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Bagan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada ODHA (Subyek 1) 

 
 

Pemahaman Diri: 
- Subyek sering 
mengkritik 
kelemahan diri 
sendiri 
- Subyek 
bersyukur dengan 
statusnya yang 
sekarang 

Tidak Adanya 
Tekanan Emosi 
yang Berat: 
ditemukan adanya 
tekanan emosi 
berupa: 
- Subyek 
terkadang masih 
menyesal dan 
menyalahkan 
dirinya sendiri 
dengan 
kehidupannya 
yang dahulu 
- Subyek 
berusaha 
melakukan yang 
terbaik untuk 
hidupnya 

Tidak Hadirnya 
Hambatan-
Hambatan Dari 
Lingkungan: 
ditemukan 
hambatan dari 
lingkungan yaitu: 
- Adanya stigma 
dan diskriminasi 

Harapan yang 
Realistis: 
- Subyek ingin 
membahagiakan 
orangtuanya 
- Subyek ingin 
HIV ditemukan 
obatnya 
- Bekerja dengan 
baik 

Sukses yang 
Sering Terjadi: 
- Kondisi 
kesehatan yang 
baik setelah terapi 
ARV 
- Pulih dari 
kecanduan 
narkoba 
- Berhasil lulus 
dari Perguruan 
Tinggi 

Konsep Diri yang 
Stabil: 
- Konsep diri 
subyek belum 
stabil yaitu: belum 
dapat 
mengembangkan 
keahliannya 
dibidang lain dan 
subyek kurang 
optimis dan 
percaya diri dalam 
menjalani 
kehidupannya  

 
Penerimaan Diri 



 
 

 

 

Bagan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada ODHA (Subyek 2) 

 

 

Pemahaman Diri 
- Subyek selalu 
bersyukur pada 
kehidupan yang 
telah terjadi 
padanya 
- Subyek tidak 
terlalu sering 
mengkritik dirinya 

Tidak Adanya 
Tekanan Emosi 
yang Berat: 
subyek mengalami 
tekanan emosi 
yang berat yaitu: 
- Subyek sakit 
hati terhadap 
suaminya yang 
telah memaparkan 
HIV dan 
meninggalkannya 
- Subyek 
menyesal karena 
mengacuhkan 
nasehat orangtua 
- Kehilangan 
anak pertama 

Tidak Hadirnya 
Hambatan-
Hambatan Dari 
Lingkungan: 
subyek mengalami 
hambatan dari 
lingkungan 
berupa: 
- Subyek 
mendapatkan 
stigma dan 
diskriminasi oleh 
perawat di Rumah 
Sakit ketika akan 
melahirkan

Konsep Diri yang 
Stabil: 
- Subyek yang 
mandiri ingin 
memanfaatkan 
setiap kesempatan 
yang ada dengan 
berjualan 
- Subyek ingin 
selalu belajar dan 
mengembangkan 
potensinya 
dibidang HIV-
AIDS

Harapan yang 
Realistis 
- Subyek ingin 
merawat, 
membesarkan, dan 
membiayai 
anaknya karena 
subyek ingin 
anaknya menjadi 
orang yang sukses

Sukses yang  
Sering Terjadi: 
- Kehadiran anak 
kedua subyek 
terlahir negatif 
HIV 
- Terapi ARV 
membuat kondisi 
kesehatan 
membaik 
- Berhasil 
menjalin 
persahabatan dan 
bertukar 
informmasi 
dengan teman-
teman di ODHA

 
Penerimaan Diri 



 
 

 

 

Bagan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada ODHA (Subyek 3) 

 

Tidak Adanya 
Tekanan Emosi 
yang Berat: 
subyek mengalami 
tekanan emosi 
yang berat seperti: 
- Menyesal dan 
menyalahkan 
perilaku yang 
dilakukan 
- Percobaan 
bunuh diri 
- Kekecewaan 
terhadap  janji 
teman yang tidak 
ditepati  

Tidak Hadirnya 
Hambatan-
Hambatan Dari 
Lingkungan: 
subyek 
mendapatkan 
hambatan dari 
lingkungan 
berupa: 
- Stigma dan 
diskriminasi 

Konsep Diri yang 
Stabil: 
- Konsep diri 
subyek belum 
stabil karena 
subyek belum bisa 
meninggalkan 
kehidupan waria 
untuk 
mengembangkan 
potensinya dan 
berpikiran negatif 
pada diri sendiri

Pemahaman Diri: 
- Subyek 
bersyukur atas 
keberhasilan yang 
ia dapatkan tidak 
terduga 
- Sering 
mengkritik 
kekurangan diri 
sendiri 

Harapan yang 
Realistis: 
- Subyek ingin 
sekolah Teologi 
dan membuka 
usaha

Sukses yang  
Sering Terjadi: 
- Berhasil 
bergabung di KDS 
dan PPS 
- Berhasil 
mendapatkan 
informasi HIV-
AIDS 
- Memiliki 
teman dekat 
- Kondisi 
kesehatan yang 
baik 
- Terapi ARV

 
Penerimaan Diri 



 
 

 

Bagan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada ODHA (Subyek 1, 2, dan 3) 

 

 

Pemahaman Diri: 
- Mensyukuri 
peristiwa yang 
telah dilalui 
- Mengkritik 
kekurangan 

Konsep Diri yang 
Stabil:  
- Mengembangk
an potensi 
dibidang masing-
masing

Tidak Adanya 
Tekanan Emosi 
yang Berat: 
- Terdapat 
tekanan emosi 
yang berat yaitu: 
kecewa pada 
orang terdekat 
serta menyesal 
dan menyalahkan 
diri sendiri karena 
perilaku di masa 
lalu.

Tidak Hadirnya 
Hambatan-
Hambatan Dari 
Lingkungan:  
- Hadirnya 
hambatan dari 
lingkungan berupa 
stigma dan 
diskriminasi dari 
orang-orang 
terdekat 

Harapan yang 
Realistis: 
- Mempunyai 
cita-cita untuk 
hidup lebih baik 
- Ingin 
membahagiakan 
keluarga 

Sukses yang  
Serung Terjadi: 
- Tidak 
menyadari sukses 
yang telah terjadi, 
hanya menyadari 
kesuksesan 
dialami satu atau 
dua kali

 
Penerimaan Diri 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Pedoman Observasi 

 

1. Penampilan fisik subyek. 

2. Ekspresi dan penampilan subyek saat wawancara. 

3. Keadaan di sekitar tempat tinggal subyek atau lingkungan disekeliling 

tempat wawancara. 

4. Interaksi kedekatan subyek dengan keluarga atau teman. 

5. Kegiatan subyek sehari-hari. 
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Pedoman Wawancara 

 

1. Latar belakang subyek 

a. Masa kecil subyek 

b. Hubungan subyek dengan orangtua dan saudara 

2. Lingkungan sosial subyek 

a. Hubungan sosial subyek dengan lingkungan sosial 

b. Perasaan subyek terhadap orang di lingkungannya 

3. Masalah yang diungkap 

a. Bagaimana subyek menilai dirinya, kelebihan, dan 

kekurangan 

b. Permasalahan yang sering dihadapi 

c. Bagaimana pemecahan masalahnya 

d. Bagaimana perasaan dan reaksi subyek tentang “status” 

barunya “sebagai” ODHA 

e. Apa efek dari “status” baru subyek 

f. Bagaimana subyek menerima dirinya 

g. Hal-hal yang mempengaruhi penerimaan diri subyek 

h. Apa yang dilakukan subyek setelah menerima dirinya 

i. Bagaimana dengan masalah stigma dan diskriminasi 

j. Bagaimana dengan masalah kesehatan 

k. Harapan tentang masa depan 

l. Keberhasilan yang telah dicapai subyek 
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