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1. Identitas  

a. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat  

b. Mengapa subjek memelihara hewan? 

c. Hewan apa yang dipelihara? (dan alasannya) 

d. Bagaimana perasaan subjek saat memelihara hewan ? (penjelasan 

suka duka) 

e. Apakah ada pengalaman khusus atau unik yang membuat terkesan 

selama memelihara hewan? 

f. Penyebab meninggal atau hilangnya hewan. 

g. Kapan hewan tersebut meninggal atau hilang? 

h. Usaha apa yang dilakukan saat hewan tersebut meninggal?  

i. Apakah ada kenangan-kenangan saat bersama hewan tersebut? 

2. Respon kognisi 

a. Apa reaksimu saat pertama kali mengetahui hewan peliharaanmu 

hilang atau meninggal? 

b. Dapatkah diceritakan sedikit saat anda mengetahui hewan 

peliharaan anda meninggal atau hilang? 

c. Apakah dapat menerima atau tidak saat hewan peliharaanmu 

meninggal atau hilang? 

d. Apakah ada rasa menyangkal atau tidak mau mengakui bahwa 

hewan tersebut sudah hilang atau meninggal dunia? 

e. Apakah ada hal-hal yang membuat anda selalu teringat dengan 

hewan tersebut? 

f. Apakah ada dampak yang anda alami saat kehilangan hewan 

peliharaan anda atau saat hewan peliharaan anda meninggal dunia? 
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g. Apakah anda sempat menyalahkan apa yang terjadi dengan hewan 

peliharaan anda? Atau ada perasaan tidak terima dengan apa yang 

terjadi dengan hewan peliharaan anda? 

h. Apakah ada keyakinan-keyakinan atau persepsi dalam diri sendiri 

agar bisa melepaskan kepergian hewan peliharaan anda tersebut? 

3. Respon emosi 

a. Bisakah anda ceritakan perasaan anda saat pertama kali setelah 

kehilangan hewan peliharaan anda tersebut? 

b. Apakah anda merasakan marah, sedih, gelisah, merasa benci, 

marah, atau menyalahkan diri sendiri, Tuhan, lingkungan atau orang 

terdekat anda? 

c. Kira-kira berapa lama anda mengalami hal tersebut? (sering atau 

tidak?) 

d. Normalkah atau wajarkah kesedihan atau emosi yang anda alami 

saat itu (menurut anda) ? 

e. Apakah anda merasa kesepian setelah kehilangan hewan peliharaan 

anda? 

4. Respon spiritual 

a. Setelah anda kehilangan hewan peliharaan anda apa yang anda 

rasakan? 

b. Apakah ada yang kurang dari hidup anda atau ada yang hilang dari 

hidup anda setelah anda kehilangan hewan peliharaan anda? 

c. Apakah anda menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dengan 

hewan peliharaan anda? 
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5. Respon perilaku 

1. Sering atu tidak saat anda kehilangan hewan peliharaan anda? 

2. Apakah ada usaha-usaha tertentu untuk mengesampingkan 

kesedihan yang anda alami? 

3. Apakah kesedihan atau kedukaan tersebut berdampak pada aktivitas 

anda sehari-hari? 

4. Masih sering teringat atau terkenangkah dengan hewan peliharaan 

anda? 

5. Apakah ada barang-barang atau tempat-tempat yang membuat anda 

masih selalu terkenang dan teringat dengan hewan peliharaan anda? 

6. Respon psikologis 

a. Apakah anda mengalami gangguan psikologis seperti susah tidur, 

sakit kepala, menurunnya nafsu makan setelah anda kehilangan 

hewan peliharaan anda? 

b. Apakah ada gangguan lain selain gangguan-gangguan psikologis di 

atas saat hewan peliharaan anda hilang atau mati? 

c. Bila ada, seberapa sering gangguan tersebut anda alami? 

d. Apakah mengganggu aktivitas anda sehari-hari? 

7. Tambahan pertanyaan 

a. Apakah anda dapat menerima kehilangan yang anda alami? 

b. Butuh waktu berapa lama kah anda dapat menerima kehilangan 

tersebut? 

c. Apakah anda mendapatkan support dari orang-orang terdekat anda? 

d. Adakah cara tertentu untuk mengatasi kesedihan yang anda alami? 
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Pedoman wawancara triangulasi 

 

1. Bagaimana reaksi subjek kehilangan hewan peliharaannya? 

2. Apakah anda bisa menceritakan sedikit tentang peristiwa 

kehilangan yang subjek alami? 

3. Bagaimana kondisi emosi subjek saat subjek mengetahui dan 

mengalami peristiwa kehilangan tersebut? 

4. Apakah subjek masih teringat-teringat dengan hewan 

peliharaannya? 

5. Berapa lama kira-kira subjek mengalami kedukaan atau 

kesedihan akan hewan peliharaannya tersebut? 

6. Apakah sujyek masih sering menceritakan tentang hewan 

peliharaanya tersebut? (setelah hewan peliharaan subjek 

meninggal atau hilang) 

7. Apakah subjek masih sering membahas-bahas hewan 

peliharaanya bila melihat hewan yang sama dengan hewan 

peliharaannya?  

8. Apakah kedukaan yang dialami subjek berpengaruh atau 

memberi dampak pada lingkungan sekitar subjek? 

9. Apa yang dilakukan subyek saat subjek mengalami peristiwa 

kehilangan tersebut? 
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LAMPIRAN B 

HASIL PENELITIAN 

 

- VERBATIM SUBJEK 1,2,3 

- VERBATIM TRIANGULASI 
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HASIL WAWANCARA 

 

Verba Tim subjek 1 

Wawancara I : Rabu , 11 Oktober 2017, Pukul (19.00-20.10) 

Pertanyaan Data Kode  Tema 

Aku mau tanya, dulu kamu 

memelihara hewan itu 

kenapa alasanmu? 

Soalnya dari kecil itu aku memang suka ngeliat 

maksude tu aku suka punya anjing ya kucing, soale 

nek anjing tu kan bisa jadi temenku lah.. apa lagi 

aku kan anak tunggal, jadi ya temenku ya hewan 

itu bisa diajak mainan gitu.. 

  

Trus alasan mu lebih seneng 

memelihara anjing atau 

kucing itu kenapa?  

Kalo anjing itu lebih friendly jadi diajak ngomong 

itu ngerti. Tapi kalo kucing kan sekarang ada 

kucing juga, nek kucing itu lebih cuek kayak ada 

aku di rumah itu nggak peduli, tapi nek anjing tu 

misalkan aku pulang sekolah aku disambut gitu, 

jadi kita sing dateng tu seneng gitu…  
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Trus selama memelihara 

hewan tu kayak gimana 

perasaanmu?, maksudnya 

kayak ada suka duka gitu…  

Ya kalo suka duka gitu mesti ada.. nek suka ne tu 

piye ya pengalaman tu nggak mungkin terlupakan, 

dia ngapain aja ke kita itu nggak bakal terlupakan. 

Jadi kayak misalkan setiap malem dia apa hmm.. 

manggil-manggil gitu tu kayak apa ya suatu 

pengalaman yang menyenangkan. Tapi kalo 

dukanya ya.. itu kehilangan anjing apa meninggal 

apa pergi lah.. 

  

Kamu udah berapa kali 

memelihara anjing ? 

Melihara anjing aku dah.. sebener e banyak sih. 

Aku punya anjing dulu waktu kecil. Jaman SD tu 

dikasih sama tetangga tapi yaa karena dulu aku 

belum bisa ngopeni jadi aku dulu memang nggak 

terlalu deket. Trus yang kedua aku punya anjing 

kampung itu juga dikasih.. nha itu tu.. mulai yang 

itu tu…sayang banget mbe aku.. jadi kayak tak 

apa-apake pasrah tapi suatu ketika tu.. ee pintu 

rumah ku tu ke buka jadi tu trus dia lari.. nha yang 
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ketiga itu yang terakhir husky itu.. Sasa heem.. nha 

itu ya wes…  nyenengke banget itu sebener e ada 

barenganne dua lagi to anjing kampung tapi trus 

nggak kopen kan banyak anjing trus akhir e yang 

dua dikasihke orang.  

Hmm trus ada pengalaman 

khusus atau unik ndak sampe 

kamu, sampai sekarang 

masih inget gitu?  

Hmm apa ya…, yaa yang paling deket ini aja si 

Sasa.. kalo Sasa tu sing tak ingeti, dia tu setiap 

malem tu kan aku kan kuliah di Jogja, jadi nek 

pulang tu tiap malem tu kayak garuki pintu 

kamarku minta masuk. Trus ne udah tak masukin 

dia gag mau tidur di kasurku, paling dia tidur di 

deket pintu.. tu sing bikin aku inget trus gitu..  jadi 

tu kayak pie ya.. kayak merasa nyaman wae kalo 

ada dia di kamar gitu walaupun sebener e 

kebiasaan..  
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Dari kapan kamu memelihara 

Sasa?  

Dari aku SMA kelas 1.. meninggal baru tahun ini.. 

aku memelihara dari kecil..  meninggal e mungkin 

umur 5 tahunan..  

  

Trus kamu bisa ceritake 

sedikit tentang hewan 

peliharaanmu tu meninggal e 

karena apa?  

Kalo anjing ku itu meninggal karena sakit. Jadi tu 

ketauan e tu telat banget. Pertama ne tu dikirain 

karena flu-flu aja. Tapi ternyata kok lama 

kelamaan kok kayak tambah lama tambah parah. 

Jadi  makan aja nggak mau trus abis itu jalan kok 

lemes nggak kayak biasane gitu trus kok lama-lama 

kayak menguning gitu lho.. kayak badane kuning-

kuning gitu. Nha trus abis itu dibawa ke dokter 

udah beberapa kali ternyata ketauan penyakit e tu 

kena kayak bakteri apa gitu lho namane susah 

banget.. kena bakteri apa trus beberapa kali itu 

dikasih infus sama dokter. Itu sih pertamane mau 

makan tapi lama-lama kan bakteri lebih jahat. Ya 

dah.. akhir e mati..  
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Trus ada  kenangan-

kenangan saat-saat terakhir 

nggak sama Sasa?  

Nha kebetulan tu pas dia mati itu, aku nggak ada di 

sini. Jadi  aku cuman sempet nemenin beberapa 

kali  ke dokter di infus gitu beberapa kali sempet 

nemenin dia. Nha  dia itu lucunya kalo dijemput 

sama perawatnya sana, dia tu disuntik tu berontak. 

Dia marah-marah, tapi kalo pas tak temenin dia tu 

diinfus diapake gitu diem pasrah selama 

dipegangin gitu aja dia pasrah. Nha kata mamaku 

tu sebelum dia mati tu kayak sempet teriak-teriak 

kayak nyariki orang-orang terdeket e dia. Ngaong 

ngaong gitu.. trus dikubur di belakang itu..  

  

Nha trus, saat pertama kali 

kamu tau hewan mu 

meninggal tu.. emosi yang 

mbo rasain tu apa?  

Wah,.. waktu tu aku kebetulan pas anjingku 

meninggal tu, aku pas di kelas. Wah campur aduk 

banget.. waktu itu dikabarin mamaku.. “Nik, Sasa 

mati”  Wah ya ampun.. aku pas di kelas tu saat itu 

juga aku nangis.. sampe aku keluar kelas tu sampe 

gag gagas dosen.. pokok e berjam-jam di kamar 

RK1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon Kognisi 

tanggapan subyek 
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mandi gitu lah.. 

Orang  pas sakit e parah aja aku kayak gitu lah 

pikiran banget stress sama sedih banget lah itu 

rasane. 

RE1 Respon Emosi 

sedih,marah,gelisah 

Trus, kamu ada perasaan 

nyangkal atau menyangkal 

gitu nggak? kayak,  “halah 

nggak-nggak Sasa masih 

ada” gitu..  

Kalo nyangkal sih nggak ya..soale aku tahu 

anjingku ya sakit-sakit an gitu.. jadi mending ya 

wes lah mending deen meninggal wae dari pada.. 

ee tersiksa kayak gitu. Tapi tu rasa-rasane kayak 

Sasa tu masih ada.. jadi tu kayak malem kadang-

kadang tu kayak kebayang-bayang suara langkah 

kaki Sasa gitu.. cuman kayak kebayang-bayang aja 

gitu..  

RK3 Respon Kognisi 

Penyangkalan 

Trus ada hal lagi gag yang 

buat kamu inget sama Sasa 

trus?  

Trus, kan di rumah ada tempat kayak tempat pijet 

gitu kayak sofa pijet gitu lho. Dia tu biasane duduk 

di situ, tidur di situ senengane tidur di situ. Jadi tu 

nek aku liat situ kayak liat ada Sasa gitu. Ne nggak 

ne pas aku pulang rumah kayak masih sering 
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manggil-manggil Sasa-sasa gitu padahal Sasa ne 

udah nggak ada.  

Dampak yang kamu alami 

dari peristiwa itu tu apa?, 

misalnya ada +/- e gitu.. 

misal e kamu jadi pendiem 

gitu atau pikiran trus gitu? 

Kalo aku sih dampaknya ya.. ee apa ya.. aku tu 

kayak sekarang belum mau memelihara anjing lagi 

soale kayak aku tu takut kehilangan lagi.  

  

Trus ne misal e lihat hewan 

anjing gitu masih keinget 

sama Sasa?  

Nhaa.. heem terutama kalo aku ngeliat Husky. Aku 

jadi “Ih.. kayak Sasa.., nha dulu tu Sasa kayak gini 

lho..” kayak gitu itu..  

  

Trus pas kamu kehilangan 

Sasa itu, respon keluargamu 

kayak gimana? 

Ya respon e cuman bilang.. “sabar, sabar”.. mereka 

ya bilang “wes sabar wae.. dari pada sakit-sakit an 

ya mending diikhlaske wae..”  
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Lalu, kamu ada kayak 

perasaan nyalahke nggak? 

kayak misal e , lho harus e tu 

dari dulu dibawa ke dokter 

apa aku harus e pulang sek.. 

atau mungkin nyalahke 

dirimu sendiri gitu, atau 

orang lain atau bahkan 

nyalahke Tuhan bahkan?   

Hmm.. mungkin tu aku kayak nyalahke diriku 

sendiri tu kayak apa ya.. “Kok aku nggak sempet 

pulang ya.., aku pingin main lebih lama sama Sasa” 

kalo nggak ya.. “ihh kenapa sih.., anjingku kok 

nggak tak rawat baik-baik banget gitu” kan ya dari 

kemarin-kemarin kan emang anjingku kenak 

masalah kutu gitu lho, kan bisa aja bakteri dari 

kutu juga gitu. Kok ya kutu ne tu kok nemplek trus 

gitu..  kayak kepikiran sing konyol-konyol gitu.. 

tapi kalo nyalahin Tuhan gitu ya nggak sih.. 

RE5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS1 

Respon Emosi rasa 

bersalah pada 

subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon Spiritual 

rasa marah dan 

kecewa pada Tuhan 

Trus pas mati itu masih ada 

kutu ne?  

Hmm.. masih.. ada tapi kayak e dikit banget gitu.. 

kayak “iiihh kutu ne sing marake mati” kayak aku 

nyalahke kutu ne gitu ya..  
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Oo ya.. untuk marah atau 

sedih mu itu sampai berlarut-

larut gitu nggak? kamu 

sampai kepikiran sedih gitu, 

jadi nge blank atau keinget-

inget gitu nggak?  

Hmm.. kalo keinget-inget gitu pasti.. tapi kalo 

berhari-hari banget juga nggak.. cuman emang 

masih tetep kepikiran banget dan sedih gitu 

sampe beberapa bulan dan masih sering nangis 

gitu kalo keinget Sasa.. ya kayak semingguan gitu 

aku masih sering nangis  setelah sasa nggak ada..  

Nha keinget tu kayak Sasa tu kayak gini ya.. kalo 

aku pulang.. misal e kayak pas aku ke belakang 

rumah masih sering manggil-manggil Sasa-sasa 

gitu.. 

RE3 

 

 

 

 

RL1 

Respon Emosi 

seberapa sering 

subyek sedih 

 

 

Respon Perilaku 

seberapa sering 

subyek menangis 

setelah kejadian 

Kalo selain marah, kamu 

pernah merasa benci atau 

nyalah-nyalahin dirimu 

sendiri gitu nggak? kayak 

gelisah gitu nggak?  

Hmm kalo marah nggak terlalu sih, benci gitu juga 

nggak, paling kalo nyalahin ya diriku sendiri kayak 

sebener e aku bisa pulang nghabisin waktu lebih 

banyak sama sasa sebelum dia nggak ada gitu..  

Tapi aku sudah bisa mengikhlaske gitu sih setelah 

beberapa saat aku kehilangan Sasa itu..   

RE1 Respon Emosi 

sedih,marah,gelisah 
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Trus kalo bisa merelakan 

kepergian Sasa gitu berapa 

lama?  

 

Hmm.. aku sih.. waktu Sasa sakit tu.. aku nggak 

kayak gitu.. jadi tu kayak aku masih stress banget 

waktu Sasa sakit soale kepikiran terus.. tapi pas 

habis Sasa meninggal, aku merasa ya mungkin ini 

yang terbaik, dan aku merasa lebih bisa 

mengikhlaskan walaupun memang waktune 

beberapa minggu setelah Sasa nggak ada gitu..  

RK2 Respon Kognisi 

merelakan kepergian 

Hmm trus kamu ada perasaan 

atau punya pikiran, “Tuhan 

kenapa to, Tuhan ngambil 

Sasa?” gitu nggak?  

Hmm.. kalo gitu sih nggak.. waktu  Sasa sakit itu, 

malah aku sempet berharap , wes sakit e diambil 

apa Sasa ne sing diambil. Kayak dah pasrah, Tuhan 

mau ngambil Sasa ne atau mau ngambil penyakit .. 

yang penting Sasa ne nggak menderita.  

RS1 Respon Spiritual 

rasa marah dan 

kecewa pada Tuhan 

Kayak ada perasaan, “Tuhan 

mbo an tolong kembalike 

Sasa” gitu apa nggak?  

Lhaa.. kalo kayak gitu sih ya ada..  kayak “iih.. 

coba Sasa ada lagi”. Kadang tu aku berharap mbo 

aku di kasih reinkarnasi ne Sasa lagi..  
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Pernah nggak dari sedih gitu, 

memengaruhi kamu jadi 

pusing apa kayak jadi lesu 

gitu?  

Ya.. kalo pusing gitu, kalo diajak ngomong kayak 

nggak nyambung gitu. Kepikiran trus gitu.. kalo 

waktu dia sakit aja. La kan waktu itu pas aku pergi 

makan dikabarin kalo dia sakit, eh aku kayak mau 

makan apa gitu jadi bingung, diajak ngomong sama 

pramusaji ne gitu jadi bingung banget dan jadi gag 

mood makan gitu. 

RP1 Respon Psikologis 

gangguan sakit 

kepala, nafsu makan 

berkurang, gangguan 

tidur 

Berpengaruh nggak sama 

kegiatan mu sehari-hari atau 

aktivitasmu itu? kuliah jadi 

nggak konsen gitu? 

Heem iya.. berpengaruh banget.. apalagi waktu itu 

kan aku dikabarin kalo Sasa nggak ada pas aku lagi 

ada kelas dan aku juga masih kuliah selama 

beberapa hari itu kan. Rasane kayak wes males.. 

wes mboh an aku dateng kuliah ya absen tapi ya 

gitu lah, nggak konsen sama dosen mau ngomong 

apa.. tugas apa ya nggak tak gagas gitu..  

  

Kira-kira kamu ngerasa 

kayak gitu berapa lama?  

Yaa lumayan sih.. sampe beberapa minggu aku 

ngerasa kayak gitu.. masih sering kepikiran banget 

pas setelah Sasa nggak ada..  
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Trus, kamu pas liat fotone 

gitu masih sering sedih gitu 

atau kepikiran?  

Hmmm kalo sekarang sih, kalo lihat fotone ya udah 

nggak nangis.. cuman ya kadang masih “Hi Sasa”  

jadi lebih kayak ingatan-ingatan bahagia sama Sasa 

gitu..  

  

Sasa meninggal bulan apa to?  Tahun ini sih awal bulan februari an.. aku juga 

masih inget banget pas dia dikubur itu.. aku liat 

video nya.. soale divideo in juga..  

  

Trus kamu masih sering 

keinget-inget barang-barang 

e Sasa gitu misal e kayak 

mainan e Sasa gitu nggak? 

atau kayak tempat-tempat 

yang ingetin kamu sama 

Sasa?  

Hmmm.. oo ya kayak waktu lewat dokternya dia 

gitu.. “iih Sasa ke sini dulu..”  

Trus kayak keinget perjalanan dia waktu mau ke 

dokter.. jadi tu dia kan kalo ke dokter kan tidur di 

bawah kaki ku gitu kan, naik mobil tidur di bawah 

kaki ku.. jadi pas udah sampe ke tempat dokter itu, 

dia bangun..  

RL4 Respon Perilaku 

subyek masih 

teringat dengan 

tempat dan barang 

hewan 
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Trus waktu kamu mengalami 

pusing, nggak nafsu makan, 

lesu gitu sampe berapa lama 

kira-kira?  

Ya sebenar e nggak lama banget sih kalo ngerasa 

pusing atau lesu gitu.. cuman beberapa hari aja..  

 

RP2 Respon Psikologis 

Seberapa sering 

subyek mengalami 

gangguan 

ada hal yang masih belum 

kamu lakuin nggak sebelum 

Sasa nggak ada?  

Hmm.. pas Sasa sakit itu kan aku memang kuliah 

baru hectic, dan banyak tugas gitu.. pokok e udah 

mau ujian-ujian gitu, rasane aku pingin pulang 

pingin mbolos kuliah rasane.. dan tiap hari tu aku 

sampe telepon mama trus.. dan nggak pernah luput 

dari pertanyaan “Mah, piye Sasa udah mendingan 

apa belum?” mesti pertanyaan e kayak gitu trus..  

  

Trus selama berapa lama 

kamu bisa menerima 

peristiwa itu?  

Yaa.. sebulan dua bulan aku sudah bisa mulai 

menghiklaskan si Sasa sih..  
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Trus, dapet support gag dari 

orang-orang terdekatmu gitu?  

Hm.. dapet sih.. mereka tu kayak ngasi sisi positif,  

mungkin dari Sasa meninggal ini, mungkin aku 

malah bisa ngopeni anjing-anjing yang kurang 

kasih sayang gitu.. jadi kayak aku tu sekarang ini 

malah pingin ngadopsi anjing yang terlantar gitu, 

sapa tau aku bisa menemukan sosok Sasa lagi gitu.. 

jadi kayak terinspirasi gitu..  

  

Trus, cara kamu ngatasi 

kesedihanmu atau 

kedukaanmu gitu apa? Waktu 

Sasa nggak ada gitu? Misal 

kamu main gitu sama temen-

temenmu, atau aktivitasmu 

yang lebih mbo padetin gitu?  

Kalo aku sih.. lebih ngelihat sisi positif Sasa waktu 

meninggal.. kayak Oo Sasa tu meninggal tu biar 

Sasa  terhindar dari derita-deritanya selama ini.. 

biar nggak sakit-sakit ini..  

Yaa itu pas itu kan aku banyak-banyak e 

tugas..jadine ya kayak keslimur sama tugas-tugas 

gitu, sama kerja kelompok gitu.  

 

 

 

 

 

 

RL2 

 

 

 

 

 

 

Respon Perilaku 

subyek mencari 

aktivitas lain  
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Verba Tim Subyek 1 

Wawancara II : Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul (18.20-19.15) 

 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Waktu kamu sedih dulu, sedih 

mu itu kayak gimana ya? 

Maksud e sampe nangis berhari-

hari, atau nangis bentar tok, 

atau nangis yang sehari tapi 

nangis sampai heboh gitu..  

Hmm ya waktu pertama kali aku dikasih tau si Sasa 

udah gak ada, pertama aku langsung shock dan aku 

langsung kayak nge blank gitu, sedih banget sing pasti 

dan yang pasti aku langsung pergi ke kamar mandi itu 

aku nangis lama tapi gak sampai yang nangis kenceng 

banget gitu, kan juga didenger orang dikira kenapa.. 

jadi ya yang pasti aku nangis sampe beberapa jam gitu 

di kamar mandi tapi gak parah banget sampe semua 

orang tau sih.. 

RE2 Respon Emosi 

intensitas sedih 

subyek 

Lalu waktu setelah kamu 

kehilangan sasa itu, kamu 

sempet nghilangin stress mu 

Oo kalo kayak gitu sih nggak sih.. gak sampe segitunya 

juga.. ya paling kalo aku stress dan banyak pikiran 

gara-gara Sasa itu, aku lebih istilah e keslimur sama 

RL3 Respon Perilaku 

penggunaan obat-

obatan pada subyek 
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dengan pelarian ke obat-obat an 

atau nggak? 

kerjaan kampus gitu sama kegiatan-kegiatan kampus, 

dan itu membuat aku gak sampe pakek obat-obat an 

segala..  

Ooh ya, terus setelah sasa gak 

ada keadaan emosi mu gimana? 

Bisa kamu share kan sedikit? 

Hmm.. sebener nya gak sampe yang tertekan banget, 

emang aku masih sedih iya.. cuman aku lebih bisa 

melepas sasa.. karena aku mikir ini yang terbaik bagi 

dia.. jadine setelah sasa gak ada, keadaan emosiku 

masih sedikit kebawa sama sedih-sedih Sasa itu tadi 

cuman disatu sisi aku juga udah bisa menerima lama 

kelamaan bisa nerima gitu sih..  

RE4 Respon Emosi 

keadaan emosi subyek 

setelah kehilangan 

Kamu merasa kesepian gak, 

setelah sasa gak ada itu? 

Heem kesepian banget.. biasane Sasa mesti ada kalo 

aku pulang rumah, nemenin aku di kamar gitu.. ee 

sekarang gak ada.. ya biasane aku sampe sering ngliati 

kuburan e di belakang trus masih jadi kayak keinget 

gitu sama Sasa… 

RE6 Respon Emosi rasa 

kesepian pada subyek 
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Kamu pernah ngerasa nggak, 

sampe merasa gak berarti 

banget gitu gara-gara Sasa udah 

gak ada..? 

Hmm kalo itu nggak sih, cuman merasa sepi karena 

Sasa juga anjing kesayanganku.. cuman kalo sampe 

hidupku gak berarti juga nggak.. karena aku juga masih 

punya keluarga, sama temen-temen juga..  

RS2 Respon Spiritual 

subyek merasa tidak 

berarti atau tidak 

setelah kehilangan 

 

 

 

Verba Tim Subyek 2 

Wawancara I : Kamis , 12 Oktober 2017, Pukul (18.20-19.15) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Mau tanya mas.., pas itu 

kenapa kok mas mau 

memelihara hewan? 

Hmm.. memelihara hewan karena hobi ya.. trus 

hewan tu kan ngilangin stress juga.  Dari pada gag 

ada temen juga, jadi kebantu lah kalo ada hewan.. 

  

Trus dulu memelihara hewan 

apa yam as? 

Aku.. dulu tu.. aku punya ikan juga.. tapi karena 

ikan gag terlalu gag terlalu apa.. gag terlalu 
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telaten juga jadi harus ganti air ganti apa gitu.. 

trus kemarin kan sempet dikasih kucing Persi itu 

taun lalu, trus kucing itu dibudidaya jadi beranak-

anak gitu. 

Trus.. apa hmm.. itu 

memelihara memang dasar 

kemauan sendiri atau disuruh 

atau bagaimana? 

Emang kemauan sendiri..   

Trus.. selama memelihara 

hewan tu perasaan mas tu 

gimana? Kayak seneng gitu 

atau ada suka duka gitu..  

Hmm.. memelihara hewannya emang dasarnya 

seneng juga trus kalo seneng nya ya karena kalo 

pas di rumah gag ada orang gitu, kebantu apa ya.. 

kayak ngilangin stress juga.. kalo dukanya gag 

ada sih.. dukanya paling pas dia kabur atau 

gimana gitu.  

  

Trus.. kalo pas memelihara 

hewan ada yang protes gitu 

Kalo di rumah kebetulan emang karena semua 

suka binatang ya.. jadi gag ribet lah.. kalo untuk 

memelihara jadi ganti-gantian .. kalo ditetangga 
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gag mas? Di sekitar 

lingkungan mas.. 

gag ada masalah juga..  

Trus apakah ada pengalaman 

khusus atau unik gag mas 

selama mas memelihara 

hewan?  

Pengalaman unik.. apa ya.. hmm paling dulu pas 

kucingku satu kan nglahirke kan.. trus yang satu 

lagi kan dia nggak.. cewek juga tuh..,  udah 

dewasa juga kan belum tua tapi belum pernah 

punya anak.. la itu kucing yang punya anak itu.. 

yang induknya itu tu..disuruh pergi sama betina 

lain trus yang betina lain ya yang diusir itu..  

  

Nha trus kan pernah 

kehilangan hewan ni.. la itu 

mas pernah kehilangan 

hewan gara-gara apa?  

Paling karena kucing kan nalurinya hewan kan 

liar juga.. dia kalo dikandang trus.. kan kayak 

manusia juga gag mau kalo kayak gitu.. jadi pas 

birahi  itu pas dia musim kawin itu.. karena itu dia 

keluar dari rumah dicariin beberapa hari gag 

pulang gag ketemu..  
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Itu memang hanya hilang 

saja atau ada yang hilangnya 

gara-gara mati atau gimana 

gitu mas?  

Kalo yang mati, yang mati pas dia masih anak.. 

jadi emang belum sempet ngrawat kan, juga 

belum tak kasih nama juga kan.. jadi memang gag 

sampe sedih banget gitu..  

  

Itu berapa kucing yang hilang 

mas?  

satu.. sempet hilang.. tapi trus balik lagi.. tapi 

keadaanya gag sempurna gag kayak awal nya 

gitu.. dia kena tembak  dibagian deket paha 

belakang itu.. dia kena tembak dan lukane udah 

dalem dan dikasih obat merah tu.. udah keluar 

kayak belatung nya gitu.. jadi mungkin kan udah 

beberapa hari diluar trus  gag ada yang ngrawat 

juga.. juga makannya sembarangan.. jadi udah 

telat..  

habis  itu dia diobatin.. karena dia cowok kan dia 

lari lagi.. trus dia gag kembali lagi..  
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Itu memelihara dari kecil 

berarti mas?  

Iya dari kecil.. 

 

  

Trus pas hilang itu udah gede 

mas?   

Iya udah lumayan gede usianya mungkin setahun 

nan.. 

 

  

Ada moment atau kenangan 

pas saat-saat terakhir gitu gag 

mas? Sebelum kucing mas 

hilang gitu.. mungkin sampe 

sekarang masih kepikiran 

gitu..  

Yaa paling sedih sih… maksude miris juga ngeliat 

apa ya.. adaorang ibaratnya hewan juga gag 

salah.. paling makan apanya orang kan namanya 

hewan juga gag gagas.. kalo mikirnya kenapa kok 

harus ditembak juga 

 

kalo ketemu orang yang nembak mungkin 

mending dia aja lah yang ditembak dari pada 

kucingnya yang ditembak.. 

RK1 

 

 

 

 

 

RE1 

Respon Kognisi 

Tanggapan subyek 

 

 

 

 

Respon Emosi marah 

pada subyek 

trus mas nya masih sempet 

gag terima karena hewannya 

hilang atau hewannya mas 

ditembak orang gitu?  

Paling.. memang beberapa saat aja.. tapi ya saya 

tetap gag terima kalo kepikiran sampai sekarang 

ini.. kenapa kok kucing gag salah ditembak 

seperti itu..  

Tapi ya memang saya berusaha untuk mengolah 

RE1 

 

 

 

RK2 

Respon Emosi marah 

pada subyek 

 

 

Respon Kognisi 

subyek dapat 

merelakan kepergian 
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perasaan saya agar saya melupakan sedikit-dikit 

dan merelakan gitu..  

Waktu mas kehilangan itu 

mas masih gag bisa 

menerima kalo hewan itu 

hilang gag? Kayak nyangkal 

gitu misalnya nih : “halah 

gag-gag kucingku masih ada 

kok.. gag hilang.. kucingku 

gag hilang gag hilang..” gitu 

mas.. 

Kalo itu pernah sih.. aku sempet beberapa kali 

ngomong ke ibuku sama adekku kalo kucingkku 

masih ada.. sempet selama beberapa minggu gitu 

masih inget trus gitu.. padahal ya kucingku udah 

gag ada.. emang aku aja yang kayak biar 

nyenengin diriku sendiri gitu.. tapi ya akhirnya 

setelah beberapa saat aku bisa nerima kalo 

memang kucingku sudah hilang.. 

trus sempet  kayak masih nginget-inget gitu.. 

apalagi kan kucingku dulu cuman dua.. nha kan 

kucingku yang hilang itu cowok ngeong nya kan 

beda.. la masih kayak kedengeran suara nya gitu 

seringnya.. padahal udah gag ada..  jadi kayak 

ngira kalo kucingku masih ada padahal udah gag 

ada..   

RK3 

 

 

 

 

 

 

 

Respon Kognisi 

penyangkalan pada 

subyek 
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Mas dulu memelihara hewan 

sejak mas umur berapa?  

Kalo bener-bener ngrawat gitu ya.. kalo pas kecil 

kan kalo lagi seneng aja tertarik gitu.. kalo bener-

bener ngerawat umur 20 tahunan gitu.. jadi 5 

tahun yang lalu..  

  

Trus, tanggepan orang lain 

pas mas kehilangan hewan 

itu gimana mas?  

Kalo pas itu.. kan memang saya orangnya kan 

rodok gampang marah.. paling pas itu apa ya.. 

paling tanya kok bisa mati, kok bisa hilang.. tapi 

gag sampe kasih saran yang aneh-aneh.. paling ya 

kalo pas sama temen deket gitu cerita.. kan sedih 

soalnya itu aku memelihara emang sudah dari 

kecil.. dan hilangnya udah gede udah dirawat 

lama gitu.. jadi pas itu bener-bener sedih lah.. kan 

pas itu saya juga gelo banget gitu.. tapi ya temen 

saya juga bilang “wes gag popo, pasti nanti kan 

balik lagi”..  

 

 

 

 

 

RE1 

 

 

 

 

 

Respon Emosi 

sedih,marah,gelisah 

pada subyek  
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Trus ada dampak gag mas 

pas hewannya hilang? 

Misalnya mas jadi pendiem 

atau gag nafsu makan gitu 

mas?  

Ya paling itu diem, atau gag nafsu makan itu 

semingguan mbak..  tapi ya memang saya pas itu 

mikir saya juga sudah berusaha semaksimal saya 

tapi ya gag bisa apa-apa sudah terlanjur hilang..   

RP1 Respon Psikologis 

gangguan pada subyek 

nafsu makan,gangguan 

tidur,sakit kepala 

Pas marah pas sedih gitu 

lama gag mas? Sampai 

beberapa hari beberapa bulan 

gitu gag mas? 

Kalo lama banget gag sih mbak.. ya beberapa 

minggu mbak.. masih keinget dan sedih.. juga 

perasaanku jengkel banget mbak.. beberapa 

minggu gitu mbak.. tapi ya.. memang gag sampe 

lama banget.. tapi setelah itu ya sudah sih mbak.. 

mungkin memang belum rejeki gitu..  

RE3 Respon Emosi sering 

atau tidak merasa 

sedih, marah, gelisah 

Trus sedih gitu gag mas pas 

abis hewannya hilang?  

Pasti sedih banget mbak.. kalo sedih gitu.. soalnya 

udah kebiasaan dari kecil saya rawat.. jadi kayak 

ada yang kurang gitu kalo gag ada kucing saya 

itu..  

RE1 Respon Emosi sedih, 

marah, gelisah pada 

subyek 

Lalu, ada perasaan kayak 

nyalahin Tuhan gag mas? 

Kayak misalnya : “Kenapa to 

Gag sih.. karena.. memang kalo dimata Tuhan 

hewan peliharaan itu kan juga makhluk ciptaan 

Tuhan.. kalo mati pun diambil Tuhan.. jadi ya 

memang haknya Tuhan ya sudah gag papa.. kalo 

RS1 Respon Spiritual rasa 

marah dan kecewa 

pada Tuhan 
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Tuhan mesti harus hilang 

kucingku?” kayak gitu mas..  

memang dikasih umurnya hewan segitu ya sudah..  

Trus berpengaruh gag mas 

sama aktivitas mas sehari-

hari waktu kucing mas hilang 

itu?  

Eee Sempet sih.. sempet kayak gitu mbak.. 

sempet hilang lama kan itu beberapa hari 5 hari 

nan.. itu kan sempet.. kalo kerja itu kayak males.. 

trus sempet  ditanyain kenapa.. aku cerita 

kucingku hilang.. terus sempet kena dampak 

males, kepikiran, tapi memang  gag lama banget 

mbak.. ya pas hilang itu soalnya jadi takut dan 

cemas kenapa-napa gitu.. 

 

 

 

 

 

 

RE1 

 

 

 

 

 

 

Respon Emosi 

sedih,marah,gelisah 

pada subyek 

Trus ada gag mas, tempat-

tempat atau barang-barang 

yang ngingetin mas sama 

kucing mas itu? jadi keinget 

kebiasaan kucing mas gag? 

Iya bener mbak.. sering keinget kalo pas ngasih 

makan di halaman belakang rumahku mbak.. kan 

biasanya saya taruh makanannya di sana.. nha 

abis kehilangan itu sempet saya masih kepikiran 

masih ada kucing saya di sana kayak kebayang-

bayang gitu mbak.. trus kebiasaan-biasaan 

kucingku seneng ngajak main di luar gitu mbak..  

RL4 Respon Perilaku 

subyek masih teringat 

dengan tempat atau 

barang hewan 
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Itu hilangnya kapan to mas?  Itu pas awal maret kemarin mbak.. aku sempet 

panik sih mbak.. kalo diambil orang itu gimana.. 

kayak gitu mbak..   

  

Trus sekarang mas nya masih 

memelihara hewan? 

Iya mbak.. masih memelihara kucing juga..    

Pernah sampe kepikiran 

sampe kebawa ngimpi, 

sampe pusing atau jadi gag 

bisa tidur gitu gag mas? 

Hmm gag sampe begitu banget sih mbak.. paling 

ya awal-awal.. kepikiran beberapa waktu gitu 

mbak..  

RP1 Respon Psikologis 

gangguan pada subyek 

nafsu makan,gangguan 

tidur,sakit kepala 

Trus setelah beberapa saat, 

mas dapat menerima nya ya?  

Kurang lebih berapa hari, 

atau minggu atau beberapa 

bulan gitu mas? 

Ya paling saya sampe semingguan aja mbak.. gag 

sampe yang lama banget.. biasanya cewek mbak 

yang seperti itu.. hahaha 

  

Trus sampe sekarang masih 

kepikiran gag mas?  

Iya sih.. masih kadang-kadang kepikiran.. kayak 

kemarin ada kucing hampir mirip sama kucingku.. 

trus pas main ke mana gitu aku ketemu kucing, 

atau pas di media sosial gitu.. aku sempet 
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kepikiran apa mungkin ini kucingku dulu yaa.. 

tapi cuman mikir gitu aja sih.. masih beberapa 

waktu yang lalu sih.. baru saja beberapa hari yang 

lalu.  

trus sewaktu mas kehilangan 

hewan itu, biar mas gag 

kepikiran mas ngalukin apa 

mas? Misalnya mas jalan-

jalan atau ya udah tak kerja 

keras aja biar gag mikir terus 

gitu..  

Memang aku kepikirannya di rumah aja sih 

mbak.. memang kalo sama kucing saya kan 

banyak ketemunya di rumah dulu, jadi saya 

banyak kepikiran kalo saya di rumah.. paling saya 

cari aktivitas lain seperti olahraga kayak 

badminton gitu atau saya pergi gitu sama temen-

temen saya mbak.. mending saya cari aktivitas 

lain gitu yang positif mbak..  

RL2 Respon Perilaku 

subyek mencari 

aktivitas lain 
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Verba Tim Subyek 2 

Wawancara II : Jumat , 27 Oktober 2017, Pukul (19.15-20.00) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Mas, waktu mas dulu kehilangan 

kucing mas itu, mas nangis 

nggak? terus sedihnya mas tu 

sedih yang kayak gimana? 

Sampai sedih banget gitu atau 

gimana?   

Nangis sih.. ya memang aku cowok harusnya gak nangis 

gara-gara hal seperti itu. Cuman, ini kucing sudah jadi 

kucing kesayanganku gitu udah tak rawat dari kecil. 

Jadine juga aku merasa sedih banget. Ya kalo sedih e, 

emang sedih sih sedih banget iya.. cuman kalo sampe 

banget sampe sekarang aku sedih-sedih terus juga nggak..  

RE2 Respon Emosi 

intensitas sedih subyek 

Mas, waktu saat-saat terakhir mas 

kehilangan kucing mas itu, ada 

nggak yang keinget sampai 

sekarang, mungkin seperti 

sebelum pergi, kucing mas 

biasanya suka nemenin mas gitu 

atau gimana gitu.. ya yang mas 

Hmm.. ya seingetku kayak pas dulu sebelum pergi, dia 

kayak ngeong-ngeong gitu seringnya. Soalnya kan pas 

musim kawin kan itu.. emang udah beberapa kali mau 

keluar rumah terus gitu. Tapi sebelum pergi itu malemnya 

nemenin saya gitu pas saya lagi nonton tv. Padahal 

biasanya dia cuek gak urusan gitu. Ya itu sih yang buat 

aku keinget saat-saat terakhir dia sebelum hilang.  
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ingat gitu..  

Ooh ya mas, ada nggak rasa 

bersalah yang dialami mas saat 

mas kehilangan kucing mas itu? 

kayak misalnya mas nyesel kok 

udah sampe hilang gitu gara-gara 

mas nggak ngandang kucingnya 

gitu atau gimana gitu.. 

Iya sih mbak.. saya setengahnya juga ada perasaan 

nyalahin diriku sendiri. kok pas itu bisa lepas tu gimana 

Harusnya kan tak kandang terus aja.. mau dia ngeong-

ngeong marah yang penting udah tak kasih makan, dan 

yang penting dia nggak sampai keluar rumah dan nggak 

hilang gitu. Ya kalo bisa saya kembali ke waktu itu saya 

bakal mencegah gitu sih mbak.. sedih sih memangan..  

RE5 Respon Emosi rasa 

bersalah pada subyek 

 

Kira-kira mas butuh waktu 

berapa lama itu sampai mas bisa 

mulai merelakan pelan-pelan 

kucing mas? 

Kira-kira sampai satu bulan.. ya memang cukup lama.. 

cuman itu saya sudah merelakannya karena saya juga 

punya pikiran mungkin emang itu jalan Tuhan dan juga 

dia cuman hewan yang pingin bebas gitu.  

RK2 Respon Kognisi subyek 

dapat merelakan 

kepergian atau tidak 
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Lalu setelah mas kehilangan 

kucing itu tadi, keadaan emosi 

mas seperti apa? Sudah membaik 

atau bagaimana mas? Bisa di 

ceritakan sedikit mas? 

Kalo setelah kehilangan itu tadi ya sedih itu tadi.. 

tapi setelahnya ya saya bisa menerima nya walaupun 

butuh beberapa waktu gitu.. 

RE4 Respon Emosi keadaan 

emosi setelah 

kehilangan 

Mas, merasa sepi nggak saat 

setelah kehilangan kucing ma 

situ?  

Iya.. saya merasa kesepian.. walaupun saya masih ada 

bapak ibu di rumah dan juga adik saya, cuman saya 

kesepian aja gitu kucing saya itu udah hilang. Soalnya 

kucing kesayanganku dan kalo biasanya aku pulang kerja 

gitu tak ajak main, tak kasih makan gitu.. la trus udah 

nggak ada.. jadi ya rasanya kan gimana gitu.. jadi sepi.. 

RE6 Respon Emosi subyek 

merasa kesepian atau 

tidak 

Mas, sampai pernah merasa 

nggak, kalau mas nggak merasa 

nggak berarti gitu kalo kucing 

mas hilang gitu.. ? 

kalo itu, nggak sampai kayak gitu sih.. ya paling cuman 

merasa sedih itu tadi, kepikiran sama merasa sepi aja sih..  

 

RS2 Respon Spiritual 

subyek merasa berarti 

atau tidak setelah 

kehilangan 
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Lalu mas, sering menangis nggak 

setelah mas kehilangan kucing 

mas tersebut? atau tiba-tiba mas 

teringat terus menangis mungkin 

pas lihat fotonya gitu? 

Kalau sampai menangis nangis terus sih tidak.. cuman 

menangis di saat beberapa hari saya kehilangan kucing 

saya itu, soalnya saya masih sedih. Kalo lihat fotonya gitu 

ya teringat tapi nggak sampai menangis seperti dulu saya 

pas kehilangan itu..  

RL1 Respon Perilaku 

seberapa sering subyek 

menangis 

Oo ya mas, waktu dulu mas 

kehilangan itu, sempet pakek 

obat-obat an untuk mengurangi 

stress atau kepikirannya ma situ? 

Wah nggak sampai begitu.. saya untuk menghilangkan 

stress saya paling saya pergi olahraga gitu kalo nggak ya 

saya pergi sama teman-teman saya gitu. 

RL3 Respon Perilaku 

penggunaan obat-

obatan pada subyek 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

166 
 

Verba Tim Subyek 3 

Wawancara I : Sabtu, 14 Oktober 2017, Pukul (17.15-19.00) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Mau tanya.. alasan kamu 

memelihara hewan itu kenapa?  

ee.. sebenarnya tu waktu kecil tu belum memelihara apa-

apa.. tapi emang udah suka sama hewan gitu apalagi kan 

kucing.. sebener e kalo aku memelihara kucing itu bukan 

karena mereka pertama lucu apa gimana.. soalnya 

pertama aku kasian sama mereka kan nemu gitu lho.. jadi 

mungkin punya rasa empatinya gede kalo buat sama 

hewan gitu.. makanya aku memelihara hewan-hewan 

gitu..  

  

Itu kamu memelihara dari kecil? hmm.. kalo memelihara itu mungkin dari SMP sampai 

sekarang 

  

Lalu ada spesifiknya gag? 

Mungkin cuman kucing atau 

Eee.. kucing… lebih ke hewan-hewan sing berbulu gitu.. 

misal kayak kelinci gitu juga suka.. lucu gitu..  
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anjing juga suka gitu..  

Trus, pas memelihara hewan 

peliharaan itu perasaan mu 

gimana? Mungkin kamu bisa 

ceritaiin sedikit tentang 

pengalaman mu itu..  

Rasane tu gimana ya.. kayak senengnya tu kenapa ya.. 

mereka tu hewan tapi tu mereka bisa deket sama kita 

sama manusia.. jadi tu gimana ya.. mereka kan gak punya 

akal .. tapi mereka kayak bisa tiba-tiba ngikutin, tiba-tiba 

apa meong-meong ke kita.. kan kayak  juga seneng gitu.. 

seekor hewan bisa interaksi dengan manusia.. kan juga 

seneng.. juga kan.. soalnya bisa deket sama kita sendiri..   

  

Lalu ada suka duka atau gak 

selama kamu memelihara 

hewan mu itu.. ?  

Sebenarnya banyak banget nek suka duka ne.. ya suka ne   

ya biasa kayak memelihara hewan biasa.. seneng lah 

karena ada temen e trus bisa mainan sama mereka.. 

cuman duka ne tu ee.. kadang kalo misal e kucing masih 

kecil itu kan sering main trus ilang gitu lho .. nha  trus ini 

aku punya kucing. Kucingnya cewek berarti kan dia 
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selalu hamil, selalu melahirkan dan trus anak-anaknya 

mesti gag bertahan lama tapi kalo misal dibandingin 

antara kucingku ilang sama kucingku mati, itu malah 

lebih sedih kalo kucingku ilang.. karena kalo kucingku 

mati aku tau nasibnya dia udah mati ya udah tak kubur.. 

tapi kalo misalnya dia hilang aku gag tau nasibnya kayak 

gimana.. dia di luar kayak gimana.. makanya aku lebih 

nangis kalo kucingku hilang dari pada kucingku mati. 

Apalagi kalo misal kucing mati tapi dia masih bayi, la itu 

kan emang udah biasa.. la kalo itu buat aku udah terbiasa 

lah.. kucingku melahirkan trus mati.. kecuali kalo misal 

gag tau semoga aja kucingku yang ini baik-baik aja.. 

soalnya kucingku yang ini kucing terlama yang tak 

pelihara tu satu itu..   
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Itu udah berapa tahun kamu 

memelihara?  

Dari sebelum aku kuliah itu berarti kapan yaa.. sebelum 

2014.. bulan April.. la itu sebenernya juga kucingnya tu 

kan waktu aku duduk di depan rumah ada kucing lewat, 

karena pada dasarnya emang aku udah suka kucing 

karena kucing sebelumnya aku juga niat memelihara 

kucing pas lewat gitu.. jadi ya udah tak pelihara.. kadang 

juga walaupun aku udah punya kucing ini, kalau misalnya 

ada kucing kampung kan di sekitar rumahku banyak 

kucing.. nha kadang kalo misalnya aku ada sisa makanan 

gitu, kucing-kucing di deket rumahku juga pada 

datangnya ke rumahku. Walaupun mereka tinggalnya gak 

di rumahku gitu lho.. trus itu, gara-gara mungkin dulunya 

nenekku juga kayak gitu. Nenek dari bapak. Sebenernya 

kan yang dari keluargaku, kan aku 3 bersaudara. Yang 

suka kucing itu cuman aku sama bapak. Dua saudaraku, 
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mas sama adikku juga gak suka sama kucing. Makanya tu 

suka kucing tu keturunan dari bapak. Soalnya dulu 

nenekku terkenalnya suka ngasi makan kucing di jalan-

jalan gitu.. makane yaa mungkin aku lebih suka kucing 

karena itu..  

Trus sama itu.. kamu ada yang 

protes atau marah gak selama 

kamu memelihara hewan di 

rumah? 

Nha itu ibuku, masku, sama adikku. Mereka kayak lebih 

gimana ya… lebih gag suka.. gimana ya ndefinisike gak 

sukanya tu ya gak suka aja kalo ada kucing. Kalo misal 

orang suka kucing, mereka diikuti, dicakar-cakar masih 

gak papa. La kalo mas ku, ibuku, adikku gitu mereka gak 

suka jadi ya.. ya udah.. jadi misal ganggu ya diusir,.. jadi 

emang kayak orang gak suka kucing pada umumnya 
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gitu.. trus waktu itu pernah, kucingku melahirkan lima, 

kan berarti kan nambah-nambah trus kan karena kucingku 

cewek. Itu udah pada bisa lari-lari, berarti kira-kira 

umurnya tiga bulan, empat bulan gitu lah.. udah mulai 

nakal udah pada berantem, kejar-kejaran, bikin ganggu 

orang gitu kan, trus akhirnya waktu tu.. eee aku masih 

tetep ingin memelihara, bapakku juga kepingin tapi tu ibu 

sama masku sama adikku tu pada gak mau.. akhirnya pas 

mereka udah agak gede dibuang di pasar. La itu makane 

aku sampe sedih sampe beberapa minggu bahkan sampe 

aku gag ngomong sama ibukku.. marah sama ibukku 

gara-gara itu.. soalnya kasian kan, walaupun udah agak 

gede tapi kan dari lahir udah aku rawat udah aku 

pelihara.. trus ya udah pergi.. 
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Trus, apakah ada pengalaman 

khusus atau unik gak sampai 

sekarang yang mungkin kamu 

masih inget dan terkesan gitu..? 

Ada.. kan 5 kucing tadi kan dibuang di pasar. Trus aku 

nangis-nangis trus, akhirnya bapakku bilang “Yok coba 

di cari lagi” trus aku kesana lagi. Nyari ke tempat itu, aku 

waktu buangnya itu aku gak tau, karena yang buang kan 

bukan aku kan.., trus  makannya aku dianterke bapakku 

ke situ. Trus kok tak cari-cari, tak meong-meong gitu 

tibat-tiba tu dateng, tapi cuman satu aja yang lainnya 

udah pada gak tau.. padahal masih satu hari itu.. jadi 

waktu aku balik ke tempat yang kucingku dibuang itu. 

yang tak bawa pulang balik itu cuman satu doang. Dan 

waktu itu dia kayak kucing yang lahir terakhir, anak yang 

terakhir gitu. Trus akhirnya tak pelihara, tapi dia sakit-

sakit an tapi dia ujung-ujung e ya dia mati.  

  

Oo ya waktu kehilangan hewan 

itu kan juga ada yang mati dan 

Kalau mati itu gara-gara mungkin kalo aku, kan aku juga 

gak tau.. kalau kucing dia tiba-tiba  melahirkan aja dan 
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hilang karena dibuang.., kalau 

yang mati itu gara-gara nya 

apa? 

anaknya kecil-kecil gitu. Kalo mungkin kalo manusia 

kayak premature kali ya, jadi gak bisa bertahan lama 

juga.. la itu mati.. misal lahir tu biasanya mati, dan kalau 

misal bertahan tu paling satu minggu sampai dua 

minggu.. kalo itu aku udah biasa aja.. soalnya emang 

karena lahirnya udah kecil dan premature udah nasibnya 

gak bisa bertahan lagi dan akhirnya mati. Terus kalo mati 

lagi gara-garanya tu sakit, mereka gak mau makan trus 

kayak lemes gak tau itu kenapa.  Mungkin badane kurang 

sehat aku gag tau kenapa itu. la kebetulan pas ndelalah e 

sehat-sehat bisa sampai gede ya dibuang itu.. kalo yang 

lainne mati gara-gara emang gak bertahan gitu lho. Sakit 

itu..  kadang-kadang tu apa yaa.. sakit e tu sampe bener-

bener gak mau makan trus kurusnya tu kurus banget gitu.. 

trus akhirnya ya udah..  
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Yang sampai kamu sedih banget 

itu yang kehilangan yang mana? 

Yang dibuang. Itu aku sampai berhari-hari nangis.. 

karena emang bener-bener gag rela dan kasian. Heem 

sama ibuku di buangnya.. kalo bapakku juga sebenernya 

gak mau.. kan gimana ya.. tapi sebenernya ibuku tu gak 

papa kalo misalnya mereka tu gak terlalu merepotkan gitu 

lho.. kalo misalnya mereka gak terlalu nakal sebenernya 

gak papa. Kayak ini kan aku juga masih ada kucing. 

Umurnya masih 2 bulanan.. itu masih baik-baik aja, gak 

au kalau udah gede disuruh buang juga atau gak.. gak tau. 

Tapi pengalaman yang udah kemarin, bapakku juga gak 

mau buang lagi sih.. soalnya kayak merasa berdosa gitu 

lho, walaupun mereka dibuangnya kayak di pasar ikan 

jadi mereka bisa makan gitu kan. Tapi  ya gimana lagi, 

masak ya dibuang kan udah terbiasa di rumah kalo 

misalnya mereka gak bisa nyari makan sendiri, ya 

RE3 Respon Emosi 

seberapa sering 

subyek merasa 

sedih, marah, 

gelisah. 
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dikasih. Karena terbiasanya kan dikasih makan sama kita.  

Lalu waktu meninggalnya itu 

pas kapan ya? Udah lama atau 

gimana? Maksud ku pas hilang..  

Kalo pas ilang itu. aku kehilangan kucing tu cuman 

sekali. Jadi waktu itu ada kucing kampung nglahirin di 

rumahku, anaknya lima juga. Mungkin karena kucing 

kampung udah pada main sendiri, trus ada sisa satu tak 

pelihara satu itu. itu tak sayang banget karena juga lucu 

gitu kan. Trus waktu itu kayaknya bulan puasa.. gak 

pulang berhari-hari itu masih kecil, kalau mungkin udah 

gede kayak mungkin udah dewasa mungkin aku udah gak 

terlalu khawatir. Tapi karena dia masih kecil bener-bener 

yang masih 2 ,3 bulanan gitu lah masih imut-imut gitu 

trus dia ilang dan gak balik lagi.. itu waktu aku SMA.. 

dan itu pertama kalinya aku bener-bener memelihara. 

Biasanya kan cuman kayak ngasi makan, kucing dateng 
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cuman tak kasi makan, la itu pertama kalinya aku punya 

kucing hilang itu..  

Lalu yang waktu kucingmu 

dibuang sama ibumu itu kira-

kira kapan? 

Itu 5 bulan yang lalu..    

Trus, tindakan apa yang kamu 

lakuin waktu kucingmu sakit 

itu?  

Nha nek itu, misal kayak mencret atau gimana gitu ya 

dikasih obat, trus kalau lemes gitu bapak biasanya 

mbeliin air kelapa  sampai yang megangin tu bapak aku 

kayak yang ngasi minum gitu. Soalnya kan mereka pasti 

gak mau makan kalau suruh minum sendiri gitu, harus 

dikasih sendok gitu kayak diminumin gitu.. trus kemarin 

sempet, kucingku tu sakit nafasnya tu agak cepet banget 

dan kayak gak normal gitu.. trus akhirnya ee ditelateni , 

gak tau tu emang bener-bener manjur atau gak air 

kelapanya, kan itu kan bisa kayak nghilangin racun-
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racunya gitu. Kan aku takut kalau kucingku keracunan. 

Soalnya tetangga-tetanggaku banyak yang tu lho 

misalnya ee tu lho kayak pakai racun tikus gitu lho. La 

kucingku tu takutnya kena racun itu. trus makanya 

dikasih air kelapa itu, trus akhirnya ini sehat lagi. Trus 

biasanya dari lari-lari jadi lemes tu aku jadi khawatir. 

Makanya biasanya langsung dibelike air kelapa itu..  

Lalu ada moment atau saat-saat 

terakhir gak, sebelum kucingmu 

hilang atau mati gitu?  

Hmmm.. yang waktu kucingku hilang itu, walaupun 

cuman satu ee kayak keluarga yang gak suka kucing itu 

kayak pada gimana ya, pada udah gak usah melihara gitu 

lho. Lha malamnya itu memang udah nangis, udah tak 

elus-elus, kan biasanya kalo memelihara kayak gitu kan, 

la itu malem e tak ajak ngomong gitu. La trus besoknya 

malah tau-tau gak ada.. malah itu sampai bikin masalah 

aku kira bapakku buang atau gimana. Padahal itu 
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kucingnya emang hilang dan gak tau pergi kemana. 

Karena sebelum-sebelumnya tu ibuku adikku bilang udah 

buang wae.. maksude ya kayak gitu.. jadi kan aku sedih.. 

karena gak boleh.. coba kalau mereka suka gitu lho.. ya 

udah trus beberapa hari kayak debat-debat gitu, trus 

besoknya hilang. 
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Pas pertama kali kamu tau 

kucingmu hilang, atau mati itu 

perasaanmu itu gimana, apa 

emosi yang mbo rasain saat itu?  

Hmm.. kalo pas kucingku hilang itu, aku merasa sakit 

gitu lho, kayak mikirnya macem-macem.. aduh dia 

gimana ya dia kenapa-kenapa gak ya.. kayak dia tu bisa 

makan atau gak ya, kayak khawatir terus gitu karena 

kita gak tau nasibnya kayak gimana to dia di luar 

sana. Ya udah itu khawatir.Kalo pas kucing dibuang 

itu, kayak merasa berdosa tapi gak bisa mempertahankan, 

dan juga rasanya kayak khawatir mereka di sana bisa 

hidup apa nggak, nanti gimana. Jadi khawatir terus 

gitu. Kalo kucing mati, kucingnya masih bayi dan belum 

banyak kenangan-kenangan juga sama aku. Itu aku biasa 

aja, kan juga biasa to kalo kucing melahirkan trus mati. 

Gara-gara premature seringya. Tapi aku biasa aja.. kalo 

pas mati udah beberapa bulan yang lalu gitu. Pernah tu 

aku sampe nangis banget juga karena kucingku ketabrak 
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motor. Sampe darahnya tu bener-bener banyak banget 

gitu lho. La itu aku sampe nangis banget dan sedih banget 

gitu lah, pokoknya tu aku sampe nangis tu bener-bener 

kayak orang nangis kehilangan seseorang kayak gitu lho 

dan itu aku nangis sampe berhari-hari memang.. pas 

itu aku liat kepalanya yang sakit gitu kan, itu dari 

telinganya keluar darah waktu ditabrak itu. nha itu aku 

ngerasane kayak kasian sama dia, apa gak sakit banget. 

Tapi disamping itu aku juga mikir ya udahlah dari pada 

dia malah hidup, malah ngerasain sakit. Akhirnya kan 

mati, soalnya satu menit setelah ditabrak itu langsung 

mati gitu lho. Tapi ya itu setelah aku masuk rumah aku ya 

nangis, nangis nya kayak bener-bener nangis. Sampe 

waktu itu aku juga telepon temenku to cerita gini-gini la 

itu to.. 

 

RE2 

 

 

 

RE3 

 

 

 

RL1 

 

 

 

 

RK2 

 

Respon Emosi 

intensitas 

marah,sedih, gelisah 

 

Respon Emosi 

sering atau tidak 

subyek 

sedih,marah,gelisah 

 

Respon Perilaku 

sering atau tidak 

subyek menangis 

 

 

Respon Kognisi 

subyek dapat 

merelakan atau 

tidak 



 
 

181 
 

Trus, waktu kamu kehilangan 

kucingmu itu kamu ngerasa gak 

terima gitu gak atau belum bisa 

nerima gitu.. 

Mungkin kalau mati aku masih rada-rada gak masalah, 

tapi kalo dibuang itu aku emang rada gak terima. 

Seharusnya itu bisa dicegah tapi kenapa kok malah 

terjadi. La itu aku menyesal sih, kenapa kok harus 

dibuang. 
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Respon Emosi 

terdapat rasa 

penyesalan atau 

bersalah pada 

subyek 

Pernah gak masih ngerasa gag 

terima sampai kamu nyangkal 

ke dirimu dan orang-orang 

disekitarmu kalau hewanmu tu 

sebenernya masih ada.. padahal 

udah gak ada..  

Kalo kayak gitu sebener e nggak… tapi aku masih 

ngerasa aja kalo kucingku rasane kayak masih ada gitu. 

Kan aku masih sering bukai foto-fotone kucingku gitu. 

Mereka lucu-lucu  lima bersaudara tak kasi nama semua. 

Trus dia kenapa ya kayak flashback lagi. Harus e tu ya 

bisa dicegah mboh piye carane. Biar ibuku sama adikku 

bisa menerima. Kadang gak suka e kucingkan sering 

buang kotoran kan kucing ya masih kecil gitu.. la 

makanya mereka gak suka gitu..dan ibukku juga gak suka 

RK3 Respon Kognisi 

terjadinya 

penyangkalan atau 

tidak pada subyek 
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gara-gara ramenya, nakal, lari-lari gitu. Sampe orang liat 

kayak manjat-manjat gitu. Jadi orang mungkin kalo gak 

suka kucing kan dianggap ganggu gitu. Kan jadi malah 

benci gitu.  

Ada gak, hal-hal yang bikin 

kamu inget terus gitu? Mungkin 

tempat-tempat atau barang yang 

bikin kamu jadi inget sama 

kucingmu? 

Hmmn yaa.. kalo yang bikin inget tu, kalo misal aku 

pergi ke pasar sama ibuku.. aku tu sampe ngelihatin 

kanan kiri lho, ini ada kucingku apa nggak, ada kucingku 

apa nggak. itu kan udh beberapa bulan yang lalu kan.. 

jadi aku mungkin sering lah ke pasar sama ibuku. Nha itu 

aku masih sering itu bukan kucing nggak ya.. kan banyak 

banget kucing-kucing di pasar. Nha itu aku jadi keinget 

sama kucingku itu, masih bisa berharap masih bisa 

ketemu gitu.. trus kalo misalnya lihat kucing mirip gitu. 

Duh itu kucing ku bukan ya, oo ternyata bukan..  

RL4 Respon Perilaku 

subyek masih 

teringat dengan 

tempat dan barang 

hewan 
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Lalu, respon dari keluargamu 

waktu kamu sedih karena abis 

kehilangan itu gimana?  

Kalau bapakku, pengertian sama aku. Kalau adikku atau 

mas ku, mungkin kalau mas ku sih biasa aja ya soale kalo 

mas ku emang jarang ngobrol sama aku. Kalau adikku 

sama ibukku sih biasa aja, kalau misal aku sedih-sedih 

gara-gara kucing kayak gitu. Tapi walaupun ibukku gag 

suka kucing, waktu kucingku ketabrak itu kan aku nangis, 

la itu ibukku juga kayak nenangin gitu. Apalagi bapakku, 

sampe bapakku tu aku berangkat kuliah tu aku masih 

nangis gitu. Yaudah  kalo emang udah nasib e ya pie 

meneh. Trus ya udah..  

  

Trus ada dampak gak, setelah 

kamu kehilangan kucingmu itu? 

jadi kayak kepikiran, pendiem 

terus, gak mau ngomong atau 

gimana gitu.. 

Kalau itu iya.. aku kepikiran banget sama kucingku 

sampe beberapa hari sampe ya hampir beberapa minggu 

gitu. Dan dampaknya ya itu aku kayak masih gak terima 

sama ibuku, dan masih marah sama ibukku dan gag 

ngomong apa-apa sama ibukku sampe beberapa 
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hari.Bapakku pun juga sebenernya, dia sebenarnya 

menyesal sih. Tapi ya udah istilahnya kayak dua lawan 

tiga di rumah ya otomatis yang dua kalah. Ya makanya 

itu kucingnya dibuang. Karena ibukku, adikku, sama 

masku gak suka. Apalagi mas ku itu orangnya emang 

diem banget dan gak suka diganggu. Jadi kalo ngomong 

sama mas ku aja kayak sungkan gitu, kayak pada takut 

gitu sama mas ku.  

Masih berharap atau nggak 

kucingmu bakal kemabli lagi? 

Iya sih pasti itu.. aku berharap banget kalo kucingku itu 

bakal kembali lagi yang hilang itu..   

  

Berapa lama kira-kira kamu 

ngerasa sedih atau marah gitu.. 

?  

Kalau marah atau sedih gitu sebenernya gak sampe lama 

banget.. tapi ya memang cukup lama menurutku 

seminggu an lebih lah kira-kira.. tapi penyesalannya itu 

yang lama banget.. sampe sekarang aku masih nyesel 

banget. 
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Kadang kalau sampai sekarang 

apa masih kepikiran gitu? 

Iya sih.. kalau temen-temen ngborolin tentang kucing 

gitu, aku pasti juga bakal ngobrolin tentang kucingku 

dulu itu gimana jadinya kepikiran lagi.. misalnya oo aku 

pernah lho dulu kucingku kayak gini gitu-gitu..  

  

Kamu merasa kesepian gak, 

setelah kamu kehilangan hewan 

peliharaanmu itu? 

Sepi sih iyaa.. dulu waktu kucingku yang dibuang itu kan, 

memang aku punya kucing satu dan nglahirin lima anak, 

trus lima anak itu di buang. Jadi ngelihat ibunya tu juga 

kayak kasian gitu, kayak ngelihat anaknya udah gak ada 

gitu.. itu yang bikin aku sakit banget rasanya. Kayak duh 

mosok anaknya tak buang, ibunya kan jadi nyariin 

anaknya gitu..  

RE6 Respon Emosi 

subyek merasa 

kesepian atau tidak  

Pernah gak kamu merasa 

nyalahin Tuhan, kayak kenapa 

to Tuhan kucingku harus mati 

atau ibukku malah buang 

kucingku.. ?  

Nggak sih, kalo itu aku emang udah dikasih pengertian 

sama bapakku dari dulu juga bilangnya, yak an hewan 

juga punya jalannya sendiri-sendiri . kalau emang dia 

udah ditakdirkan mati ya mati. Trus waktu itu juga 

RS1 Respon Spiritual 
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pernah, misal gini aku juga pernah nemu kucing, masih 

anakan kucing gitu trus kecemplung di sungai, trus tak 

ambil walaupun itu bukan kucingku, itu aku sampe 

nangis banget, mungkin karena iba gitu kali ya, mungkin 

kayak mau mati gitu kucingnya. itu masih 2 bulanan, tak 

pelihara tapi akhirnya ya mati setelah beberapa minggu 

karena ketabrak motor juga gitu. Jadi emang kayak ada 

jalane masing-masing gitu lho.. memang harus e mati 

atau gimana. Tapi aku gini, saking sayang e aku sama 

kucingku ini, aku pernah bialng ke bapak.. kan kucingku 

namanya Auk, “Auk jangan mati ya” gini-gini.. cuman 

kayak gitu doang sih.. tapi aku gak pernah nyalahin kayak 

misal kok bisa mati gini-gin gitu..  

Ooh ya, terus setelah kamu 

kehilangan kucingmu itu sampe 

Nha itu, kalo gak konsennya mungkin pas hari itu ya 

terutama, jadi kepikiran.. tapi sebenarnya memang selama 
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memengaruhi aktivitasmu gak? 

Sampai kamu gak konsen kuliah 

mungkin gara-gara kepikiran 

gitu… 

beberapa hari aku masih kepikiran terus sampe aku 

selama kuliah atau ketemu temen, pasti bicarain tentang 

kucingku itu tadi.. nha kadang tu misal kucingku sampe 

semalem gak pulang-pulang dan paginya ak harus ke 

kampus, trust u kadang aku di kelas sampai tiba-tiba 

nangis sendiri.. terus sampai temen-temenku bilang 

“Udah mbak.., nanti pasti kucingmu pulang, pulang” jadi 

kayak nenangin aku terus gitu.. sampe pada kayak gitu..  

Tapi ya sudah, abis itu aku berusaha gimana caranya aku 

berpikiran “udah di rumah di rumah” gitu lho.. biar aku 

tetep konsen selama aku kuliah gitu..   

Ada nggak tempat-tempat atau 

barang-barang yang bikin kamu 

keinget terus sama kucingmu 

gitu?   

Kalo buat tempatnya gak ada sih, soalnya di rumah doang 

gitu ya.. dan terlalu banyak kucing yang udah tak pelihara 

jadi malah kadang lupa. Tapi ada sih, di depan rumahku 

ka nada kayak taman kecil gitu kan, kadang tu kayak 

RL4 Respon Perilaku 

subyek masih 

teringat dengan 

tempat dan barang 

hewan 
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ngajak kucingku itu main ke situ.. kadang sampai tak 

foto-foto mereka berantem di situ.. ya paling gitu doang 

sih.. ya di samping rumah gitu dulu aku sering ngajak 

main kucing-kucingku yang tak buang itu di situ.. kadang 

kalau aku ngelihat rekamannya mereka pas mereka main 

di situ aku jadi sering keinget lagi..  

Terus kamu sempet ngalamin 

itu nggak kayak gangguan, 

seperti pusing, susah tidur atau 

kepikiran terus gitu..?  

Nhaa itu.. , kemarin baru saja terjadi..  nha aku kemarin 

emang gak bisa tidur sampai aku minum kopi buat biar 

bisa belajar tapi malah sampek hampir pagi tu aku gak 

bisa tidur. La kebetulan ee kucingku yang satunya itu 

belum pulang sampai aku tu bolak balik keluar masuk 

keluar masuk rumah biasanya tu kalo dia tidur itu di 

tempat-tempat yang terlihat gitu lho gak sampe 

nyelempit-nyelempit gitu di kolong gitu nggak.. nha itu 

kan kucingnya itu kan gimana yaa.. istilahnya kayak dia 

udah beranjak dewasa remaja gitu lho.., aduh ne dia di 
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luar kenapa-kenapa gimana.. terus akhirnya aku keluar 

aku bawa senter tak telusuri di deket rumahku tapi ya dia 

nggak ada.. sampai aku “aduh di mana di mana yaa..”  

sampai tak tungguin gitu to.. tak tunggin gitu.. pernah tu 

gak bisa tidur juga pas kucingku mau melahirkan karena 

kucing bingung gitu lho, bolak balik masuk keluar.. nha 

aku kan takutnya kan gak semua dikeluargaku suka 

kucing nha takutnya dia tu melahirkan di tempatnya mas 

ku atau dimana gitu.. sampai itu aku bener-bener gak 

tidur.. sampai jam 2 atau jam 3 gitu.. trus setelah itu 

setelah kucingku melahirkan itu, kucingku itu sakit kayak 

pie ya, jadi tu dia tu melahirkan tapi anaknya masih di 

dalem keluarnya tu kayak di duburnya ada kayak kaki 

kecil gitu lho, nggak langsung keluar dan bikin 

nyangkut.. nha itu bikin aku gak bisa tidur.. jadi bikin 

kasihan.. kucingnya mati di dalem, dan mencungul satu 

gitu kakinya.. kayak kucing kesakitan kayak ngeong-
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ngenong gitu.. akhirnya di pijet-pijet perutnya terus 

besoknya bisa keluar..  

Ooo… tapi kalau sewaktu kamu 

abis kehilangan itu kamu 

sempet mengalami gangguan 

nggak? setelah kucingmu mati 

atau kucingmu hilang itu yang 

dibuang ibumu itu?  

Hmm.. iya..sempet beberapa hari aku masih kepikiran 

terus aku gak bisa tidur dan sempet pusing gitu gara-gara 

aku juga masih belum terima sama ibuku yang mbuang 

kucingku yang 5 itu tadi..  

RP1 Respon Psikologis 

sakit kepala, 

gangguan nafsu 

makan, gangguan 

tidur 

Terus apakah kamu kehilangan 

nafsu makanmu gitu nggak 

waktu kucingmu mati atau 

kucingmu yang hilang itu.. ?  

Kalo sampai nafsu makan nya hilang itu nggak.. tapi ya 

masih kepikiran terus.. ya paling susah tidur gitu gara-

gara kepikiran itu tadi..  

 

RP1 Respon Psikologis 

nafsu 

makan,gangguan 

tidur, sakit kepala 

Itu sering atau gimana? Kamu 

sering gangguan gitu nggak?  

Seringnya itu kalau kucingku sakit.. tapi ya emang gak 

sering banget.. tapi kalo ini aku sering.. soalnya kucingku 

udah mulai nakal, udah sering keluar-keluar gitu.. biasane 

kan kucingku keluar kalau mau makan gitu.. la beberapa 

  



 
 

191 
 

hari ini kucingku itu sering pergi keluar gitu, sering 

kepikiran dan kalo malem itu aku sebelum tidur pasti aku 

ngecek in kucing-kucingku udah ada di rumah semua 

belum gitu.. la kalau belum lengkap aku mesti nyariin 

dulu gitu sebelum aku tidur.. jadi kucingku tu bisa 

manjat-manjat gitu soalnya.. la trus lagi misal ni 

kucingku ka nada yang cewek dua.. la trus kalo keluar dia 

sering dikejar-kejar kucing cowok, terus kalau ada suaru 

kucing berantem bisa keluar rumah langsung.. pernah 

bener-bener kejadian ternyata itu bener berantem dan 

sampai kecemplung di kali, kali yang di samping 

rumahku kan pinggir-pinggir e kan masih ada tanah-tanah 

e, nha jadine kan tanah e masih bisa tak injek gitu, itu jam 

12-1 an gitu kebetulan aku masih bangun soalnya masih 

belajar, aku sama bapakku tak senteri sampai dia itu 

meong-meong kasihan banget to.. trus apa tu namanya.. 

aku tu sampai turun ke kaline tu lho, gara-gara kucingku 
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tu dikasih ikan terus ditaruh di ember biar dia masuk ke 

ember terus tak ambil.. tapi ternyata gak mau.. dipancing 

tu nggak mau.. terus akhirnya aku yang nyemplung aku 

ngambil kucing ku itu sampai kotor-kotor terus langsung 

tak bersihke.. ya pokok e aku sampe aku nggak bisa tidur, 

takut e dia tu sampai di kamar-kamar gitu lho.. takut e 

aku takut dimarahi gitu to.. ya udah aku nunggu di 

bersihke sek gitu baru aku tidur, takut e dia tu malah 

kabur kalo nggak dibersihke gitu.. nha itu mungkin 

seringnya itu nggak sering-sering banget, paling yaa 

seminggu gitu..  

Kalo sering gangguan tentang 

kehilangan hewan mu itu sering 

nggak? 

Kalo itu nggak terlalu sering ya paling abis kehilangan itu 

aja.. aku emang nggak bisa tidur karena terlalu kepikiran 

sama kucingku yang hilang itu, aku kepikiran gimana ya 

dia tidur dimana makannya gimana.. mesti kepikiran gitu 

terus sebelum aku tidur sampai aku tidur pagi-pagi terus 

gitu.. tapi ya itu sih kira-kira selama seminggu an lebih 

RP2 Respon Psikologis 

sering atau tidak 

mengalami 

gangguan tidur, 

nafsu makan, sakit 

kepala 
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dikit sih.. terus ya akhirnya aku bisa perlahan-lahan lebih 

nggak terlalu kebawa pikiran gitu..  

Terus setelah beberapa lama 

gitu, akhirnya kamu bisa 

menerima kepergian dari 

kucingmu itu nggak?  

Hmm ya yang paling sedih yang waktu dibuang itu sih.. 

paling  sedihnya emang cuman beberapa hari yaa sampe 

beberapa minggu gitu lah.. cuman sampe sekarang ya 

masih sedih, cuman ya nggak terlalu sedih kayak dulu 

lagi sih.. ya sekarang aku positif thinking wae lah sama 

mereka semoga mereka baik-baik aja.. soalnya aku tau 

dari kelima kucingku itu, yang tadi aku ambil satu itu  

yang tak certain mbalik lagi ke aku lagi itu tadi.. itu 

emang yang paling ringkeh, yang paling kecil yang paling 

sering sakit.. ne aku liat kucing-kucingku yang lain yang 

empat itu bandel-bandel semua.. jadine kan beneran to, 

malah bisa tak rawat.. jadi pikirku yang lainnya kan 

bandel-bandel gitu jadi mungkin mereka ya bisa bertahan 

hidup gitu.. jadi ya aku bisa menerima nya lah sekarang..  

  



 
 

194 
 

Kamu dapet support gak dari 

ibumu atau dari bapakmu gitu?  

Paling bapakku.. kalo ibukku paling “halah kadar mung 

kucing wae ok.. gak usah ditangisi meneh” paling kayak 

gitu doang.. kalau bapakku misal kalau aku lagi down.. 

paling ya yawes lah ya piye meneh maksude ya bilang 

kalau hidup itu ada jalan-jalan ne masing-masing.. ya 

kayak di ayem-ayem i gitu lah.. kan kucing-kucingmu 

lucu-lucu mungkin ada yang bawa pulang ada yang 

ngrawat.. jadi bapakku mesti bilang gitu mesti aku 

diayem-ayemi terus gitu.. apalagi waktu aku ketemu 

kucingku yang satu itu, yang waktu itu aku nyari 

kucingku lagi itu di pasar, waktu itu ada keluarga yang 

anak kecil nya pada suka kucing, orang pas aku mbawa 

kucingku aja ngelihatin aku terus ok.. ya semoga aja ada 

orang kayak gitu lah yang melihara kucingku setelah 

kucingku dibuang gitu.. jadi bapakku bikin tenang atau 

bikin ayem-ayem gitu..  
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Terus, caramu untuk 

menghilangkan sedihmu itu 

gimana? Kayak pelarian dari 

kesedihan mu gitu..  

Nhaa waktu itu kan hari sabtu.. itu aku inget banget 

seminggu setelah lebaran kalau nggak salah, itu tu bener-

bener puncak-puncaknya keluargaku berantem gara-gara 

kucingku itu.. “Wes kucing kuwi buang-buang” .. gara-

gara bapakku sama ibukku kan beda pendapat.. terus kan 

akhirnya aku keluar gitu, kan rumahku kan deket e 

kelenteng gitu kan.. aku tu biasanya kepingine lebih 

sering tu jalan. Jalan sendirian gitu lho sampai sing jauh.. 

terus aku jalan sendirian sampai simpang lima rasane itu 

udah kayak stress soale, terus malem itu juga bapakku 

akhirnya buang kucingku karena udah kayak kebanyakan 

gitu..  dari pada berantem terus, ya udah terus dibuang..  

nha terus aku jalan sampai simpang lima, aku kan kadang 

kayak sering nulis dibuku gitu .. jadi pas itu aku kayak 

melampiaskan perasaanku kayak nulis gitu lho.. karena 

pas itu aku di luar rumah jadinya aku nulis di hp.. ya udah 

mungkin kalau aku melampiaskan sesuatu nya kayak 
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Respon Perilaku 

subyek mencari 

aktivitas lain saat 

setelah kehilangan  
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nulis dimana gitu di buku gitu misalnya… yang biasanya 

sering tak buat nulis.. terus aku ditelepon sama bapak, 

akhirnya aku dijemput sama bapakku, soalnya itu udah 

malem udah jam 7 an kira-kira, jadi misal kalau aku lagi 

stress gitu banyak pikiran, aku seringnya jalan gitu biar 

bisa nenangin diriku sendiri gitu.. biar lebih plong, lebih 

bisa menghela nafas juga…  

 

Verba Tim Subyek 3 

Wawancara II : 23 Oktober 2017, Pukul (16.35-17.15) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Waktu dulu kamu setelah 

kehilangan kelima kucingmu 

atau yang kucingmu mati itu, 

kamu sempet merasa ada 

perasaan tidak berarti gitu 

Engga kok.. rasanya emang cuman sedih banget aja.. 

tapi ya gak sampe terpuruk banget gitu..  

 

RS2 Respon Spiritual 

timbul perasaan 

tidak berarti dalam 

hidup subyek 
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atau nggak? 

Oo ya trus kamu sempet 

menggunakan obat-obatan 

gitu buat kayak ngilangin 

stress mu gitu atau sedih mu 

gitu..? 

Kalo kayak gitu nggak sih, paling aku cuman minum 

obat pusing aja biasa kalo aku sampe bener-bener 

pusing pas itu.. soalnya aku juga masih ada kegiatan 

kuliah. Jadinya kalo pusing gitu terus kan 

mengganggu..  

RL3 Respon Perilaku 

penggunaan obat-

obatan pada 

subyek 

Lalu keadaan emosimu 

sewaktu abis kamu 

kehilangan kucingmu itu 

gimana? 

Ya yang jelas sih aku sedih itu pasti, aku masih 

kepikiran gitu terus dan ya stress juga sampe nangis-

nangis gitu..  

RE4 Respon Emosi 

keadaan emosi 

subyek setelah 

kehilangan  
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Verba Tim Triangulasi subyek 1 

Wawancara I : 17 Oktober 2017, Pukul (18.00-18.45) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

ee.. Tante mau tanya.. waktu 

dulu SA waktu kehilangan 

Sasa itu sampai kayak gimana 

tante? Bisa ceritakan sedikit 

tante? 

Yaa.. waktu dulu dia bener-bener kayak kehilangan 

gitu lho. Trus.. ya udah intine itu.. trus cuman  kayak 

kebayang-kebayang gitu..  

  

Lalu, SA sering bicarain sasa 

gitu nggak tante? 

Heem… iya bener.. pas pertama dia lihat foto-fotonya 

sasa lagi seperti itu. waktu dia sehat, waktu dia 

mainan, trus waktu dia.. apa pas yaa.. pas mainan apa 

gitu .. pas guyon-guyon.. bareng-bareng.. 

Kadang waktu tak jak jalan-jalan gitu.. 

  

Sering nangis gitu nggak 

tante? Maksud e tiba-tiba 

nangis gitu.. ? 

Ndak –ndak.. cuman kalo pas membicarakan gitu, 

kayak mbrebes gitu lho.. kayak berkaca-kaca.. gitu.. 
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Trus, kayak pernah SA kayak 

ngerasa bersalah gitu tante? 

Kayak : harus e dulu dibawa 

dokter lebih cepet gitu.. 

Oo kalo itu nggak.. ya kita kan sudah usaha ya.. udah 

usaha  semaksimal mungkin kan.. tinggal dokter .. 

dan sudah tak bawa ke beberapa dokter.. kan itu 

berarti kita sudah ada usaha.. untuk itu..  

Nhaa itu.. kan dia juga sakitnya tu gag cuman sakit 

biasane gitu.. gag sekedar cuman flu atau diare gitu..  

  

Kira-kira SA sedih sampai 

berapa lama tante? 

Lamaa jugaa kok.. orang sampai sekarang mesti 

masih sedih kalo keinget terus gitu..  

Nhaa apalagi ne dia sering memori berapa bulan yang 

lalu gitu kayak di Facebook gitu.. trus tak upload gitu 

to.. jadine dia keinget-inget gitu.. 

 

  

Kalo waku dulu SA sampai 

lesu, ngaruh ke aktivitasnya 

juga gitu nggak tante? 

Iya sih.. soale dulu pas di Jogja dia cerita abis kuliah 

dia langsung kayak drop gitu pikiran.. jadi kayak 

orang bingung gitu..  

Ya dia sempet gag bisa move on gitu..  
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Verba Tim  Triangulasi Subyek 2 

Wawancara I : 20 Oktober 2017, Pukul (13.00-14.00) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Bu, dulu waktu SP kehilangan 

kucing itu gimana? Bisa 

diceritakan sedikit tentang SP 

bu? 

Waktu dulu itu, mas SP itu sedih.. kucing e di cari 

nggak ketemu-ketemu.., dia itu sampe nggak makan 

lho..  

Iya mas SP nya nggak mau makan.. 

Sampe nangis sampe 3 hari nan penuh itu dia nangis, 

marah-marah juga nggak terima..  

Sedih terus.. 

Iyaa.. yo nggak terima orang itu kesayangan e kok.. 

  

Dulu kira-kira peristiwa nya 

seperti gimana ya bu? Bisa di 

ceritakan sedikit? 

Ya.. pas dulu itu, kucing e dikasih makan.. pas itu 

sebelum e di kandang tapi dikasih makan jadine di 

luar to.. la trus malah lari kucing e.. terus hilang to.. 

terus ketemu lagi.. tapi ditembak orang.. bolong di 
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sini e itu.. 

Terus diobati udah sembuh terus hilang lagi.. 

Terus.. mas SP.. sampai 

marah-marah gitu nggak?  

Yaa… sedih banget gitu.. kalo marah banget nggak.. 

cuman ya ne marah e itu nggak terima banget sama 

orang yang nembak itu..  

 

  

Terus, sampe sekarang masih 

kepikiran gitu nggak bu? 

Iyaa… wong itu kesayangan e kok udah besar.. dah 

dirawat dari kecil sama dia.. 

  

Lalu, kehilangan kucing nya 

mas SP itu cuman sekali atau 

berapa kali bu? 

Dua kali.. ya sama yang kecil itu.. ya hilang juga.. 

anak e kucing itu baru saja hilang..  
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Hmm.. terus misalnya ibu 

baru bahas kucing.. atau 

gimana gitu..  

Kadang mas SP masih 

ngomongin kucing nya gitu? 

Iya masih.. 

Heem masih keinget inget gitu.. 

 

  

Lalu waktu sedih-sedih gitu, 

udah bisa merelakan sendiri 

atau gimana? Sampai di lerai-

lerai gitu atau gimana? 

Ya itu.. temen e.. udah to Son.. nggak usah dipikirke 

orang masih ada kucing lain… diikhlaske aja.. kayak 

gitu..  
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Verba Tim Triangulasi Subyek 3 

Wawancara I : 18 Oktober 2017, Pukul (17.15-18.00) 

Pertanyaan Data Kode Tema 

Nha.. dulu tu waktu RA 

kehilangan kucing itu kamu 

tau nggak? 

Ya tau to ya..   

Nha.. terus bisa ceritain 

sedikit waktu RA kehilangan 

kucing itu.? 

Yaa pokok pas itu baru TRP sih..dia tu telepon aku 

terus.. terus dia tiba-tiba tu dia nangis-nangis.. la aku 

tu bingung kenapa.. 

Ternyata kucing e itu mati..  

Terus aku tu juga bingung mau ngomong apa.. soale 

aku juga nggak kehilangan kucing kayak dia nggak 

pernah ngerti gitu lho.. ngga pernah melihara hewan 

juga.. jadi ne y awes.. dia cerita panjang lebar tentang 

hewan e itu.. 

Katane itu ditabrak kucing e.. 

  



 
 

204 
 

Nha dia tu kayak gitu.. sekali 

atau berkali-kali sampai 

nangis-nangis e itu..? 

 

Nhaa  kalo kehilangan tu setauku dua kali.. terus.. 

kalo chat itu atau cerita dia tu berkali-kali pasti cerita 

tentang kucing e.. kalo kucing e sakit atau gimana 

gitu mesti ceritane ke aku. 

  

Nha waktu dia kuliah, atau 

dia ada kegiatan gitu.. dia 

mesti cerita-cerita gitu nggak 

tentang kayak kepikiran terus 

sama kucing e gitu.. atau 

mungkin sama temen lain 

juga gitu? 

Ne ketemu itu mesti cerita-cerita gitu.. tentang 

kucing-kucing gitu..  

  

Terus waktu dia tu kehilangan 

kucing e itu.. dia nangis e 

sampai yang kayak gimana? 

Mungkin kayak nggak terima 

atau gimana gitu? 

Yaa nangis gitu.. dia sampe  nangis banget apa-apa 

diceritake gitu sedetail-detail e.. dan lama banget kalo 

misal telepon aku gitu..  
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Terus, sampe sekarang RA 

masih teringet gitu.. atau 

masih sedih gitu? 

Kadang sih masih kayak gitu.. apalagi kalo pas 

ngomongke tentang hewan, dia mesti bahas kucing e 

dia.. terus tiba-tiba isa sedih sendiri, kayak mau 

nangis gitu keinget masih an.. 

  

Sedih gitu yaa? Iya.. sedih keinget kucing gitu terus..   

Terus, yang dilakuin RA pas 

setelah dia kehilangan tu 

gimana? 

Atau kamu kayak nghibur dia 

gitu? 

Yaa ne aku ngomong sih.. “ya udah nanti kan 

kucingnya dateng lagi” dee tu soalnya kayak rumah e 

tu banyak kucing e gitu lho.. kucing e sing liar-liar 

gitu.. jadine ne mesti kalo dia liat kucing, dia kasian 

gitu pasti diambil dirawat gitu.. jadi ya wes lah.. 

paling dia nunggu bapaknya.. bapaknya 

penenangnya..  

  

Nha sama ibunya, mas sama 

adiknya itu.. memang nggak 

suka kucing gitu? 

Pokok e setauku bapaknya aja yang seneng kucing 

sama kayak dia.. kalo ibu nya sama saudaranya nggak 

suka semua..  
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Terus, waktu kehilangan tu 

dia nangis e sampe berhari-

hari gitu nggak? 

Iya nggak sampe gitu banget sebener e.. kalo sama 

aku nangis pas waktu dia kehilangan itu.. sampe sing 

bener-bener nangis kayak kehilangan orang gitu… 

  

Kalo pas ketemu gitu, masih 

sering ngomongin kucing e 

gitu? 

Masih sih sempet dia tau-tau bisa mbahas kucing e 

sendiri gitu terus ya sedih gitu.. 

 

  

Terus, tentang rela atau nggak 

gitu pernah cerita nggak? 

Oo kalo itu setauku dia masih nggak terima.. cuman 

ne sekarang tak liat udah rela gitu.. sing pasti dia 

sedih banget gitu…  
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