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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi kedukaan 

terhadap kehilangan hewan pada pemilik hewan peliharaan. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian karakteristik 

subjek yang akan dilibatkan dalam penelitian ini. Subjek dalam 

penelitian ini memiliki karakteristik yaitu orang yang pernah 

mengalami peristiwa kehilangan hewan peliharaan kucing atau anjing, 

dan mengalami peristiwa kehilangan hewan peliharaan dengan jangka 

waktu maksimal 1 tahun, dan berdomisili atau tinggal di Semarang.  

Peneliti melibatkan 3 orang subjek yang akan menjadi subjek 

penelitian. Subjek pertama yaitu SA, subjek kedua yaitu SP, dan subjek 

ketiga yaitu RA. Penelitian dilakukan dengan meminta ijin pada subjek 

penelitian, untuk melakukan wawancara dan observasi.  

Kancah penelitian merupakan kediaman subjek yaitu rumah 

subjek. Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian pada 

subjek yang pertama berada di daerah Semarang Tengah yang 

merupakan tempat tinggal subjek. Tempat tinggal subjek yang kedua 

berada di daerah Semarang Barat yang merupakan tempat tinggal 

subjek. Tempat tinggal subjek yang ketiga berlokasi di daerah 

Semarang Tengah yang juga merupakan tempat tinggal subjek.  
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B. Persiapan Penelitian  

1. Penyusunan  Pedoman Wawancara dan Observasi 

Sebelum melakukan wawancara dan observasi, peneliti 

membuat pedoman wawancara dan observasi. Pedoman wawancara 

yang disusun oleh peneliti berupa pertanyaan tentang identitas 

subjek, kehidupan subjek selama bersama dengan hewan 

peliharaannya, pengalaman subjek selama memelihara hewan 

peliharaan, hewan kucing atau anjing yang subjek pelihara, alasan 

subjek memelihara hewan peliharaan, penyebab hewan peliharaan 

tersebut hilang atau mati, menceritakan sedikit tentang peristiwa 

kehilangan hewan peliharaan yang dialami oleh subjek, apa yang 

dirasakan oleh subjek saat mengetahui hewan peliharaannya telah 

hilang atau mati, apakah subjek dapat merelakan kepergian hewan 

peliharaannya tersebut, adakah dampak dari hilangnya hewan 

peliharaan subjek, emosi yang dirasakan oleh subjek saat 

kehilangan hewan peliharaannya, seberapa sering subjek 

mengalami emosi-emosi tersebut seperti marah ataupun sedih, 

apakah subjek berusaha mencari aktivitas lain atau membuat suatu 

kesibukan lain, apakah subjek mengalami gangguan psikologis 

seperti berkurangnya nafsu makan, sakit kepala, dan gangguan 

tidur. 

Pedoman observasi yang digunakan peneliti meliputi saat 

subjek berinteraksi dengan peneliti dan adanya respon non verbal 

seperti mimik wajah subjek, perubahan emosi subjek saat 

wawancara, penampilan subjek, gaya penyampaian pendapat saat 
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wawancara berlangsung, ekspresi subjek saat wawancara, kontak 

mata yang dilakukan subjek, serta kondisi tempat tinggal subjek.  

2. Wawancara awal 

Pertemuan pertama adalah perkenalan dan pendekatan antara 

peneliti dengan subjek. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang 

apa saja yang akan dilakukan dalam proses penelitian yaitu 

wawancara. Proses ini digunakan untuk meminta kesediaan subjek 

untuk memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Kesepakatan juga dilakukan dengan menandatangani surat 

pernyataan kesediaan menjadi subjek penelitian. Wawancara awal 

ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendasar, 

seperti identitas subjek.  

3. Persiapan alat-alat penunjang pengumpulan data penelitian 

Alat-alat yang dipersiapkan peneliti adalah pedoman 

wawancara dan observasi yang telah disusun, alat tulis, dan 

handphone yang akan digunakan peneliti untuk menjadi alat 

perekam suara selama wawancara berlangsung.  

 

C. Pelaksaan Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 11 Oktober – 28 

Oktober 2017. Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tiga orang. Data yang diperoleh melalui proses wawancara dan 

observasi. Observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara. 

Wawancara dan observasi akan dilakukan hingga data yang dibutuhkan 

terpenuhi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta kesediaan 
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kepada subjek untuk merekam segala percakapan yang terjadi antara 

peneliti dengan subjek.  

Wawancara pertama pada subjek pertama dilakukan pada tanggal 

11 Oktober 2017, jam 19.00 hingga 20.10. Penelitian dilakukan di 

ruang tamu subjek di daerah Semarang Selatan. Wawancara terhadap 

ibu subjek dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2017, jam 18.00 hingga 

18.45. Wawancara ini dilakukan di kediaman subjek. Wawancara kedua 

pada subjek pertama dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2017, jam 

18.20 hingga 19.15, penelitian dilakukan di rumah subjek.  

Wawancara pada subjek kedua dilakukan pada tanggal 12 Oktober 

2017, jam 18.20 hingga 19.15. Penelitian dilakukan di kediaman subjek 

di daerah Semarang Barat. Wawancara terhadap ibu subjek dilakukan 

pada tanggal 24 Oktober 2017, jam 13.00 hingga 14.00. Wawancara ini 

dilakukan di kediaman subjek. Wawancara kedua pada subjek kedua 

dilakukan rumah subjek pada tanggal 24 Oktober 2017,  jam 19.15 

hingga jam 20.00.  

Wawancara pada subjek ketiga dilakukan pada tanggal 14 

Oktober 2017 jam 17.15 hingga 19.00 di sebuah rumah makan di 

daerah Pandanaran, Semarang. Wawancara terhadap sahabat dekat 

subjek dilakukan pada tangga 28 Oktober 2017, jam 17.15 hingga 

18.00. Wawancara ini dilakukan di sebuah gereja yang berada di daerah 

Semarang Barat. Wawancara kedua dengan subjek ketiga dilakukan di 

kediaman subjek di daerah Semarang Tengah pada tanggal 27 Oktober 

2017 jam 16.35 hingga 17.15.  
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Selama melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu 

handphone untuk merekam percakapan yang berlangsung. Lebih 

lengkap pelaksaan penelitian dibuat dalam tabel berikut ini:  

 

Tabel 1  

Agenda Pelaksanaan Penelitian 

Waktu Pengumpulan Data 

Subyek Wawancara Observasi Triangulasi 

 I II I II  

1 11 Oktober 

2017 

21 Oktober 

2017 

11 Oktober 

2017 

21 Oktober 

2017 

21 Oktober 

2017 

2 12 Oktober 

2017 

24 Oktober 

2017 

12 Oktober 

2017 

24 Oktober 

2017 

24 Oktober 

2017 

3 14 Oktober 

2017 

27 Oktober 

2017 

14 Oktober 

2017 

27 Oktober 

2017 

28 Oktober 

2017  

 

D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek1 

a. Identitas Subjek 

Nama     : SA 

Usia    : 21 tahun 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Pekunden, Semarang Selatan 

Hewan Peliharaan  : Anjing 
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b. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang bertempat di 

kediaman subjek yang berada di daerah Pekunden, Semarang 

Selatan tepatnya di ruang tamu subjek. Peneliti sampai di rumah 

subjek sekitar pukul 18.45. Pada hari itu cuaca sedikit mendung 

karena sore hari di kota Semarang hujan deras di beberapa 

daerah. Setelah sampai di rumah subjek, peneliti disambut oleh 

subjek dengan ramah dan subyek membukakan pintu pagar 

rumahnya dan mempersilahkan peneliti masuk ke dalam rumah.  

Subjek mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu di dalam 

rumahnya dan subjek mengambil remote pendingin ruangan 

untuk dinyalakan. Pada saat itu subjek berpakaian layaknya 

sedang di rumah. Subjek menggunakan pakaian bewarna merah 

muda dan celana pendek hitam. Subjek memiliki postur tubuh 

yang berisi dan tinggi, mempunyai rambut panjang yang agak 

coklat dan bermata sipit. Subjekmempersilahkan peneliti duduk 

dan mulai berbincang-bincang sedikit dengan peneliti sebagai 

pendahuluan sebelum wawancara.  

Pada saat awal wawancara subjek menjawab pertanyaan 

dengan santai dan tidak ada tanda-tanda gelisah, cemas maupun 

sedih. Subjek menjawab pertanyaan dari peneliti dengan 

antusias. Subjek tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. 

Subjek merupakan anak tunggal. Rumah subjek mempunyai 

pagar bewarna putih, terdapat pohon besar di depannya, dan ada 
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masjid yang bertempat di sebelah kanan rumah subjek. Selama 

wawancara dengan subjek, subjek juga ditemani dengan kucing 

peliharaan saudaranya. Kucing tersebut memiliki bulu abu-abu 

dan memiliki mata bewarna kuning. Raut wajah subjek berubah 

menjadi muram saat subjek mulai menceritakan peristiwa 

kehilangan hewan peliharaannya. Subjek sesekali menarik nafas 

berat saat menceritakan kenanganya dengan anjing 

peliharaannya.  

Saat subjek menceritakan pada hari anjing peliharaannya 

telah meninggal, subjek terlihat berkaca-berkaca dan kembali 

menarik nafas dalam untuk menceritakan pengalaman 

kehilangan anjingnya tersebut. Di sela-sela wawancara subjek 

berhenti sejenak mengingat-ingat peristiwa unik dari anjing 

peliharaannya tersebut. Subjek juga berhenti sejenak untuk 

mengingat berapa umur anjingnya saat meninggal. Subjek 

kembali berkaca-kaca saat subjek menceritakan jasad anjingnya 

yang dikubur oleh paman subjek di halaman belakang rumahnya.  

Subjek juga menggunakan bahasa tubuh seperti menggerak-

gerakan tangannya saat menjelaskan respon atau tanggapannya 

saat mengetahui hewan peliharaannya telah tiada. Pada saat 

peneliti menanyakan apakah subjek mau memelihara hewan 

peliharaan lagi, subjek terdiam sejenak dan raut wajahnya 

terlihat sedih karena subjek belum siap untuk memelihara hewan 

lagi. 
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Pada akhir wawancara subjek juga menanyakan keadaan 

peneliti, dan kegiatan yang dilakukan peneliti. Setelah 

wawancara dan observasi telah berakhir, subjek menceritakan 

sedikit tentang kucing milik saudaranya yang menemaninya saat 

wawancara berlangsung. Setelah peneliti dijemput oleh orang tua 

peneliti, subjek membukakan pintu pagar rumahnya dan 

mempersilahkan peneliti meninggalkan rumahnya dengan 

senyum yang hangat saat melepas kepergian peneliti.  

Observasi dan wawancara kedua dilakukan pada tanggal 

21 Oktober 2017 yang dilakukan di tempat kediaman subjek. 

Observasi dan wawancara kedua dilakukan pada pukul 18.20-

19.15. Peneliti sampai di rumah subjek pukul 18.15.  

Sesampainya peneliti di depan rumah subjek, ibu subyek 

membukakan pintu pagar rumahnya dan mempersilahkan 

peneliti masuk. Saat itu ibu subjek memakai celana pendek jeans 

dan memakai baju berwarna merah muda. Ibu subjek 

menyambut peneliti dengan hangat dan mempersilahkan peneliti 

masuk ke bagian dalam rumahnya yaitu bagian ruang tamunya. 

Lalu ibu subjek mempersilahkan peneliti untuk duduk dan 

menunggu sebentar sembari ibu subyek memanggil subjek. Lalu 

setelah beberapa saat subjek keluar dengan mengenakan celana 

pendek hitam dengan atasan baju berwarna putih. Subjek 

menyambut peneliti dengan hangat dan duduk di depan peneliti.  

Sembari peneliti mempersiapkan pertanyaan, peneliti 

melihat nenek subjek yang tengah duduk di kursi rodanya sambil 
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menonton televisi. Setelah peneliti mempersiapkan pertanyaan, 

peneliti memulai wawancara yang kedua pada hari itu. Saat 

subjek menjawab pertanyaan dari peneliti, tatapan subjek penuh 

dengan konsentrasi sambil mendengarkan pertanyaan dari 

peneliti dengan sungguh-sungguh. Subjek menjawab dengan 

santai namun tetap fokus dengan pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Raut wajah subjek tidak terlihat gelisah, maupun sedih. 

Subjek hanya terlihat benar-benar memperhatikan peneliti. Saat 

pertanyaan kedua diajukan, ibu subjek datang sambil 

membawakan air minum gelas kepada peneliti dan subjek.    

Sesekali subjek menggunakan bahasa tubuhnya saat 

menjawab pertanyaan dari peneliti. Subjek menggerak-gerakkan 

tangannya saat ia menjelaskan apa yang ia alami atau yang ia 

ceritakan. Sesekali juga subjek menyentuh rambutnya dan 

membenarkan ikatan rambutnya yang saat itu rambutnya sedang 

diikat.  Saat subjek menceritakan tentang kesepian atau tidaknya 

karena telah ditinggal oleh hewan peliharaannya, subjek terlihat 

mengerutkan dahinya dan raut wajahnya berubah menjadi datar. 

Beberapa kali subjek juga menggangguk-anggukan kepalanya 

saat menjawab pertanyaan dari peneliti. Selain itu sembari 

subjek menjawab pertanyaan dari peneliti tentang pengalaman 

yang ia alami tersebut, raut wajah subjek terlihat seperti 

memikirkan apa yang terjadi saat itu dan terdiam sebentar.  

Setelah wawancara selesai subjek tersenyum kepada 

peneliti dan mempersilahkan peneliti untuk meminum minuman 
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yang telah disiapkan oleh ibu subjek. Setelah peneliti meminum 

air yang diberikan oleh ibu subjek, peneliti menanyakan kabar 

subjek lalu bercerita sedikit tentang perkuliahannya. Setelah 

beberapa saat peneliti ijin untuk meninggalkan kediaman subjek. 

Lalu subjek berpamitan dengan subjek dan ibu subjek yang saat 

itu membukakan pintu pagar rumahnya. Subjek pun menutup 

pintu pagar rumahnya dan melambaikan tangannya kepada 

peneliti.       

 

c. Hasil Wawancara  

1) Latar belakang subjek dan pengalaman subyek 

memelihara hewan.  

SA merupakan seorang anak tunggal dalam 

keluarganya. SA berusia 21 tahun dan menjadi mahasiswa di 

sebuah universitas di kota Yogyakarta. SA tinggal bersama 

kedua orangtuanya dan bersama neneknya. Subjek 

memelihara hewan saat subjek duduk di bangku SD. SA 

mengatakan sudah beberapa kali memelihara hewan. Hewan 

peliharaan yang dipelihara oleh subyek adalah hewan anjing. 

Alasan SA memelihara hewan karena hewan merupakan 

sosok teman bermain bagi subjek. Selain anjing, subjek juga 

suka dengan hewan kucing, namun hewan yang dipilih oleh 

SA untuk dipelihara adalah anjing. Menurutnya anjing 

merupakan hewan yang lebih friendly, apabila diajak 

berbicara dapat memahami SA. Namun apabila kucing 
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menurutnya kucing lebih cuek dari pada hewan anjing. 

Selama memelihara anjing ada beberapa pengalaman suka 

duka yang dirasakan dan dialami oleh SA. SA mengatakan 

apabila anjingnya yang sering memanggil-manggil SA setiap 

malam menjadi pengalaman yang menyenangkan dan tak 

terlupakan baginya. Namun juga terdapat pengalaman duka 

atau yang tak menyenangkan seperti kehilangan anjingnya.  

Pengalaman pertama saat SA memelihara hewan adalah 

saat SA masih duduk dibangku SD. Saat itu subjek 

mendapatkan anjing pertamanya karena diberi oleh 

tetangganya. Lalu pada pengalaman kedua SA saat 

memelihara hewan, SA juga mendapatkan hewan anjing dan 

juga diberi oleh orang lain. Saat itu SA mengatakan bahwa 

SA sangat menyayangi anjingnya yang kedua itu. Namun 

anjing SA hilang karena lari dari rumahnya saat pintu 

rumahnya terbuka dan tidak kembali lagi. Dan yang terakhir 

SA mengatakan memiliki anjing dengan jenis Husky, SA 

juga sangat menyayangi hewan peliharaannya yang terakhir 

ini. SA bercerita sedikit tentang beberapa pengalaman yang 

unik dan yang tidak terlupakan saat ia memelihara hewan 

peliharaannya tersebut. SA menceritakan saat ia memelihara 

anjingnya yang terakhir ia pelihara yang berjenis Husky 

tersebut. SA menceritakan saat anjing peliharaannya yang 

setiap malam meminta masuk kamar subyek dengan 

menggaruk-garuk pintu kamar SA saat SA sedang pulang 
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kuliah dari Jogja.  SA menceritakan bahwa SA sangat 

nyaman apabila anjingya menemaninya tidur di dalam 

kamarnya walaupun tidak menemani tidur di tempat 

tidurnya. SA mulai memelihara anjingnya tersebut sejak SA 

duduk dibangku SMA kelas 1, dan anjing peliharaannya 

akhirnya meninggal pada umur kira-kira 5 tahun.  

2) Pengalaman subjek saat kehilangan hewan peliharaan 

SA menceritakan kehilangan anjing peliharaannya yang 

terakhir yang membuat ia belum bisa melupakannya. SA 

menceritakan anjingnya yang meninggal karena sakit. SA 

juga menceritakan bahwa ia sudah cukup terlambat saat ia 

mengetahui anjingnya sudah sakit cukup parah. Pertama SA 

hanya mengira bahwa anjingnya hanya sakit flu biasa, 

ternyata setelah beberapa hari tidak sembuh sakitnya tambah 

parah. Badannya menguning, lemas dan tidak mau makan. 

Lalu setelah dibawa ke dokter, anjingnya terkena suatu virus 

atau bakteri yang menyebabkan anjingnya tersebut sakit dan 

tidak mau makan. Namun keadaan anjingnya tersebut yang 

tidak kunjung membaik, anjing peliharaannya itu meninggal 

karena bakteri atau virus yang ada di tubuhnya sudah 

menyebar.  

SA menceritakan sedikit tentang kenangan-kenangan 

terakhir saat anjing peliharaannya tersebut meninggal dunia. 

Pada waktu itu saat anjing SA meninggal, SA kebetulan 

tidak ada di rumahnya dan tidak dapat menyaksikan sendiri 
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bahwa anjingnya sudah meninggal. SA menuturkan bahwa 

SA hanya dapat menemani anjingnya beberapa kali saat 

anjingnya harus ke dokter dan diberi infus. SA menceritakan 

pada saat anjingya disuntik atau diinfus oleh perawat, 

anjingnya memberontak dan marah-marah. Namun saat SA 

menemani anjingnya ke dokter untuk diinfus dan disuntik, 

anjingnya mau menurut dan tidak memberontak. Saat 

kesehatan anjing SA semakin memburuk, anjingnya 

mengaung-ngaung seperti memberi tahu dan seperti ingin 

mengumpulkan orang-orang terdekatnya termasuk SA. 

Namun nyawa anjing SA tidak dapat terselamatkan. Setelah 

SA mengetahui bahwa anjingnya telah meninggal, SA 

memutuskan untuk mengubur anjingnya tersebut di halaman 

belakang rumahnya. Hal tersebut merupakan salah satu hal 

yang membuat SA masih terkenang hingga sekarang.  

3) Tanggapan subjek saat kehilangan hewan peliharaan 

Saat anjing peliharaan SA meninggal, SA tidak berada 

di tempat kejadian dan menyaksikan sendiri bahwa anjingnya 

telah meninggal. Namun saat itu SA sedang berada di kelas 

untuk mengikuti perkuliahan. Saat SA mendapat kabar 

tersebut, SA tiba-tiba langsung menangis, perasaannya 

campur aduk. Saat itu juga SA keluar dan tidak 

memperhatikan dosen yang sedang mengajar. SA 

mengatakan bahwa ia menangis beberapa jam di dalam 

kamar mandi. SA mengatakan sangat stres saat pertama 



51 
 

 
 

kalimengetahui anjing SA sudah sakit lalu SA mendapat 

kabar bahwa anjing SA sudah tiada. SA mengatakan apabila 

ia tidak ada perasaan menyangkal karena ia berpikir 

anjingnya yang sudah sakit lebih baik mengikhlaskan atau 

merelakan dari pada menderita berlarut-larut. Terkadang SA 

masih sering terbayang-bayang dan terdengar suara langkah 

kaki anjing peliharaannya tersebut.  

Ada beberapa hal yang membuat SA teringat terus 

dengan anjing peliharaannya. SA mengatakan anjing 

peliharaannya biasanya sering tidur di sebuah sofa atau 

tempat duduk untuk pijat. SA juga mengatakan masih sering 

memanggil-manggil anjing peliharaannya tersebut walaupun 

sudah tidak ada.  

4) Respon emosi subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya 

Setelah SA kehilangan anjing peliharaannya, SA 

merasa sangat sedih. SA masih teringat dengan anjing 

peliharaannya hingga beberapa waktu dalam kurun waktu 

seminggu hingga sebulan. Namun SA juga mengatakan 

masih sering teringat dan masih sering menangis selama 

beberapa bulan apabila melihat foto anjing peliharaan atau 

tiba-tiba teringat dan mengenang kembali masa-masa 

bersama dengan SA anjing peliharaannya. SA mengatakan 

tidak pernah merasa gelisah, marah atau merasa benci dengan 

dirinya ataupun dengan orang disekitarnya setelah kehilangan 
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anjing peliharaannya itu. SA juga mengatakan bahwa orang-

orang terdekatnya dan juga dirinya sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengobati penyakit yang diderita 

oleh anjing peliharaannya itu. Saat SA sedih dan menangis, 

SA mengatakan bila ia menangis tersedu-sedu dan menangis 

lama selama ia berada di dalam kamar mandi. Namun SA 

tidak menangis keras karena SA tidak ingin orang-orang 

mengetahui kesedihannya tersebut. Saat setelah SA 

kehilangan anjing peliharaannya tersebut, SA merasa sedih 

dan banyak memikirkan kepergian dari hewannya tersebut. 

SA memaparkan bahwa ia masih sering menangis selama 

beberapa minggu setelah kepergian hewannya tersebut. SA 

menceritakan bahwa ia masih sedih dan terbawa dengan 

kenangan bersama anjing peliharaannya. Namun sedikit demi 

sedikit SA dapat lebih menerima dan dapat mengendalikan 

emosinya menjadi lebih baik. 

Perasaan bersalah yang dirasakan SA lebih seperti 

menyalahkan dirinya mengapa tidak sempat pulang padahal 

SA ingin main lebih lama dengan anjing peliharaannya. SA 

juga merasa mengapa anjingnya tidak dirawat dengan lebih 

baik karena sebelumnya anjingnya tersebut terkena kutu pada 

bagian tubuhnya, dan mungkin menyebabkan bakteri atau 

virus yang membuat anjing peliharaannya terkena penyakit.   

SA juga mengatakan bahwa ia merasa kesepian setelah 

kehilangan anjing peliharaannya tersebut. SA menceritakan 
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bahwa biasanya anjingnya selalu menemani SA saat SA 

pulang ke rumahnya, namun sekarang anjing peliharaannya 

sudah tiada. SA juga masih sering melihat kuburan anjingnya 

di halaman belakang rumahnya yang membuat subjek masih 

sering teringat dengan anjing peliharannya itu.  

5) Respon Spiritual subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya.  

SA mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Tuhan 

pada saat SA kehilangan hewan peliharaannya. SA hanya 

bercerita pada saat anjing peliharaannya sakit SA sempat 

berharap agar penyakitnya diambil atau anjing hewan 

peliharaannya yang diambil. SA juga bercerita terkadang ia 

ingin meminta Tuhan agar Tuhan memberikan reinkarnasi 

dari anjing peliharaannya itu kembali.  

SA menceritakan perasaannya setelah ia kehilangan 

hewan peliharaannya tersebut. Ia mengatakan bahwa ia hanya 

merasa sepi setelah kepergian hewan peliharaannya, namun 

tidak merasa tidak berarti karena SA juga masih mempunyai 

keluarga dan teman-teman di sekitarnya.  

6) Respon perilaku subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya.  

SA bercerita setelah pengalamannya kehilangan hewan 

peliharaannya tersebut, SA masih sedih selama beberapa 

waktu hingga beberapa minggu. SA mengatakan terkadang ia 
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masih sering menangis apabila ia teringat dan melihat foto 

anjing peliharaannya pasca kehilangan hewan peliharaannya.  

Cara SA untuk mengatasi kesedihan atau kedukaan 

yang ia alami setelah kehilangan hewan peliharaannya 

tersebut, SA lebih menekankan pada aktivitas atau kegiatan 

perkuliahannya. Seperti mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan 

kerja kelompok.  

SA juga menuturkan bila ia tidak menggunakan obat-

obatan terkait dengan kedukaan yang ia alami setelah ia 

kehilangan hewan peliharaannya. Selama ia sedih ia hanya 

sibuk dengan kegiatan selama ia kuliah sehingga kesedihan 

yang ia alami tidak berlarut-larut mengganggu aktivitasnya.  

7) Respon Psikologis subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya. 

Beberapa gangguan dirasakan oleh SA saat ia 

mengalami kehilangan hewan peliharaannya. SA merasa 

pusing selama beberapa waktu atau beberapa hari karena 

terlalu memikirkan hewan atau anjing peliharaannya yang 

sudah tiada. Beberapa kali SA sering merasa kebingungan 

dan merasa tidak bisa konsentrasi saat diajak berbicara. SA 

juga merasa tidak nyambung saat ia berkomunikasi dengan 

orang lain. Seperti saat SA berkomunikasi dengan seorang 

pramuniaga rumah makan yang bertanya dengan SA tentang 

makanan apa yang hendak dimakan, namun SA merespon 
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dengan kebingungan karena masih memikirkan hewan 

peliharaannya yang telah tiada.  

SA juga menceritakan apabila pengalaman kehilangan 

hewan peliharaannya tersebut berpengaruh sekali dengan 

aktivitas yang ia lakukan sehari-hari. SA merasa masih 

malas-malasan dengan perkuliahan yang ia ikuti karena 

masih memikirkan anjing peliharaannya. Saat dosen yang 

mengajar SA pun, subjek tidak memperhatikan pembicaraan 

yang disampaikan oleh dosen.  

SA merasakan hal-hal yang mengganggu aktivitasnya 

tersebut selama beberapa minggu selama perkuliahan 

berlangsung. SA masih sering merasa kepikiran dengan 

anjing peliharaannya yang sudah tiada.  

8) Hasil wawancara triangulasi subjek 1 

L merupakan ibu SA yang berumur 48 tahun dan 

bekerja sebagai pemilik suatu salon yang ada di kota 

Semarang. Saat wawancara, L mengatakan bahwa saat SA 

kehilangan anjing kesayangannya SA benar-benar sedih dan 

sangat kehilangan sesuatu yang berarti bagi dirinya. L 

menjelaskan SA juga masih terbayang-bayang dengan anjing 

kesayangannya tersebut.  

Terkadang SA masih sering membicarakan tentang 

anjing peliharaannya tersebut apalagi pada saat SA melihat 

kembali foto-foto anjing peliharaannya. Terkadang SA sering 

bercerita saat SA masih sering bermain dengan anjingnya 
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atau waktu berjalan-jalan dengan anjing kesayangannya 

tersebut.  

L mengatakan bahwa SA menangis dan sedih saat 

kehilangan anjing kesayangannya tersebut dan mengatakan 

bahwa sampai sekarang SA juga belum mau memelihara 

anjing kembali. Namun SA tidak terlalu sering menangisi 

kepergian anjing peliharaannya tersebut. SA terkadang hanya 

menangis saat ia membicarakan anjing peliharannya tersebut 

dengan L. Menurut L, SA sering terlihat berkaca-kaca saat ia 

menceritakan kembali pengalamannya dengan anjing 

kesayangannya tersebut. Terkadang saat SA melihat anjing 

yang mirip dengan anjingnya SA selalu teringat dan mulai 

membicarakan anjing peliharannya tersebut kepada L.  

Namun SA tidak ada rasa menyalahkan pihak 

keluarganya atau lingkungan di sekitarnya saat anjingnya 

meninggal dunia. L juga mengatakan bahwa ia juga sudah 

mengupayakan anjing kesayangan SA untuk di bawa ke 

beberapa dokter. Namun memang sakit yang diderita anjing 

SA sudah parah dan tidak seperti penyakit pada umumnya.  

L juga mengatakan SA masih sering sedih saat 

mengingat-ingat anjingnya tersebut. Terkadang saat L 

mengunduh sebuah foto di sosial media miliknya SA 

menanggapinya dan mulai memasang raut wajah sedih 

karena teringat dengan anjingnya tersebut.  L juga bercerita 

saat SA pertama kali mengetahui anjingnya telah meninggal 
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tersebut. SA bercerita kepada L bahwa ia sampai tidak nafsu 

makan dan lemas. SA masih belum bisa move on selama 

beberapa saat setelah kehilangan hewan peliharannya 

tersebut.  

 

d. Kategorisasi Tema 

Tabel 2. Kategorisasi Tema Subjek 1 

TEMA INTI SUB TEMA INTEN-

SITAS 

KETERANGAN 

Respon 

Kognisi 

SA merasakan 

perasaan yang tidak 

menentu setelah 

peristiwa kehilangan 

hewan peliharaannya. 

 

 
+++ 

Tanggapan SA saat pertama kali 

mengetahui hewan peliharannya 

hilang.  

 

Respon 

Kognisi 

 

SA dapat 

merelakan 

kepergian hewan 

peliharaannya 

setelah beberapa 

waktu.   

 

 

++ 

 

SA dapat atau tidaknya merelakan 

kepergian hewan peliharaannya. 

 

Respon 
Kognisi 

 

SA tidak 

mengalami reaksi 

penyangkalan 

setelah kehilangan 

hewan 

peliharaannya.  

 

 

- 

 

 
SA tidak menyangkal saat anjing 

peliharaannya meninggal dunia.  



58 
 

 
 

 

Respon Emosi 

 

SA merasa sedih 

setelah kehilangan 

hewan 

peliharaannya 

 

SA tidak merasa 

marah, benci, 

ataupun gelisah 

 

+++ 

 

SA merasakan sedih, stres dan 

kepikiran karena kepergian 

anjing.  

 

SA tidak merasa marah, benci, 

ataupun gelisah 

 

Respon Emosi  

 

Terdapat rasa 

bersalah dan 

menyalahkan 

dirinya sendiri.  

 

+++ 

 

Rasa bersalah SA saat terhadap 

hewan peliharaannya yang telah 

meninggal dunia.  

 

Respon Emosi 

 

Rasa kesepian 

yang dialami oleh 

SA saat 

kehilangan hewan 

peliharaannya 

 

+++ 

 

Rasa kesepian yang dialami oleh 

SA saat kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

Respon 

Spiritual 

 

SA tidak 

menyalahkan 

Tuhan atas apa 

yang terjadi 

dengan hewan 

peliharaannya 

 

- 

 

SA tidak menyalahkan Tuhan atas 

apa yang terjadi dengan hewan 

peliharaannya.  

 
Respon 

Spiritual 

 

SA tidak 

merasakan 

perasaan tidak 

berarti pada 

dirinya.  

 

- 

 

SA tidak merasakan perasaan 

tidak berarti dalam hidupnya 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya.  
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Respon 

Perilaku 

 

SA masih sering 

menangis setelah 

kehilangan hewan 

peliharaannya. 

 

++ 

 

SA masih sering menangis setelah 

ia mengalami kehilangan hewan 

peliharaannya. 

 

Respon 

Perilaku 

 

SA memiliki 

aktivitas yang 

padat setelah 

kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

++ 

 

SA memiliki aktivitas yang cukup 

padat ketika ia mengalami 

kesedihan karena kehilangan 

hewan peliharaannya. 

 
Respon 

Perilaku 

SA masih teringat 

dengan tempat-

tempat terkait 

dengan hewan 

peliharannya. 

 

+++ 

 

SA masih sering teringat dengan 

tempat-tempat yang biasanya 

terkait dengan hewan 

peliharaannya.  

 

Respon 

Perilaku 

 

SA tidak 

menggunakan 

obat-obatan  

 

- 

 

SA tidak memakai obat-obat atau 

dalam pengaruh obat-obatan saat 

menghadapi kesedihan yang ia 

alami.  

 

Respon 

Psikologis  

 

SA mengalami 

penurunan nafsu 

makan selama 

beberapa waktu 

setelah kehilangan 

hewan 

peliharaannya.  

 

+++ 

 

SA sempat tidak nafsu makan, 

tidak terkonsentrasi, lesu, dan 

kebingunan setelah kehilangan 

hewan peliharaannya.  

Respon 
Psikologis  

SA susah 

berkonsentrasi 

setelah peristiwa 

kehilangan yang ia 

alami tersebut.  

 

++ 

 

SA tidak dapat berkonsentrasi 

selama perkuliahan berlangsung 

dan saat SA beraktivitas sehari-

hari. 
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Respon 

Psikologis 

 
 

 

SA tidak 

mengalami 

ganggguan tidur 

 

- 

 

 

 

e. Analisis Kasus Subjek 1 

Deskripsi suatu kedukaan terhadap pengalaman kehilangan 

hewan peliharaan merupakan suatu kedukaan yang tidak lain adalah 

suatu respon seseorang saat mengalami pengalaman kehilangan 

hewan peliharaannya. SA mempunyai respon tersendiri saat ia 

mengalami kehilangan hewan peliharaannya.  

Tanggapan SA saat mengalami kehilangan hewan 

peliharaannya SA lebih merasakan perasaan yang tidak menentu. 

Sewaktu SA mengetahui hewan peliharaannya telah meninggal 

dunia perasaan dan konsentrasi SA juga sempat terpecah antara 

konsentrasi dengan perkuliahannya dan kabar duka yang 

disampaikan oleh ibunya. Respon kognisi pada SA yang 

menunjukkan bahwa kehilangan tersebut jalan yang terbaik, terlihat 

saat SA mengatakan SA mulai berpikir bahwa kehilangannya 

tersebut jalan yang terbaik dan SA dapat mulai mengikhlaskan 

kehilangan yang ia alami setelah beberapa hari ia kehilangan hewan 

peliharaannya. Namun disamping itu tidak terdapat adanya reaksi 

penyangkalan yang dialami oleh SA sewaktu SA mengalami 

kehilangan hewan peliharaannya.  

Sewaktu SA kehilangan hewan peliharaannya tersebut SA 

merasakan emosi sedih. Emosi sedih yang ia rasakan tersebut 
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terlihat lebih menonjol dari pada emosi lain seperti rasa marah, 

gelisah maupun benci. Saat SA mengetahui hewan peliharaannya 

sudah sakit pun SA sangat sedih dan cukup stres. Kesedihan SA 

juga terlihat saat wawancara berlangsung saat SA menceritakan 

kembali tentang anjing peliharannya tersebut. Pandangan SA sering 

kali berkaca-kaca saat menceritakan kembali tentang anjingnya 

tersebut. Selama beberapa bulan SA juga masih sering merasa sedih 

karena kehilangan yang ia alami tersebut dan hingga sekarang SA 

masih sering teringat dengan anjing kesayangannya tersebut.  

Setelah SA kehilangan hewan peliharaannya tersebut, SA 

masih merasakan kesedihan pada dirinya namun disamping itu SA 

sudah dapat sedikit demi sedikit merelakan kepergian hewan 

peliharaannya tersebut. Selama SA kehilangan hewan peliharaannya 

tersebut, muncul beberapa rasa penyesalan atau rasa bersalah yang 

ia alami. SA menyesal karena di tidak dapat lebih meluangkan 

waktunya lebih lama bersama dengan hewan peliharaannya 

tersebut. Disamping SA sempat menyalahkan dirinya sendiri, SA 

juga menyalahkan kutu yang menempel pada tubuh hewan 

peliharaannya tersebut. Karena menurutnya kutu tersebut dapat 

menyebabkan virus atau bakteri yang menyebabkan anjing 

peliharaannya sakit.  

Rasa kesepian yang dialami oleh seseorang setelah 

mengalami kehilangan sesuatu dalam hidupnya yang termasuk ke 

dalam respon emosi tersebut juga dialami oleh SA. SA merasakan 

kesepian saat ia harus kehilangan hewan peliharaannya tersebut. SA 
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sering kali masih teringat dengan anjing peliharaannya yang sering 

kali menemaninya sewaktu di dalam kamar. SA pun juga masih 

sering teringat dan sedih saat ia melihat atau melewati kuburan 

anjingnya yang berada di halaman belakang rumahnya.  

Terkait dengan respon spiritual yang dialami oleh seseorang 

setelah kehilangan sesuatu, SA tidak menyalahkan Tuhan atas 

kejadian yang ia alami. SA lebih pasrah dengan apa yang menjadi 

kehendak Tuhan. Selain itu tidak timbul perasaan tidak berarti pada 

diri SA karena kehilangan hewan peliharaannya tersebut. Karena 

SA merasa masih memiliki keluarga dan teman-teman yang 

mendukungnya. 

Setelah kehilangan yang dialami oleh SA, SA masih sering 

menangis selama beberapa minggu terlebih saat SA teringat 

kembali dengan anjing peliharaannya tersebut. Saat SA mengetahui 

anjingnya telah tiada dan saat SA harus berduka karena kehilangan 

anjing peliharaannya tersebut. SA cukup sibuk karena aktivitasnya 

yang padat dan hal tersebut membuat SA dapat mengesampingkan 

kesedihannya sejenak. Walaupun SA cukup sedih saat melepas 

kepergian hewan peliharaannya, namun SA tidak memakai obat-

obatan apapun untuk menangkannya atau untuk mengobati rasa 

sedihnya tersebut. Salah satu bentuk respon perilaku yang dialami 

oleh SA yaitu mencari tempat-tempat atau barang yang terkait 

dengan hewan peliharaannya tersebut. Hal tersebut dialami oleh SA 

saat ia melewati jalan saat ia biasanya membawa anjing 

peliharaannya tersebut ke dokter.  
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 Respon psikologis juga dialami oleh SA salah satunya yaitu 

SA kehilangan nafsu makannya setelah ia kehilangan hewan 

peliharaannya. Selain kehilangan nafsu makan, SA juga mengalami 

kebingungan, tidak konsentrasi terhadap beberapa hal termasuk saat 

ia sedang mengikuti perkuliahan. Namun di samping itu SA tidak 

mengalami gangguan psikologis dengan jangka waktu yang lama. 

SA hanya mengalami beberapa gangguan yang termasuk ke dalam 

respon psikologis tersebut saat beberapa hari setelah ia kehilangan 

hewan peliharaannya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

dimensi kedukaan yang dikemukakan oleh Videbeck (2011), adanya 

beberapa respon yang dialami oleh SA saat ia mengalami 

kehilangan hewan peliharaannya. Respon kognisi yang dialami oleh 

SA adalah saat SA pertama kali menanggapi kehilangan hewan 

yang ia sayangi dan saat SA dapat sedikit demi sedikit merelakan 

kepergian hewan peliharaannya tersebut. Sedangkan respon emosi 

yang dialami oleh SA adalah SA merasakan sedih yang cukup 

dalam saat ia kehilangan hewan peliharaannya tersebut. SA juga 

masih sering sedih selama beberapa waktu setelah kehilangan 

hewan peliharaannya tersebut dan SA merasa menyesal dan sempat 

menyalahkan dirinya sendiri saat kehilangan hewan peliharaannya. 

SA juga merasa kesepian setelah hewan peliharaannya telah tiada. 

Namun tidak adanya  gejala atau respon yang ada dalam diri SA 

terkait dengan respon spiritual yang ia rasakan. Sedangkan untuk 

respon perilaku pada SA cukup terlihat saat SA mengalami cukup 
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banyak aktivitas untuk mengesampingkan kesedihannya. Di 

samping itu SA juga masih sering mengingat tempat-tempat yang ia 

datangi dengan hewan peliharaannya. SA juga sempat mengalami 

penurunan nafsu makan dan terganggunya konsentrasi saat ia 

melakukan beberapa aktivitas.  
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Gambar2. Deskripsi Kedukaan terhadap Kehilangan Hewan Peliharaan Berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbeck subjek 1

Deskripsi Kedukaan terhadap Kehilangan hewan peliharaan 

Berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbeck Subyek 1 

Respon Kognitif 

- SA merasakan perasaan 

yang tidak menentu setelah 

peristiwa kehilangan hewan 

peliharaannya.  

- SA dapat merelakan 

kepergian hewan 

peliharannya setelah beberapa 

waktu. 

 

- SA tidak mengalami reaksi 

penyangkalan setelah 

kehilangan hewan 

peliharaannya. 

Respon Emosi 

- SA merasa sedih setelah 

kehilangan hewan 

peliharaannya 

- SA tidak merasakan 

perasaan marah, benci, 

ataupun gelisah. 

- Terdapat rasa bersalah dan 

menyalahkan dirinya 

sendiri. 

- SA merasakan kesepian 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

Respon Spiritual 

- SA tidak menyalahkan Tuhan 

atas apa yang terjadi dengan 

hewan peliharaannya.  

 

- SA tidak merasakan perasaan 

tidak berarti pada dirinya.  

Respon Perilaku 

- SA masih sering menangis 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya. 

- SA memiliki aktivitas yang 

padat setelah kehilangan 

hewan peliharaannya.  

- SA masih teringat dengan 

tempat-tempat  terkait dengan 

hewan peliharaannya. 

- SA tidak menggunakan 

obat-obatan apapun.  

Respon 

Psikologis 

 - SA mengalami penurunan 

nafsu makan selama beberapa 

waktu setelah kehilangan 

hewan peliharaannya. 

- SA susah berkonsentrasi  

setelah peristiwa kehilangan 

yang ia alami tersebut. 

- SA tidak mengalami 

gangguan tidur.  
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama    : SP 

Usia    : 25 Tahun 

Pekerjaan   : Karyawan  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Alamat   : Taman Beringin, Semarang    

Barat 

Hewan Peliharaan  : Kucing  

 

b. Hasil Observasi 

Observasi dan wawancara pada subjek kedua dilakukan 

pada tanggal 12 Oktober 2017 tepatnya pada hari kamis yang 

bertempat di kediaman subjek yang ada di daerah Taman 

Beringin, Semarang Barat tepatnya di teras rumah subjek. 

Peneliti sampai di rumah subjek sekitar pukul 18.20. Pada hari 

itu tidak turun hujan. Setelah sampai di kediaman subjek, 

peneliti disambut hangat oleh ibu subjek lalu dipersilahkan 

masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa menit kurang lebih 

3 menit subjek keluar dari kamarnya dan menyambut peneliti 

dan berjabat tangan dengan peneliti. Peneliti dipersilahkan 

duduk oleh subjek dan memulai percakapan informal di awal 

sebelum memulai wawancara.  Setelah peneliti memperkenalkan 

diri subjek bercerita sedikit tentang dirinya dan keadaan di 

rumahnya. Pada saat itu subjek mengenakan pakaian berkerah 



67 
 

 
 

dengan warna biru tua dan celana pendek jeans bewarna biru tua. 

Penampilan subjek rapi saat menyambut peneliti. Postur tubuh 

subjek terlihat ideal dengan tinggi badan subjek kira-kira 170 cm 

dan mempunyai rambut hitam pendek yang disisir rapi. Sesekali 

saat perbincangan pendahuluan dengan subjek terdengar suara 

burung kicauan yang terdapat di taman dekat teras subjek. 

Beberapa saat pada waktu wawancara berlangsung, ibu subjek 

berjalan ke teras tempat subjek dan peneliti melakukan 

wawancara lalu menyuguhkan dua gelas teh hangat untuk subjek 

dan peneliti. 

Pada saat awal wawancara subjek terlihat antusias dengan 

raut wajah yang sumringah dan tersenyum kepada peneliti. 

Subjek tinggal bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. 

Subjek merupakan anak pertama. Subjek bekerja sebagai 

karyawan di sebuah supermarket di Semarang. Rumah subjek 

memiliki pagar bewarna coklat dan terdapat halaman di dalam 

rumahnya dekat teras rumahnya. Teras subjek yang nyaman 

terdapat 2 kursi dan satu meja. Terdapat beberapa burung 

kicauan yang berada di dekat teras rumah subjek. Setelah subjek 

menceritakan sedikit tentang dirinya dan keluarganya subjek 

menjawab pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan oleh 

peneliti dengan santai dan antusias. Pada saat subjek 

menceritakan pengalamannya memelihara hewan tidak ada 

tanda-tanda gelisah, cemas maupun sedih. Selama wawancara 

berlangsung subjek menggunakan bahasa yang baku dan 
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berusaha untuk menyembunyikan logat bahasa daerahnya yang 

sering ia gunakan saat pembicaran non formal. Dalam 

wawancara subjek terlihat fokus dan menatap wajah peneliti 

dengan seksama sehingga subjek cepat dan tanggap saat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.  

Raut wajah subjek terlihat berubah saat subjek mulai 

menjelaskan pengalamannya saat pertama kali kehilangan 

kucing kesayangannya. Saat subjek mulai menceritakan 

peristiwa hilangnya kucing kesayangannya, subjek terlihat 

berkaca-kaca dan hampir susah menjelaskannya karena masih 

teringat peristiwa saat kucingnya hilang. Subjek juga terlihat 

geram saat menceritakan kucingnya yang hilang lalu ditembak 

oleh seseorang dan kembali ke rumah subjek dengan keadaan 

yang mengenaskan tetapi masih hidup. Raut wajah subjek 

berubah menjadi marah dan subyek menggunakan bahasa 

tubuhnya yaitu menggerak-gerakkan tangannya seperti memukul 

tangannya karena tidak terima dengan orang yang menembak 

kucingnya tersebut.  

Setelah beberapa pertanyaan subjek terlihat santai 

kembali dan tetap fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Setelah wawancara pada hari itu selesai, 

subjek tersenyum dan terlihat senang karena dapat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data. Setelah berpamitan dengan 

subjek, peneliti juga berpamitan dengan ibu subjek. Ibu subjek 
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dan subjek mengantarkan peneliti hingga ke depan rumahnya 

dan membukakan pintu pagar rumahnya dan mempersilahkan 

peneliti untuk pulang. Wawancara pada hari itu selesai pada 

pukul 19.00 dan peneliti pulang pada pukul 19.15.  

Observasi dan wawancara kedua dilaksanakan pada 

tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 19.15 hingga pukul 20.00 

tepatnya di kediaman subjek. Saat itu cuaca sedikit mendung 

namun tidak hujan. Peneliti sampai di kediaman subjek pada 

pukul 19.00.  Setelah beberapa saat peneliti menunggu untuk 

dipersilahkan masuk, lalu subjek datang dan membukakan pintu 

pagar rumahnya dan mempersilahkan peneliti masuk ke dalam 

rumahnya. Lalu subjek meminta ijin sebentar untuk mandi 

sebentar. Sembari peneliti menunggu subjek, peneliti 

dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu subjek. Setelah 

beberapa saat ibu subjek datang dan menyapa peneliti. Pada saat 

itu ibu subjek menggunakan baju bewarna coklat dan 

menggunakan rok panjang bewarna hitam dengan rambut yang 

diikat dengan rapi. Sembari peneliti menunggu subjek, peneliti 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

kepada subjek.  

Setelah 15 menit kemudian, subjek pun keluar dengan 

menggunakan atasan bewarna merah dan menggunakan celana 

pendek jeans dengan rambut yang masih agak basah. Subjek pun 

menyambut peneliti dengan hangat dan senyuman ramah yang 
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terlihat di wajahnya. Lalu peneliti mulai mengajukan pertanyaan 

kepada subjek. Subjek memperhatikan dengan penuh konsentrasi 

pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Terlihat 

beberapa kali subjek mengerutkan dahinya sambil mengingat-

ingat kembali yang ia alami saat itu. Selama wawancara 

berlangsung ekspresi dan raut wajah subjek terlihat santai. Saat 

subjek menceritakan kembali tentang pengalamannya sewaktu 

kehilangan kucingnya ia lebih dapat menerimanya terlihat saat 

menceritakan subjek tidak terlihat sedih pada raut wajahnya dan 

tidak berkaca-kaca saat wawancara kedua berlangsung. Sesekali 

subjek menggunakan tangannya untuk mengungkapkan 

pernyataan yang ia sampaikan. Beberapa kali subjek juga 

tersenyum saat wawancara berlangsung.  

Setelah wawancara selesai, peneliti menjabat tangan 

subjek dan mengucapkan terima kasih terhadap subjek. Peneliti 

juga berpamitan dan juga mengucapkan terima kasih kepada ibu 

subjek. Setelah peneliti merapikan alat-alat tulis peneliti dan 

memasukkannya kembali ke dalam tas peneliti. Peneliti 

berpamitan dengan ibu subjek dan subjek. Lalu subjek dan 

ibunya menghantarkan peneliti ke depan rumahnya dan 

membukakan pintu pagar rumahnya dan mempersilahkan 

peneliti pulang dengan raut wajah yang hangat.     
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c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek dan pengalaman subjek 

memelihara hewan. 

SP merupakan seorang karyawan di sebuah supermarket 

yang berada di kota Semarang yang berumur 25 tahun. SP 

memiliki seorang adik perempuan yang masih duduk di 

bangku SMP. SP tinggal bersama kedua orangtuanya dan 

adiknya. Sehari-hari SP bekerja dari pukul 9 pagi hingga jam 

5 sore. SP bercerita bahwa ia sudah beberapa kali 

memelihara hewan peliharaan. Selain karena hobi, SP juga 

memelihara hewan karena untuk menghilangkan stres dan 

bisa menjadi teman baginya saat ia ada di rumah. Dahulu SP 

memelihara ikan, namun karena SP tidak dapat terus 

mengurus ikannya dengan baik, lalu ia tidak memelihara ikan 

lagi. Setelah beberapa waktu, SP mendapatkan kucing Persia 

lalu kucing tersebut dapat dibudidaya SP hingga 

menghasilkan beberapa anak. Keputusan untuk memelihara 

hewan tersebut merupakan kemauannya sendiri bukan karena 

tuntutan orang lain maupun keluarganya.  

SP juga bercerita sedikit tentang pengalamannya saat 

memelihara hewan peliharaan. Sejak kecil SP sudah 

memelihara hewan namun SP mulai benar-benar merawat 

hewan peliharaannya mulai umur 20 tahun. Pengalaman 

memelihara hewan menurutnya menyenangkan dan juga 

menghilangkan stres baginya. Menurutnya memelihara 
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hewan membantunya dalam kesehariannya. Namun ada 

pengalaman yang kurang menyenangkan baginya, salah 

satunya yaitu saat ia harus kehilangan hewan peliharaannya 

tersebut. Tindakannya saat ia memelihara hewan didukung 

oleh keluarganya juga, dan tetangga-tetangganya juga tidak 

protes ataupun mengeluh karena ia memelihara hewan.  

Ada beberapa pengalaman unik yang diceritakan oleh 

SP salah satunya saat kucing SP melahirkan. SP yang saat itu 

memiliki dua ekor kucing betina, yang satu sudah cukup tua 

namun yang satu masih muda dan saat itu melahirkan 

beberapa anak. Namun, kucing betina yang sudah cukup tua 

tersebut harus pergi karena bermusuhan dengan kucing 

betina yang baru saja melahirkan tadi.  

2) Pengalaman subjek saat kehilangan hewan peliharaan 

SP bercerita tentang pengalamannya saat ia kehilangan 

hewan peliharaannya. SP bercerita ia kehilangan kucing 

kesayangannya karena kucingnya pergi dari rumah. 

Kucingnya hilang kira-kira pada awal bulan Maret tahun 

2017 ini. Saat itu SP bercerita karena kucing memiliki naluri 

hewan dan juga tidak suka apabila harus di kandang terus 

maupun di rumah terus, lalu pada saat kucingnya memasuki 

musim kawin kucingnya pergi dari rumah hingga berhari-

hari. SP sudah berusaha mencari kucing kesayangannya 

namun tidak ketemu dengan kucingnya tersebut. Selain 

kucing SP yang lari dari rumah, SP juga pernah berduka 
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karena kucingnya mati beberapa saat setelah dilahirkan. 

Namun SP menuturkan bila ia tidak sedih sekali karena SP 

belum sempat merawat kucing tersebut dan member nama. 

Kemudian SP bercerita sedikit saat kucing 

kesayangannya tadi hilang. Awalnya kucing SP hilang lalu 

setelah beberapa hari kucing SP tiba-tiba pulang ke 

rumahnya lagi. Namun yang membuat ia sedih, keadaan 

kucing kesayangannya tersebut sudah tidak sesempurna atau 

tidak sebaik sebelum kucing tersebut meninggalkan 

rumahnya. SP menceritakan bahwa kucingnya tertembak 

pada bagian dekat paha belakangnya. SP sudah sempat 

merawatnya, namun lukanya terlalu dalam dan sudah parah 

hingga menimbulkan beberapa infeksi di bagian tubuhnya 

dan mengeluarkan binatang-binatang kecil seperti belatung. 

Namun setelah dirawat terus oleh SP, kucing SP pergi lagi. 

SP menututurkan, mungkin kucingnya adalah kucing jantan 

jadi menurutnya kucingnya tidak betah di rumah dan suka 

pergi. Namun setelah kucingnya pergi lagi tersebut hingga 

sekarang kucingnya tidak kembali lagi. SP memelihara 

kucingnya tersebut sudah dari kecil dan pergi di saat 

kucingnya sudah beranjak dewasa kira-kira umur setahun 

untuk mencari pasangannya.  

Beberapa kenangan yang ia rasakan bersama kucingnya 

sebelum kucing kesayangannya tersebut hilang juga ia alami. 

SP bercerita kucingnya sering mengeong-ngeong karena 
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pada saat itu sedang musim kawin. Kucingnya pun sempat 

beberapa kali hampir keluar rumah dan pergi namun saat itu 

masih dapat dicegah. Malam hari sebelum kucingnya lari 

dari rumah, kucing SP menemani SP saat SP sedang 

menonton televisi. Padahal SP menuturkan bila kucingnya 

tersebut termasuk kucing yang tidak terlalu peduli 

dengannya. Kenangan tersebut menjadi salah satu kenangan 

yang tidak ia lupakan hingga sekarang.  

3) Tanggapan subjek saat kehilangan hewan peliharaan. 

Saat SP kehilangan kucing kesayangannya pertama kali, 

SP merasa sangat sedih dan merasa miris dengan kejadian 

yang menimpa kucing kesayangannya tersebut. SP berpikir 

mengapa kucing yang tidak bersalah harus sampai ditembak 

seperti itu. SP juga mengatakan yang namanya hewan lain 

dari manusia mereka tidak mempunyai akal yang sempurna 

seperti manusia. Apabila hewan atau kucingnya mengambil 

makanan ataupun nakal hal tersebut merupakan hal wajar 

baginya karena kucingnya hanyalah hewan yang juga 

mempunyai sifat liar dan tidak mau diatur. SP juga 

memprotes dan tidak terima dengan perlakuan orang yang 

menembak kucing kesayangannya tersebut. SP sempat marah 

dengan mengatakan lebih baik orangnya saja yang ditembak 

dari pada kucingnya yang tidak salah harus ditembak seperti 

itu.  
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SP merasa belum dapat merelakan kucingnya setelah 

kucingnya tersebut hilang dari rumahnya. SP juga 

mengatakan bahwa kucingnya sempat kembali ke rumahnya 

dengan keadaan yang mengenaskan sebelum kucing SP 

benar-benar hilang.  Namun, SP berpikir bahwa kucing juga 

hewan dan hewan masih memiliki naluri liar dan ingin bebas. 

Setelah kejadian tersebut SP mencoba untuk merelakan 

kucingnya setelah beberapa waktu kira-kira hingga satu 

bulan SP dapat merelakan kucingnya pergi.   

Lalu SP juga menceritakan sempat terjadi penyangkalan 

pada dirinya. Beberapa kali ia sempat mengatakan kepada 

ibunya bahwa kucingnya tersebut masih berada di rumah dan 

baik-baik saja. SP sempat melakukan hal tersebut untuk 

membuatnya merasa aman dan senang sesaat. Namun setelah 

beberapa waktu ia dapat menerima kehilangannya tersebut 

karena diberi saran dan dukungan dari keluarga maupun 

teman-temannya. 

4) Respon Emosi subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya 

Emosi yang dirasakan SP saat itu, ia bercerita bahwa ia 

sangat sedih, marah, menyesal dan sempat menyalahkan 

dirinya sendiri. SP menceritakan bahwa ia sempat marah dan 

tidak terima selama beberapa waktu karena kucing 

kesayangannya tesebut harus ditembak seperti itu. Ia juga 

ada perasaan menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri 
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kenapa waktu itu kucingnya tidak di kandang saja. Apabila 

kucing kesayangannya tersebut di kandang pasti tidak akan 

pergi dari rumah.  

Saat SP pertama kali mengetahui kucingnya pergi dari 

rumahnya dan tidak kembali selama beberapa hari, SP 

merasa sangat sedih dan menangis. SP menuturkan walaupun 

ia seorang laki-laki namun kucingnya tersebut sudah menjadi 

kucing kesayangannya sejak dulu. SP merasa sangat 

kehilangan karena peristiwa tersebut. Ditambah lagi setelah 

kucingnya akhirnya kembali setelah beberapa waktu atau 

beberapa minggu, namun kembali dengan keadaan yang 

mengenaskan. Hal tersebut membuat SP semakin sedih 

selama beberapa waktu  dan SP mengatakan sangat sedih 

saat kejadian tersebut menimpanya. Namun setelah beberapa 

waktu setelah SP dapat menerima peristiwa tersebut dan 

merelakannya. SP tidak berlarut-larut dalam kesedihannya 

seperti pada saat pertama kali ia mengetahui peristiwa 

tersebut.  

Perasaan sedih atau emosi sedih yang dirasakan oleh SP 

setelah kehilangan kucing kesayangannya itu dirasakannya 

selama kurang lebih beberapa minggu setelah kejadian 

tersebut. SP mengatakan masih teringat, sedih, dan juga 

merasa jengkel. Tetapi SP mengatakan bila rasa sedih atau 

emosinya tersebut tidak berlarut-larut ia rasakan. Salah satu 

hal yang membuat SP merasa sangat sedih adalah karena 
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kucingnya tersebut sudah ia rawat dari kecil dan ia merasa 

kesepian saat tidak ada kucingnya tersebut. 

Keadaan emosi yang dirasakan oleh SP setelah 

mengalami kejadian tersebut termasuk sedih yang telah ia 

ungkapkan sebelumnya. Namun setelah beberapa waktu SP 

dapat lebih menerima kejadian tersebut dan dapat dijadikan 

bahan pembelajaran baginya.  

SP bercerita bahwa ia juga merasakan rasa bersalah dan 

setengahnya menyalahkan dirinya. Apabila ia tidak 

mengeluarkan kucing kesayangannya tersebut dari 

kandangnya, mungkin kucingnya tidak akan hilang sampai 

sekarang.  

Setelah kejadian yang menimpa SP tersebut, SP juga 

merasakan kesepian karena kucing kesayangannya tersebut 

hilang. Ia pun juga merasa cemas karena pada saat terakhir 

kucingnya hilang, kucingnya pergi dengan keadaan yang 

mengenaskan. SP mengatakan sangat kesepian karena 

sewaktu masih ada kucing kesayangannya tersebut, SP selalu 

mengajak main dan memberinya makan setelah SP pulang 

dari kerja.  

 

5) Respon Spiritual subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya. 

Saat SP kehilangan kucing kesayangannya tersebut, SP 

tidak sampai ada perasaan atau timbul sesuatu hal dalam 
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dirinya yang menunjukkan bahwa ia menyalahkan Tuhan. SP 

mengatakan bahwa hewan peliharaan juga merupakan 

makhluk ciptaan Tuhan. Jadi apabila hewan tersebut hilang 

ataupun mati pasti itu memang sudah kehendak dari Tuhan.  

Walaupun SP merasa sedih dan sepi, namun SP tidak 

mengalami rasa tidak berarti pada dirinya. SP hanya merasa 

sedih karena kehilangan kucing kesayangannya, masih terus 

kepikiran, dan merasa sepi.  

6) Respon Perilaku subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya.  

SP menututurkan bahwa ia hanya menangis beberapa 

waktu atau beberapa hari setelah kucing kesayangannya 

tersebut hilang. Namun SP tidak berlarut-larut  menangis 

atau terus teringat dengan kucingnya itu. SP juga 

mengatakan saat ia melihat foto kucingnya ia masih teringat 

beberapa kali namun tidak sampai menangis.  

Setelah kucing kesayangannya hilang, SP masih sering 

kepikiran dengan kucingnya tersebut terlebih apabila SP 

berada di rumah. Salah satu cara agar SP tidak terlalu 

memikirkan kucing kesayangannya tersebut adalah  dengan 

cara ia pergi bersama dengan teman-temannya atau pergi 

olahraga seperti badminton. Ia juga mengatakan bahwa ia 

melakukan aktivitas-aktivitas yang positif agar tidak 

berlarut-larut dalam kesedihannya.  
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SP mengatakan saat ia kehilangan kucing 

kesayangannya itu, ia tidak sampai menggunakan obat-obat 

an untuk menghilangkan stresnya. SP hanya pergi olahraga 

atau mencari aktivitas positif yang lain untuk menghilangkan 

sedih dan stres yang ia alami.  

7) Respon Psikologis subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya. 

Saat SP kehilangan kucing kesayangannya, SP masih 

sempat kepikiran selama beberapa waktu. Namun SP tidak 

mengalami gangguan khusus atau gangguan yang 

memengaruhi kesehatannya, seperti susah tidur maupun 

pusing.  

8) Hasil wawancara triangulasi subjek 2 

M adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan 

ibu dari SP yang berumur 52 tahun. M menceritakan sedikit 

tentang SP yang kehilangan kucing kesayangannya. M 

bercerita saat SP kehilangan kucing kesayangannya tersebut, 

SP sangat sedih. SP berusaha mencari-cari kucingnya 

kembali namun tidak ketemu-ketemu. SP sempat tidak mau 

makan karena kucing kesayangannya hilang. M juga 

menceritakan bahwa SP menangis hingga 3 hari penuh dan 

marah-marah karena tidak terima atas perbuatan orang yang 

tidak bertanggung jawab tersebut.  

M juga bercerita sedikit saat peristiwa kucing 

kesayangan SP hilang. Saat itu kucing SP sedang di kandang 
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namun karena hendak diberi makan, kucing SP dikeluarkan 

dari kandangnya, namun lari dari rumahnya dan tidak 

kembali selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, kucing 

SP pulang kembali ke rumahnya namun sudah dengan 

keadaan luka yang terdapat di bagian kakinya. Lalu setelah 

diobati dan sudah sembuh, kucing SP lari dari rumah lagi dan 

tidak kembali lagi hingga sekarang.  

M juga bercerita bahwa saat itu SP sangat marah dan 

tidak terima dengan orang yang menembak kucing 

kesayangannya tersebut. SP juga masih sering kepikiran 

dengan kucingnya tersebut karena kucingnya tersebut adalah 

salah satu kucing kesayangannya yang sudah dirawat oleh SP 

dari kecil. Selain kucing tersebut, M juga menambahkan 

bahwa SP juga kehilangan kucing dua kali. Dan yang 

terakhir baru-baru ini kucing tersebut masih kecil dan 

kemudian lari dari rumah. Beberapa kali teman-teman SP 

juga sering menghibur SP agar tidak berlarut dalam 

kesedihan karena kucingnya telah hilang dan dapat 

mengikhlaskannya. 
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d. Kategorisasi Tema 

Tabel 3. Kategorisasi Tema Subjek 2 

TEMA 

INTI 

SUB TEMA INTEN-

SITAS 

KETERANGAN 

Respon 
Kognisi 

SP merasa tidak terima, 

sedih, dan tidak tega saat 

menanggapi peristiwa 

kehilangan yang ia hadapi 

 

 
+++ 

SP menanggapi dengan perasaan 

sedih, tidak terima dan tidak tega 

saat kucing peliharaannya 

ditembak dan hilang.   

 

Respon 
Kognisi 

 

SP dapat merelakan 

kepergian hewan 

peliharaannya.  

 

 

+++ 

 

SP berusaha untuk merelakan 

kepergian kucingnya. 

 

Respon 

Kognisi 

 

SP pernah mengalami 

penyangkalan saat 

kehilangan hewan 

peliharaannya 

 

 

++ 

 
SP sempat menyangkal pada 

dirinya sendiri dan mengatakan 
kepada ibunya bahwa kucingnya 

tidak hilang dan baik-baik saja. 

 

Respon 

Emosi 

 

SP merasa marah dan 

sedih dan masih 

merasakan hal tersebut 

selama beberapa waktu 

 

+++ 

 

SP merasakan kesedihan saat 

pertama kali ia tahu kucingnya 

hilang. 

 

SP juga merasa marah karena 

perbuatan orang yang tidak 

bertanggung jawab yang telah 

menembak kucing peliharaannya 

 

 

Respon 

Emosi  

 

Terdapat rasa bersalah 

dan menyalahkan diri 

sendiri pada diri SP 

 

+++ 

 

SP sempat menyalahkan dirinya 

sendiri karena akibat 

perbuatannya kucing 

kesayangannya kabur dari rumah. 
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Respon 

Emosi 

 

SP tidak terlalu merasa 

kesepian karena ia masih 

memiliki keluarga  

 

+ 

 

 

 

Respon 
Spiritual 

 

Tidak terdapat respon 

spiritual dalam diri SP 

seperti menyalahkan 

Tuhan atau timbulnya 

perasaan tidak berarti 

dalam diri SP setelah 

kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

- 

 

SP tidak berusaha untuk 

menyalahkan Tuhan atas apa 

yang ia alami.  

 

SP tidak sampai merasa tidak 

berarti hidupnya karena 

kehilangan hewan peliharaannya 

tersebut.  

 
Respon 

Perilaku 

 

SP menangis beberapa 

hari pasca kehilangan 

yang ia alami.  

 

 

+ 

 

SP menangis disaat beberapa hari 

pasca kehilangan hewan 

peliharaannya tersebut dan SP 

masih sering menangis ketika 

melihat foto-foto hewan 

peliharaannya tersebut dan SP 

masih sering menangis ketika 

melihat foto-foto hewan 

peliharaannya tersebut.   

 

 

Respon 

Perilaku 

 

SP mencari aktivitas lain 

setelah kehilangan 

hewan peliharaannya.  

 

+++ 

 

Setelah kehilangan hewan 

peliharaannya SP mencari 

aktivitas lain yang positif seperti 

berolahraga agar tidak sedih bila 

ia sedang di rumah saja.  

 

Respon 

Perilaku 

 

SP tidak menggunakan 

obat-obatan apapun   

 

- 

 

SP tidak menggunakan obat-

obatan apapun untuk mengurangi 

kesedihannya.  

 
Respon 

Perilaku 

 

SP masih teringat 

dengan tempat-tempat 

 

+++ 

 

SP masih teringat dengan tempat 
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terkait dengan hewan 

peliharaannya. 

di halaman belakang rumahnya, 

di mana menjadi tempat biasanya 

ia memberi makan kucing 

kesayangannya.  

 

 

Respon 

Psikologi

s 

 

SP tidak mengalami 

gangguan psikologis 

apapun 

 

- 

 

 

 

e. Analisis Kasus Subjek 2 

Respon kognisi saat SP mengalami kehilangan hewan 

peliharaannya nampak ketika SP menanggapi peristiwa saat ia 

kehilangan kucing peliharaannya. SP merasa tidak tega, sedih, dan 

tidak terima dengan apa yang terjadi dengan kucingnya. Namun 

setelah beberapa waktu SP dapat merelakan kepergian kucingnya. 

SP juga menunjukkan respon penyangkalan pada dirinya sendiri dan 

kepada orang lain.  

Lalu respon emosi yang terdapat pada SP nampak saat SP 

merasa sangat sedih, marah dan jengkel setelah kucingnya hilang 

lalu kembali lagi dengan keadaan yang mengenaskan yang 

kemudian hilang kembali. SP merasakan kesedihan tersebut selama 

beberapa waktu. Beberapa kali SP juga merasa bersalah dan 

menyalahkan dirinya sendiri karena kucingnya lari dari rumahnya. 

Setelah kehilangan kucing yang ia pelihara SP juga merasa 

kesepian, namun SP masih berpikir bahwa ia masih memiliki 

keluarga dan teman-temannya.  
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Terkait untuk respon spiritual, SP tidak menunjukkan tanda-

tanda bahwa ia menyalahkan Tuhan atau pun merasa kecewa 

terhadap Tuhan atas apa yang telah terjadi pada kucingnya tersebut. 

SP juga tidak merasa bahwa dirinya tidak berarti lagi karena ia 

masih memiliki keluarga dan teman-temannya yang 

mendukungnya.  

Respon perilaku yang ada pada SP saat ia mengalami 

kehilangan hewan peliharaannya nampak saat SP mulai 

mengesampingkan kesedihannya dengan mulai beraktivitas seperti 

berolahraga. Selain itu SP juga sering mengingat tempat-tempat 

yang sering ia kunjungi dengan hewan peliharaannya sebelumnya. 

Lalu untuk respon psikologis, SP mengatakan bahwa ia tidak 

mengalami gangguan psikologis apapun seperti menurunnya nafsu 

makan, susah tidur, maupun sakit kepala. Namun berdasarkan 

wawancara triangulasi yang telah dilakukan oleh ibu SP yaitu M, ia 

mengatakan bahwa SP sempat tidak mau makan selama 3 hari pasca 

kehilangan hewan peliharaannya tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

dimensi kedukaan yang dikemukakan oleh Videbeck (2011), adanya 

beberapa respon yang dialami oleh SP saat ia mengalami kehilangan 

hewan peliharaannya. Beberapa respon yang dialami oleh SP antara 

lain yaitu respon kognisi, respon emosi, respon perilaku, dan respon 

psikologis. 
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Gambar3. Deskripsi Kedukaan terhadap Kehilangan Hewan Peliharaan Berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbeck subjek 2

Deskripsi Kedukaan terhadap Kehilangan hewan peliharaan 

Berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbeck Subyek 2 

Respon Kognitif 

- SP merasa tidak terima, sedih 

dan tidak tega saat menanggapi 

peristiwa kehilangan yang ia 

hadapi. 

- SP dapat merelakan kepergian 

hewan peliharaannya. 

- SP pernah mengalami 

penyangkalan saat kehilangan 

hewan peliharaannya 

Respon Emosi 

- SP merasa marah, dan sedih 

dan masih merasakan hal 

tersebut selama beberapa 

waktu. 

- Terdapat perasaan bersalah 

dan menyesal dalam diri SP. 

- SP tidak terlalu merasa 

kesepian karena ia masih 

memiliki keluarga.  

Respon Spiritual 

- Tidak terdapat respon spiritual 

dalam diri SP seperti 

menyalahkan Tuhan atau 

timbulnya perasaan tidak berarti 

dalam diri SP setelah kehilangan 

hewan peliharaannya.  

 

Respon Perilaku 

- SP menangis beberapa hari 

pasca kehilangan yang ia 

alami.  

- SP mencari aktivitas lain 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya. 

- SP tidak menggunakan obat-

obatan apapun. 

- SP masih teringat dengan 

tempat-tempat terkait dengan 

hewan peliharaannya.  

 

Respon 

Psikologis 

 - SP tidak mengalami gangguan 

psikologis apapun.  
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek  

Nama    : RA 

Usia     : 21 tahun 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  :Purwodinatan,Semarang Tengah 

Hewan Peliharaan  : Kucing 

 

b. Hasil Observasi 

Observasi subjek ketiga dilakukan pada tanggal 14 

Oktober tepatnya pada hari Sabtu. Pada hari itu cuaca cerah dan 

tidak turun hujan. Wawancara dilakukan di sebuah rumah makan 

di daerah jalan Pandanaran, Semarang. Peneliti sampai di rumah 

makan tersebut pukul 16.45 namun subjek belum datang. 

Sembari menunggu subjek, peneliti memesan makanan ringan. 

Lalu pada pukul 17.10 subyek pun datang.  Sebelum subjek dan 

peneliti bertemu, subjek memesan makanan dahulu di kasir 

rumah makan tersebut. Setelah subjek memesan makanan, 

subjek menemui peneliti dan berkenalan dengan peneliti. Subjek 

terlihat ramah dan menjabat tangan peneliti sebagai tanda 

perkenalan. Subjek terlihat rapi dengan menggunakan baju 

bewarna merah muda dengan lengan panjang dan memakai 

celana hitam. Postur tubuh subjek terlihat kurus tetapi ideal 

dengan tinggi kurang lebih 160 cm dan memiliki rambut 
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panjang yang hitam. Setelah berkenalan dengan subjek, subjek 

pergi untuk mengambil makanan dan minuman yang telah ia 

pesan. Subjek kembali ke tempat duduk yang telah dipilih 

peneliti sebelumnya. Subjek lalu mulai menceritakan sedikit 

tentang dirinya dan kegiatan yang ia lakukan. Subjek juga 

sesekali bertanya dengan peneliti tentang kegiatan yang 

dilakukan peneliti dan di mana rumah peneliti.  

Saat peneliti memulai wawancara dengan subjek, subjek 

terlihat santai, dan fokus terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 

subjek. Subjek terlihat antusias dan senang saat menceritakan 

pengalamannya saat pertama kali memelihara kucing. Subjek 

menceritakan dengan detail dan sesekali terdiam dan mengingat-

ingat pengalamannya bersama dengan kucingnya. Sesekali 

subjek mengambil makanan ringan yang telah ia pesan tadi 

untuk dimakan. Subjek juga sering memegang sedotan pada 

gelas minumannya dan sering mengaduk-aduk minumannya 

dengan sedotan pada minumannya tersebut. Subjek juga sering 

minum selama wawancara berlangsung. Namun subjek terlihat 

masih fokus dengan peneliti dan memperhatikan peneliti saat 

memberikan pertanyaan demi pertanyaan.  

Raut wajah subjek mulai berubah saat menceritakan 

pengalaman pertama kali ia kehilangan kucingnya. Subjek 

terlihat mengigit bibirnya dan matanya berkaca-kaca saat 

menceritakan detail dari peristiwa hilangnya kucingnya tersebut. 

subjek juga sering menggertakkan giginya saat menceritakan 
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pengalaman kehilangan kucingnya tersebut. Sesekali subjek juga 

melihat handphone nya dan terlihat membalas pesan pada 

handphonenya. Lalu setelah beberapa pertanyaan subjek terlihat 

antusias kembali dan menceritakan dengan detail saat ia 

merawat kucingnya dan saat ia menghabiskan waktu bersama 

kucingnya. Sesekali tubuh subjek bersandar pada kursi atau 

tempat duduk namun sesekali tubuh subjek juga maju ke depan 

dekat dengan meja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.  

Setelah wawancara selesai, subjek memakan makanan 

yang telah ia pesan tadi dan peneliti juga memakan makanan 

yang telah dipesan. Selama makan, subjek juga menceritakan 

kegiatan yang dilakukannya di rumah maupun selama kuliah. 

Subjek bercerita sedikit tentang keluarganya dan teman-

temannya kepada peneliti. Sesekali subjek juga menanyakan 

kegiatan yang dilakukan peneliti dan dimana rumah peneliti. 

Setelah perbincangan, wawancara, dan makan telah selesai, 

subjek berpamitan dengan peneliti. Subjek dan peneliti berjabat 

tangan dan keluar dari rumah makan tersebut bersama-sama. 

Subjek dan peneliti juga memarkirkan motor berdekatan lalu 

setelah subjek sudah menaiki motornya, subjek berpamitan 

kembali dengan peneliti dan pergi dengan arah yang berbeda.  

Observasi dan wawancara kedua dilaksanakan pada 

tanggal 27 Oktober 2017 tepatnya pada jam 16.35 hingga jam 

17.15 bertempat di rumah subjek di daerah Purwodinatan, 

Semarang Tengah. Rumah peneliti dekat dengan sebuah 
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kelenteng yang terdapat di daerah atau kawasan Pecinan di kota 

Semarang. Di dekat rumah peneliti juga terdapat sungai yang 

cukup besar. Peneliti sampai di kediaman subjek pada pukul 

16.20. Setelah peneliti memarkirkan sepeda motor peneliti di 

depan rumah subjek, peneliti menekan tombol bel rumah subjek 

ayang terletak di pojok pintu pagar subjek. Pada hari itu di kota 

Semarang  cuaca cukup cerah dan relatif panas. Setelah 

beberapa saat subjek keluar dari rumahnya dan membukakan 

pintu pagar rumahnya lalu mempersilahkan peneliti masuk ke 

dalam rumahnya. 

Peneliti duduk di teras rumah subjek yang terdapat 

halaman kecil di depannya dan terlihat beberapa kucing liar 

masuk ke dalam rumah subjek dan saat itu kucing-kucing liar 

tersebut makan makanan yang sudah disediakan oleh subjek 

yang diletakkan di halaman rumah subjek. Setelah beberapa saat 

subjek menghampiri peneliti dan menyambut peneliti. subjek 

terlihat memakai pakaian rumah dengan mengenakan kaos 

berwarna biru dan celana panjang bercorak batik. Subjek dengan 

malu-malu menyapa peneliti karena memakai pakaian rumah 

yang sederhana. Lalu wawancara dimulai tepat pada pukul 16.35 

di teras rumah subjek. Subjek menjawab pertanyaan peneliti 

dengan santai tapi tetap memperhatikan pertanyaan peneliti. 

Sesekali subjek melihat layar handphone nya karena 

handphonenya mengeluarkan dering pesan atau notifikasi 

tertentu. Wawancara pada hari itu tidak terlalu lama dan 
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pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek pun tidak 

terlalu banyak. Selama wawancara berlangsung raut wajah 

subyek pun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kesedihan 

maupun mata yang berkaca-berkaca saat menjawab pertanyaan 

peneliti terkait dengan kehilangan hewan yang ia alami.  

Setelah wawancara selesai subjek bercerita sedikit 

tentang kucing-kucingnya yang ada di rumahnya. Ia 

menceritakan kucing-kucing liar yang biasanya tidur di halaman 

rumahnya dan makan makanan yang subjek telah sediakan 

setiap harinya. Subjek bercerita dengan sangat antusias saat 

menceritakan kucing-kucing liar yang pulang dan pergi di 

rumahnya tersebut. Lalu sekitar pukul 17.10 peneliti meminta 

ijin untuk pulang dan berpamitan dengan subjek. Saat itu 

orangtua subjek sedang berada di luar kota dan kedua 

saudaranya juga sedang pergi. Maka dari itu peneliti hanya 

bertemu dengan subjek dan berpamitan dengan subjek. Lalu 

subjek mempersilahkan peneliti pulang dengan membukakan 

pintu pagar rumahnya dan melepas kepergian peneliti dengan 

hangat dengan melambaikan tangannya kepada peneliti. 

 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek dan pengalaman subjek 

memelihara hewan. 

RA adalah seorang mahasiswi berumur 21 tahun yang 

sedang berkuliah di sebuah universitas di kota Semarang. RA 
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adalah anak kedua dari 3 bersaudara. RA tinggal bersama 

Ayah, ibu, dan kedua saudaranya yaitu kakak laki-laki dan 

adik perempuan. RA sudah memelihara hewan sejak ia 

duduk di bangku SMP. RA menuturkan bahwa di rumahnya 

yang suka dengan hewan atau yang suka memelihara hewan 

hanyalah RA dan ayahnya. Kedua saudaranya dan Ibunya 

tidak begitu suka dengan hewan ataupun merawat hewan 

peliharaan.  

Sejak kecil RA bercerita bahwa ia sudah suka dengan 

hewan walaupun RA belum memelihara hewan apapun. 

Pertama kali RA melihat kucing dan memelihara kucing 

bukan karena RA melihat kucing tersebut lucu namun karena 

lebih timbul rasa empati dari dirinya untuk merawat kucing 

liar yang ada di lingkungannya. RA sudah memelihara 

hewan sejak SMP hingga sekarang. RA lebih suka 

memelihara hewan yang mempunyai bulu seperti kucing 

maupun kelinci. Saat RA memelihara hewan ia merasakan 

rasa senang tersendiri dalam hidupnya. Menurutnya hewan 

bisa dekat dengan manusia walaupun mereka tidak memiliki 

akal budi. Hewan juga dapat berinteraksi dengan manusia. 

Hal tersebut membuat RA dekat dengan hewan dan 

menurutnya hewan dapat dijadikan teman bagi manusia. 

Sewaktu RA memelihara hewan, banyak pengalaman 

yang ia rasakan termasuk pengalaman suka maupun duka 

yang ia alami. RA menuturkan apabila rasa suka atau 
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pengalaman suka yang ia rasakan saat ia memelihara hewan 

yaitu saat ia dan hewan peliharaannya main bersama ada 

teman bermain tersendiri yang menyenangkan. Namun 

disamping itu juga terdapat rasa duka atau pengalaman duka 

yang ia alami, yaitu saat kucingnya hilang. Ia bercerita 

tentang kucing betinanya yang melahirkan beberapa anak 

kucing yang sering kali mati setelah beberapa saat dilahirkan. 

Namun dari pengalaman tersebut menurutnya pengalaman 

yang paling menyedihkan adalah saat ia kehilangan kucing 

kesayangannya dari pada melihat kucingnya yang mati 

setelah lahir dari induknya. Hal tersebut karena ia 

mengetahui nasib kucingnya yang mati dan dapat ia kubur. 

Tetapi apabila kucingnya hilang ia tidak tahu nasib 

kucingnya bagaimana.  

RA juga bercerita tentang kucingnya yang ia rawat 

sekarang adalah kucing yang sudah lama ia pelihara. RA 

mulai memelihara kucingnya tersebut pada tahun 2014 silam. 

RA juga bercerita saat itu ia menemukan kucingnya saat ia 

sedang duduk di depan rumahnya. Kucing tersebut sedang 

lewat dan ia ambil untuk ia rawat hingga sekarang. RA juga 

sering memberi makan kucing-kucing kampung yang ada di 

sekitar rumahnya. Disamping itu RA juga bercerita sifat dan 

kebiasaan yang sudah ia lakukan dari SMP tersebut turun 

menurun dari neneknya dari pihak ayah. RA bercerita bahwa 
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neneknya dahulu juga seorang yang suka memelihara dan 

merawat kucing-kucing liar yang berada di sekitar rumahnya. 

Namun di dalam keluarganya hanya RA dan ayahnya 

yang suka merawat dan memelihara hewan peliharaan seperti 

kucing. Ibu dan kedua saudaranya tidak terlalu suka 

memelihara kucing ataupun merawatnya. RA mengatakan 

bahwa ibu maupun kedua saudaranya tidak suka kucing 

karena mereka nakal, suka mengikuti orang, suka mencakar 

dan suka mengganggu. Suatu kali di saat kucing RA 

melahirkan beberapa anak, anak-anak kucing RA tersebut 

sudah mulai nakal dan mengganggu. Lalu ibu dan kedua 

saudaranya memutuskan saat anak kucing-kucing tersebut 

sudah cukup dewasa, kucing-kucing tersebut akan di buang 

di pasar nantinya. Hal tersebut membuat RA cukup sedih 

dengan keputusan ibunya itu.  

Ada beberapa pengalaman unik yang dimiliki oleh RA 

selama ia memelihara hewan peliharaan. Pengalaman unik 

tersebut saat ia berusaha untuk mencari lagi kelima 

kucingnya yang sudah dibuang oleh ibu dan kedua 

saudaranya di pasar. Saat itu RA dan ayahnya berusaha 

mencarinya di pasar dengan dipancing suara meong-meong 

olehnya. Tiba-tiba seekor kucing datang menghampirinya 

dan ternyata kucing tersebut memang benar kucing milik 

RA. Namun dari kelima kucing yang telah dibuang oleh 

ibunya dan kedua saudaranya tersebut, hanya satu ekor saja 
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yang kembali padanya. Lalu setelah ia merawat kucing 

tersebut kucing itupun tidak bertahan lama dan akhirnya 

mati. Karena kucing tersebut menurutnya adalah kucing yang 

lahir terakhir dan kucing tersebut memang sudah sering 

mengalami sakit sebelumnya.  

2) Pengalaman subjek saat kehilangan hewan peliharaan 

RA menceritakan pengalamannya saat ia kehilangan 

kucing yang ia sayangi. Pengalaman tersebut termasuk 

pengalaman unik tadi tentang kucingnya yang berjumlah 5 

ekor yang telah di buang oleh ibunya dan kedua saudaranya 

di pasar. Selain itu ada beberapa pengalaman lain terkait 

dengan pengalaman kehilangan hewan peliharaan RA. Saat 

RA melihat anak kucing yang baru saja lahir dari induk 

kucing yang sudah ia rawat dan pelihara. Anak kucing 

tersebut mati karena lahir premature dan tidak dapat 

bertahan lama. Apabila dapat bertahan paling lama hanya 

sampai seminggu atau dua minggu saja dan setelah itu pasti 

mati. Namun hal tersebut sudah merupakan hal yang biasa 

baginya. Namun ada juga kucingnya yang mati karena sakit 

lalu kucing tersebut sudah tidak mau makan, mulai lemas, 

dan sudah terlihat kurus sekali. Namun ia dapat menyadari 

bahwa memang kucingnya sudah tidak dapat diselamatkan 

dan merelakannya.  
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3) Tanggapan subjek saat kehilangan hewan peliharaan 

Saat RA pertama kali mengetahui kelima kucingnya 

dibuang oleh ibunya dan kedua saudaranya, RA sangat sedih 

dan berusaha untuk mencegah tindakan ibunya dan kedua 

saudaranya tersebut. Namun saat RA ingin mencegah 

tindakan ibunya tersebut, ibunya dan kedua saudaranya 

sudah terlanjur membuang kelima kucingnya tadi. 

Menanggapi hal tersebut RA berusaha untuk mencari lagi 

kelima kucingnya tersebut yang dibuang di pasar. RA pun 

juga marah kepada ibunya dan kedua saudaranya karena 

membuang kelima kucingnya tersebut secara tiba-tiba. 

Memang RA sudah diperingatkan dari dahulu, namun pada 

hari itu RA tidak mengetahui apabila kucingnya akan tiba-

tiba dibuang ke pasar tanpa sepengetahuannya. RA juga 

selalu merasa khawatir, cemas dan gelisah saat kucingnya 

dibuang oleh ibunya dan kedua saudaranya tersebut.  

Setelah RA mengetahui tindakan yang dilakukan 

ibunya dan kedua saudaranya tersebut, RA pun tidak terima 

dan belum bisa rela mengapa kelima kucing kesayangannya 

harus dibuang. RA pun juga menyesal tidak dapat mencegah 

tindakan ibu dan kedua saudaranya tersebut. 

Saat RA kehilangan kelima kucingnya tersebut, RA 

mengatakan tidak ada rasa menyangkal bahwa kucingnya 

masih ada atau mengada-ada bahwa kucingnya masih ada. 

Namun RA bercerita bahwa ia masih merasa bila kucingnya 



96 
 

 
 

rasanya seperti masih ada. RA pun juga masih sering melihat 

foto-foto kucingnya dan masih sering teringat seperti 

flashbacklagi.  

4) Respon Emosi subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya. 

Saat RA mengetahui kucingnya tersebut sudah dibuang 

oleh ibunya dan kedua saudaranya, RA sangat sedih, tidak 

terima dan marah kepada ibunya dan kedua saudaranya 

terebut. RA juga mengatakan bahwa ia tidak berbicara 

kepada ibunya selama beberapa hari karena tindakan ibunya 

yang membuang kelima kucingnya tersebut di pasar. Selain 

itu RA juga merasa khawatir dan gelisah karena kelima 

kucingnya tersebut yang sudah biasa dipelihara, diberi 

makan dan disayang olehnya harus dibuang dan kucing-

kucingya harus bertahan hidup sendiri.  

Selain cerita RA tentang kelima kucingnya yang 

dibuang oleh ibunya dan kedua saudaranya tadi. RA juga 

pernah memelihara kucing dan meninggal karena ditabrak 

oleh pengendara sepeda motor. RA mengatakan bahwa saat 

itu ia sangat sedih dan ia menangis dengan hebat karena 

melihat kucingnya berdarah-darah. Ia juga mengatakan 

bahwa rasa sedih yang dialaminya tersebut juga sama seperti 

saat ia kehilangan orang yang berarti bagi dirinya atau 

kehilangan seseorang dalam hidupnya. Setelah RA kembali 

ke rumahnya pun RA masih sedih dan menangis karena 
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kucingnya baru saja mati karena tertabrak sepeda motor. RA 

pun segera menceritakan kejadian yang ia alami tersebut 

kepada teman terdekatnya.  

RA masih merasa sedih, marah dan tidak terima selama 

beberapa hari setelah ia kehilangan kucing peliharaannya 

tersebut. Selama beberapa bulan berikutnya RA juga masih 

sering menceritakan kesedihannya kepada teman-temannya. 

RA juga mengaku bahwa rasa penyesalan yang ia rasakan 

jauh lebih lama dan sampai sekarang ia juga masih 

merasakan rasa penyesalan yang sama seperti saat ia dahulu 

kehilangan kucingnya tersebut.  

Setelah RA mengalami kehilangan kucing 

peliharaannya tersebut, RA masih sedih dan selama beberapa 

hari RA cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi 

dengan keluarganya terutama dengan ibunya yang 

mengusulkan untuk membuang kelima kucingnya tersebut. 

RA masih marah dan tidak terima dengan keputusan ibunya 

tersebut. Namun setelah beberapa waktu RA dapat 

menanggapi peristiwa tersebut dengan lebih lapang dada. 

Selain rasa sedih, marah, kecewa, dan khawatir yang 

RA rasakan, RA juga merasa sangat bersalah saat kucingnya 

tersebut dibuang. RA merasa seharusnya tindakan tersebut 

atau peristiwa tersebut dapat ia cegah, namun ternyata tidak 

dapat ia cegah. RA semakin merasa menyesal dan bersalah 
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saat  mengetahui kelima kucingnya sudah dibuang di pasar 

oleh ibunya dan kedua saudaranya.  

RA mengatakan bahwa ia juga merasakan kesepian 

setelah kelima kucingnya tersebut dibuang. Saat ia melihat 

induk dari kelima kucingnya yang telah dibuang tersebut, ia 

menjadi teringat dan merasa kasian dengan induk kucing 

tersebut karena anak-anaknya sudah dibuang di pasar. Hal 

tersebut yang membuat perasaan RA menjadi sakit setiap 

kali ia melihat induk kucingnya yang sering kali mencari-

cari kelima anaknya. 

5) Respon Spiritual subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya. 

Walaupun RA merasa sangat sedih, tidak terima dan 

merasakan beberapa emosi lain saat kehilangan kucing 

kesayangannya tersebut, RA tidak memiliki perasaan 

menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi kepada kucingnya 

tersebut. RA juga mengatakan bahwa ia diberi pengertian 

oleh ayahnya karena hewan juga mempunyai jalan masing-

masing dari Tuhan. Apabila hewan tersebut sudah 

ditakdirkan mati berarti memang Tuhan sudah memang hal 

tersebut menjadi rencana Tuhan. RA juga bercerita saat ia 

pernah menemukan kucing liar yang terjebak di sungai. 

Waktu itu RA mengambil kucing yang ada di sungai 

tersebut, namun kucing tersebut yang baru berusia 2 bulan  

mati tertabrak pengendara sepeda motor. Hal tersebut 
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membuat RA mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya 

tentang setiap makhluk hidup memiliki jalannya masing-

masing. 

RA tidak pernah merasa bahwa hidupnya sudah tidak 

berarti lagi apabila kucingnya tersebut sudah hilang. Ia hanya 

merasa sedih selama beberapa waktu dan merasa kesepian. 

RA tidak sampai merasakan perasaan yang tidak berarti, 

karena RA masih memiliki keluarga dan sahabat-sahabatnya 

yang masih menyayanginya.  

6) Respon Perilaku subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya.  

Saat RA pertama kali mengetahui kelima kucingnya 

dibuang. Perasaan RA sangat sedih dan disertai oleh tangisan 

saat mengetahui kucingnya dibuang oleh ibunya. RA 

mengatakan ia menangis selama beberapa waktu setelah 

kejadian kucingnya dibuang di pasar tersebut. Beberapa kali 

RA masih teringat dan masih sedih setiap kali RA melihat 

foto kucing-kucingnya maupun secara tiba-tiba RA bisa 

menangis sendiri saat teringat oleh kucingnya tersebut. 

RA bercerita sedikit tentang pengalamannya saat ia 

merasa sedih, ataupun setiap kali ia merasa stres maupun 

banyak pikiran. Ia bercerita saat ia kehilangan kelima 

kucingnya sekaligus tersebut, ia pergi dari rumah dan jalan 

seorang diri dari rumahnya hingga sampai di sebuah kawasan 

Simpang Lima, Semarang. RA mengatakan setiap kali ia 
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tertekan maupun memiliki masalah apapun itu, ia senang 

melampiaskannya dan mengutarakannya dengan cara 

berjalan entah kemanapun itu. Menurutnya dengan cara 

berjalan dengan sendirian tersebut ia dapat menenangkan 

perasaanya dari masalah-masalah yang ia hadapi saat itu.  

Hal tersebut juga ia lakukan saat ia kehilangan kucing 

kesayangannya. RA juga mengatakan bahwa ia menulis  di 

sebuah buku atau diari yang dibawanya sambil berjalan tadi 

untuk ditulisnya agar ia dapat mengungkapkan semua 

perasaannya atau unek-uneknya di dalam buku atau diarinya 

tersebut. Setelah ia berjalan dan dapat menulis semua yang 

menjadi ganjalan dalam benaknya tersebut, ia menjadi lebih 

lega dan lebih dapat menerima kejadian yang saat itu ia 

alami.  

Walaupun RA merasa sedih, marah, maupun merasa 

terbebani dengan kejadian yang ia alami tersebut. RA 

menututurkan bahwa ia tidak menggunakan obat-obat an 

apapun untuk menangkan dirinya saat kejadian tersebut 

menimpanya.  

7) Respon Psikologis subjek saat kehilangan hewan 

peliharaannya. 

RA bercerita saat RA kehilangan kucing kesayangannya 

tersebut, ia sedikit mengalami gangguan seperti susah tidur 

karena masih sering memikirkan kucing kesayangannya 

tersebut. Beberapa hari saat ia mengetahui kucingnya telah 
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dibuang oleh ibunya dan kedua saudaranya tersebut, ia 

merasa gelisah dan susah tidur karena ia memikirkan 

bagaimana nasib dari kelima kucingnya yang dibuang itu. 

Sempat beberapa kali RA merasakan sakit kepala kerena ia 

susah tidur dan terlalu memikirkan kucing-kucingnya 

tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat nafsu makan 

RA menjadi bermasalah.  

Selain kehilangan kucing, RA juga sering mengalami 

gangguan psikologis seperti susah tidur karena perilaku 

kucingnya. Beberapa kali ia susah tidur disebabkan karena 

kucingnya yang sering pergi dan malam hari belum kembali 

ke rumahnya. Hal tersebut membuat RA menjadi khawatir 

dan mulai mencari kucingnya malam-malam hingga akhirnya 

ia susah tidur dan tidak dapat tidur hingga pagi hari. Selain 

itu ada hal yang membuatnya susah tidur karena kucingnya 

yaitu saat ia harus menunggu seekor induk kucingnya 

melahirkan anaknya dan membuatnya tidak tidur karena 

menunggu kelahiran kucingnya tersebut. Karena RA takut 

kucingnya tersebut akan melahirkan di tempat yang tidak 

diinginkan oleh ibunya atau kedua saudaranya. Dan yang 

sering kali ia alami saat kucingnya yang kesakitan, membuat 

RA tidak dapat tidur karena ia ingin mengawasi kucingnya 

tersebut sepanjang malam.  

RA mengatakan bahwa ia cukup sering mengalami 

gangguan psikologis tersebut seperti susah tidur. Namun 
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gangguan yang ia alami saat kehilangan kucingnya tersebut 

tidak terus menerus terjadi pada dirinya. Ia hanya merasakan 

gangguan tersebut seperti susah tidur itu selama beberapa 

waktu pasca kehilangan kucing kesayangannya.  

8) Hasil wawancara triangulasi subjek 3 

V merupakan sahabat dekat RA yang berumur 21 tahun 

dan sedang berkuliah disebuah universitas di kota Semarang. 

V menceritakan tentang RA yang sering sedih dan menangis 

karena kucingnya. RA sering kali bercerita dan menelepon V 

berjam-jam untuk menceritakan kucing-kucingnya. V 

mengatakan saat itu RA menelepon V dan tiba-tiba saja RA 

menangis. V kebingungan mengapa RA tiba-tiba menelpon 

dan harus menangis. Ternyata RA menangis karena RA 

kehilangan kucing kesayangannya. Saat itu V bercerita 

bahwa RA kehilangan hewan kesayangannya karena kucing 

nya tertabrak. Lalu RA bercerita panjang lebar tentang 

kucingnya tersebut.  

Menurut V, RA kehilangan kucingnya dua kali. Setiap 

RA sedih karena kucingnya  sakit, hilang, ataupun mati, RA 

selalu mengirim pesan kepada V atau menelepon V. V juga 

mengatakan bahwa setiap kali V bertemu dengan RA. RA 

selalu membahas kucingnya dan bercerita banyak tentang 

kucing kesayangannya tersebut.  

Saat RA menceritakan kepada V tentang kucingnya 

yang sudah hilang tersebut, RA sampai menangis-nangis, 
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menceritakan tentang detailnya dan menelpon selama 

berjam-jam. Menurut V, RA juga masih sering menceritakan 

dan mengingat-ingat tentang kucingnya tersebut, terutama 

bila sedang membahas tentang hewan peliharaan. Saat RA 

membahas kembali kucing kesayangannya tersebut RA 

sering kali hampir menangis dan tiba-tiba bersedih setelah 

bercerita tentang kucingnya tersebut. 

V bercerita juga bahwa ia melakukan beberapa usaha 

seperti menghibur RA agar tidak berlarut-larut dalam 

kesedihan. V juga bercerita bahwa RA kerap kali mengambil 

kucing-kucing liar yang ada di sekitar rumahnya. hal tersebut 

karena  RA merasa kasihan lalu RA mulai merawat kucing-

kucing liar tadi dan diberi makan. V juga mengatakan bahwa 

di rumah RA yang suka dengan kucing hanya RA dan 

ayahnya saja. Ibunya dan kedua saudaranya tidak suka 

dengan kucing.  

Selain itu V juga menceritakan, bahwa saat RA 

menangis-nangis karena kehilangan kucingnya tersebut, RA 

seperti menangisi seseorang yang berarti bagi hidupnya. 

Sering kali saat V bersama dengan RA, RA masih sering 

bercerita tentang kucing-kucingnya atau kucingnya yang 

telah hilang tersebut lalu mulai sedih karena cerita tersebut.  

V juga menceritakan bahwa RA sempat tidak terima 

karena kucingnya yang dibuang ataupun harus mati. Namun 
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V melihat RA bahwa sekarang ia jauh dapat menerima 

peristiwa tersebut walaupun ia terkadang masih sering sedih.  

d. Kategorisasi Tema 

Tabel 4. Kategorisasi Tema Subjek 3 

TEMA 

INTI 

SUB TEMA INTEN-

SITAS 

KETERANGAN 

Respon 

Kognisi 

RA tidak dapat berpikir 

dengan jernih dan susah 

memahami dengan peristiwa 

kehilangan yang ia alami 

 

 
+++ 

RA merasa khawatir, gelisah 

dan berpikir keras saat ia 

mengetahui kucing 

peliharaannya telah dibuang. 

 

Respon 

Kognisi 

 

RA dapat merelakan 

kepergian hewan 

peliharaannya. 

 

 

++ 

 

RA dapat sedikit demi sedikit 

merelakan kepergian 

kucingnya tersebut.  

 

Respon 

Kognisi 

 

RA tidak memiliki perasaan 

menyangkal saat 

kehilangan hewan 

peliharaannya. 

 

 

 

- 

 

 
 

 

Respon 
Emosi 

 

RA merasa marah, sedih, 

dan khawatir atau gelisah 

hingga beberapa waktu 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

+++ 

 

RA meras sedih, marah, dan 

gelisah saat mengetahui 

kucingnya dibuang oleh 

ibunya dan kedua saudaranya.  

 

Respon 

Emosi  

 

RA merasa bersalah dan 

merasakan rasa penyesalan 

pada dirinya sendiri.   

 

+++ 

 

RA merasa bersalah dan 

menyesal karena seharusnya 

kejadian tersebut dapat 

dicegah tetapi ia tidak dapat 
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mencegahnya. 

 

Respon 

Emosi 

 

RA merasa kesepian setelah 

kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

++ 

 

RA merasa kesepian karena 

saat kucingnya dibuang induk 

dari kucing tersebut juga 

mencari anak-anaknya, hal 

tersebut membuat RA sedih 

dan merasa kesepian.   

 

Respon 

Spiritual 

 

Tidak adanya respon 

spiritual yang muncul saat 

RA mengalami kehilangan  

hewan peliharaannya  

 

- 

 

RA tidak menyalahkan Tuhan 

atas apa yang terjadi pada 

dirinya dan hewan 

peliharaannya.   

 

Respon 
Perilaku 

 

RA menangis berhari-hari 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya tersebut.  

 

+++ 

 

 

 

Respon 
Perilaku 

 

RA mengesampingkan 

kesedihannya dengan cara 

berjalan ke suatu tempat 

atau beraktivitas  

 

+++ 

 

RA berusaha 

mengesampingkan kesedihan 

yang ia alami dengan berjalan 

agar dapat memikirkan 

masalah maupun persoalan 

yang ia hadapi.  

 

Respon 

Perilaku 

 

RA masih teringat dengan 

tempat-tempat yang sering 

ia kunjungi dengan hewan 

peliharaannya. 

 

+++ 

 

RA masih sering teringat 

dengan aktivitas yang 

dilakukan kucing-kucingnya 

di halaman rumahnya saat 

sebelum kucingnya hilang. 

 
Respon 

Psikologis 

 

RA mengalami gangguan 

psikologis seperti gangguan 

tidur pasca ia kehilangan 

 

++ 
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hewan peliharaannya 

 

Respon 

Psikologis 

 

RA mengalami gangguan 

sakit kepala pasca ia 

kehilangan hewan 

peliharaannya 

 

 

- 

 

 

 
Respon 

Psikologis 

 

RA tidak mengalami 

penurunan nafsu makan 

 

- 

 

 

e. Analisis Kasus Subjek 3 

Respon kognisi dalam dimensi kedukaan yang dialami oleh 

RA nampak saat menanggapi kehilangan hewan peliharaannya. RA 

tidak dapat tenang, khawatir akan kucingnya dan selalu memikirkan 

kucingnya tersebut. Setelah beberapa waktu RA kehilangan hewan 

peliharaannya, RA dapat sedikit demi sedikit merelakan dan 

mengikhlaskan kepergian kucingnya tersebut. Namun demikian tidak 

terdapat rasa penyangkalan yang dialami oleh RA saat kehilangan 

peliharaannya tersebut.  

Respon emosi yang dirasakan RA meliputi rasa sedih, gelisah, 

khawatir, dan rasa marah karena kehilangan kucing kesayangannya. 

RA merasakan kesedihan yang mendalam saat kehilangan hewan 

peliharaannya tersebut. Hal tersebut juga nampak saat RA mulai 

menceritakan saat kucing kesayangannya yang mati dan ada yang 

dibuang oleh ibu dan kedua saudaranya. Raut wajah RA yang 

berubah menjadi datar dan matanya terlihat berkaca-kaca saat ia 

menjelaskan peristiwa kehilangan yang ia alami tersebut. Selama 
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beberapa hari hingga beberapa minggu RA masih merasakan sedih 

dan marah. Selain itu RA juga merasa sangat menyesal dan rasa 

penyesalan tersebut masih ia rasakan hingga sekarang. Setelah RA 

kehilangan hewan peliharaannya tersebut, RA juga merasa kesepian 

terlebih saat ia berada di rumah dan melihat induk kucing dari 

kucing yang dibuang tersebut.  

RA tidak menunjukkan tanda-tanda respon spiritual saat ia 

kehilangan hewan peliharaannya. Hal tersebut nampak saat RA tidak 

merasa kecewa, marah maupun menyalahkan Tuhan atas apa yang 

terjadi pada kucingnya tersebut. RA juga tidak merasakan perasaan 

tidak berarti pada dirinya setelah kehilangan hewan peliharaannya 

tersebut.  

Respon perilaku yang terdapat dalam dimensi kedukaan juga 

dirasakan oleh RA saat ia kehilangan hewan peliharaannya. RA 

menangis dan bersedih hingga beberapa hari pasca kehilangan 

kucing peliharaannya tersebut. Saat RA kehilangan hewan 

peliharaannya, RA melampiaskan kesedihannya tersebut dengan cara 

berjalan dan menulis di sebuah buku diari miliknya. Hal tersebut 

menunjukkan adanya aktivitas yang ia lakukan untuk 

mengesampingkan kesedihan yang ia alami. Walaupun SA merasa 

sangat sedih dengan kepergian dari kucing peliharaannya tersebut, 

RA tidak menggunakan obat-obatan apapun untuk menghilangkan 

kesedihan yang ia alami. RA sering kali juga masih mengingat 

aktivitas-aktivitasnya yang ia lakukan saat ia bersama dengan kucing 
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kesayangannya tersebut. Beberapa tempat yang ada di rumahnya pun 

sering kali mengingatkannya kepada hewan peliharannya tersebut.  

Sedangkan untuk respon psikologis dalam suatu dimensi 

kedukaan yang dialami seseorang, RA mengalami beberapa 

gangguan seperti gangguan tidur setelah ia kehilangan hewan 

peliharaannya. Selain gangguan tidur, RA juga mengalami sakit 

kepala pasca kehilangan kucing peliharaannya. Namun RA tidak 

mengalami gangguan nafsu makan atau penurunan nafsu makan. 

Gangguan tidur atau gangguan psikologis yang ia rasakan 

berlangsung hanya beberapa waktu pasca kehilangan hewan 

peliharannya tersebut.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

dimensi kedukaan yang dikemukakan oleh Videbeck (2011),adanya 

beberapa respon yang dialami oleh RA saat ia mengalami kehilangan 

hewan peliharaannya. Beberapa respon yang dialami oleh SP antara 

lain yaitu respon kognisi, respon emosi, respon perilaku, dan respon 

psikologis. 
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Gambar4. Deskripsi Kedukaan terhadap Kehilangan Hewan Peliharaan Berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbecksubjek3

Deskripsi Kedukaan terhadap Kehilangan hewan peliharaan 

Berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbeck Subyek 3  

Respon Kognitif 

- RA tidak dapat berpkir 

dengan jernih dan susah 

memahami dengan peristiwa 

kehilangan yang ia alami.  

- RA dapat merelakan kepergian 

hewan peliharaannya. 

- RA tidak memiliki perasaan 

menyangkal saat kehilangan 

hewan peliharaannya. 

Respon Emosi 

-  RA merasa marah, sedih, 

dan khawatir atau gelisah 

hingga beberapa waktu 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya. 

- RA merasa bersalah dan 

merasakan rasa penyesalan 

pada dirinya sendiri. 

- RA merasa kesepian 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya.  

 

Respon Spiritual 

Tidak adanya respon 

spiritual yang muncul saat 

RA mengalami kehilangan 

hewan peliharaannya karena 

RA tidak menyalahkan 

Tuhan atas apa yang terjadi 

pada kucingnya.  

Respon Perilaku 

- RA menangis berhari-hari 

setelah kehilangan hewan 

peliharaannya tersebut.  

- RA mengesampingkan 

kesedihannya dengan berjalan 

atau beraktivitas.  

- RA tidak menggunakan obat-

obatan apapun. 

- RA masih teringat dengan 

tempat-tempat yang sering ia 

kunjungi dengan hewan 

peliharaannya.  

 

Respon 

Psikologis 

- RA mengalami gangguan 

psikologis seperti gangguan 

tidur pasca kehilangan hewan 

peliharaannya.  

- RA mengalami gangguan 

sakit kepala pasca kehilangan 

hewan peliharaannya. 

-RA tidak mengalami 

penurunan nafsu makan.  
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