuna 

Mengembangkan kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan 

produktifitas komunitas serta kemampuan ODHA untuk menjalani kehidupan 

melalui pelatihan pengelolaan emosi, manajemen stress. Komunitas ini dapat 

bekerjasama dengan lembaga lain seperti kementrian kesehatan serta 

kementrian sosial dalam upaya pemberdayaan ODHA yang baru saja 

terdiagnosis agar tidak merasa sendiri dan dapat mengelola kondisi tubuhnya. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai koping stres, 

kepribadian ekstrovert, serta subjective well-being pada ODHA diharapkan dapat 

mengembangkan lebih lanjut untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat 

mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada sehingga penelitian yang 

dilakukan lebih baik. Peneliti juga perlu memperhatikan proses perizinan dan 

pengontrolan subjek dalam pengisian. Populasi yang ada tidak perlu 

dikendalikan mengingat jumlah subjek yang terbatas. 


