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ABSTRAK 

Anindya Rinanda, 111211133097, Hubungan antara Strategi Coping dengan 

Kecemasan Kematian ditinjau dari lamanya mengidap HIV-AIDS, Skripsi, 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017. 

 

Kasus penderita HIV-AIDS di Indonesia hingga 31 Maret 2016 mencapai  

276.511 kasus (Ditjen PP dan PL Kemenkes Indonesia, 2016). Diagnosis HIV-

AIDS merupakan hal yang berat bagi ODHA serta dapat berdampak pada 

kecemasan kematian. Untuk menghadapi kecemasan kematian tersebut, ODHA 

mengembangkan strategi atau pola untuk melindungi keutuhan dirinya dan 

beradaptasi terhadap stres yang dialami, yang disebut strategi coping. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara strategi coping dengan 

kecemasan kematian ditinjau dari lamanya mengidap HIV-AIDS. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 50 subjek dengan kriteria dewasa awal berusia sekitar 18 

hingga 40 tahun dan mengidap HIV-AIDS minimal 5 tahun. Metode pengambilan 

sampel adalah teknik purposiv sampling. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner mengenai strategi coping yang terdiri dari 32 butir 

yang dikembangkan oleh Tobin (1985) dan skala Kecemasan Kematian yang 

terdiri 52 butir oleh Templer (1986). Analisis dilakukan dengan teknik statistik 

korelasi product moment dari Pearson, dengan bantuan program statistik SPSS 

versi 20. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara 

kecemasan kematian dengan strategi coping engagement dengan koefisien 

korelasi -.606** dan signifikansi 0,000 sedangkan untuk korelasi kecemasan 

kematian dengan strategi coping disengagement dengan koefisien korelasi -.539** 

dan signifikansi 0,000. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara strategi coping dengan kecemasan kematian ditinjau dari lamanya HV-

AIDS. Hal ini membuktikan bahwa strategi coping yang baik dapat mereduksi 

kecemasan kematian secara signifikan. 
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