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Tabel Koding Kecemasan Pada Karyawan Penderita HIV/AIDS 

Subjek Pertama 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Analisis  

Nama mas siapa? PA A1 Data diri subjek 

Tempat, tanggal 
lahir mas? 

Malang, 23 Pebruari 
1980 

A1 Data diri subjek 

Sehari-hari kegitan 
mas apa aja? 

Saya karyawan swata 
kerja dari pagi sampai 
jam4. Senin sampai 
jumat, kadang lembur. 

Masuk tahun 1999. 

A1 Data diri subjek 

Sudah menikah 
belum? 

Sudah menikah A1 Data diri subjek 

Memiliki berapa 
anak? 

Belum punya mbak A1 Data diri subjek 

Pekerjaan istri? Usaha laundry di rumah 
dan toko aksesoris 

A2 Data diri istri 
subjek 

Alamat mas? Jalan Poncorejo, 
Salatiga 

A1, A2 Data diri subjek 
dan istri 

Mas anak 
keberapa dari 
berapa 
bersaudara? 

anak pertama dari tujuh 
bersaudara 

A1 Data diri subjek 

Tahun berapa mas 
didiagnosa 
HIV/AIDS? 

Maret tahun 2007 A3 Tahun diagnosis 

Awal mula mas 
ketahuan 
HIV/AIDS 
bagaimana? 

Waktu itu aku 
diopname karna TBC 
dan ada jamur di mulut. 
Kayaknya dokternya 
curiga kena HIV, trus 
dia minta ijin papa buat 
tes HIV. 

A4 Awal mula 
deteksi 
HIV/AIDS 
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Mas tahu hasil 
tesnya bagaimana? 

Dari papa, papa yang 
bilang kalau aku positif 
HIV.  

A3 Subjek 
diberitahu 
diagnosis 

Saat mas 
mendengar 
hasilnya apa yang 
dirasakan? 

Waktu tau sih biasa aja, 
tapi sebenernya ga 
terima karna uda 7 
tahun brenti kok malah 
sekarang jadi gini tapi 
ya saya diem aja 

B1 Denial 
dilakukan 
subjek dengan 
menutupi 
kemarahannya 
dengan bersikap 
biasa 

Setelah mas 
marah, apa yang 
mas lakukan? 

Waktu itu setelah 
pulang dari rumah sakit, 
aku diem-diem tes 
ulang lagi di Kariadi. 

B1 Terdapat denial 
pada subjek 
yang 
membuatnya 
melakukan tes 
ulang 

Apa yang mas 
pikirkan saat hasil 
tes kedua juga 
positif? 

Saat itu yang saya 
pikirkan adalah semua 
ini gara-gara temen-
temen yang ngajakin 
make begituan 

F1 Rasionalisasi 
dilakukan 
subjek yang 
menyalahkan 
teman-teman 
lamanya 

Apa yang mas 
rasakan saat itu? 

Rasanya ngga punya 
semangat, harapan 
terkubur dan saya harus 
mengubur semua cita-
cita saya terutama soal 
band. 

 Hasil negatif 
rasionalisasi 

Setelah mas tahu 
hasil pemeriksaan 
kedua juga positif, 
apa yang mas 
lakukan? 

Sampai rumah langsung 
masuk kamar aja. 
Pengen ngumpul sama 
yang lain tapi takut 
mereka ketularan. 
Jadinya pas pada mau 
ndeket, akunya 
langsung bentak-
bentak. Habisnya ga tau 
mau gimana.  

C1 Pembentukan 
reaksi terjadi 
saat subjek yang 
marah-marah 
pada 
keluarganya 
padahal subjek 
merasa sangat 
mencintai 
keluarganya dan 
tidak ingin 
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mereka tertular 

Apa yang mas 
rasakan saat mas 
marah-marah? 

Rasanya sendirian, 
putus asa, kayak berasa 
besok tu mau mati aja. 
Ga karu-karuan lah 
mbak rasanya. 

 Hasil 
pembentukan 
reaksi negatif 

Reaksi keluarga 
sendiri 
bagaimana? 

Kalau keluarga malah 
makin baik. Terutama 
pas awal-awal. Pada 
makin sayang, 
perhatian gitu. 
Terutama papa tuh yang 
sampe cari-cari info 
soal HIV. 

  

Bagaimana 
prestasi kerja mas 
di kantor? 

Alhamdulillah. Prestasi 
kerja saya di kantor 
baik banget malah 
meningkat. Saya 
sengaja sih kerja keras 
biar temen kantor juga 
bisa liat kalo aku juga 
masih bisa bekerja 
dengan baik. 

D1 Kompensasi 
dilakukan 
subjek dengan 
prestasi 
kerjanya 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas mendapat 
prestasi kerja yang 
baik? 

Rasanya ga enak. 
Kebayang-bayang 
kerjaan terus. Mau tidur 
mikir kerjaan, bangun 
mikir kerjaan. Sampe-
sampe susah tidur jadi 
pusing gitu mbak. 

 Hasil 
kompensasi 
negatif 

Saat mas merasa 
sedih/marah, apa 
yang mas 
lakukan? 

Saya sih lampiaskan 
pada band. Tapi ngga 
selalu sih kalau pas lagi 
ada waktu luang aja 

E1 Sublimasi 
dilakukan 
subjek lewat 
lagu 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
meluapkan 
perasaan mas 

rasanya tenang, kayak 
ngga ada pikiran, ya 
dinikmati aja kalau 
ngeband 

 Hasil positif 
dari sublimasi 
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dengan nyanyian? 

Bagaimana 
hubungan mas 
dengan teman-
teman yang dulu 
sama-sama 
menggunakan 
narkoba? 

Hubungannya baik. 
Sedih dan ga terima sih 
sama keadaan sekarang 
tapi kan ya kalo dulu 
aku ga mau, ga bakal 
make juga. 

  

Mas rutin minum 
obat? 

Obat saya rutin. Tapi 
jangan obat mbak, saya 
bilangnya vitamin. Biar 
enak aja. Kayak sugesti 
gitulah. 

B1 Denial 
dilakukan 
subjek dengan 
menyebut obat 
sebagai vitamin 

Apa yang mas 
rasakan dan 
pikirkan saat 
menganggap 
bahwa obat yang 
mas minum adalah 
vitamin? 

Ya karna saya 
nganggepnya yang saya 
rasakan enak-enak aja. 
Penambah semangat 

 Hasil positif 
dari denial 

Mas pernah 
berusaha 
melupakan kalau 
mas sakit? 

Saya tiap hari selalu 
menanamkan dalam 
pikiran saya bahwa 
saya tu orang sehat, 
normal seperti pada 
umumnya 

B1 Denial 
dilakukan 
subjek dengan 
menganggap 
dirinya sehat 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas berpikir 
begitu? 

Saya merasa percaya 
diri mbak, tapi saya 
gelisah takut besok 
tiba-tiba mati 

 Hasil denial 
negatif 

Bagaimana sikap 
mas terhadap 
keluarga setelah 
mengetahui bahwa 
mas positif HIV? 

Kalau di kantor soal 
prestasi. Di rumah tu ya 
aku yang merhatiin 
semua tanpa ada yang 
tau kalau aku juga bisa 
kayak mereka 

D1 Kompensasi 
dilakukan 
subjek dengan 
membuktikan 
bahwa subjek 
mampu seperti 
keluarganya 



 
 

85 
 

Mas merasakan 
apa setelahnya? 

Kayak punya beban 
berat, bingung banyak 
yang ngomong. aku aja 
ga tau gimana rasanya. 

 Hasil 
kompensasi 
negatif 

Apa yang mas 
pikirin atau 
rasakan setelah 
semuanya tadi mas 
lakuin?  

Rasanya hidup kok 
berat banget, mencoba 
dinikmati tapi ya 
gimana. Kadang takut 
besok tau-tau ga ada.  
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Tabel Koding Kecemasan Pada Karyawan Penderita HIV/AIDS 

Subjek Kedua 

Pertanyaan  Jawaban Koding Analisis  

Nama mas siapa? GS A1 Data diri subjek 

Tempat, tanggal 
lahir mas? 

Salatiga, 20 Januari 
1978 

A1 Data diri subjek 

Pekerjaan dan 
lama bekerja? 

Karyawan swasta, 
5tahun 

A1 Data diri subjek 

Sudah menikah 
belum? 

Menikah A1 Data diri subjek 

Memiliki berapa 
anak? 

Belum punya anak A1 Data diri subjek 

Pekerjaan istri? Ibu rumah tangga 
aja 

A2 Data diri istri subjek 

Alamat mas? Jalan Diponegoro, 
Salatiga 

A1, A2 Data diri subjek dan 
istri 

Mas anak keberapa 
dari berapa 
bersaudara? 

Anak kelima dari 
lima bersaudara, 
anak ragil 

A1 Data diri subjek 

Tahun berapa mas 
didiagnosa 
HIV/AIDS? 

pertengahan 2010  A3 Tahun diagnosis 

Awal mula mas 
ketahuan 
HIV/AIDS 
bagaimana? 

Kepikiran aja buat 
tes, penasaran 

A4 Awal mula deteksi 

Apa yang mas 
pikirkan saat itu 
sampai mas 
melakukan tes 
HIV? 

Penasaran aja, dulu 
kan saya pemake, 
nah mau tau itu ada 
dampaknya ga. Kok 
temen-temen saya 
seperti itu 
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Mas tahu hasil 
tesnya bagaimana? 

Langsung dikasih 
tau dan dijelaskan 
dokternya. 

A3 Subjek tahu 
diagnosis 

Saat mas 
mendengar 
hasilnya apa yang 
dirasakan? 

Aduh 
mbak…rasane 
kayak disamber 
bledek mbak. Mau 
marah tapi ya 
gimana. 

C1 Pembentukan reaksi 
subjek yang 
menahan amarah dan 
ketakutannya dengan 
bersikap tenang 

Apa yang mas 
pikirkan saat 
mengetahui hasil 
tes? 

Saya Cuma 
kepikiran sama istri 
dan keluarga saya 
mbak 

  

Apakah mas 
melakukan tes 
ulang? 

Ngga Cuma sekali 
aja 

  

Setelah mas tahu 
hasil pemeriksaan 
positif, apa yang 
mas lakukan? 

Saya sempet diem 
sih mbak tapi saya 
harus bilang sama 
istri saya. Dia harus 
tau 

  

Bagaimana reaksi 
istri? 

Dia kaget banget 
mbak. Sempet diem 
lama gitu. Keiatan 
kaget banget. Teru 
dia senyum terus 
meluk saya 

C2 Pembentukan reaksi 
istri subjek yang 
tersenyum untuk 
menutupi 
kesedihannya 

Melihat istri mas 
seperti itu, apa 
yang mas rasakan? 

Ya sedih bangetlah 
mbak, seperti saya 
tu orang kotor ga 
berguna 

 Hasil negatif 
pembentukan reaksi 
subjek yang melihat 
reaksi sang istri 

Melihat reaksi istri 
seperti itu, apa 
yang mas 
pikirkan? 

Yang kepikiran ya 
temen-temn yang 
dulu, yang bikin 
kayak gini 

F1 Rasionalisasi subjek 
yang menyalahkan 
teman-teman 
lamanya yang 
mengenalkannya 
pada narkoba 
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Apa yang mas 
rasakan saat itu? 

Lemes, pusing, 
kayak mau mati 
gitu mbak 

 Hasil negatif 
rasionalisasi 

Bagaimana prestasi 
kerja mas di 
kantor? 

Setelah itu justru 
lebih bagus mbak 
prestasi saya. Biar 
ngga dikira orang 
sakit 

D1 Kompensasi subjek 
HIV dengan prestasi 
kerja yang semakin 
baik 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas mendapat 
prestasi kerja yang 
baik? 

Sering capek, 
pusing juga. 
Mungkin kurang 
tidur ma makan. 
Cuma biar ga 
diremehin aja. 

 Hasil negatif dari 
kompensasi 

Saat mas merasa 
sedih/marah, apa 
yang mas lakukan? 

Biasanya saya 
sering buka-buka 
laptop mbak. Cari-
cari lagu, muter-
muter lagu. 

E1 Sublimasi subjek 
yang meluapkan 
suasana hati dengan 
mendengarkan lagu 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
meluapkan 
perasaan mas 
dengan nyanyian? 

Rasanya lebih baik 
kan bisa sambil 
nyanyi triak-triak 

 Hasil positif dari 
sublimasi 

Bagaimana 
hubungan mas 
dengan teman-
teman yang dulu 
sama-sama 
menggunakan 
narkoba? 

Sebenarnya ada 
sempet emosi sama 
mereka, tapi 
gimanapun juga kan 
mereka teman yang 
dulu selalu nemenin 
dan bikin bahagia, 
seneng saat itu 

G1 Pembentukan Reaksi 
yang mencoba 
berfikir bahwa 
teman-teman yang 
mengenalkannya 
pada narkoba juga 
sudah baik 
menemaninya saat 
itu 

Apa yang mas 
rasakan? 

Malah bingung   Hasil negatif dari 
pembentukan reaksi  

Apa yang akan 
mas lakukan kalau 

Ya biasa aja sih, 
sering ketem,u juga 
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bertemu mereka? akhir-akhir ini 

Mas rutin minum 
obat? 

Rutinlah mbak 
pasti, jangan 
dibilang obat, aku 
lebih mikirnya itu 
vitamin/suplemen. 

B1 Denial subjek yang 
menyebut obat 
sebagai vitamin  

Apa yang mas 
rasakan dan 
pikirkan saat 
menganggap 
bahwa obat yang 
mas minum adalah 
vitamin? 

Rasanya jadi 
semangat lebih 
hidup aja. Kerja 
juga kayak ada 
tambahan tenaga 
gitu, saya jadi lebih 
semangat kerja. 

 Hasil positif dari 
denial 

Mas pernah 
berusaha 
melupakan kalau 
mas sakit? 

Setiap hari tiap 
detik malah. 
Berusaha biar ga 
inget kalo ODHA 

B1 Denial subjek yang 
menganggap dirinya 
sehat 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas berpikir 
begitu? 

Semangat sih walau 
kayak 
membohongin siri 
sendiri, membodohi 
diri 

 Hasil positif dan 
negatif dari denial 

Bagaimana sikap 
mas terhadap 
keluarga setelah 
mengetahui bahwa 
mas positif HIV? 

Saya kalau di 
rumah atau kalau 
sama keluarga besar 
ya bersikap 
layaknya orang 
sehat kan ingin 
buktiin kalau saya 
masih bisa 
melakukan sama 
seperti yang mereka 
lakukan  

D1 Kompensasi subjek 
untuk menunjukkan 
pada keluarganya 
bahwa dia mampu 

Mas merasakan 
apa setelahnya? 

Rasanya hidup 
kayak punya 
saingan. Capek 
karena seperti 
bukan diri sendiri 

 Hasil negatif 
kompensasi 
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Mas pernah ga 
kepikiran untuk 
melakukan hal 
yang berbahaya? 

Samapai saat ini 
saya masih punya 
iman.. saya tidak 
pernah kepikiran 
bunuh diri 
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Tabel Koding Kecemasan Pada Karyawan Penderita HIV/AIDS 

Subjek Ketiga 

Pertanyaan  Jawaban Koding Analisis  

Nama mas siapa? AY A1 Data diri subjek 

Tempat, tanggal 
lahir mas? 

Jakarta, 20 Maret 
1977 

A1 Data diri subjek 

Pekerjaan dan 
lama bekerja? 

Karyawan swasta, 
5tahun 

A1 Data diri subjek 

Sudah menikah 
belum? 

Menikah A1 Data diri subjek 

Memiliki berapa 
anak? 

2 anak A1 Data diri subjek 

Pekerjaan istri? Ibu rumah tangga A2 Data diri istri subjek 

Alamat mas? Jalan Parikesit, 
Salatiga 

A1, A2 Data diri subjek dan 
istri 

Mas anak keberapa 
dari berapa 
bersaudara? 

Anak kedua dari 
tiga bersaudara 

A1 Data diri subjek 

Tahun berapa mas 
didiagnosa 
HIV/AIDS? 

Tahun 2010 akhir A3 Tahun diagnosis 

Awal mula mas 
ketahuan 
HIV/AIDS 
bagaimana? 

opname di rumah 
sakit karena sakit 
TB 

A4 Awal mula deteksi 

Mas tahu hasil 
tesnya bagaimana? 

Langsung sama 
dokternya. Dijelasin 
juga malah. 

A3 Subjek tahu 
diagnosis 

Saat mas 
mendengar 
hasilnya apa yang 
dirasakan? 

Rasanya ga karuan. 
Ada marah, ada 
takut. Kan HIV kalo 
kata orang-orang 
kan parah banget 

C1 Pembentukan reaksi 
subjek yang 
menahan amarah dan 
ketakutannya 
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tapi ya karna di 
rumah sakit ya jaga 
sikap. 

Apa yang mas 
pikirkan saat 
mengetahui hasil 
tes? 

Waktu itu ragu, ga 
yakin, bingung 
gitulah 

 Hasil pembentukan 
reaksi 

Apakah mas 
melakukan tes 
ulang? 

Tes ulang soalnya 
ga yakin sama 
hasilnya.harapan 
saya kalau salah 
diagnosis, tapi kok 
sama aja. 

B1 Denial subjek yang 
membuatnya 
melakukan tes ulang 

Apa yang mas 
rasakan/pikirkan 
saat itu? 

Sedih, gemeter, 
bingung, mendadak 
bleng. 

 Hasil negatif dari 
denial 

Setelah mas tahu 
hasil pemeriksaan 
positif, apa yang 
mas lakukan? 

Pulang. Sampe 
rumah ngunci diri 
di kamar 

  

Apa yang mas 
pikirkan saat 
mendengar hasil 
tes kedua juga 
positif? 

ya langsung kayak 
flashback gitu 
mbak. Inget-inget 
jaman kenal 
narkoba jaman 
kuliah. Trus inget 
kalau gara-gara 
temen kuliah yang 
ngajakin make, ya 
aku bisa jadi kena 
HIV 

F1 Rasionalisasi 
dilakukan subjek 
yang menyalahkan 
teman-teman 
kuliahnya 

Apa yang mas 
rasakan saat itu? 

Rasanya lemas, 
pusing dan kayak 
besok mau mati 

 Hasil rasionalisasi 

Bagaimana prestasi 
kerja mas di 
kantor? 

Prestasi kerja 
dibandingkan 
dengan sebelum-
sebelumnya justru 

D1 Kompensasi subjek 
HIV dengan prestasi 
kerja yang semakin 
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lebih baik baik 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas mendapat 
prestasi kerja yang 
baik? 

capek, kadang 
pusing karena 
kurang makan dan 
tidur mikir kerjaan 

 Hasil kompensasi 

Saat mas merasa 
sedih/marah, apa 
yang mas lakukan? 

Biasanya kalau 
sedih ya duduk 
bawa laptop di teras 
rumah sambil nulis 
puisi 

E1 Sublimasi subjek 
yang meluapkan 
suasana hati dengan 
menulis puisi 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
meluapkan 
perasaan mas 
dengan nyanyian? 

rasanya jauh lebih 
baik dan tenang,  
jadi berkurang gitu 
bebannya 

 Hasil positif dari 
sublimasi 

Bagaimana 
hubungan mas 
dengan teman-
teman yang dulu 
sama-sama 
menggunakan 
narkoba? 

Sebenarnya ada 
emosi sama temen-
temen yang dulu, 
tapi gimana pun 
juga kan mereka 
temen yang dulu 
selalu nemenin dan 
bisa buat bahagia 
saat itu 

  

Apa yang akan 
mas lakukan kalau 
bertemu mereka? 

Mungkin bakal 
biasa aja, lha mau 
gimana 

  

Mas rutin minum 
obat? 

Obat rutin saya 
minum tepat waktu, 
karna selalu 
dikontrol istri tapi 
dia kalo ngingetin 
bilangnya vitamin 

B1 Denial subjek yang 
menyebut obat 
sebagai vitamin  

Apa yang mas 
rasakan dan 
pikirkan saat 
menganggap 

Ngrasa semangat 
dan lebih hidup, pas 
kerja juga enak, 

 Hasil positif dari 
denial 
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bahwa obat yang 
mas minum adalah 
vitamin? 

seger.  

Mas pernah 
berusaha 
melupakan kalau 
mas sakit? 

Saya sih selalu 
bilang sama diri 
sendiri kalo aku 
sehat.. aku sehattt 

B1 Denial subjek yang 
menganggap dirinya 
sehat 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas berpikir 
begitu? 

rasanya 
bersemangat walau 
kadang ada kalanya 
ngrasa giman gitu 

mebohongi dan 
membodohi diri 
sendiri 

 Hasil positif dan 
negatif dari denial 

Bagaimana sikap 
mas terhadap 
keluarga setelah 
mengetahui bahwa 
mas positif HIV? 

kalau di rumah atau 
kalau sama keluarga 
besar ya bersikap 
biasa karena mau 
buktiin kalo aku 
masih bisa 
melakukan semua 
sendiri dan ga butuh 
bantuan mereka  

D1 Kompensasi subjek 
untuk menunjukkan 
pada keluarganya 
bahwa dia mampu 

Mas merasakan 
apa setelahnya? 

kayak punya 
saingan, lelah, 
sperti bukan diri 
saya 

 Hasil negatif 
kompensasi 

Apa yang mas 
pikirin atau 
rasakan setelah 
semuanya tadi mas 
lakuin? 

Sampai saat ini 
walau saya putus 
asa dan lelah, saya 
tidak pernah 
berfikir bunuh diri 
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Tabel Koding Kecemasan Pada Karyawan Penderita HIV/AIDS 

Subjek Keempat 

Pertanyaan  Jawaban Koding Analisis  

Nama mas siapa? DS A1 Data diri subjek 

Tempat, tanggal 
lahir mas? 

Salatiga, 7 Mei 
1979 

A1 Data diri subjek 

Pekerjaan dan 
lama bekerja? 

Karyawan swasta, 
8tahun 

A1 Data diri subjek 

Sudah menikah 
belum? 

Menikah A1 Data diri subjek 

Memiliki berapa 
anak? 

Belum  A1 Data diri subjek 

Pekerjaan istri? 

Papa 

ibu 

Ibu rumah tangga 

Pensiun 

Ibu guru 

A2 Data diri istri subjek 

Alamat mas? Jalan Pramuka, 
Salatiga 

A1, A2 Data diri subjek dan 
istri 

Mas anak keberapa 
dari berapa 
bersaudara? 

Anak kedua dari 
tiga bersaudara 

A1 Data diri subjek 

Tahun berapa mas 
didiagnosa 
HIV/AIDS? 

Sekitar tahun 2011 
awal 

A3 Tahun diagnosis 

Awal mula mas 
ketahuan 
HIV/AIDS 
bagaimana? 

Waktu itu sakit 
gara-gara diare 
terus diopname 

A4 Awal mula deteksi 

Mas tahu hasil 
tesnya bagaimana? 

Taunya dari istri 
sama ortu 

A3 Subjek tahu 
diagnosis 

Saat mas 
mendengar 

Rasanya mau marah 
ga terima tapi takut 

C1 Pembentukan reaksi 
subjek yang 



 
 

96 
 

hasilnya apa yang 
dirasakan? 

juga,tapi tak tahan, 
diempet 

menahan amarah dan 
ketakutannya 

Apa yang mas 
pikirkan saat 
mengetahui hasil 
tes? 

Ya gimana ya… 
ada bingung, ragu, 
ga yakin ga percaya 
gitu 

 Hasil pembentukan 
reaksi 

Apakah mas 
melakukan tes 
ulang? 

Ngga kepikiran tes 
ulang 

  

Bagaimana prestasi 
kerja mas di 
kantor? 

Ya meskipun saya 
kena ini saya akan 
berprestasi yang 
baik di kerja saya 

D1 Kompensasi subjek 
HIV dengan prestasi 
kerja yang semakin 
baik 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas mendapat 
prestasi kerja yang 
baik? 

Jujur aja capek. 
Sering pusing karna 
kurang tidur sama 
makan ga teratur  

 Hasil kompensasi 

Saat mas merasa 
sedih/marah, apa 
yang mas lakukan? 

di kamar lalu saya 
mendengarkan lagu 
yang biasa yang aku 
suka 

E1 Sublimasi subjek 
yang meluapkan 
suasana hati dengan 
mendengarkan lagu 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
meluapkan 
perasaan mas 
dengan nyanyian? 

Rasanya jauh lebih 
baik, tenang, 
nyaman, agak 
plong, sedikit 
berkurang bebannya 

 Hasil positif dari 
sublimasi 

Bagaimana 
hubungan mas 
dengan teman-
teman yang dulu 
sama-sama 
menggunakan 
narkoba? 

Sebenarnya agak 
gimana, agak 
emosi. Tapi kan 
mereka kan temen 
saya yang bikin 
saya bahagia saat 
itu 

G1 Pembentukan reaksi 
yang mencoba 
berfikir bahwa 
teman-teman yang 
mengenalkannya 
pada narkoba juga 
sudah baik 
menemaninya saat 
itu 
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Apa yang akan 
mas lakukan kalau 
bertemu mereka? 

Kayaknya biasa aja. 
Kumpul dengan 
mereka 

 Hasil positif 
pembentukan reaksi 

Mas rutin minum 
obat? 

Minum ya tetep 
mbak, namanya 
juga kena penyakit 
tapi aku anggep aja 
vitamin 

B1 Denial subjek yang 
menyebut obat 
sebagai vitamin  

Apa yang mas 
rasakan dan 
pikirkan saat 
menganggap 
bahwa obat yang 
mas minum adalah 
vitamin? 

bersemangat lebih 
dalam hidup. 
Bekerja mayan ada 
tenaga tambahan 

 Hasil positif dari 
denial 

Mas pernah 
berusaha 
melupakan kalau 
mas sakit? 

Ya berusaha aj 
mbak biar ga beban, 
biar ga tambah 
berat meskipun 
kena HIV 

B1 Denial subjek yang 
menganggap dirinya 
sehat 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas berpikir 
begitu? 

bersemangat aja 
mbak walau kadang 
ada ngrasa salah, 
bodoh kayak 
bohong sama diri 
sendiri 

 Hasil positif dan 
negatif dari denial 

Bagaimana sikap 
mas terhadap 
keluarga setelah 
mengetahui bahwa 
mas positif HIV? 

kalau sama keluarga 
besar ya saya 
bersikap biasa ya 
kayak orang 
kumpul keluarga 
gitu. 

Aku lakuin apa buat 
keluarga meski 
kayak gini 

D1 Kompensasi subjek 
untuk menunjukkan 
pada keluarganya 
bahwa dia mampu 

Mas merasakan 
apa setelahnya? 

Rasanya capek. 
Dihantui kayak 

 Hasil negatif 
kompensasi 
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punya saingan. 

Pernah ga mas 
kepikiran yang 
aneh? 

Rasanya masih 
giman gitu ya,ga 
nyaman aja. Banyak 
tekanan kayaknya 
dari orang-orang di 
sekitar 

Ga mungkin mbak 
saya nglakuin yang 
aneh-aneh. 
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Tabel Koding Kecemasan Pada Karyawan Penderita HIV/AIDS 

Subjek Kelima 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Analisis  

Nama mas siapa? RK A1 Data diri subjek 

Tempat, tanggal 
lahir mas? 

Semarang, 11 Januari 
1981 

A1 Data diri subjek 

Pekerjaan dan 
lama bekerja? 

Karyawan swasta, 
5tahun 

A1 Data diri subjek 

Sudah menikah 
belum? 

Sudah  A1 Data diri subjek 

Memiliki berapa 
anak? 

Belum mbak belum, 
takut mbak 

A1 Data diri subjek 

Pekerjaan istri? Usaha online shop A2 Data diri istri 
subjek 

Alamat mas? Jalan Seroja, 
Semarang 

A1, A2 Data diri subjek 
dan istri 

Mas anak 
keberapa dari 
berapa 
bersaudara? 

Saya anak pertama 
dari adekku dua 

A1 Data diri subjek 

Tahun berapa mas 
didiagnosa 
HIV/AIDS? 

tahun 2009 A3 Tahun diagnosis 

Awal mula mas 
ketahuan 
HIV/AIDS 
bagaimana? 

Waktu itu kan dirawat 
di rumah sakit karna 
TB. tapi tau-tau 
dokternya ijin 
orangtuaku buat tes 
HIV gitu, ya uda deh 
di tes. 

A4 Awal mula 
deteksi 
HIV/AIDS 

Mas tahu hasil 
tesnya bagaimana? 

Papa sama istri yang 
ngomong sama aku 

A3 Subjek 
diberitahu 
diagnosis 
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Saat mas 
mendengar 
hasilnya apa yang 
dirasakan? 

Aku jaim sih mbak, 
sok kuat. Tapi ya 
jaga-jaga gengsi, 
setelah pada keluar ya 
aku marah 

  

Setelah mas 
marah, apa yang 
mas lakukan? 

Setelah keluar dari 
rumah sakit aku tes 
lagi, harapannya sih 
beda lhaa tapi kok 
sama dokternya salah 
diagnosa atau belum 
sarapan tapi ya sama 
aja 

B1 Terdapat 
pembentukan 
reaksi pada 
subjek yang 
membuatnya 
melakukan tes 
ulang 

Bagaimana 
perasaan mas saat 
itu? 

Rasanya lemes, kayak 
daging ora ono 
balunge 

 Hasil negatif 
dari denial 

Apa yang mas 
pikirkan saat hasil 
tes kedua juga 
positif? 

Ya aku sih 
nyebayangin temen 
yang dulu suka 
ngajakin make 
narkoba 

F1 Rasionalisasi 
dilakukan 
subjek yang 
menyalahkan 
teman-teman 
lamanya 

Apa yang mas 
rasakan saat itu? 

Kayak orang lemes, 
ga ada semangat dan 
harus mengubur 
harapanku 

 Hasil negatif 
rasionalisasi 

Setelah mas tahu 
hasil pemeriksaan 
kedua juga positif, 
apa yang mas 
lakukan? 

Menjaga diriku dari 
orang lain . Sampai di 
rumah, langsung 
masuk kamar dan ga 
mau keluar seharian 
sampai ga makan . 
Besoknya baru keluar 
kamar tapi menjauh 
dari istri, takut istri 
tertular 

C1 Pembentukan 
reaksi terjadi 
saat subjek yang 
menjauh dari 
keluarganya 
padahal subjek 
tidak ingin 
mereka tertular 

Apa yang mas 
rasakan saat mas 

Kayak mau mati 
ngrasa sendirian, 

 Hasil 
pembentukan 
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marah-marah? putus asa, kayak mau 
mati 

reaksi negatif 

Reaksi keluarga 
sendiri 
bagaimana? 

Keluarga justru 
semakin baik. Mereka 
perhatian. Terutama 
papa karena papa 
sampai cari-cari info 
tentang HIV/AIDS. 
Istri saya juga 
mencari-cari lembaga 
HIV yang ada di 
Semarang dan 
sekitarnya. Something 
like that.  Cari info 
tentang HIV yang 
kemudian dia jelasin 
ke saya. 

  

Bagaimana 
prestasi kerja mas 
di kantor? 

Prestasi kerja di 
kantor saat ini terus 
meningkat karena 
saya merasa harus 
membuktikan bahwa 
saya mampu walau 
saya dalam keadaan 
sakit 

D1 Kompensasi 
dilakukan 
subjek dengan 
prestasi 
kerjanya 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas mendapat 
prestasi kerja yang 
baik? 

merasa terbayang-
bayang terus dengan 
pekerjaan saya. Susah 
tidur karena harus 
mencari cara agar 
pekerjaan kantor bisa 
terus mengalami 
kenaikan. Kadang 
juga merasa pusing 
karena kurang tidur di 
malam hari 

 Hasil 
kompensasi 
negatif 

Saat mas merasa 
sedih/marah, apa 
yang mas 

Saya biasanya 
nyanyi-nyanyi kamar 
mandi atau nulis 
puisi, ngrokok 

E1 Sublimasi 
dilakukan 
subjek lewat 
nyanyian dan 
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lakukan? kadang-kadang puisi 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
meluapkan 
perasaan mas 
dengan nyanyian? 

lebih tenang, 
bebannya agak 
berkurang. Otak juga 
ga selalu kram terus 
menjadi lebih jernih 
dan nyaman. 

 Hasil positif 
dari sublimasi 

Bagaimana 
hubungan mas 
dengan teman-
teman yang dulu 
sama-sama 
menggunakan 
narkoba? 

Saya memang sedih 
didiagnosa HIV tapi 
ya sadar kalau semua 
ini salah saya sendiri 
yang dulu juga mau-
maunya  
mengkonsumsi 
narkoba 

  

Mas rutin minum 
obat? 

Saya rutin minum 
obat. Tapi saya tidak 
pernah menyebutnya 
obat, selalu vitamin 

B1 Denial 
dilakukan 
subjek dengan 
menyebut obat 
sebagai vitamin 

Apa yang mas 
rasakan dan 
pikirkan saat 
menganggap 
bahwa obat yang 
mas minum adalah 
vitamin? 

lebih bersemangat 
dalam menjalani 
rutinitas sehari-hari 
dan hal ini membuat 
saya berpikir bahwa 
masih memiliki masa 
depan yang baik 

 Hasil positif 
dari denial 

Mas pernah 
berusaha 
melupakan kalau 
mas sakit? 

Saya setiap hari selalu 
menanamkan dalam 
pikiran saya bahwa 
saya sehat, normal 
seperti orang pada 
umumnya. 

B1 Denial 
dilakukan 
subjek dengan 
menganggap 
dirinya sehat 

Apa yang mas 
rasakan setelah 
mas berpikir 
begitu? 

Still confidence 
percaya diri tapi 
kadang ya saya 
gelisah dan takut 
kalau tiba-tiba besok 

 Hasil denial 
negatif 
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saya mati. 

Bagaimana sikap 
mas terhadap 
keluarga setelah 
mengetahui bahwa 
mas positif HIV? 

Sama seperti di kantor 
mbak, kalau di rumah 
saya juga mau 
membuktikan bahwa 
saya mampu 
melakukan hal yang 
sama seperti mereka 
lakukan 

D1 Kompensasi 
dilakukan 
subjek dengan 
membuktikan 
bahwa subjek 
mampu seperti 
keluarganya 

Mas merasakan 
apa setelahnya? 

Saya merasa kalau 
saya hidup seperti 
punya beban yang 
berat bahkan saya 
ragu apa yang 
sebenarnya saya rasa  

Rasanya aneh… 

 Hasil 
kompensasi 
negatif 

Apa yang mas 
pernah kepikiran 
melakukan hal-hal 
yang aneh? 

Walaupun memeang 
sedih jangan sampe 
kepikiran mengakhiri 
hidup saya. Semoga 
Tuhan mengampuni 
dosa-dosa saya 
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