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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memelihara hewan peliharaan termasuk dalam aktivitas atau 

kegiatan yang digemari oleh sebagian besar manusia. Banyak hal yang 

dapat diperoleh jika memelihara hewan di rumah. Selain penghilang 

stres dan penat, hewan-hewan yang lucu tersebut juga bisa 

menghadirkan banyak kawan (Redaksi AgroMedia, 2008 , h. 3).  

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang telah dilakukan 

pada tanggal 4 Februari 2017, terdapat kurang lebih sepuluh komunitas 

pecinta hewan peliharaan atau komunitas pemilik hewan peliharaan 

yang ada di kota Semarang. Komunitas-komunitas hewan peliharaan 

tersebut tidak hanya memelihara hewan peliharaan pada umumnya 

seperti kucing maupun anjing. Terdapat beberapa komunitas pemilik 

hewan peliharaan seperti reptil, burung, dan lain-lain.  

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa komunitas-

komunitas tersebut memiliki jumlah anggota yang tidak sedikit. 

Contohnya pada komunitasPecinta Kucing Semarang (Pekunsmar) 

yang beranggotakan kurang lebih 100 anggota yang berdomisili di kota 

Semarang. Selain itu, komunitas Semarang Free Flightatau komunitas 

pemilik hewan burung kicauan dan burung-burung yang sudah terlatih, 

memiliki 1500 anggota. Komunitas pecinta kura-kura di kota 

Semarang, yaitu Paksemar yang sudah memiliki ratusan 
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anggota.Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

beberapaanggota komunitas pecinta hewan, terdapat cukup banyak 

pemilik hewan peliharaan khususnya di kota Semarang.  

Seseorang memelihara hewan peliharaan karena berbagai alasan, 

termasuk dalam kebutuhan persahabatan, rekreasi, dan perlindungan 

(Hodgsondkk., 2015, h. 527). Menurut Suryaningsih (2015, h.2), 

manfaat dari memelihara hewan peliharaan yaitu membantu 

meningkatkan harga diri, mengurangi resiko alergi, mendongkrak 

sistem imunitas tubuh, mengurangi pikiran negatif, menghilangkan rasa 

kesepian, memberikan dukungan dan membuat seseorang lebih aktif 

bergerak. Lewis, Krageloh, dan Shepherd (2009, h. 99) menyebutkan 

bahwa memiliki atau memelihara anjing dapat meningkatkan kualitas 

hidup manusia dalam aspek fisik. Selain itu, di antara 40.000 orang di 

Swedia pemilik hewan peliharaan memiliki kesehatan fisik yang lebih 

baik dari pada yang tidak memiliki hewan peliharaan (Herzog, 2012, 

h.3).  

Menurut Slatter, Lloyd, dan King (2012, h. 381), hewan 

peliharaan dapat menjadi sahabat bagi para tuna wisma karena dengan 

adanya hewan peliharaan mereka dapat menemukan arti persahabatan, 

rasa tanggung jawab, dan emosi yang lebih stabil. Hewan peliharaan 

juga dapat menjadi pelindung bagi orang tua ketika mereka sedang 

kesepian (Pikhartova, Bowling, dan Victor, 2014, h. 9). Sedangkan 

Shoda, Stayton, dan Martin (2011, h. 1250),mengatakanbahwa hewan 

peliharaan tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek psikologis 
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dan aspek fisik namun hewan peliharaan juga dapat memberikan 

dukungan sosial bagi pemilik hewan peliharaan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Morley dan 

Fook (dalam Watters, Rufff, dan Jamora, 2013, h.182) diungkapkan 

bahwa memelihara hewan peliharaan mempunyai manfaat positif 

mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan penyakit 

kardiovaskular. Selain itu menurut Allen (2003, h.4),  hewan peliharaan 

dapat memengaruhi tekanan darah manusia yang mengalami stres 

menjadi lebih stabil. 

Di samping banyaknya manfaat positif dari memelihara hewan 

peliharaan, ada beberapa peristiwa yang tidak diinginkan khususnya 

oleh para pemilik hewan peliharaan. Salah satu peristiwa tersebut yaitu 

hilangnya hewan peliharaan mereka. Menurut Harvey (2002, h. 5), 

bahwa kehilangan menunjukanhilangnya sesuatu dalam kehidupan 

seseorang seperti kehilangan seseorang atau sesuatu yang berwujud 

lainnya.Ada beberapa faktor yang memengaruhi kehilangan hewan 

peliharaan, salah satunya adalah kematian. Adamson ( dalam Fitriyana, 

Suryaningrum, dan Anwar, 2013, h. 43),mengungkapkan bahwa 

kematian tersebut disebabkan oleh faktor usia hewan peliharaan yang 

relatif lebih pendek dari pemiliknya. 

Menurut Lagoni, Buttler, dan Hetts (dalam Ross dan Baron-

Sorensen, 2007, h. 3), dikatakan bahwa hewan memberikan manfaat 

bagi manusia, sebagai pendamping, memberikan perlindungan, hiburan 

bagi manusia, kesempatan sosial, dan kesempatan untuk  mencintai dan 
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memelihara sesuatu di luar diri mereka sendiri. Ketika hewan 

peliharaan hilang, pemilik hewan peliharaan sering mengalami 

kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Dalam sebuah studi baru 

pada tingkat stres yang dialami, pengalaman kematian hewan 

peliharaan termasuk hal yang paling banyak dilaporkan oleh beberapa 

pasangan yang mengalami trauma (Lagoni, Buttler, dan Hetts dalam 

Ross dan Baron-Sorensen, 2007, h. 3) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kwong (2008, h. 39) 

terungkap bahwa kehilangan hewan peliharaan akan memberikan 

pengalaman emosional yang kuat bagi pemiliknya. Hampir semua 

partisipan yang menjadi subjek dalam penelitian tersebut mengatakan 

bahwa  pengalaman emosional tersebut muncul ketika mereka berbicara 

tentang kehilangan dan kematian dari anjing atau hewan peliharaan 

mereka meskipun telah meninggal beberapa tahun lalu. Beberapa 

partisipan tersebut juga mengatakan bahwa kehilangan hewan 

peliharaan mereka sama seperti mereka kehilangan orang yang penting 

dalam kehidupan mereka (Kwong, 2008, h. 39).   

Ross dan Baron-Sorensen (2007, h. 18) mengatakan bahwa 

hilangnya hewan peliharaan dapat membuat pemilik hewan peliharaan 

merasa marah, tak berdaya, terisolasi, kesepian, bersalah, frustrasi, 

putus asa, dan takut. Pemilik hewan peliharaan kemungkinan 

mengalami beberapa atau semua emosi tersebut ketika mengalami 

kehilangan hewan peliharaannya. Menurut Lowe, Rhodes, Zwiebach, 

dan Chan (2009, h. 246), kehilangan hewan peliharaan yang dialami 
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beberapa orang dapat menyebabkan menurunnya fungsi psikosial pada 

orang tersebut. Di samping itu Yonan (2012, h. 1) mengatakan bahwa 

kematian hewan peliharaan dapat menjadi kematian lebih menyakitkan 

dan sulit untuk dilupakan lebih dari kematian kerabat dekat. 

Menurut studi yang dilakukan oleh Nicholson, Kemp-Wheeler, 

dan Griffiths (dalam Kwong dan Bartholomew, 2011, h. 424), 

terungkap bahwa 71% dari pemilik hewan peliharaan yang telah 

pensiun dan kehilangan hewan peliharannya  merasakan perasaan yang 

sama saat mereka kehilangan teman atau saudara mereka. 

SedangkanHodgson dkk., (2015. h. 527),mengatakan bahwa kematian 

seekor binatang dapat mengganggu aktivitas hidup dan menimbulkan 

kesenjangan dalam kehidupan sosial pemilik hewan peliharaan.  

 Potter dan Perry (dalam Triwibowo, Frilasari, dan Rofi’ah, 2013, 

h. 2), mengungkapkan bahwa berduka merupakan respon yang normal 

terhadap kehilangan. Sedangkan menurut Corr, Nabe, dan Corr ( dalam 

Fitriyana, Suryaningrum, dan Anwar , 2013, h. 46), duka cita 

merupakan reaksi alamiah yang terjadi pada individu akibat kehilangan. 

Reaksi tersebut meliputi reaksi fisik, psikologis, perilaku, sosial, atau 

spiritual.  

Kubler-Ross dan Kessler (2014, h. 7-24)mengatakan bahwa 

terdapat lima tahapan terhadap kehilangan atau tahapan berduka 

sebelum terjadinya penerimaan terhadap diri seseorang. Lima tahap 

yaitu penolakan, kemarahan, tawar menawar, depresi, dan penerimaan, 
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lima tahap tersebut adalah bagian dari kerangka yang membentuk 

seseorang untuk hidup dari seseorang yang sudah tiada.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adams, Bonnett, dan 

Meek ( dalam Cowling , 2013, h. 7) menunjukan ada 200 peserta 

penelitian kehilangan hewan peliharaan dalam dua bulan terakhir, di 

Ontario para peneliti menemukan bahwa 30% dari peserta penelitian 

mengalami kesedihan yang mendalam. Penelitian lebih lanjut juga 

dilakukan oleh Adrian, Deliramich, dan Frueh ( dalam Cowling , 2013, 

h. 7) mengungkapkan bahwa 20 % subjek penelitian mengalami reaksi 

kesedihan yang signifikan, dan 5-12% dari peserta penelitian 

mengalami semacam gangguan patologis.  

Chur-Hansen (dalam Cowling, 2013, h. 8) melaporkan bahwa 

perempuan cenderung merasa lebih putus asa setelah kehilangan hewan 

peliharaan dan memungkinkan untuk mencari layanan kesehatan dan 

dukungan. Senada dengan hal tersebut Rujoiu dan Rujoiu (2014, h. 

479) mengatakan bahwa individu sebagai pemilik hewan peliharaan 

tidak dapat menerima kematian hewan peliharaan dalam jangka waktu 

tertentu. Rujoiu dan Rujoiu menambahkan bahwa kesedihan dan 

depresi mengakibatkan kecemasan dan perasaan takut akan hal serupa 

dapat terjadi pada hewan peliharaan mereka yang lain.  

Menurut Prigerson (dalam Remillard,2014, h. 18), terungkap 

bahwa saat seseorang mengalami suatu kedukaan dapat berlangsung 

dari 6 bulan hingga satu tahun setelah kematian atau kehilangan yang 

dialaminya. Cowling (2013, h. 4) mengatakan bahwa jangka waktu 
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berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa tahun setelah 

kehilangan yang dialami seseorang diikuti dengan perasaan kesepian 

dan rasa bersalah terkait dengan kehilangan tersebut. Senada dengan 

hal tersebut Wrobel dan Dye (dalam Fitriyana, Suryaningrum, dan 

Anwar, 2013, h. 44) mengungkapkan bahwa kedukaan yang dialami 

seseorang berlangsung antara 1-12 bulan pasca kematian, dengan durasi 

rata-rata 10 bulan pasca kematian. 

Terkait dengan kedukaan yang dialami seseorang setelah 

mengalami peristiwa kehilangan hewan peliharaan, terdapat beberapa 

dampak yang muncul terkait dengan kedukaan yang sebelumnya 

dipaparkan. Menurut Thomas (2009, h. 7), terungkap bahwa pemilik 

hewan peliharaan yang mengalami kedukaan setelah mengalami 

peristiwa kehilangan hewan peliharaan memiliki dampak nyata pada 

kehidupan mereka sehari-hari dan memengaruhi keadaan emosional 

mereka dan kemampuan mereka saat bekerja juga mengganggu interksi 

sosial mereka dengan orang lain.  

Menurut Videbeck (2011, h. 216), terdapat dimensi atau respon 

dan gejala pada orang yang mengalami kedukaan. Respon tersebut 

terdiri dari lima respon yaitu respon kognitif yaitu respon yang meliputi 

asumsi orang mengenai apa yang dipercayainya apakah dapat 

menerima kehilangan atau tidak, respon emosional yaitu meliputi emosi 

yang ditunjukkan saat mengalami kedukaan seperti marah, sedih, dan 

gelisah. Videbeck menambahkan setelah respon kognitif dan emosional 

juga terdapat respon spiritual yaitu respon kedukaan yang meliputi 
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perasaan marah dan kecewa terhadap Tuhan atau kepercayaan yang 

dianut seseorang, respon perilaku yaitu respon kedukaan yang meliputi 

timbulnya sikap permusuhan dari dalam diri sendiri, mencari aktivitas 

lain untuk mengalihkan kedukaan yang sedang dialami, dan  yang 

terakhir yaitu respon psikologis respon yang meliputi kondisi orang 

yang mengalami sakit kepala, gangguan tidur, dan penurunan berat 

badan.  

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan terhadap dua pemilik 

hewan peliharaan yang mengalami kematian hewan yang 

dipelihara,subjek pertama memaparkan telah mengalami kesedihan 

yang mendalam saat subjek kehilangan hewan peliharaan. Subjek 

mengatakan bahwa subjek merasa bersalah dan terus menerus 

menyalahkan dirinya sendiri, subjek juga mengalami penurunan nafsu 

makan, dan mengurung diri di dalam kamar selama beberapa 

hari.Penulis melakukan wawancara dengan subjek kedua yang 

mengalami hal yang sama yaitu kematian hewan peliharaan. Subjek 

mengatakan bahwa subjek merasa sedih setelah kehilangan hewan 

peliharaanya, namun subjek dapat cepat menerima dan dapat merelakan 

kepergian hewan peliharaanya.Terkait dengan respon yang telah 

dipaparkan oleh kedua subjek, masing-masing subyek mengalami 

dampak yang berbeda-beda. Subjek pertama memaparkan bahwa 

subjek sedikit mengalami depresi setelah kehilangan hewan yang 

dicintainya ia menambahkan bahwa subjek pertama masih memikirkan 

peristiwa kehilangan yang ia alami tersebut dan memengaruhi aktivitas 

yang ia lakukan sehari-hari. Berbeda dengan subjek pertama, subjek 
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kedua mengatakan bahwa pengalaman kehilangan tersebut memberikan 

dampak agar ia dapat lebih hati-hati dalam memelihara hewan untuk 

kedepannya.  

Berdasarkan teori dimensi respon kedukaan yang dikemukakan 

oleh Videbeck, respon kedukaan yang dialami oleh subjek pertama 

termasuk ke dalam respon emosi, respon psikologis, dan respon 

perilaku. Berbeda dengan respon kedukaan yang dialami oleh subjek 

kedua yang termasuk ke dalam respon emosi, dan respon kognitif. 

Sama halnya dengan respon yang dialami oleh kedua subjek, dampak 

setelah mengalami kedukaan terkait dengan peristiwa kehilangan 

peliharaan juga berbeda-beda antara kedua subjek tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dan penggabungan teori tersebut 

menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa respon dan dampak yang 

dialami seseorang berbeda-beda saat menghadapi kehilangan hewan 

peliharaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini hendak 

mengungkap bagaimana gambaran kedukaan terhadap kehilangan 

hewan peliharaan dengan menggunakan dimensi kedukaan yang 

dikemukakan oleh Videbeck. Oleh sebab itu, penulis hendak 

menelitideskripsi kedukaan terhadap kehilangan hewanpeliharaan 

berdasarkan dimensikedukaan Videbeck. 
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B. Tujuan Penelitian  

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan ingin mengetahui  

deskripsi kedukaan terhadap kehilangan hewan peliharaan pada pemilik 

hewan peliharaan. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun manfaat praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu dalam psikologi khususnya mengenai di dalam 

bidang psikologis kesehatan mental mengenai deskripsi kedukaan 

terhadap kehilangan hewan peliharaan. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

referensi bagi para pembaca khususnya pemilik hewan peliharaan 

tentang deksripsi kedukaan terhadap kehilangan hewan peliharaan 

dan adanya tindak lanjut terkait dengan respon kedukaan seseorang 

yang kehilangan hewan peliharaan.  
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