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ABSTRAK 

Suprihatin, Adina Fitria. 2013. Grief pada Remaja Akibat Kematian Orangtua 

secara Mendadak. Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Dr. Sri Maryati Deliana, M. 

Si., dan Rulita Hendriyani, S. Psi., M. Si., Kata Kunci: Grief, Remaja, Kematian 

Orangtua. 

Kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. 

Kematian seseorang tidak hanya melibatkan orang yang meninggal tapi juga 

berdampak bagi orang yang ditinggalkan. Kematian orang terdekat merupakan 

kehilangan paling menyakitkan yang dialami seseorang. Kematian orangtua 

adalah perubahan hidup yang menimbulkan stres dan sedih, kesedihan tersebut 

akan menimbulkan rasa grief. Grief merupakan rasa duka yang dialami idividu 

karena kehilangan orang yang dicintainya akibat kematian. Seseorang yang 

kehilangan orangtuanya pada usia remaja akan mengalami masalah emosi seperti: 

kehilangan, kesedihan, kesepian dan kurang kasih sayang. Peristiwa kematian 

bagi remaja akan lebih buruk lagi apabila kematian tersebut terjadi secara 

mendadak karena mereka tidak memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi 

kehilangan orang yang dekat dengan mereka. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana gambaran grief pada remaja, perkembangan grief dan 

faktor yang menyebabkan grief pada remaja akibat kematian orangtua secara 

mendadak. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, hal 

ini dilakukan karena peneliti ingin mengungkapkan hal-hal yang lebih mendalam 

dan detail yang tidak dapat diungkap oleh metode lain.  

Pada hasil penelitian grief yang muncul dapat dilihat dalam proses 

perkembangan grief yang dilalui oleh subjek yaitu pada tahap inisial respon reaksi 

yang muncul adalah shock, kehilangan, kecemasan, dan kekhawatiran. Pada tahap 

intermediate reaksi yang muncul adalah kemarahan, kesepian dan kerinduan, 

sedangkan pada tahap recovery reaksi yang muncul adalah kehidupan subjek 

sudah kembali normal. Adapun faktor yang menyebabkan grief yang dialami oleh 

subjek yaitu hubungan subjek dengan almarhum, kepribadian, usia, jenis kelamin 

orang yang ditinggalkan, proses kematian, dukungan dari orang-orang terdekat 

dan posisi subjek dalam keluarga. Faktor penyebab lainnya yaitu kelekatan atau 

attachment semakin subjek memiliki ikatan yang kuat dengan almarhum, waktu 

yang dibutuhkan untuk melalui grief akan semakin lama. 
 

 



viii 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 .....................................................................................................................................   Hal 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i 

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................. ii 

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................................. iv 

PRAKATA ....................................................................................................................... v 

ABSTRAK ..................................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................. viii 

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xv 

BAB 

1 PENDAHULUAN......................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................................... 10 

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 10 

1.4 Manfaat .................................................................................................................... 10 



ix 
 

1.4.1 Manfaat Teoritis .................................................................................................... 10 

1.4.2 Manfaat Praktis ..................................................................................................... 11 

BAB  

2 PERSPEKTIF TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA .................................................... 12 

2.1 Grief ......................................................................................................................... 12 

2.1.1 Definisi Grief  ....................................................................................................... 12 

2.1.2 Fase-fase Grief  ..................................................................................................... 13 

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Grief  .............................................................................. 19 

2.2 Kematian .................................................................................................................. 20 

2.2.1 Definisi Kematian ................................................................................................. 20 

2.2.2 Jenis-jenis Kematian ............................................................................................. 21 

2.2.3 Kematian Orangtua ............................................................................................... 25 

2.3 Remaja ..................................................................................................................... 26 

2.3.1 Definisi Remaja ..................................................................................................... 26 

2.3.2 Tugas-tugas Perkembangan Remaja ..................................................................... 29 

2.4 Gambaran Grief Pada Remaja Akibat Kematian Orangtua secara Mendadak ........ 29 

 



x 
 

BAB  

3 METODE PENELITIAN ............................................................................................ 34 

3.1 Metode Penelitian .................................................................................................... 34 

3.2 Unit Analisis ............................................................................................................ 34 

3.3 Subjek Penelitian ...................................................................................................... 36 

3.4 Metode Pengumpulan Data ...................................................................................... 37 

3.4.1 Wawancara (interview) ......................................................................................... 37 

3.5 Metode Analisis Data ............................................................................................... 38 

3.5.1 Reduksi Data ......................................................................................................... 39 

3.5.2 Penyajian Data ...................................................................................................... 39 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan .......................................................................................... 39 

3.6 Keabsahan Data ........................................................................................................ 40 

BAB  

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................................... 43 

4.1 Setting Penelitian ...................................................................................................... 43 

4.2 Proses Penelitian ...................................................................................................... 44 

4.2.1 Pelaksaan Penelitian .............................................................................................. 44 



xi 
 

4.2.2 Kendala dalam Penelitian ...................................................................................... 46 

4.2.3 Koding ................................................................................................................... 47 

4.3 Temuan Penelitian .................................................................................................... 48 

4.3.1 Profil Subjek Utama dan Penunjang ..................................................................... 49 

4.3.2 Temuan Pada Subjek Utama Satu ......................................................................... 49 

4.3.3 Temuan Pada Subjek Sekunder Satu..................................................................... 65 

4.3.4 Temuan Pada Subjek Sekunder Dua ..................................................................... 67 

4.3.5 Temuan Pada Subjek Utama Dua ......................................................................... 69 

4.3.6 Temuan Pada Subjek Sekunder Tiga .................................................................... 83 

4.3.7 Temuan Pada Subjek Sekunder Empat ................................................................. 84 

4.4 Analisis Data ............................................................................................................ 86 

4.4.1 Faktor-faktor Grief pada Subjek Utama Satu........................................................ 86 

4.4.1.1 Hubungan Subjek dengan Almarhum ................................................................ 87 

4.4.1.2 Kepribadian, Usia dan Jenis Kelamin Orang yang Ditinggalkan ...................... 87 

4.4.1.3 Proses Kematian ................................................................................................. 88 

4.4.1.4 Posisi Orang yang Ditinggalkan dalam Keluarga .............................................. 88 

4.4.1.5 Dukungan dari Orang-orang Terdekat  .............................................................. 89 



xii 
 

 

4.4.2 Fase-fase Grief pada Subjek Utama Satu .............................................................. 89 

4.4.2.1 Tahap Inisial Respon .......................................................................................... 89 

4.4.2.2 Tahap Intermediate ............................................................................................ 91 

4.4.2.3 Tahap Recovery .................................................................................................. 93 

4.4.3 Dinamika Grief Subjek Utama Satu ...................................................................... 93 

4.4.4 Faktor-faktor Grief pada Subjek Utama Dua ........................................................ 95 

4.4.4.1 Hubungan Subjek dengan Almarhum ................................................................ 95 

4.4.4.2 Kepribadian, Usia dan Jenis Kelamin Orang yang Ditinggalkan ...................... 96 

4.4.4.3 Proses Kematian ................................................................................................. 97 

4.4.4.4 Dukungan dari Orang-orang Terdekat ............................................................... 98 

4.4.1.5 Posisi Orang yang Ditinggalkan dalam Keluarga  ............................................. 98 

4.4.5. Fase-fase Grief pada Subjek Utama Dua ............................................................. 99 

4.4.5.1 Tahap Inisial Respon .......................................................................................... 99 

4.4.5.2 Tahap Intermediate .......................................................................................... 100 

4.4.5.3 Tahap Recovery ................................................................................................ 102 

4.4.6 Dinamika Grief Subjek Utama Dua .................................................................... 103 



xiii 
 

4.5. Kelemahan Penelitian ........................................................................................... 105 

BAB  

5. PENUTUP ................................................................................................................ 106 

5.1 Simpulan ................................................................................................................ 106 

5.2 Saran ....................................................................................................................... 107 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Unit Analisis Penelitian Grief pada Remaja .................................................. 35 

Tabel 4.1 Koding ............................................................................................................ 48 

Tabel 4.2 Profil Subjek Utama ....................................................................................... 48 

Tabel 4.3 Profil Subjek Sekunder .................................................................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan. 

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia suatu saat pasti akan mengalami 

kematian. Kata kematian di telinga seseorang akan terdengar menakutkan, hal 

ini karena dengan kematian berarti seseorang akan kehilangan orang lain 

yang ada di sekitarnya untuk selamanya, misalnya kematian orang tua, 

keluarga, teman, dan pasangan.  

Peristiwa kematian bukan hanya melibatkan seseorang yang 

meninggal dunia tapi juga berdampak bagi orang terdekat yang ditinggalkan. 

Menjadi seseorang yang ditinggalkan dan mengalami penderitaan akibat dari 

kehilangan seseorang yang dekat adalah suatu kondisi yang sangat 

menyedihkan. Setiap orang yang meninggal akan disertai dengan adanya 

orang lain yang ditinggalkan, untuk setiap orang tua yang meninggal akan ada 

anak-anak yang ditinggalkan. Kematian dari seseorang yang kita kenal 

apalagi yang sangat kita cintai, orang yang dikasihi, dan dekat dengan kita, 

maka akan ada masa dimana kita akan meratapi kepergian mereka dan 

merasakan kesedihan yang mendalam, hal tersebut akan sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan kita selanjutnya. Kita juga merasa sangat kehilangan, 

tidak bahagia, dan kurang dapat menjalani kehidupan dengan baik.  



 

 
 

2 

Ketiadaan orangtua karena kematian adalah perubahan hidup yang 

menimbulkan stres menurut Holmes & Rahe (dikutip oleh Weiten dalam 

Yuliawati, 2007) dan menuntut individu berespon dalam melakukan 

penyesuaikan diri. Terdapat beberapa respon terhadap stres menurut Weiten, 

1997  bentuk respon subyek terhadap stres berupa respon emosional berupa 

rasa duka (grief) dan respon perilaku yang berbentuk perilaku agresi (dalam 

Yuliawati,  2007). 

Setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap peristiwa 

kematian. Di fase awal orang yang ditinggalkan akan merasa terkejut, tidak 

percaya dan lumpuh, sering menangis atau mudah marah (Santrock 2004: 

272). Suatu peristiwa kematian diawali dengan bereavement, yaitu suatu 

kehilangan karena kematian seseorang yang dirasakan dekat dengan yang 

sedang berduka dan proses penyesuaian diri kepada kehilangan (Papalia  

2008: 956). Seseorang yang mengalami bereavement wajar apabila ia 

mengalami grief. Menurut Papalia, dkk  (2008: G7) grief adalah respon 

emosional yang dialami pada fase awal berduka. Menurut Yuliawati dalam 

(Yuliawati, 2007) sebagian besar remaja yang mengalami ketiadaan ayah 

pada usia 11 tahun sampai dengan 15 tahun (usia remaja) justru mengalami 

masalah emosi (merasa kesepian, merasa kesedihan, serta merasa kurang 

diperhatikan). Peristiwa kematian bagi remaja akan lebih buruk lagi jika 

peristiwa kematian secara tiba-tiba atau mendadak dan tak terpikirkan oleh 

mereka. Peristiwa kematian mendadak atau tidak diharapkan akan benar-

benar mengejutkan bagi orang yang ditinggalkan, karena mereka tidak 
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memiliki kesempatan untuk menyiapkan diri secara psikologis untuk 

menghadapi kehilangan karena kematian orang yang dekat dengan dirinya. 

Orangtua merupakan orang yang paling dekat dengan dengan anak, 

hangatnya sebuah keluarga akan membuat kedekatan yang terjalin antara 

anak dan orangtua, dan kedekatan itu akan membuat anak menjadi merasa 

aman dan nyaman, ketika seorang remaja dihadapkan pada suatu peristiwa 

yang tidak diinginkan dalam hidupnya pasti akan terasa berat menerimanya, 

seperti peristiwa kematian yang dapat memisahkan hubungan komunikasi 

antara anak dengan orangtua, peristiwa tersebut sulit untuk diterima oleh 

siapapun karena tidak ada satu orangpun yang benar-benar siap ketika harus 

kehilangan orang yang dicintainya. 

Masa itu adalah masa yang sulit. Orang yang ditinggal sering merasa 

bahwa pengalamannya unik, tak seorang pun menanggung kehilangan seperti 

yang dideritanya. Berangsur-angsur melalui proses waktu, biasanya orang 

akan pulih ke keadaan semula. Tetapi orang-orang tertentu terus mengalami 

kedukaan berkepanjangan.  

Pada awal masa hidup anak kehilangan ibu jauh lebih merusak 

daripada kehilangan ayah (Santrock 2004: 216). Alasannya ialah bahwa 

pengasuhan anak kecil dalam hal ini harus dialihkan kepada sanak saudara 

atau pembantu rumah tangga  yang menggunakan cara mendidik anak yang 

mungkin berbeda dari yang digunakan ibu, dan mereka, jarang dapat memberi 

anak perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya ia peroleh dari ibu. 

Sedangkan dengan bertambahnya usia, kehilangan ayah sering lebih serius 
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daripada kehilangan ibu, terutama bagi anak laki-laki (Santrock 2004: 216). 

Bagi anak laki-laki yang lebih besar, kehilangan ayah berarti bahwa mereka 

tidak mempunyai sumber indetifikasi sebagaimana teman mereka dan mereka 

tidak senang tunduk pada wanita dirumah sebagaimana halnya disekolah. 

Peristiwa itu akan membuat seorang remaja yang mengalaminya 

menjadi shock dan terpukul, juga merasa kehilangan seseorang yang berarti 

dalam kehidupannya, saat mengalami kehilangan orang yang dicintai setiap 

orang akan memberikan reaksi terhadap kehilangan tersebut dengan berbagai 

cara. Salah satu cara yaitu dengan reaksi psikologis seperti merasa kesepian, 

putus asa dan takut. 

Para remaja berduka dengan cara yang kurang lebih sama dengan 

orang dewasa, namun karena pada tingkat pertumbuhan ini para remaja sering 

merasakan emosi yang „naik turun‟, mereka bisa menderita depresi 

karenanya. Remaja bisa merasakan dampak yang sangat besar akibat 

kesedihan yang mereka rasakan setelah putus hubungan, perpisahan orangtua 

atau kematian seseorang yang dekat dengan mereka. Mereka bisa menutup 

diri, tertekan dan mudah marah. Mereka mungkin lebih suka mendapatkan 

dukungan dan menghabiskan waktu bersama kawan-kawan mereka daripada 

dengan keluarga, namun mereka masih perlu merasakan bahwa orangtua tetap 

berada di sana untuk mereka bila mereka perlu bicara. 

Sekitar 90% dari siswa SMP atau siswa SMA telah diketahui yang 

memiliki anggota keluarga atau teman yang telah meninggal, masa berkabung 

remaja menghadirkan krisis kehidupan yang serius pada saat perkembangan 
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yang ditandai dengan transisi yang signifikan menurut Oltjenbruns, 1991 

(dalam C. Ens & Bond, 2005).  Manifestasi umum duka remaja termasuk 

shock, depresi, ketakutan, kesepian, marah, sulit tidur, perubahan dalam 

kebiasaan belajar, perasaan kekosongan, rasa tidak percaya, putus asa, dan 

rasa bersalah menurut Davies, 1995; Oltjenbruns, 1991 (dalam C. Ens & 

Bond, 2005)  serta perasaan kerentanan, takut akan keintiman, dan  

kepedulian yang berlebihan terhadap orang lain menurut Fanos & Nickerson, 

1991 (dalam C. Ens & Bond, 2005). 

Anak-anak muda seringkali menunjukkan kesedihan dengan 

bertingkah menunjukkan sikap marah untuk menutupi apa yang mereka 

rasakan di dasar hati mereka. Ada yang pada akhirnya menggunakan obat-

obatan atau alkohol, kebut-kebutan atau melakukan hal-hal yang berbahaya. 

Anak-anak muda ini memerlukan banyak dukungan. Anak yang lain merasa 

perlu untuk melakukan sesuatu yang aktif dan berisik seperti berlari, menari 

dengan musik yang disetel dengan suara keras, atau berolahraga bersama 

teman-teman mereka agar dapat menghadapi perasaan mereka yang sangat 

kuat. Tapi anak lain mencari ketenangan dengan bermusik, menulis puisi, 

berjalan sendirian atau berada di tempat yang sunyi untuk memahami rasa 

duka yang mereka rasakan. 

Bila anak yang masih remaja menghadapi kehilangan besar seperti 

kematian seorang kawan, orang tua atau kakek-nenek yang dekat dengan 

mereka, mereka akan sangat terbantu bila diberi tugas untuk melakukan 
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sesuatu di acara pemakaman atau bila mereka bisa melakukan sesuatu yang 

spesial untuk mengenang orang tersebut. 

Masa remaja adalah masa kritis sebab ia akan menginjak ke masa 

dewasa. Remaja berada dalam masa peralihan. Dalam masa peralihan itu pula 

remaja sedang mencari identitasnya. Dalam proses perkembangan yang serba 

sulit dan masa-masa membingungkan dirinya, remaja membutuhkan 

pengertian dan bantuan dari orang yang dicintai dan dekat dengannya 

terutama orang tua atau keluarganya. Seperti yang telah disebutkan diatas 

bahwa fungsi keluarga adalah memberi pengayoman sehingga menjamin rasa 

aman maka dalam masa kritisnya remaja sungguh-sungguh membutuhkan 

realisasi fungsi tersebut. Sebab dalam masa yang kritis seseorang kehilangan 

pegangan yang memadai dan pedoman hidupnya. Masa kritis diwarnai oleh 

konflik-konflik internal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, cita-

cita dan kemauan yang tinggi tetapi sukar ia kerjakan sehingga ia frustasi dan 

sebagainya.  

Kematian mendadak dapat dijelaskan sebagai kematian yang terjadi 

secara tiba-tiba, misalnya karena kegagalan fungsi jantung pada seseorang 

yang terlihat sehat, kecelakaan, dan dibunuh. Kematian yang secara 

mendadak atau tidak diharapkan akan benar-benar mengejutkan bagi orang 

yang ditinggalkan, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk 

menyiapkan diri secara psikologis untuk menghadapi kehilangan karena 

kematian orang yang dekat dengannya.  
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Intensitas grief pada tiap individu berbeda dan dapat berlangsung 

selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Grief dapat dilalui oleh 

seseorang dengan beberapa tahapan, yang pertama tahap shock dan tidak 

percaya, kedua, tahap asik dengan kenangan mereka yang meninggal, ketiga, 

tahap resolusi dalam Papalia (2008: 959). Walaupun pola penyelesaian duka 

yang dideskriptifkan merupakan sesuatu yang umum, berduka tidak harus 

mengikuti jalur dari shock ke resolusi. 

Kematian orangtua merupakan peristiwa penting bagi setiap orang 

karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Kematian orangtua dapat 

berdampak besar bagi perkembangan remaja, karena didalam keluarga, 

remaja mendapatkan kehangatan dan rasa aman serta bimbingan dari 

orangtua. Bagi seorang remaja baik putra maupun putri pasti memiliki rasa 

kehilangan, tetapi dalam meluapkan dan mengekspresikan perasaannya 

berbeda, untuk remaja putra biasanya memiliki perasaan kehilangan yang 

cukup sulit untuk diungkapkan, lebih pada menahan dan memendam 

perasaannya tersebut sedangkan pada remaja putri cenderung lebih memiliki 

perasaan yang sensitif dan lebih peka, lebih menunjukkan kesedihan dan rasa 

kehilangannya. 

Kubler-Ross dalam Santrock (2004 : 237) mengemukakan bahwa 

untuk proses adaptasi pria yang mengalami grief akan lebih lama dibanding 

dengan wanita, karena wanita secara umum sudah terbiasa tinggal dan hidup 

sendiri. 
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Remaja yang mengalami peristiwa kematian orang tua secara 

mendadak mengakibatkan beberapa reaksi kedukaan seperti shock, marah, 

guilt, menarik diri, atau bahkan tindakan bunuh diri dapat disebabkan oleh 

ketidakmatangan dalam memahami dan menangani kematian, faktor budaya, 

dan kurangnya pengalaman pada remaja menurut Wadsworth (1984: 543) . 

Selain itu, remaja merasa tidak tahu arah dan tujuan hidupnya karena dia 

kehilangan panutan hidup. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan 

untuk mengatasi rasa kehilangannya tersebut.  

Di lapangan penulis menemui teman dari subjek NK yang mengalami 

grief setelah orangtuanya meninggal secara mendadak karena kecelakaan, 

yaitu MH. MH menuturkan bahwa sikap dan perilaku NK berubah semenjak 

kematian orangtuanya. Sebelum orangtua NK meninggal NK merupakan 

anak yang ramah dan ceria. Semua berubah ketika orangtua NK meninggal, 

orangtuanya meninggal secara mendadak. NK sangat terpukul dengan 

kematian orangtuanya yang secara tiba-tiba dan tragis, kedua orangtua NK 

meninggal karena kecelakaan, motor yang ditumpangi kedua orangtua subjek 

bertabrakan dengan truk, hal tersebut membuat NK shock. Semenjak kejadian 

itu NK menjadi anak yang pendiam dan lebih tertutup dengan orang baru. NK 

sendiri menuturkan bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa ayah dan 

ibunya akan meninggalkan dia dengan cara yang tragis. Ketika orangtuanya 

meninggal, dia merasa kehilangan bagian dari dirinya. NK merasa tidak utuh 

dan segala sesuatu tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah 

kepergian orangtuanya, NK masih sering menangis, bayangan tentang 
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orangtuanya masih sering muncul dan NK berharap bisa bertemu dengan 

kedua orangtuanya. Peristiwa kematian ayah dan ibunya membuat dia trauma, 

NK merasa ketakutan setiap kali di rumahnya ramai banyak orang seperti 

acara pengajian. Ketakutan tersebut masih dirasakan NK sampai sekarang.   

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa peristiwa 

kematian dapat menyebabkan grief, grief dapat dialami oleh siapa saja 

termasuk remaja. Grief yang dialami oleh remaja tidak boleh dibiarkan 

berlarut-larut karena grief yang berkepanjangan dapat menimbulkan stress 

bahkan depresi sehingga remaja tidak dapat melanjutkan tugas 

perkembangannya, terutama perkembangan emosional dan sosial mereka 

sehingga sedikit banyak memiliki andil dalam setiap perilaku mereka. Ada 

bermacam-macam tugas perkembangan pada remaja. Salah satu tugas 

perkembangan remaja menurut Hurlock (1980: 10) ialah mampu mencapai 

kemandirian emosional dimana remaja mampu menyelesaikan konflik dalam 

dirinya dan bisa menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan dari orangtua yang 

biasanya menjadi panutan. 

Oleh karena itu pembahasan tentang grief pada remaja menarik untuk 

diteliti, karena dimasa remajanya, seorang remaja membutuhkan kasih 

sayang, perhatian dan kehangatan dari orangtua, mereka akan bangga adanya 

seseorang yang mereka kagumi dalam kehidupannya seperti sosok orangtua, 

tetapi disaat itulah dimasa remajanya mereka kehilangan sosok yang mereka 

kagumi karena peristiwa kematian.  
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Masalah kematian orangtua pada remaja merupakan masalah penting 

yang dapat diangkat menjadi penelitian, tujuannya agar dapat dicari suatu 

cara agar seorang remaja dapat melewati tahapan grief dengan baik dan tidak 

memakan waktu yang panjang.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: bagaimana gambaran grief pada remaja yang mengalami 

kematian orangtua secara mendadak, faktor apa saja yang menyebabkan grief 

dan bagaimana proses perkembangan grief yang dialami oleh remaja? 

1.3. Tujuan  

Secara umum tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana gambaran 

grief pada remaja yang mengalami kematian orangtua secara mendadak, 

melihat faktor apa yang menyebabkan grief dan untuk melihat proses 

perkembangan grief yang dialami remaja. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang 

psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan klinis yang berkaitan 

dengan grief pada remaja akibat kematian orangtua secara mendadak. 

b) Penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar atau pijakan bagi penelitian 

yang senada di masa yang akan datang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara 

mendalam tentang grief pada remaja akibat kematian orangtua secara 

mendadak. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 

informasi bagi para remaja yang mengalami kasus kematian orangtua atau 

masyarakat yang memiliki kerabat yang memiliki kasus yang sama agar 

dapat menyelesaikan grief yang dialami dan kembali pada kehidupan yang 

normal. 
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BAB 2 

PERSPEKTIF TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Grief 

2.1.1 Definisi Grief 

Konsep grief telah seringkali dibahas pada berbagai literatur yang 

berhubungan dengan berbagai peristiwa kehilangan dalam hidup seseorang, 

seperti kematian dan pemutusan ikatan emosional yang penting. Menurut 

Santrock (2004: 272) dukacita (grief) adalah kelumpuhan emosional, tidak 

percaya, kecemasan akan berpisah, putus asa, sedih, dan kesepian yang 

menyertai disaat kita kehilangan orang yang kita cintai.  

Duka menurut Papalia, dkk (2008: 957) ialah kehilangan, karena 

kematian seseorang yang dirasakan dekat dengan yang sedang berduka dan 

proses penyesuaian diri kepada kehilangan. Kehilangan sering kali membawa 

perubahan dalam status dan peran. Hal itu serupa dengan yang dikemukakan 

oleh Stewart, dkk (1988: 605) bahwa grief merupakan perasaan sedih ketika 

orang yang dicintai meninggal. Menurut Parkes and Weiss, 1983 (dalam 

Stewart, dkk, 1988: 605) dukacita merupakan trauma paling berat yang 

pernah dirasakan oleh kebanyakan orang. 

Dari definisi-definisi diatas maka grief dapat diartikan sebagai respon 

emosional terhadap kehilangan seseorang melalui kematian merupakan 

penderitaan emosional yang kuat serta mendalam dan dapat diekspresikan 
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dengan berbagai cara. Kehilangan tersebut dapat terjadi pada seseorang yang 

dicintai atau memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang yang 

ditinggalkan. 

2.1.2 Fase-fase Grief 

Satu pandangan menyebutkan bahwa kita akan melewati 3 fase duka 

cita setelah kita kehilangan seseorang yang kita cintai: shock, putus asa, dan 

pulih kembali menurut Averill 1968 (dalam Santrock, 2004: 272). 

Berdasarkan J. T. Brown & Stoudemire, 1983; R. Schulz, 1978 (dalam 

Papalia, dkk 2008: 957) proses penyelesaian duka (grief work), penyelesaian 

masalah psikologis yang dihubungkan dengan duka, biasanya mengikuti jalur 

berikut-walaupun, sebagaimana tahap Kubler-Ross (dalam Santrock, 2004: 

272), tahapan tersebut dapat bervariasi. Papalia (2008: 957) mengemukakan 

bahwa tiga tahap yang dapat dilalui seseorang sehubungan dengan grief yang 

dialaminya, yaitu:  

2.1.2.1 Shock dan tidak percaya. 

Setelah peristiwa kematian terjadi, seseorang yang ditinggalkan akan 

mengalami kehilangan dan kebingungan. Ketika ia menyadari bahwa ia telah 

ditinggalkan, ia akan mengalami perasaan sedih yang meluap-luap serta 

berkali-kali menangis. Tahap ini berlangsung selama beberapa minggu, 

terutama setelah kematian yang tiba-tiba atau tidak diharapkan. 
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2.1.2.2 Asik dengan kenangan mereka yang meninggal 

Pada tahap ini, seseorang yang ditinggalkan berusaha menerima 

kematian yang terjadi namun tetap tidak bisa menerima dengan sepenuhnya. 

Tahap ini berlangsung selama enam bulan atau lebih.  

2.1.2.3 Resolusi 

Tahap ini muncul ketika seseorang yang berduka mulai mencurahkan 

kembali perhatiannya pada aktivitas sehari-hari. Kenangan akan seseorang 

yang telah meninggal menimbulkan perasaan cinta yang bertabur duka, 

ketimbang sakit yang amat sangat dan rasa memiliki.   

Walaupun pola penyelesaian duka yang dideskripsikan merupakan 

sesuatu yang umum, berduka tidak harus mengikuti jalur dari shock ke 

resolusi.  

Tokoh lain yang membahas tahapan grief yaitu Glick, dkk (dalam 

Lemme, 1995: 201), tahap tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: 

2.1.2.1 Tahap inisial respon 

Tahap pertama ini dimulai ketika peristiwa kematian terjadi dan 

selama masa pemakaman dan ritual-ritual lain dalam melepas kematian orang 

yang disayangi. Reaksi awal terhadap kematian orang yang disayangi pada 

tahap ini meliputi shock atau kaget dan mengalami perasaan tidak percaya. 

Seseorang yang ditinggalakan akan merasa mati rasa, bingung, merasa 

kosong, hampa, dan mengalami disorientasi atau tidak dapat menentukan 

arah. Perasaan-perasaan yang muncul sebagai reaksi awal tersebut berfungsi 

sebagai perisai yang melindungi orang yang ditinggalkan dari rasa kehilangan 



 

 
 

15 

serta memberi jalan bagi perasaan duka yang mendalam untuk beberapa hari 

kedepan. Perasaan tersebut diekspresikan melalui menangis dalam periode 

yang panjang dan bersamaan dengan itu orang yang ditinggalkan merasa 

ketakutan dan mengalami generalized anxiety. Symptom fisiologis yang 

terjadi meliputi: perasaan kosong pada bagian perut, nafas menjadi pendek, 

merasa “ketat” (seperti tercekik) pada tenggorokan dan menghilangnya otot-

otot, kehilangan nafsu makan, dan tidak mampu untuk tidur juga merupakan 

hal yang umum. Simtom-simtom tersebut akan berkurang frekuensi dan 

intensitasnya seiring dengan berjalannya waktu dan berubah menjadi kondisi 

lain pada tahap berikutnya. 

2.1.2.2 Tahap intermediate 

Tahapan ini adalah lanjutan dari beberapa kondisi pada tahap 

sebelumnya dan timbul beberapa kondisi baru yang merupakan lanjutan atas 

reaksi kondisi sebelumnya. Kemarahan, perasaan bersalah, kerinduan, dan 

perasaan kesepian merupakan emosi-emosi yang umum terjadi pada tahapan 

ini. Ketiga perilaku tersebut adalah mengulangi secara terus-menerus cerita 

tentang bagaimana kematian orang yang disayangi terjadi dan andai saja 

peristiwa tersebut bisa dicegah, melakukan pencarian makna dari kematian 

yang terjadi dan masih terus mencari mendiang orang yang disayangi. 

Seseorang yang ditinggalkan akan merasakan dengan kuat adanya kehadiran 

mendiang orang yang disayangi dan mengalami halusinasi (seolah-olah 

melihat atau mendengar mendiang). Perilaku-perilaku ini akan berkurang 

seiring dengan berjalannya waktu. 



 

 
 

16 

 

2.1.2.3 Tahap recovery 

Pada tahap ini, pola tidur dan makan sudah kembali normal dan orang 

yang ditinggalkan mulai dapat melihat masa depan dan bahkan sudah dapat 

memulai hubungan yang baru. Pada tahap ini perilaku yang muncul yaitu 

sudah dapat mengakui kehilangan yang terjadi, berusaha melalui kekacauan 

yang emosional, menyesuaikan dengan lingkungan tanpa kehadiran orang 

yang telah tiada dan melepaskan ikatan dengan orang yang telah tiada. 

Untuk lebih memperjelas penjelasan mengenai tahapan grief dari 

Glick, dkk (dalam Lemme, 1995: 201), penulis menyusun tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 

Tabel Tahapan Grief 

Tahapan Keterangan Kondisi yang dialami 

Inisial 

Respon 

Dimulai ketika peristiwa 

kematian terjadi dan selama 

masa pemakaman dan ritual-

ritual lain dalam melepas 

kematian orang yang disayangi 

- Shock 

- Merasa tidak percaya 

- Mati rasa 

- Kebingungan  

- Perasaan kekosongan 

- Disorientasi atau tidak dapat 

menentukan arah 

- Menangis dalam periode 

yang panjang 

- Ketakutan 

- Simpton fisiologis: perasaan 

kosong pada perut, nafas 

menjadi pendek, merasa 

ketat pada tenggorokan, 

menghilangnya kekuatan 

pada otot-otot 

- Kehilangan nafsu makan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Tahapan  Keterangan  Kondisi yang Dialami 

Inisial 

Respon 

 - Sulit tidur 

Intermediate  Dimulai ketika urusan-

urusan pasca 

kematian telah 

selesai diurus  

- Kemarahan 

- Perasaan bersalah 

- Kerinduan  

- Perasaan kesepian 

- Mengulangi terus menerus 

cerita bagaimana kematian 

orang yang disayangi 

terjadi dan seandainya saja 

peristiwa tersebut dapat 

dicegah 

- Mencari makna kematian 

- Masih mencari orang yang 

disayangi 

- Merasakan dengan kuat 

kehadiran mendiang orang 

yang disayangi  

- Mengalami halusinasi 

bahwa telah melihat atau 

mendengar mendiang 

orang yang disayangi  

Recovery Pada tahap ini subjek telah 

dapat mengakui 

kematian yang 

terjadi, dapat melalui 

kekacauan 

emosionalnya, 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

tanpa kehadiran 

orang yang telah 

tiada dan dapat 

melepaskan diri 

dengan orang yang 

telah tiada  

- Menemukan makna dari 

peristiwa kematian 

- Pola tidur dan makan telah 

kembali normal 

- Mulai dapat melihat masa 

depan 

- Membuka diri untuk 

hubungan yang baru 

dengan lawan jenis 

  

Grief yang telah dijelaskan diatas tidak harus dilalui secara berurutan, 

melainkan bervariasi dalam intensitas, durasi, dan tidak dialami oleh setiap 

orang (Aiken, 1994). Walaupun proses grief yang dijabarkan telah umum, 
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namun tidak menutup kemungkinan bahwa proses grief yang dialami 

seseorang tidak mengikuti garis lurus pola tersebut (Papalia, dkk 2008: 960). 

Sedangkan menurut Parkes 1972 (dalam Stewart,dkk 1988: 606) 

berduka merupakan proses adaptasi karena kehilangan seseorang yang 

dicintai. Ketika mereka bergerak melalui proses ini, orang yang berduka 

merasa kelumpuhan, kerinduan, mengacau dan putus asa, dan pulih kembali. 

Meskipun perasaan ini cenderung terungkap dalam urutan, mereka juga 

cenderung untuk mengaburkan dan batas-batas diantara mereka tidak tajam. 

Sebuah tim psikolog  Worthman & Silver 1989 (dalam Papalia, dkk 

2008: 960) mengulas studi reaksi terhadap kehilangan utama kematian 

mereka yang dicintai atau kehilangan: Pertama, depresi bukanlah suatu yang 

universal. Dari mulai tiga minggu sampai dua tahun dua tahun setelah 

kehilangan mereka, hanya 15 sampai 35 persen para janda, duda yang 

menunjukkan depresi. Kedua, kegagalan menunjukkan penderitaan diawal 

kehilangan tidak harus mengarah pada adanya masalah. Mereka yang amat 

kecewa setelah kehilangan baru merasa sangat bermasalah dua tahun 

kemudian. Ketiga, tidak semua orang harus berusaha mengatasi kehilangan 

atau akan mendapatkan manfaat dari melakukan hal tersebut, sebagian orang 

yang melakukan pereda duka lebih intens memiliki lebih banyak masalah 

dikemudian hari. Keempat, tidak semua orang kembali normal dengan cepat. 

Lebih dari 40 persen orang yang ditinggalkan menunjukkan kecemasan 

tingkat menengah sampai parah hingga empat tahun setelah kematian orang 

yang dicintai, terutama apabila hal tersebut berlangsung tiba-tiba. Kelima, 
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orang-orang tidak selalu dapat meredakan duka mereka dan menerima 

kehilangan. 

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Grief  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan grief, faktor tersebut 

dikemukakan oleh (Aiken, 1994: 164), yaitu: 

2.1.3.1 Hubungan individu dengan almarhum 

Yaitu reaksi-reaksi dan rentang waktu masa berduka yang dialami 

setiap individu akan berbeda tergantung dari hubungan individu dengan 

almarhum, dari beberapa kasus dapat dilihat hubungan yang sangat baik 

dengan orang yang telah meninggal diasosiasikan dengan proses grief yang 

sangat sulit. 

2.1.3.2 Kepribadian, usia dan jenis kelamin orang yang ditinggalkan 

Merupakan perbedaan yang mencolok ialah jenis kelamin dan usia 

orang yang ditinggalkan. Secara umum grief lebih menimbulkan stress pada 

orang yang usianya lebih muda. 

2.1.3.3 Proses Kematian 

Cara dari seseorang meninggal juga dapat menimbulkan perbedaan 

reaksi yang dialami orang yang ditinggalkannya. Pada kematian yang 

mendadak kemampuan orang yang ditinggalkan akan lebih sulit untuk 

menghadapi kenyataan. Kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat dan 

lingkungan sekitar akan menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tidak 

mempunyai kekuatan, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam mengatasi grief. 
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 Mereka yang mengalami kematian orang yang disayangi tentunya 

membutuhkan waktu untuk dapat melewati grief yang dialami. Bagi orang 

yang mengamati, tampaknya orang yang ditinggalkan dapat kembali normal 

setelah beberapa minggu, namun sebenarnya dibutuhkan waktu lebih lama 

untuk menghadapi masalah-masalah emosional yang dialami selama masa 

berduka. Proses dan lamanya grief pada masing-masing orang berbeda satu 

sama lainnya. Setidaknya dibutuhkan waktu satu tahun untuk orang yang 

berduka dapat bergerak maju dengan kehidupannya tergantung dari faktor 

yang bersifat individual. 

2.2 Kematian 

 2.2.1  Definisi Kematian 

Definisi kematian ialah saat dimana berakhirnya fungsi biologis 

tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal 

tersebut telah dianggap cukup jelas menjadi tanda-tanda kematian. Dalam 

beberapa dekade belakangan ini, definisi kematian menjadi lebih kompleks 

(Santrock 2004: 263). 

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga 

memiliki aspek sosial, kultural, historis, religious, legal, psikologis, 

perkembangan, medis, dan etis, dan sering berbagai aspek ini saling berkaitan 

(Papalia, dkk 2008: 952). Jadi selama arti mati adalah kebalikan dari hidup, 

maka tanda-tanda kematian berarti merupakan kebalikan dari tanda-tanda 

kehidupan, yang nampak dengan hilangnya kesadaran dan kehendak, tiadanya 
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penginderaan, gerak, dan pernapasan, serta berhentinya pertumbuhan dan 

kebutuhan akan makanan. 

Kematian pada umumnya dianggap sebagai akhir dari sebuah proses 

jasmaniah. Akan tetapi kriteria kematian menjadi semakin kompleks dengan 

peralatan medis yang dapat memperpanjang sinyal dari kehidupan.  Untuk 

sebagian orang salah satu tanda kematian ialah mati otak, merupakan definisi 

neurologis dari kematian. Seseorang dikatakan mati otak apabila seluruh 

aktivitas elektrik di otak berhenti selama periode waktu tertentu. EEG 

(electroencephalogram) yang datar, yang merekam selama periode tertentu 

merupakan satu kriteria dari mati otak (Santrock, 2004: 263). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kematian secara fisik ialah penghentian dari semua organ 

tubuh. 

 2.2.2  Jenis-jenis Kematian 

Bagaimana cara seseorang meninggal dapat mempengaruhi rasa duka 

cita orang-orang yang ditinggalkan. Ann dan Lee (2001: 385) menjelaskan 

beberapa jenis kematian, yaitu: 

2.2.2.1 Kematian yang diantisipasi 

Fenomena dukacita yang diantisipasi (anticipatory grief), dapat 

dipahami sebagai reaksi akan kesadaran terhadap kehilangan di waktu yang 

akan datang. Beberapa orang percaya bahwa kematian yang telah diketahui 

atau diantisipasi terlebih dahulu, seperti kasus penyakit yang kronis atau 

berkepanjangan, dapat memudahkan orang-orang untuk mengatasi rasa 

kehilangan daripada kematian yang tiba-tiba. Sebagian orang lain percaya 
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bahwa pengalaman dukacita sebelum kematian itu muncul tidak mengurangi 

pengalaman itu sendiri ketika kehilangan itu muncul. 

Fenomena yang dihubungkan dengan kematian yang diantisipasi 

adalah secondary morbidity, yang mengarah pada kesulitan dalam berfungsi 

dari segi fsik, kognitif, emosional, atau lingkungan sosial yang dapat dialami 

oleh mereka yang terlibat dekat dengan orang yang berpenyakit kronis. 

2.2.2.2 Kematian mendadak 

Kematian mendadak muncul dalam konteks tertentu, contohnya, 

perang mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang melingkupi kematian, dan 

keadaan ini mempengaruhi bagiamana subjek berhadapan dengan kehilangan. 

Seseorang yang kehilangan karena kematian yang mendadak biasanya 

menginginkan informasi secepatnya dan biasanya yang detail mengenai 

penyebab kematian, guna membantu mereka mulai merasakan kehilangan 

tersebut. Pegawai rumah sakit, anggota gawat darurat, dan mereka yang 

menangani kematian traumatis itu harus memberikan informasi dengan penuh 

sensitifitas, cara-cara yang menghibur dan menyediakan lingkungan yang 

mendukung bagi mereka yang berdukacita. Hilangnya keterikatan yang 

mendadak antara yang meninggal dan para survivor (yang ditinggalkan) 

membuat suatu kematian mendadak menjadi kategori kehilangan yang sulit 

ditangani.    

Kematian mendadak dapat dijelaskan sebagai kematian yang terjadi 

secara tiba-tiba, misalnya karena kegagalan fungsi jantung pada seseorang 

yang terlihat sehat, kecelakaan, dan dibunuh (Sarafino, 1994: 54). Kematian 
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yang secara mendadak atau tidak diharapkan akan benar-benar mengejutkan 

bagi orang yang ditinggalkan, karena mereka tidak memiliki kesempatan 

untuk menyiapkan diri secara psikologis untuk menghadapi kehilangan 

karena kematian orang yang dekat dengannya. Kematian mendadak sering 

terjadi pada anak-anak dan remaja. Kematian secara mendadak juga 

memberikan dampak fisik dan psikis yang lebih berat bagi subjek yang 

ditinggalakan dibanding dengan kematian yang telah diperkirakan, bahkan 

seseorang yang mengalami kematian orang terdekatnya secara mendadak 

membutuhkan konseling yang yang lebih lama. 

2.2.2.3 Bunuh diri 

Orang-orang yang mengalami kehilangan orang yang disayangi 

karena bunuh diri seringkali merasa bingung. Dampak dari bunuh diri 

tersebut dapat meningktkan parasaan bermasalah pada subjek. Jika seseorang 

yang dekat dengan kita dalam keadaan terluka dan akhirnya mati karena 

bunuh diri. Disamping perasaan bersalah dan timbul petanyaan-pertanyaan 

penyesalan, para survivor dapat memiliki perasaan marah yang kuat dan 

mempersalahkan orang yang mati karena bunuh diri. Bunuh diri dipandang 

sebagai suatu penghinaan terakhir, karena tidak dapat dijawab menambah rasa 

frustrasi dan amarah survivor. Ketika kejadian bunh diri itu disaksikan oleh 

keluarga atau teman, hal itu dapat menambah trauma kehilangan. Dalam sikap 

bermasyarakat pun dapat menyulitkan seseorang untuk mengatasi perasaan 

bersalah. Survivor lebih merasa bertanggungjawab atas kematian dikarenakan 

bunuh diri daripada kematian karena sakit.  
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2.2.2.4 Pembunuhan  

Ketika seorang yang disayangi meninggal karena menjadi korban 

pembunuhan, mereka yang ditinggalkan dapat merasa bahwa dunia menjadi 

berbahaya, kejam, tidak aman, dan tidak adil. Berhubungan dengan kejahatan 

criminal dapat memperluas dukacita yang normal saat kasus itu berlanjut, 

karena tidak ada jaminan hasilnya nanti akan adil bagi subjek.  

2.2.2.5 Bencana 

Orang yang selamat dari bencana dimana orang lain tidak selamat 

(meninggal) menjadikan mereka disebut survivor dua kali, pertama mereka 

survivor dari bencana yang besar yang bisa saja mengakhiri hidup mereka, 

juga survivor dari kematian orang lain, baik teman maupun saudara. 

Dikarenakan para survivor merasa mereka tidak pantas untuk hidup 

sedangkan orang lain tidak (mati), maka perasaan bersalah yang mendalam 

dapat mengikuti dukacita dan kesedihan mereka yang mendalam. Perasaan 

lega karena selamat dari bencana dan situasi yang mengancam respon alami 

manusia dapat diikuti dengan pertanyaan: “mengapa aku harus selamat, 

sedangkan orang lain yang sama seperti aku harus mati?”.       

Meskipun perasaan-perasaan tersebut diperkuat oleh bencana yang 

besar melibatkan kematian orang lain yang sebelum waktunya dan tidak 

beralasan, survivor guilt (perasaan bersalah orang-orang yang selamat) karena 

dapat hidup dapat sedangkan orang lain harus mati tetap dirasakan, dalam 

berbagai kadar, pada situasi yang lain. 
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Melihat beberapa jenis kematian diatas, penulis menggabungkan 

kematian akibat bunuh diri, pembunuhan dan bencana kedalam jenis kematian 

yang bersifat mendadak, karena kejadian tersebut tidak diduga dan subjek 

yang ditinggalkan tidak memiliki kesiapan terhadap kematian tersebut. 

2.2.3 Kematian Orangtua 

Kematian tidak hanya melibatkan individu yang ditinggalkan tetapi 

juga lebih penting adalah mereka yang ditinggalkan dan harus mengatasi 

kematian tersebut serta menyesuaikan diri dengan rasa kehilangan orang yang 

dicintai. 

Kematian orangtua dapat memberi dampak yang besar karena remaja 

telah menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Kematian orangtua 

menimbulkan implikasi yang berat bagi anak-anak mereka, hal itu 

dikarenakan mereka telah kehilangan sandaran hidup. Ada kalanya lebih sulit 

untuk berduka karena kematian orangtua, dibandingkan dengan bersedih 

karena orang lain. Orangtua kita adalah orang yang paling lama kita kenal dan 

dalam hubungan apapun hal itu menambah kemungkinan untuk mengenalnya 

paling akrab. 

Orang dewasa lebih sering mati karena penyakit kronis, seperti sakit 

jantung dan kanker, sedangkan mereka yang berusia dewasa muda lebih 

sering mati karena kecelakaan. Penyakit yang diderita orang dewasa 

seringkali melumpuhkan sebelum akhirnya membunuh (Santrock, 2004: 267).   

Kematian orangtua yang secara mendadak akan menimbulkan 

konsekuensi terbesar terhadap perkembangan kesehatan anak-anak yang 
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ditinggalkannya, karena mereka belum siap ditinggalkan orangtua yang 

begitu tiba-tiba dan mereka juga merasa akan menemukan kesulitan yang 

besar sepeninggal orangtua mereka. Kondisi ini akan membuat remaja 

menghadapi resiko lebih tinggi terhadap depresi. 

2.3 Remaja 

2.3.1 Definisi remaja 

Remaja, dalam bahasa latinnya adalah adolescence, yang artinya 

“tumbuh atau tumbuh mencapai dewasa”. Istilah adolescence memiliki arti 

yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik 

(Hurlock, 1980: 206). Pandangan ini didukung oleh Piaget (dalam Hurlock, 

1980: 206) yang menyatakan bahwa “secara psikologis, remaja adalah suatu 

usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana 

anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan 

berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak”. 

Menurut Papalia, dkk (2008: 534) dalam masyarakat industrial 

modern, perjalanan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ditandai oleh 

periode transasional panjang yang dikenal dengan masa remaja. Masa remaja 

secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada 

kematangan seksual, fertilitas. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 

sampai masa remaja akhir atau awal usia dua puluhan, dan masa tersebut 

membawa perubahan besar saling bertautan dalam semua ranah 

perkembangan.  
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Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia adalah sama 

sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum, masalahnya adalah 

karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan tingkatan sosial 

ekonomi maupun pendidikan. Sarwono (2004: 14) mengatakan bahwa usia 

remaja untuk masyarakat Indonesia yaitu 11 sampai 24 tahun, dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a) Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual 

sekunder mulai Nampak. 

b) Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, 

baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi 

memperlakukan mereka sebagai anak-anak. 

c) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan 

jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari 

perkembangan psikoseksual dan tercapainya puncak perkembangan 

kognitif maupun moral. 

d) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi 

peluang bagi mereka sampai batas usia tersebut masih menggantungkan 

diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai dewasa 

(secara adat istiadat), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan 

sebagainya. 

e) Dalam definisi diatas, status perkawinan sangat menentukan. Seseorang 

yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan 
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sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan 

masyarakat dan keluarga. 

Berdasarkan batasan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

seseorang dapat digolongkan remaja dalam penelitian ini yaitu seseorang 

yang berusia 12 sampai 24 tahun, belum menikah, seciri fisik telah  

menampakkan tanda-tanda seksual sekunder, tercapainya fase genital dari 

perkembangan psikoseksual, puncak perkembangan kognitif dan moral. Pada 

dasarnya, pentingnya menguasai tugas-tugas perkembangan dalam waktu 

yang relatif singkat yang dimiliki oleh remaja sebagai akibat perubahan usia 

kematangan yang sah menjadi delapan belas tahun, menyebabkan banyak 

tekanan yang mengganggu para remaja (Hurlock, 1980: 209). 

 

2.3.2 Tugas-tugas perkembangan sosial masa remaja 

Setiap tahapan kehidupan manusia terdapat tugas perkembangannya 

masing-masing. Yang dimaksud dengan tugas perkembangan yaitu tugas 

yang muncul pada saat atau sekitar suatu pada periode tertentu dari kehidupan 

individu yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.  

Berikut ini akan dipaparkan beberapa tugas perkembangan sosial pada 

masa remaja (Hurlock, 1980: 10): Mencapai hubungan baru dan yang lebih 

matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita, mencapai peran sosial 

pria dan wanita, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya 

secara efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang 

bertanggungjawab, mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan 
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orang-orang dewasa lainnya, mempersiapkan karier ekonomi, mempersiapkan 

perkawinan dan keluarga, dan memperoleh perangkat nilai dan sistem etis 

sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideology. 

2.3 Gambaran Grief pada Remaja Akibat Kematian Orangtua secara 

Mendadak 

Kata kematian ditelinga setiap individu akan terdengar menakutkan, hal ini 

dikarenakan dengan kematian berarti seseorang akan kehilangan orang lain yang 

ada disekitarnya untuk selama-lamanya. Kematian itu sendiri identik dengan 

orang-orang yang telah dewasa atau lanjut usia.  

Peristiwa kematian akan membawa pengaruh yang kuat dan mendalam 

bagi siapa saja yang ditinggalkan. Kesedihan yang muncul akibat rasa kehilangan 

yang begitu besar membuat seseorang tidak mampu untuk menerima kenyataan 

dalam hidupnya, tetapi disamping itu juga harus berusaha menyesuaikan diri 

dengan keadaan tanpa orang yang telah meninggal, setiap orang yang mengalami 

grief harus mampu untuk melakukannya. Terlebih jika seorang remaja yang 

mengalami peristiwa seperti ini. 

Kematian saudara kandung, sanak keluarga yang lain, teman, atau bahkan 

binatang kesayangan sudah cukup mengganggu, tetapi itu pada umumnya tidak 

sebanding dengan reaksi emosional anak dalam menghadapi kematian orang 

tuanya atau figur yang dianggap sebagai orang tua Krementz, 1981 (dalam Astuti, 

2005). 

 Kehilangan orangtua di usia remaja menimbulkan perasaan yang 

mendalam, dan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mungkin akan mengubah 
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hidup mereka, karena orangtua memegang peranan yang sangat penting didalam 

kehidupan seorang remaja. Selama masa remaja orang tua atau keluarga berubah 

fungsi dari pengasuhan, perlindungan, dan sosialisasi menjadi pemberi dukungan, 

bimbingan serta pengarahan (Steinberg, 2002) . 

 Seorang remaja yang kehilangan orangtuanya akan mengalami masa 

berduka atau grieving. Grieving merupakan manifestasi dari pengalaman subjektif 

seseorang disaat harus menghadapi kenyataan bahwa ikatan emosional yang 

penting baginya telah berakhir. Ketiadaan orangtua karena kematian adalah 

perubahan hidup yang menimbulkan stres dan menuntut individu berespon dalam 

melakukan penyesuaian diri. Terdapat beberapa respon terhadap stres, bentuk 

respon subjek terhadap stres respon emosional dalam bentuk rasa duka (grief) dan 

respon perilaku yang berbentuk perilaku agresi (Yuliawati, 2007). 

 Ada kalanya lebih sulit untuk berduka karena kematian orangtua, 

dibandingkan dengan bersedih karena orang lain. Proses grieving yang dialami 

oleh seorang remaja harus mendapatkan perhatian yang serius dari orang 

terdekatnya, hal ini dikarenakan tidak setiap remaja dapat melewati masa grieving 

dengan baik. Menurut Wadsworth (1984: 543) proses grieving yang berlarut-larut 

dan tidak ada penyelesaiannya akan membawa dampak yang buruk, seperti stress, 

depresi, dan bahkan melakukan bunuh diri. Apabila seseorang kehilangan 

keluarganya semasa remaja, dirinya akan merasa kesepian, merasa tidak ada yang 

membimbingnya dan juga pengarahan yang sangat diperlukan oleh remaja 

tersebut, dan situasi tersebut dapat menyebabkan perilaku negatif pada remaja 

berdampak buruk bagi kehidupannya, seperti gangguan obat-obatan terlarang, 
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pecandu alkohol dan pergaulan bebas, itu semua perwujudan dari grief yang 

dialami, karena di usia yang rentan, remaja membutuhkan kasih sayang yang lebih 

dan bimbingan yang terarah untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Papalia, 

2008: 957) 

Kematian seseorang secara mendadak atau tiba-tiba tanpa terduga lebih 

menimbulkan grief yang lebih mendalam bagi orang yang ditinggalkan, hal ini 

karena seseorang yang ditinggalkan tidak mempunyai kesiapan untuk menerima 

kenyataan yang ada. Kemampuan remaja untuk melewati masa grief  berbeda-

beda, ada yang mengalaminya dengan cepat, namun ada juga yang hingga 

berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kesedihan yang berlarut-larut pada remaja 

tidak baik karena dapat mengganggu kehidupan remaja tersebut.  

 Dari penjelasan diatas terlihat bahwa seorang remaja tidak siap ketika 

kematian itu menghampiri orang yang ada didekatnya. Ketika remaja tersebut 

mengalami kematian orang terdekatnya dalam hal ini adalah orangtua, maka hal 

tersebut akan berdampak bagi remaja tersebut. Dampak yang ditimbulkan akibat 

dari kematian orangtua adalah grief. Proses grief tergantung dari tingkat 

kedekatan dengan almarhum, jenis kelamin subjek yang mengalami kehilangan, 

dan cara kematiannya. Kematian orangtua bagi anak yang telah terikat secara 

emosional, juga dapat menghasilkan reaksi psikologis yang ekstrim. Jika tidak 

ditangani dengan baik, hal itu dapat mendorong ke arah kekacauan emosional 

yang menetap di masa dewasanya (Astuti, 2005).  
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Dengan bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat, dapat mencegah 

perwujudan dari perilaku-perilaku yang negatif, dengan memberikan perhatian 

dan 

pemahaman yang baik kepada remaja bahwa di usianya yang muda diharapkan 

untuk bisa memberikan perilaku yang baik sebagai contoh dimasyarakat dan tidak 

boleh terjerumus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, melainkan 

hal-hal yang positif. Umumnya seseorang yang mengalami grief mampu untuk 

mengatasi perasaan kehilangan yang dialaminya dan mereka dapat kembali hidup 

dengan normal dan menjalani kehidupan selanjutnya dengan adanya rasa saling 

membantu dan adanya support yang dapat memberikan kepercayaan diri bahwa 

dirinya bisa mengatasi grief yang dialami (Papalia, 2008: 960). 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode atau pendekatan 

yang ilmiah untuk melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di 

lapangan. Serta diperlukan adanya tata cara pelaksanaan suatu penelitian agar 

hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam 

penelitian ini menggunakan format kualitatif studi kasus tipe pendekatan 

penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara 

intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. 

Dalam penelitian studi kasus lebih menekankan pada penyelidikan 

yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap 

mengenai unit sosial tersebut (Azwar 2010: 8). Hal yang ingin diketahui 

melalui penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini adalah 

penghayatan subjektif remaja yang mengalami kematian orangtua secara 

mendadak. 

3.2 Unit analisis 

Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel. Sarantakos 

menyebutkan penelitian kualitatif prosedur pengambilan sampel umumnya 

menampilkan karakteristik yang diarahkan tidak pada jumlah sampel yang 

besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah 
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penelitian. Pengambilan sampel tidak ditentukan secara kaku sejak awal, 

tetapi dapat berubah baik dalam hal jumlah maupun jumlah karakteristik 

sampelnya. Pengambilan sampel tidak diarahkan pada keterwakilan (dalam 

arti jumlah/peristiwa acak) melainkan pada kecocokan konteks. 

 

Tabel 3.2.1. 

Tabel Unit Analisis 

 

Unit Analisis Sub Unit Analisis Subjek 

Utama Sekunder I 

(K

elu

arg

a) 

Sekunder II 

(Te

man

) 

 

 

 

 

 

 

 

Grief pada 

Remaja 

Faktor Penyebab Grief 

a. Hubungan subjek 

dengan almarhum 

b. Kepribadian, Usia, dan 

Jenis Kelamin Orang yang 

Ditinggalkan 

c. Proses Kematian 

 

  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

Proses grief 

a. Reaksi yang 

ditimbulkan pada subjek 

dalam tahap inisial respon 

b. Reaksi yang muncul 

pada subjek pada tahap 

intermediate 

c. Reaksi yang muncul 

dalam pada tahap 

recovery 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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3.3 Subjek penelitian 

Dalam sebuah penelitian untuk dapat mengungkapkan fenomena yang 

terjadi di lapangan diperlukan adanya subjek yang dapat mewakili dalam 

memberikan gambaran yang  nyata berkenaan dengan fokus masalah yang 

diteliti. Subyek penelitian merupakan elemen untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (Moleong, 

2005: 224). Penelitian ini menggunakan dua orang remaja karena untuk kasus 

seperti kematian orangtua secara mendadak ini sulit untuk menemukan subjek 

yang bersedia menceritakan kembali pengalaman yang menyedihkan bagi 

subjek. Pemilihan sampel dilakukan dengan melihat karakteristik yang telah 

ditetapkan oleh penulis, yaitu:  

 3.3.1 Subjek termasuk dalam usia remaja, menurut Sarlito (2004: 14) usia 

remaja untuk masyarakat Indonesia yaitu antara usia 11-24 tahun 

 3.3.2 Subjek mengalami kejadian kematian orangtua yang mendadak 

 3.3.3 Peristiwa kematian minimal terjadi satu tahun yang lalu. Batasan 

waktu tersebut mengacu pada teori  yang mengatakan bahwa grief muncul 

tidak lama setelah kematian, dan fase ini sering memuncak di minggu kedua 

hingga keempat setelah kematian dan biasanya mereda setelah beberapa 

bulan, tetapi dapat juga bertahan hingga 1-2 tahun. Pada penelitian ini 

diharapkan subjek telah melewati semua proses grief yang dialami atau telah 

sampai pada tahap recovery, hal ini agar dapat dilihat secara keseluruhan 

gambaran grief yang dialami subjek hingga selesai. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode 

pengumpulan data, yang bertujuan mengungkap fakta mengenai variabel 

yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui haruslah dicapai dengan 

menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar 2010: 

91). Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penelitian. 

Pengumpulan data akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya 

sampai dengan tahapan penarikan kesimpulan. Karena sangat pentingnya 

proses pengumpulan data ini, maka diperlukan teknik yang benar untuk 

memperoleh data-data yang akurat, relevan dan dapat dipercaya 

kebenarannya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti merupakan 

instrumen penelitian yang utama. Interaksi antara peneliti dengan informan 

dapat diharapkan memperoleh informasi yang mengungkap permasalahan 

secara lengkap dan tuntas. Berhubungan dengan hal-hal diatas maka dalam 

proses pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan antara 

lain: 

3.4.1 Wawancara 

Riset wawancara memberikan kesempatan pada individu dengan 

konteksnya, untuk membumikan pengalaman dalam relasi sosial. Dipilihnya 

wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data adalah berdasarkan 

pertimbangan bahwa metode ini dapat mengungkapkan hal-hal yang lebih 

mendalam dan detail yang tidak dapat diungkap oleh metode lain. Disamping 

itu dengan wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai 
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dengan kebutuhan berdasarkan respon langsung yang ditunjukan subjek. 

Dalam menunjang pelaksanaan wawancara agar dapat memperoleh data yang 

akurat peneliti menggunakan media pencatat berupa pulpen, kertas, dan 

komputer.  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara langsung dengan 

subjek penelitian secara mendalam. Dalam penelitian ini teknik wawancara 

ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama. Ada dua alasan 

mengapa wawancara menjadi cara utama pengumpulan data yaitu, pertama: 

dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan 

dialami seseorang/subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh 

didalam dari subjek yang diteliti. Kedua, apa yang ditanyakan pada informan 

bisa mencakup hal-hal bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa 

lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi-struktur atau 

bebas terpimpin, pewawancara menggunakan interview guide atau pedoman 

wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-

kalimat yang permanen (mengikat) (Rahayu, Ardani 2004: 79). 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah 

pengumpulan data. Analisis dilakukan agar peneliti segera menyusun untuk 

melengkapinya, selanjutnya diharapkan dari analisis awal diperoleh 

kesimpulan sementara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dari hasil wawancara, abstraksi, dan transformasi data 

kasar yang diperoleh di lapangan, kemudian memilih data yang relevan dan 

kurang relevan dengan tujuan penelitian. Dari hasil pemilihan data tersebut, 

kemudian peneliti mengelompokkan data yang sesuai dengan aspek yang 

diteliti. 

3.5.2 Penyajian Data 

Setelah data-data itu terkumpul kemudian peneliti menyajikan data-

data yang sudah dikelompokkan tadi dengan penyajian dalam bentuk narasi 

dengan tujuan atau harapan setiap data tidak lepas dari kondisi permasalahan 

yang ada dan peneliti bisa lebih mudah dalam melakukan pengambilan 

kesimpulan.  

3.5.3 Menarik Kesimpulan  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini, 

maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan 

membandingkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini setelah data-data 
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yang sudah tersaji, maka peneliti membandingkan data-data yang sudah ada 

dengan data-data wawancara lainnya yang mendukung, dalam hal ini adalah 

hasil wawancara dari subjek peneliti dan informan untuk menarik suatu 

kesimpulan. 

3.6 Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2005: 320 ) dalam penelitian kualitatif, sejak awal 

sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang disini 

dinamakan keabsahan data. Sedangkan yang dimaksud keabsahan data adalah 

bahwa setiap keadaan harus memiliki: 

3.6.1 Mendemonstrasikan mana yang benar  

3.6.2 Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan  

3.6.3 Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari keputusan-keputusannya 

Untuk menetapkan keabsahan data (trust worthiness) data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu: derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria 

keteralihan sebagai personal empiris bergantung pada kesamaan antara 

konteks pengirim dan penerima. Kriteria ketergantungan merupakan subtitusi 

istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif, dimana ini dilakukan dengan 
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jalan replikasi studi. Kriteria kepastian berasal dari konsep obyektivitas 

menurut nonkualitatif yang menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan 

antar subyek. 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan 

temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik-

teknik yang digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf 

kepercayaan data melalui ketekunan pengamatan (persistent observation), 

triangulasi (triangulation), pengecekan dengan teman sejawat. Untuk 

membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan 

hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. Dezim 

dalam Moleong (2005: 178) membedakan 4 macam triangulasi, yaitu : 

3.6.1 Triangulasi sumber maksudnya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 

3.6.2 Triangulasi metode maksudnya menurut Patton dalam Moleong 

(2005: 178) terdapat dua strategi, yaitu :  Pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3.6.3 Triangulasi peneliti maksudnya memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

3.6.4 Triangulasi teori maksudnya membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan para pakar. 



 

 
 

41 

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber 

dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh informasi dari para informan 

perlu diadakan crosscek antara satu informan dengan informan yang lain 

sehingga akan diperoleh informasi yang benar–benar valid. Informasi yang 

diperoleh Diusahakan dari narasumber yang benar-benar mengetahui akar 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 

Setting pengambilan data dalam penelitian ini yaitu di dua wilayah 

yaitu, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banjarnegara. Setting penelitian 

yang pertama adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, adalah 

sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Semarang 

adalah Kota Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Semarang di 

utara, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di timur, Kabupaten 

Boyolali di timur dan selatan, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten 

Temanggung, dan Kabupaten Kendal di barat. 

Saat ini Uus tinggal di Desa Candi Kecamatan Bandungan, tempat 

yang nyaman sebagai tempat tinggal. Rumah Uus tidak terlalu besar terdiri 

dari ruang tamu, tiga kamar tidur, dapur, dan satu kamar mandi. Rumah Uus 

berada jauh dari pusat keramaian, dibutuhkan waktu setengah jam untuk 

mencapai pusat Bandungan.  Di wilayah tempat Uus tinggal sangat jarang 

orang seusia ibu Uus meninggal, kebanyakan mereka yang meninggal rata-rata 

sudah berusia lanjut. Hal inilah yang menyebabkan Uus sangat kehilangan 

dengan kematian ibunya dan tetangga juga menjadi menaruh rasa kasian 

kepada Uus yang membuat dia kurang nyaman dengan hal tersebut.  

Setting penelitian yang kedua yaitu Kabupaten Banjarnegara. 

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah bagian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ungaran_%28kota%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
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barat dengan luas wilayah 106,970,99 Ha,terdiri dari 20 Kecamatan 253 Desa 

dan 12 Kelurahan. Batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Kebumen, sebelah barat bebatasan dengan Kabupaten Purbalinggan dan 

Kabupaten Banyumas.  

Saat ini NK tinggal di Banjarnegara dengan kakak pertamanya. NK 

tinggal di rumah yang dahulu mereka tempati bersama orangtua mereka. 

Rumah yang nyaman untuk ditempati dengan empat buah kamar, satu kamar 

mandi, ruang tamu, ruang makan, dan dapur. NK tinggal disebuah wilayah 

yang tidak terlalu ramai. Kasus kematian karena kecelakaan di tempat NK 

sangat jarang ditemui. Kebanyakan orang-orang di desanya meninggal karena 

sakit atau memang sudah tua. Peristiwa kecelakaan motor  yang membuat 

kedua orangtua NK meninggal membuat NK sangat kehilangan. Hal tersebut 

juga membuat tetangga-tetangga NK merasa simpati kepada NK. 

4.2 Proses Penelitian 

4.2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Tahap awal dari penelitian ini adalah pencarian subjek yang sesuai 

dengan kriteria penelitian ini, yaitu seorang remaja yang pernah mengalami 

kematian orangtua secara mendadak. Peneliti mencari subjek berdasarkan 

informasi dari rekan-rekan peneliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

subjek penelitian yang diinginkan. Pada awlanya peneliti menemukan 

kesulitan untuk mendapatkan subjek penelitian. Hingga akhirnya peneliti 
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menemukan subjek dari seorang teman. Setelah peneliti menemukan subjek 

yang sesuai maka peneliti melakukan komunikasi dengan subjek supaya 

terjalin kedekatan antara peneliti dengan subjek. Setelah proses komunikasi 

berjalan dengan baik maka peneliti membuat janji untuk bertemu dengan 

subjek untuk menentukan waktu dan tempat wawancara penelitian.   

Dari proses penyeleksian didapatkan 2 subjek yaitu Uus dan NK. 

Peneliti terlebih dahulu datang menemui subjek dirumahnya untuk 

menjelaskan kedatangan dan tujuan peneliti. Setelah maksud dan tujuan telah 

diketahui oleh subjek maka peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai 

penelitian yang dilakukan peneliti agar subjek lebih mengerti dan merasa 

nyaman dengan peneliti sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. 

Peneliti juga meminta bantuan subjek utama untuk bisa dipertemukan 

dengan keluarga atau teman dekat subjek utama untuk dijadikan subjek 

sekunder. Peneliti kemudian meminta kontak dari subjek sekunder setelah 

subjek utama menyetujuinya. Peneliti mengulang proses yang sama dalam 

mendekati subjek sekunder dengan dibantu oleh subjek utama penelitian. 

Masing-masing subjek mengikuti 2 kali proses wawancara yaitu proses awal 

yang menanyakan tentang seputar keseharian dan hubungan subjek dengan 

orangtua subjek, sesi wawancara yang kedua yaitu wawancara mengenai 

kondisi kematian orangtua dan grief yang dialami subjek. Hingga akhirnya 

peneliti selesai dalam melakukan seluruh proses penelitian mengenai grief 

pada remaja akibat kematian orangtua secara mendadak. 
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Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 22 April 2013 

sampai 24 Mei 2013 Sebelum melakukan proses pengambilan data, peneliti 

mempersiapkan pedoman wawancara, dan mempersiapkan alat-alat penelitian 

berupa tape recorder, kertas dan alat tulis. Hal ini dilakukan agar proses 

pengumpulan data dapat berjalan dengan baik dan lancar.  

Proses wawancara subjek Uus dilakukan di sebuah tempat makan di 

daerah Bandungan. Tempat itu menjadi pilihan agar subjek merasa nyaman 

dan santai ketika proses wawancara berlangsung. Proses wawancara subjek 

NK dilakukan di tempat kost subjek. Tempat itu dipilih atas permintaan 

subjek, subjek merasa lebih nyaman berada di kost ketika proses wawancara 

berlangsung.   

4.2.2 Kendala dalam penelitian 

 Beberapa kendala juga dirasakan peneliti pada saat melakukan 

penelitian ini yaitu sulitnya menemukan subjek pada rentang usia remaja 

yang mengalami peristiwa kematian orangtua secara tragis. Ada pula yang 

tidak bersedia untuk dijadikan subjek penelitian karena sudah tidak ingin 

membahas tentang kematian orangtuanya tersebut. Peneliti merasa subjek 

penelitian kurang bisa membuka diri tentang apa yang dia rasakan.  

Mencari waktu untuk bertemu juga sulit dilakukan karena subjek 

penelitian sedang mempersiapkan diri untuk ujian, sehingga harus menunggu 

subjek selesai ujian dahulu untuk melakukan wawancara. Penolakan dari 

pihak keluarga untuk diwawancarai juga menjadi salah satu kendala dalam 

penelitian yang akhirnya tidak dapat menjadikan orangtua sebagai subjek 
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sekunder penelitian. Kesulitan dalam menemukan subjek dengan jenis 

kelamin yang berbeda juga menjadi kendala dalam penelitian ini, rata-rata 

remaja putra tidak mau menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu pada 

akhirnya peneliti hanya dapat menggunakan dua remaja putri sebagai subjek 

utama penelitian dan empat orang subjek sekunder. Kendala-kendala yang 

ditemui peneliti selama penelitian akan menjadi sebuah pengalaman yang 

sangat berharga bagi peneliti. 

4.2.3 Koding 

Tahap yang dilakukan selanjutnya setelah data diperoleh adalah 

analisis data. Tahap analisis data pada penelitian kualitatif memerlukan 

beberapa tahap pengolahan. Tahap pertama sebelum melakukan analisis data 

adalah melakukan koding dengan membubuhkan kode- kode pada data yang 

diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengorganisasi data dan mensistemasi data 

secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran 

tentang topik yang dipelajari. Tahap selanjutnya yaitu mempelajari data dan 

menandai kata- kata kunci yang ada dalam data, pernyataan subjek utama dan 

penunjang sebagai penguat data yang mengunakan bahasa jawa ( bahasa 

Semarang ) dan bahasa inggris di ketik dengan cetak miring. Setiap kutipan 

wawancara yang menggunakan bahasa jawa maupun bahasa inggris 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat terjemahan tersebut 

diletakan dibawah kutipan asli dengan cetak tegak diikuti kode wawancara. 

Berikut ini merupakan kode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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Tabel 4.1 

Koding 

 

Contoh: Uus. W1-W2. 220413 (Wawancara pada subjek utama satu, 

percakapan pertama sampai kedua pada tanggal 22 April 2013). 

4.3 Temuan penelitian 

4.3.1 Profil Subjek Utama dan Penunjang 

Subjek utama dan penunjang penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini:  

 

Tabel 4.2 

Profil Subjek Utama Penelitian 

Subjek  Uus  NK 

Usia Sekarang 18 21 

Usia Saat Kejadian 15 16 

Pekerjaan  Pelajar  Mahasisiwi  

Anak ke 1 3 

 

 

 

Koding Keterangan 

W Kode yang menunjukkan nomor urutan wawancara 

Uus Subjek utama pertama 

NK Subjek utama ketiga 

AW Subjek sekunder pertama subjek pertama 

BS Subjek sekunder kedua subjek pertama 

MHF Subjek sekunder pertama subjek kedua 

BA Subjek sekunder kedua subjek kedua 

1, 2, 3 dst Pertanyaan serta jawaban 

220413,dst Tanggal pelaksanaan wawancara 
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Tabel 4.3 

Profil Subjek Penunjang Penelitian 

Subjek  AW BS MHF BA 

Usia Sekarang 18 31 22 28 

Usia Saat 

Kejadian 

16 28 17 24 

Pekerjaan  Siswa Ibu rumah 

tangga 

Mahasiswa Karyawan 

Status  Teman Dekat 

Subjek 

Tante subjek Sepupu 

Subjek 

Tante subjek 

 

4.3.2 Temuan pada subjek Pertama 

Uus adalah anak pertama dari 2 bersaudara, saat ini Uus adalah 

seorang pelajar SMA. Uus adalah seorang wanita berjilbab dengan tinggi 

kurang lebih 155cm dan berkulit putih namun agak gelap. Pada saat 

wawancara berlangsung Uus memakai kaos panjang kuning, celana jeans dan 

berjilbab kuning gelap.  

Pada saat bertemu dengan penulis, Uus terlihat menerima kedatangan 

peneliti dengan senyuman yang tertampak di wajahnya. Uus terlihat bugar 

dan siap untuk diwawancarai oleh penulis, tidak ada tanda kesedihan atau 

ketakutan dan keraguan dalam wajah subjek meskipun Uus telah mengetahui 

topik yang akan dibicarakan. Walaupun hari itu sedang hujan tapi senyum 

selalu keluar dari bibir Uus. 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut dan 

peneliti juga meminta ulang kesediaan Uus untuk menjadi subjek penelitian. 

Uus bersedia untuk menceritakan semua informasi yang peneliti butuhkan. 

Saat wawancara Uus menggunakan bahasa Indonesia yang terkadang juga 
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diselipi dengan bahasa jawa. Semua berjalan dengan lancar walau terkadang 

apa yang kita bicarakan keluar dari topik yang dibahas. 

Dari hasil wawancara, didapatkan Uus memiliki kepribadian tidak 

terlalu extrovert (terbuka) tapi juga bukan tipe yang introvert (tertutup), hal 

ini dapat dilihat dari keseharian Uus yang memiliki cukup banyak teman dan 

juga hubungan yang terbuka dengan keluarganya, dalam menghadapi masalah 

Uus cenderung berbagi masalah dengan orang sekitarnya seperti orangtua, 

teman, dan saudara. Namun untuk masalah pribadi Uus tidak pernah berbagi 

dengan orangtuanya.  

Uus merupakan anak pertama dari dua saudara, adiknya masih duduk 

dibangku SD. Saat ibu Uus meninggal, Uus berusia 16 tahun, usia dimana 

seseorang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Usia 

dimana seorang anak masih membutuhkan tuntunan dari orangtua. Ayah Uus 

adalah seorang penjual bunga dan ibu Uus hanya seorang ibu rumah tangga 

dan juga membantu suami menjual bunga. Ibu Uus adalah orang yang tegas, 

Uus merasa bahwa ibunya mudah sekali marah terhadapnya tapi tidak dengan 

adiknya sehingga Uus merasa ibunya lebih sayang kepada adiknya daripada 

dirinya, walaupun demikian hubungan Uus dengan orangtuanya dapat 

dikatakan baik hanya saja Uus tidak terlalu dekat dengan ibunya, Uus lebih 

dekat dengan ayahnya.  

“........bisa gak adek ceritain tentang almarhum ibu 

adek selama masih hidup? 

Umm, iya bisa mbak.. ibuk aku tu baik tapi juga 

bijaksana, dan dalam mendidik anak tu tegas.” (Uus. 

W5-W6. 220413) 

“Kalo sama bapak gimana? 
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Kalo sama bapak mungkin malah lebih dekat ya” (Uus. W42. 220413) 

  

Sebagai remaja sering kali Uus melakukan hal-hal yang tidak disukai 

ibunya. Setiap kali ibu Uus marah, dia hanya akan diam dan berusaha untuk 

tidak mengulangi kesalahannya. Ibu Uus juga akan mulai membaik ketika 

Uus sudah menyadari kesalahnnya dan berlaku lebih baik.  

“Lha biasanya ibuk marah gara-gara apa? Gak 

mungkin donk ibuk marah tanpa sebab? 

yaaa.. mungkin masalahnya ya namanya remaja ya 

karena naluri remaja juga, masalah sepele, mungkin 

karena kenakalan saya atau kenakalan adek saya dan 

sebagainya 

Nakalnya yang kayak gimana dek? 
yaa nakal kalo pulang sekolah maen dulu, gak langsung 

pulang, sampai rumah dimarahin, atau ngapain gitu 

yang menurut ibukku itu tu salah dan biasanya kalo 

udah terulang dua atau tiga kali atau beberapa kali nanti 

biasanya didiemin. Kalo udah kayak gitu saya meminta 

maaf dan tidak mengulanginya kembali.” (Uus. W13-

W16. 220413) 

 

Walaupun Uus tidak terlalu dekat dengan ibunya tapi dia cukup sering 

cerita atau curhat mengenai hal-hal yang dia alami di sekolah atau apa yang 

dia rasakan hari itu. Uus tidak pernah menceritakan masalah pribadinya yang 

berhubungan dengan asmara kepada ibunya. Dilihat dari penjelasan tersebut 

dapat dilihat bahwa komunikasi antara Uus dengan ibunya terjalin cukup baik 

walaupun tidak sering.  

“umm tapi kamu suka ngobrol sama ibuk kamu gak 

dek? 

Suka tapi jarang curhat sama ibuk 

Kalo masalah pacar juga cerita? 

enggak sih mbak kalo itu, gak berani.. hehe” (Uus. 

W19-W24. 220413) 
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Uus jarang pergi keluar rumah untuk bermain bersama teman-

temannya karena larangan dari ibunya. Ibu Uus tidak memperbolehkan Uus 

pergi apalagi saat malam hari. Ibunya sering melarang Uus pergi atau 

melakukan sesuatu tapi itu dilakukan demi kebaikan Uus. Uus merasa sedikit 

terkekang dengan larangan-larangan ibunya tersebut.  

“Berarti nggak boleh main-main sama temen donk? 

Ya boleh mbak, tapi mesti izin dulu kalo boleh baru 

maen. Biasanya tu ya gak boleh kemana-mana, 

ngekang tapi dalam artian baik lho mbak, maksudnya 

kalo pergi malem gitu gak boleh.” (Uus. W17-W18. 

220413) 

“Selama ibuk masih hidup ya dek, ibuk suka 

nglarang-nglarang atau ngekang gitu nggak? 

Ya mungkin sebagai orangtua itu wajar tapi ibuk saya 

juga seperti itu tapi nggak terlalu mengekang, 

mengekangnya mungkin dalam arti negatif seperti 

nggak boleh keluar malem, nggak boleh berteman sama 

orang yang nakal atau orang yang gimana gitu.” (Uus. 

W45-W46. 220413) 

 

Kondisi fisik ibu Uus sebelum meninggal memang sudah menderita 

darah tinggi. Ibu Uus meninggal setelah mengalami penurunan kondisi tubuh. 

Setelah mengalami penurunan kondisi tubuh, ibu Uus tidak bisa apa-apa lagi, 

dan tidak lama setelah itu ibu Uus meninggal. Tidak ada firasat atau tanda-

tanda bahwa kematian akan segera menghampiri ibunya.  

“Sebelum ibuk meninggal ya, bagaimana kondisi 

kesehatan ibuk? 

Sebelumnya ibuk kan memang udah lama punya 

penyakit darah tinggi, waktu ibuk meninggal kan hari 

senin, nha hari minggu itu ibuk udah nggak bisa ngapa-

ngapain, setelah itu malam senennya ibuk tu kalo orang 

islam bilang tu udah sakaratul maut atau apa jadi bener-

bener udah nggak bisa apa-apa, udah dibacain surat 

yasin terus paginya itu jam 4 nha udah, ibu udah 

meninggal. 
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Pas hari itu kamu punya firasat atau kejadian-

kejadian “janggal” nggak?? 

Gak ngerasain apa-apa tapi feelingnya ya pas malem 

senen itu ya, dirumah juga sudah banyak orang, jadi 

udah mulai sedih, udah mulai... mulai.. apa ya.. ya 

mungkin itu feelingnya kalo ibuk mungkin nggak lama 

lagi gitu...” (Uus. W51-W54. 220413) 

 

Uus tidak mendapatkan firasat apa-apa sebelum ibunya  down dan 

sudah tidak bisa melakukan apapun, meskipun ibu Uus menderita darah 

tinggi sejak lama namun baru hari itu ibu Uus mengalami penurunan kondisi 

tubuh dan tidak bisa apa-apa. Uus selalu berada didekat ibunya ketika 

mengetahui keadaan ibunya yang sudah mulai menurun dan sudah tidak bisa 

apa-apa sampai ibu Uus meninggal. 

“Kalo sebelum ibuk nge-drop malem itu ya, adek 

udah punya firasat gitu nggak? 

belom, enggak, sakitnya itu kan memang udah lama 

tapi “drop”nya kan memang baru itu. 

Brarti dulu dropnya nggak pernah separah itu? 

Enggak, biasanya tu paling pusing atau apa ya.... ya 

itulah... 

Waktu ibuk meninggal kamu ada didekat ibuk? 

Ada disampingnya, disamping kiri ranjang ibuk dan 

juga udah ada orang banyak, ada kerabat dekat” (Uus. 

W55-W60. 220413) 

 

 

Uus merasa shock dan terpukul karena kematian ibunya terasa 

mendadak baginya, meskipun dia sudah mendapatkan perasaan yang kurang 

enak ketika ibunya mengalami penurunan kondisi tubuh dan tidak bisa 

berbuat apa-apa. Akibat kematian ibunya yang terasa mendadak Uus tidak 

memiliki kesiapan untuk menerima kenyataan yang dihadapinya, sehingga 

Uus shock dan tampak tidak terima dengan kematian ibunya. Ketika Uus 

mengetahui bahwa ibunya telah meninggal ada perasaan kecewa dan 
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penyesalan dalam diri Uus karena belum bisa membahagiakan ibunya selama 

ibunya masih hidup. 

“Waktu tau ibuk sudah meninggal, apa yang adek 

rasakan? 

Ya sedih ya, apa ya... gimana sih agak sedikit kecewa 

dan menyesal karena mungkin belum bisa 

membahagiakannya.” (Uus. W61-W62. 220413) 

“Waktu ibuk meninggal itu ya, ada perasaan nggak 

percaya kalo ibuk udah meninggal? 

He‟em iya ada, masih shock, masih yang “mosok to 

ibuk wis ra ono? Mosok aku ditinggal? Mosok aku wis 

rak nduwe emak?” (masa sih ibu sudah nggak ada? 

Masa aku ditinggal sendiri? Masa aku udah nggak 

punya ibuk?) Ada rasa nggak percayanya, ada rasa 

kecewanya, ada rasa prihatinnya, prihatinnya tu sama 

selanjutnya setelah ibuk pergi tu gimana....” (Uus. 

W67-W68. 220413) 

“Waktu ibu Uus meninggal, gimana kondisi Uus 

saat itu buk? 

Yoo, pas itu sebelum meninggal Uus wis (sudah) 

nangis, pas meninggale Uus langsung nangis kejer 

(histeris) kayak belum bisa nerima kematian ibu‟e” 

(BS. W15-W16. 030513) 

 

Peristiwa kematian ibu Uus membuat Uus terpukul karena kematian 

ibu Uus dirasa terlalu cepat dan sangat mendadak. Hal tersebut sangat 

membuat Uus terpukul dan terkejut karena menurut Uus ibunya belum layak 

untuk meninggal karena usianya yang masih tergolong belum terlalu tua. 

Konsep usia kematian itu yang membuat Uus tidak pernah memikirkan 

bahwa ibunya akan meninggal secepat itu. 

“Kalo menurut adek kematian ibuk tu mengagetkan 

nggak? Emm maksudnya terlalu cepet nggak buat 

adek? 

Terlalu cepet, kan usianya kan usia 40 tahun itu kan 

belum layak untuk kembali.... ehh.. ya termasuk cepet. 

Berarti kamu gak pernah berpikir kalau ibuk akan 

meninggal secepat itu? 

Enggak....” (Uus. W63-W66. 220413) 
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Setelah mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal, perasaan cemas 

dan khawatir mulai merasuki pikiran Uus, dia khawatir bagaimana hidup dia 

kedepannya tanpa ibu. Uus merasa kehilangan figur seorang ibu yang biasa 

dijadikan tuntunan dan panutan serta orang yang dapat diandalkan dalam 

hidupnya. 

“Apa yang kamu khawatirkan tentang selanjutnya? 

Khawatir tentang selanjutnya ya mungkin saya sebagai 

anak pertama kan masih punya adik, nha adik nanti 

mungkin kurang kasih sayang dari orangtua, mungkin 

tidak didampingi dalam masa-masa pertumbuhannya. 

Kayak kehilangan tuntunan, panutan dalam hidup gitu 

mbak. Kita kan cewek yang masih dalam masa pubertas 

kalo mau nanya-nanya sama bapak kan rikuh mbak.” 

(Uus. W69-W70. 220413) 

 

Uus merasa dirinya benar-benar hampa, karena ia merasa telah 

kehilangan seorang sosok yang dapat diandalkan dalam kehidupannya. Ketika 

perasaan kehilangan itu muncul, ia hanya bisa menangis sepanjang hari, 

menangisi kematian ibunya, kondisi ini terus berlanjut hingga Uus 

menemukan makan dari kematian ibunya.  

“Emm.. maksudnya tu apa yang bikin kamu bisa 

ngedrop kayak gitu? 

ya itu rasa sedih yang teramat dalam dan rasa kecewa 

yang teramat dalam jadi cuman bisa nangis tiap kali 

inget sama ibuk.” (Uus. W73-W74. 220413) 

 

Dalam keadaan yang sedang cemas, khawatir, hampa dan terpukul, 

Uus tidak melewatinya sendirian. Uus mendapatkan dukungan dari teman-

teman, keluarga dan juga saudara-saudaranya. Dukungan yang diberikan 

teman dan keluarga bertujuan agar Uus tidak larut dalam kesedihan dan 

kehilangan yang akan membuat Uus semakin terpuruk. Bagi Uus dukungan 
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yang mereka berikan tidak banyak membantu Uus untuk bangkit dari 

kesedihan. Uus bisa bangkit dari rasa kehilangan karena keinginan dalam 

dirinya sendiri. 

“Trus sikap saudara-saudara sama kamu kayak 

gimana? 

Ya ngasih dukungan ya, ya menghibur, ya ngasih 

nasihat-nasihat gitu ya maksudnya “sabar-sabar” gitu. 

Trus kamu jadi lebih lega abis itu? 

Nggak juga sih, sama aja.... 

Jadi tambah drop nggak karena mereka kayak gitu 

ke kamu? 

Nggak, biasa aja. Saya tu bisa pulih karena ingin pulih 

dengan sendirinya. 

Dari temen-temen juga ada yang ngasih dukungan? 

Iya ada dari temen-temen sekolah, temen-temen rumah 

banyak yang mendukung 

Dukungannya seperti apa? 

Emm.. ya ngasih dorongan, ngasih semangat gitulah “ 

sabar”, dan juga ngasih nasihat, pokokmen nggak usah 

sedih lagi gitulah.” (Uus. W83-W92. 220413) 

 

Pada tahap inisial respon jika dilihat dari kondisi fisik, Uus 

mengalami berkurangnya nafsu makan, sulit tidur yang menyebabkan 

kelelahan, kurang bertenaga, dan juga lemas pada dirinya.  

“kamu ngalamin gangguan-gangguan makan atau 

gangguan tidur kayak gitu nggak? 

Emmm.. iya sih ngalamin gangguan kayak gitu, susah 

makan, susah tidur, masih susah komunikasi sama 

orang lain.” (Uus. W79-W80. 220413) 

“Itu kan kamu kurang makan, kurang tidur ya, 

ngefek nggak buat fisik kamu? 

Iya.. Lemes, kurang semangat, dalam melakukan 

sesuatu itu tu jadi kurang semangat gitu.” (Uus. W99-

W100. 220413) 

 

Gangguan fisik seperti lemas dan kelelahan sedikit demi sedikit 

menghilang setelah beberapa hari semenjak prosesi pemakaman dilakukan. 

Lain halnya dengan gangguan pola makan dan pola tidur Uus, gangguan pola 
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makan Uus berlangsung selama hampir 1 bulan dan mengakibatkan berat 

badannya menurun. Uus mulai kembali pada pola makan yang normal akibat 

bujukan dari saudara-saudara dan keluarga Uus supaya Uus tidak sakit. 

Kesulitan tidur yang dialami Uus berlangsung hingga Uus menerima 

kematian ibunya. 

“Trus pola makan kamu kembali normal lagi 

setelah berapa lama dari meninggalnya ibuk? 

Ya kurang lebih setelah 7 hari, belom sepenuhnya 

normal tapi sudah ada perubahanlah, kalo benar-benar 

normal itu kira-kira setelah 40 hari baru bisa lega 

Owwhhh setelah 40 hari itu berarti udah bisa lega, 

udah bisa menerima gitu ya? 

Iya tapi terkadang juga masih terngiang-ngiang” (Uus. 

W105-W108. 220413) 

 

Kondisi seperti shock dan rasa tidak percaya menghilang dengan 

sendirinya setelah proses pemakaman selesai. Tetapi ada beberapa kondisi 

yang masih berlangsung sampai ke tahapan berikutnya, seperti gangguan 

pada pola makan, gangguan pada pola tidur, menangis, kekhawatiran dan 

kebingungan, tetapi frekuensi dan intensitasnya berkurang seiring dengan 

berjalannya waktu. Uus sedikit bisa melupakan kesedihannya dan bisa 

kembali tersenyum ketika dia diberi air oleh “orang tua” yang katanya bisa 

membuatnya tenag. 

“Kalo setelah proses pemakaman itu, masih ada 

rasa nggak percaya nggak? 

Habis dari pemakaman itu, ya sudah agak percaya kalo 

ibuk sudah tidak ada 

Setelah pemakaman itu, bagaimana perasaan 

kamu? 

Emm.. setelah pemakaman itu kan saya dikasih minum 

sama pak kyai atau “orangtua” yang katanya bisa 

menenangkan, yang bisa membuat merelakan, sudah 

bisa sedikit tenang, sudah bisa sedikit tertawa, sudah 
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bisa melupakan kejadian yang sebelumnya” (Uus. 

W117-W120. 220413) 

 

Setelah prosesi pemakaman selesai, Uus sudah percaya bahwa ibunya 

benar-benar sudah meninggal. Uus sudah bisa sedikit tenang, sudah bisa 

sedikit tertawa dan untuk sejenak melupakan kejadian yang sebelumnya 

karena meminum air yang dipercaya dapat menenangkan. Meski demikian 

rasa kecewa pada diri sendiri dan penyesalan tetap ada dalam diri Uus.  Uus 

merasa bahwa dia belum bisa membahagiakan ibunya dan ia merasa masih 

banyak kesalahan terhadap ibunya dan juga belum bisa menjadi anak yang 

baik untuk ibunya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada perasaan bersalah dan 

penyesalan yang mendalam dalam diri Uus. 

“Masih ada perasaan nyesel atau marah nggak 

setelah ibuk dimakamkan? 

Menyesal, kecewa iya.... Tapi kalo marah kayaknya 

enggak ya, cuman kecewa sama diri sendiri aja 

Kecewanya kenapa? 

Ya itu tadi, karena belom bisa memberikan yang 

terbaik untuk ibuk saya, membahagiakan ibuk, masih 

banyak.... Kalo diinget-inget itu masih banyak 

kesalahan atau apa ya... Masih terkadang nakal, itulah 

yang saya sesali 

Merasa salah juga ya? 

Iya, salahnya diakhir-akhir itu saya tu apa ya... kurang 

bisa menyenangkan ibuk ya, maksudnya waktu itu tu, 

sebelumnya itu  keadaan ibuk tu baik-baik saja tapi 

akan lebih baik kalo sebelum ibuk pergi itu tu saya 

sudah bisa menyenangkan atau membahagiakannya” 

(Uus. W121-W126. 220413) 

 

Uus melewati hari-harinya pasca kematian ibunya dengan perasaan 

kesepian dan kerinduan yang sangat terhadap sosok ibunya. Ia merasa sepi 

dan rindu dengan kehadiran ibunya yang setiap hari menemaninya. Uus 

benar-benar merasa kehilangan kehadiran sosok ibunya dalam kesehariannya. 
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“Setelah ibuk pergi, kamu sering merasa kesepian 

nggak? Biasanya kapan kamu ngrasa sepi tanpa 

kehadiran ibuk? 

Iya ngrasa sepi, kalo waktunya nggak nentu ya, 

biasanya kalo pas memperingati.... Kan kalo di daerah 

saya kan terkadang ada 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu 

mungkin kalo mendekati-mendekati itu saya merasa 

kesepian tapi hari-hari biasa juga terkadang merasa 

kesepian.” (Uus. W127-W128. 220413) 

“Bisa dijelasin nggak kesepiannya tu kayak 

gimana? 

Kesepiannya mungkin merasa sepi karena kurangnya 

kasih sayang seorang ibu, merasa sepi biasanya kan 

kalo dirumah itu yang masak kan ibuk ya, trus kalo 

nggak ada ibuk kan jadi kerasa sepi.” (Uus. W131-

W132. 220413) 

 

Rasa rindu dan kesepiannya terhadap ibunya dilalui Uus dengan 

mengirim doa dan berharap bisa bertemu dalam mimpi. Ketika rasa rindu 

datang menghampiri Uus hanya bisa menyimpan rasa rindu itu dalam diam 

dan untaian doa untuk ibunya. 

“Kalo lagi kangen gitu biasanya kamu ngapain 

untuk menghilangkan rasa kangen itu? 

Biasanya ya kalo lagi kangen suka kirim-kirim doa, 

baca alfatihah buat ibuk, paling cuman didiemin aja 

ntar juga ilang sendiri. Biasanya kalo abis bacain yasin 

gitu suka ketemu di mimpi.” (Uus. W141-W142. 

220413) 

 

Perasaan kerinduan yang mendalam membuat Uus berhalusinasi 

merasakan kehadiran ibunya. Kehadiran ibunya yang dimaksud yaitu dalam 

mimpi atau menemani ketika dia sedang tidur. Uus merasakan bahwa ibunya 

selalu berada didekatnya. 

“Kamu sering ngrasain kehadiran ibuk nggak? 

Kadang... Biasanya kalo malem jumat kan lagi nggak 

halangan kan suka bacain yasin nha itu tu setelah baca 

yasin tu seakan-akan tu deket banget sama ibu, berasa 

ibuk tu ada di rumah, entah ya seperti hati saya tu 
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merasakan kalo ibuk tu lagi ada dirumah. Kadang juga 

liat dalam mimpi biasanya kalo lagi kangen, biasanya 

kalo malem jumat tu juga sering ato pas peringatan hari 

kematian ibuk.” (Uus. W159-W160. 220413) 

 

Masa grief yang dialami Uus sedikit banyak merubah perilaku 

keseharian dia, ia tidak lagi ceria seperti biasanya, dia menjadi sering 

murung, menyalahkan diri, dan mudah menangis. Perubahan perilaku ini 

sangat dirasakan oleh orang-orang terdekat Uus. Mereka merasa bahwa 

biasanya Uus adalah anak yang ceria, kuat, dan selalu bergaul dengan 

temannya sekarang semua berubah. 

“Kalo dari perilaku ada yang berubah nggak? 

Sebelumnya kan saya memang orangnya cerewet, pas 

ditinggal ibuk tu kan jadi agak pendiam tapi sekarang 

sudah kembali cerewet lagi.” (Uus. W145-W146. 

220413) 

“Temen-temen juga ngrasain perubahan kamu 

nggak? 

Iya... Kalo lagi diem biasanya pada “ngopo wa kok 

meneng?” (kenapa wa kok diem?) trus kadang juga 

bilang “sabar-sabar”, trus diajakin bercanda bareng biar 

agak tenang, jadi seneng.” (Uus. W149-W150. 220413) 

“.......kalo dari perilaku ada yang berubah nggak 

dari yang sebelumnya? 

Kalo perilaku ada yang berbeda, bedanya tu sebelum 

ibu‟e meninggal tu cerweeettt banget kalo di kelas, tapi 

pas ibu‟e udah nggak ada tu cerewetnya tu berkurang.” 

(AW. W69-W70. 250413) 

“Setelah kejadian ibu Uus meninggal itu, 

bagaimana kondisi Uus buk? Dia jadi kayak orang 

bingung atau jadi sering melamun atau bagaimana 

gitu buk? 

Kalo setelah ibuknya dimakamin tu Uus jadi pendiem 

kayak ada yang lagi dipikirin tapi tu tatapannya kosong. 

Apa ya mbak ya kayak orang yang masih bingung, 

kadang juga masih nangis, ya gitulah mbak...” (BS. 

W31-W32. 030513) 
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Hari-hari pada masa intermediate ini dilewati dengan kesedihan dan 

pikiran yang masih tertuju pada almarhumah. Ketika sedang sendirian, Uus 

sering melamun dan membayangkan hal-hal yang biasa dia dan ibunya 

lakukan bersama, hal ini karena Uus masih belum menerima sepenuhnya 

bahwa ibunya telah tiada. 

“Ya kalo keadaan rumah lagi sepi, sering ngelamun 

jadi kebayang-bayang biasanya nglakuin ini, biasanya 

sama ibuk nonton tv bareng, dan itu biasanya diiringi 

dengan rasa kangen.” (Uus. W158. 220413) 

 

Peristiwa tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan Uus, 

salah satunya dalam urusan pendidikan. Pendidikan Uus tidak banyak 

terganggu karena dia masih mengikuti pelajaran yang diberikan, namun 

pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada  pelajaran yang diberikan. Rasa 

kecewa karena dahulu belum bisa membahagiakan ibunya membuat Uus 

menjadi semakin semangat dalam belajar. 

“Sempet nggak nilainya turun? 

Kayaknya enggak deh, malah jadi semakin termotivasi, 

lebih terpacu, lebih semangat untuk belajar 

Kalo pas awal-awal ditinggal ibuk gimana? 

Kalo pas awal-awal ada ya males belajar tapi setelah 

itu, saya jadi berpikir saya jadi tambah semangat 

belajar karena sebelumnya kan saya berpikirnya selama 

ini saya belum pernah membahagiakan orangtua 

khususnya ibuk, nha sekarang ini saya buktikan saya 

ingin membahagiakan bapak, dan setelah ditinggal ibuk 

itu malah saya sering dapet rangking 1 

Owhhh malah jadi makin termotivasi ya? 

Iya soalnya kecewa karena dulu belum bisa 

membahagiakan ibuk.” (Uus. W151-W156. 220413) 

“Dengan meninggalnya ibuk Uus itu mengganggu 

akademiknya nggak, nilai-nilainya melorot apa 

nggak? 
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Mengganggu sih enggak, malah memicu Uus, 

memotivasi Uus jadi lebih baik lagi” (AW. W63-W64. 

250413) 

 

Setelah kematian ibu Uus, Uus menjadi minder untuk berbaur dengan 

lingkungan sekitar karena pandangan masyarakat yang berubah terhadapnya. 

Uus merasa tidak nyaman dengan perhatian lebih dari orang-orang 

disekitarnya walaupun maksud mereka baik. Hal itu berlangsung cukup lama 

sampai akhirnya Uus menyadari bahwa dia harus menggantikan peran ibunya 

dalam masyarakat. 

“Pernah nggak setelah kematian ibuk, kamu 

merasa minder untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar? 

Pernah sih, kan status saya berbeda ya setelah ditinggal 

ibuk, status saya kan jadi anak yatim gitu ya, orang-

orang tu kalo memandang saya sama adik tu ya jadi 

kasihan, harus sering disantuni gitu lho, tapi saya nggak 

minder sih cuman ngrasa nggak enak aja soalnya 

dikayak gituin, dikasih perhatian lebih gitu lho 

Mungkin maksud mereka baik ya, tapi itu bikin 

kamu merasa sedih nggak? 
Enggak, cuman ngrasa nggak enak aja 

Setelah kematian ibuk itu ya, kamu udah bisa 

terjun ke msayarakat seperti biasa belum? 
Belom.. Itu beberapa bulan. Kan setelah ibuk nggak 

ada kan saya jadi harus mewakili ibuk kalo yasinan, 

atau apa gitu... itu tu butuh waktu beberapa bulan, saya 

kan juga diajak mbak saya yang udah berumah tangga 

itu katanya kalo saya harus mewakili biar satu rumah 

itu ada yang mewakili.” (Uus. W163-W168. 220413) 

 

Seiring berjalannya waktu, Uus menyadari posisi dia sebagai anak 

pertama perempuan dalam keluarga yang harus membimbing adiknya dan 

menjaga ayahnya sebagai pengganti ibunya yang telah meninggal, diapun 

bisa bangkit dari kesedihan akibat kematian ibunya. 
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“Bagaimana kamu keluar dari kesedihan, apakah 

ada dorongan keluarga atau teman atau gimana 

gitu? 
Yaaa cara berpikirnya saya yang harus dirubah. Untuk 

masa depannya ya untuk adek saya apa ya untuk diri 

saya juga kalo tidak bisa mengikhlaskannya kan juga 

nanti yang udah nggak ada kan juga nggak tenang dan 

juga nanti kehidupan keluarga saya juga bisa kurang 

baik.” (Uus. W175-W176. 220413) 

 

Uus telah kembali pada kehidupan normalnya, dalam artian telah 

menerima kematian ibunya. Sudah dapat kembali menjadi Uus yang ceria dan 

dapat bergaul lagi dengan teman-temannya. Pola makan dan juga pola tidur 

sudah kembali normal kembali. Proses recovery kasus grief yang dialami oleh 

Uus ditandai dengan keikhlasan Uus atas kepergian ibunya dan sudah dapat 

menemukan makna dari peristiwa yang dialaminya. Uus juga sudah kembali 

berbaur dengan teman-teman dan lingkungan sekitar tempat dia tinggal. 

“Berarti sekarang semua sudah kembali normal lagi 

ya? Nafsu makan dan juga pola tidur sudah 

kembali normal? 

Iya semua sudah biasa lagi, baik dari pola makan 

maupun pola tidur semua sudah biasa.” (Uus. W189-

W190. 220413) 

“Kalo sekarang........? 

Kalo sekarang udah biasa... udah biasa melakukan 

kegiatan yang mungkin seharusnya dilakukan ibuk saya 

Kalo sekarang berarti udah normal lagi ya, 

mungkin kalo dulu kan agak gimana gitu ya.... 

He‟em.. Kalo dulu itu tu kan saya jarang keluar rumah, 

jadi saya kurang berbaur dengan lingkungan.” (Uus. 

W171-W174. 220413) 

“Kalo sekarang gimana? 

Kalo sekarang  udah kayak dulu lagi ya kalo dikelas 

rame dia tu lansung nyreweti temen-temene “heehh 

mbok meneng bar iki ono gurune” (heehh tolong diem 

habis ini ada gurunya) ya kayak gitulah mbak.” (AW. 

W71-W72. 250413) 
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Saat ini Uus telah dapat menentukan arah kemana ia akan membawa 

kehidupannya. Ia berencana untuk bekerja supaya bisa membantu ayahnya 

dan memabantu biaya pendidikan adiknya yang masih sekolah. Uuspun juga 

ingin menyenangkan ayahnya karena sudah tidak ibu. 

“Kalo sekarang rencana kedepan kamu apa? 

Mungkin sebagai gantinya dulu belum bisa 

membahagiakan ibuk, kedepannya ingin lebih berbakti, 

ingin membahagiakan dan membanggakan bapak ya, 

dan mungkin apa ya... bisa momong adek gitu. 

Pengennya bisa kerja dulu buat bantu-bantu bapak, buat 

bantuin biaya pendidikan adek kan dia masih sekolah 

ya mbak. 

Untuk kamu sendiri? 

Untuk saya sendiri bisa berubah lebih baik lagi dan 

kesalahan yang lalu berusaha untuk tidak 

melakukannya lagi.” (Uus. W195-W198. 220413) 

 

Uus memang telah mengikhlaskan kepergian ibunya untuk selamanya 

dan dia sudah menerimanya dengan lapang dada, namun peristiwa ini tidak 

akan pernah dilupakan oleh Uus sampai kapanpun. Kejadian ini akan terus 

melekat dalam angan dan pikiran Uus. Hal tersebut menjadi pengalaman yang 

tidak terlupakan oleh Uus. Rasa iri, kangen juga kesepian semakin dirasakan 

Uus saat ini meskipun kematian ibu Uus sudah berlalu lama. 

“Sampai sekarang kan masih suka inget sama ibuk, 

biasanya supaya kamu nggak terlalu inget terus 

sama ibu itu kamu ngapain? 

Iya masih sering inget, apalagi waktu ibu dimakamin, 

itu hal yang nggak akan bisa dilupain yaaa.. soalnya 

kan itu terakhir aklinya aku bisa lihat ibuk ya jadi 

sampai kapanpun ya nggak bakal bisa lupa. Kalo lagi 

inget gitu biasanya ilang sendiri sih, yaudah 

merenungkan dan membayangkan yang dahulu nanti 

bisa ilang sendiri 

Kalo dulu pas awal kan sedih ya ditinggal sama 

ibuk, kalo sekarang gimana? 
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Perasaannya si udah biasa, udah biasa ditinggal tapi 

terkadang ada rasa iri, ada rasa kangen, ada rasa 

kesepian.” (Uus. W177-W180. 220413) 

 

Dibutuhkan waktu 2 tahun untuk melalui tahapan grief yang ia alami. 

Waktu itu terhitung sejak hari kematian ibu Uus sampai akhirnya ia mampu 

membuka diri dan menjalani hidupnya secara normal, meskipun Uus masih 

sering teringat dengan almarhumah ibunya.  

4.3.3 Temuan pada subjek sekunder satu  

AW merupakan teman dekat dari Uus. AW mulai mengenal Uus 

semenjak mereka satu kelas pada kelas X. AW merupakan remaja yang ceria, 

terbuka dan apa adanya. Penampilan fisik AW tidak berbeda jauh dari Uus 

dengan tinggi sekitar 155cm, berkulit kuning dan memakai jilbab. Cewek 

berkacamata ini selalu menemani Uus ketika bertemu dengan peneliti. 

Saat proses wawancara AW sangat ramah dan menyenangkan tidak 

jauh berbeda dengan Uus. AW selalu menjawab pertanyaan peneliti dengan 

baik hanya saja ketika dilakukan perekaman, AW menjadi kaku dan hanya 

mengikuti arah pertanyaan peneliti saja. Hal ini menyebabkan jawaban AW 

menjadi tidak berkembang. 

Selama ini AW tidak mengenal keluarga Uus dengan baik, karena Uus 

tidak pernah menceritakan tentang keluarganya kepada AW. Menurut AW, 

Uus sangat tertutup jika ditanyai tentang keluarga Uus. Aw juga belum 

pernah bertemu dengan keluarga Uus sebelum ibu Uus meninggal, jadi dia 

tidak tahu bagaimana hubungan Uus dengan keluarganya dirumah sebelum 

ibu Uus meninggal. Setelah peristiwa itu hubungan AW dengan Uus semakin 
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dekat dan AW merasa Uus tidak dekat dengan kedua orangtuanya, tapi 

berdasarkan cerita Uus dia lebih dekat dengan ibunya ketimbang ayahnya. 

Berbeda dengan pernyataan Uus yang mengungkapkan bahwa dia lebih dekat 

dengan ayahnya ketimbang ibunya. 

Saat kematian ibu Uus, AW datang bersama dengan teman-teman 

sekelas Uus ke rumah Uus untuk melayat. Menurut AW ketika dia bertemu 

dengan Uus, Uus tampak baik-baik saja tidak terlihat dia mengalami 

kesedihan yang mendalam. Uus dan teman-temannya malah bercanda gurau 

seakan-akan tidak terjadi apa-apa. 

Beberapa hari setelah kematian ibu Uus, Uus kembali ke sekolah dan 

AW merasa banyak perubahan pada diri Uus. Dia menjadi lebih kurus dan 

sedikit pendiam, walaupun Uus masih tetap ceria seperti biasa dan seakan-

akan tidak pernah ada hal yang buruk terjadi. Setelah beberapa bulan berlalu 

Uus telah kembali normal seperti biasa baik dari berat badannya maupun 

perilakunya, hanya saja Uus masih sering menangis ketika hal yang 

berhubungan dengan ibu disinggung. Uus juga masih mudah menjadi murung 

ketika teman-temannya baik secara sengaja atau tidak sengaja menanyakan 

tentang ibunya. 

Menurut AW dengan kematian ibu Uus membuat akademik Uus 

menjadi lebih baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, walaupun pada 

awal-awal kematian ibunya, Uus sempat mengalami penurunan nilai karena 

dia masih belum bisa fokus pada pelajaran dan masih mengingat tentang 

ibunya. 
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Saat ini setelah dua tahun kematian ibu Uus, AW merasakan Uus 

sudah kembali menjadi anak yang ceria dan banyak bicara walaupun dia 

masih tetap tertutup tentang masalah-masalah dia dengan keluarganya dan 

juga tentang perasaan dia. Sikap dia yang sensitif ketika ada hal yang 

berhubungan dengan ibunya disinggung juga sudah berkurang, walaupun dia 

terkadang masih suka menangis jika ada hal yang mengingatkan dia tentang 

ibunya. 

4.3.4 Temuan pada Subjek Sekunder Dua 

BS adalah bibi dari Uus. BS merupakan seorang ibu rumah tangga 

yang mempunyai dua anak. Penampilan BS terbilang seperti ibu rumah 

tangga pada umumnya. Rambut BS panjang dan dikuncir ekor kuda, berbadan 

pendek dan tidak terlalu gemuk dengan kulit sawo matang. BS merupakan 

adik kandung dari ayah Uus yang tinggal tidak jauh dari rumah Uus.  

Selama proses wawancara BS sangat ramah dan menyenangkan. 

Selama proses wawancara berlangsung BS sangat kooperatif. Tidak ada 

hambatan yang berarti dalam proses wawancara. Hanya saja, jawaban yang 

diberikan sangat terbatas sehingga peneliti harus beberapa kali mengarahkan 

ke arah wawancara.  

Di mata BS, Uus adalah seorang anak yang seperti anak-anak pada 

umumnya. BS melihat hubungan Uus dengan orangtuanya baik-baik saja 

seperti pada keluarga kebanyakan. Watak ibu Uus yang keras membuat 

hubungan mereka tidak terlalu dekat, menurut BS Uus lebih dekat dengan 

ayahnya. Ketika ibu Uus dalam kondisi down semua keluarga ada dalam satu 
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ruangan dan bersama-sama berdoa, membaca yasin di dekat tempat tidur ibu 

Uus. BS juga ada dalam kamar ibu Uus ketika beliau meninggal. Semua 

keluarga shock dengan kematian ibu Uus yang dirasa keluarga sangat 

mendadak terutama bagi Uus. 

Menurut BS ketika ibu Uus masih dalam keadaan down, Uus sudah 

mulai menangis begitu pula ketika akhirnya ibu Uus meninggal tangis Uus 

semakin kencang seperti Uus belum bisa menerima kematian ibunya yang dia 

rasa terlalu mendadak. Setelah pemakaman dilakukan kondisi Uus sudah 

mulai membaik, tangisnya sudah mulai berhenti, berbeda ketika awal dia 

mengetahui bahwa ibunya meninggal.  

Beberapa hari Uus mengalami gangguan makan. Dia sempat 

kehilangan nafsu makan, namun akhirnya Uus mau makan walaupun hanya 

sedikit setelah dipaksa oleh keluarga dan saudara-saudaranya. BS merasakan 

bahwa Uus sangat sedih dan kehilangan saat itu meskipun hubungan mereka 

tidak terlalu dekat. Beberapa hari lamanya BS masih melihat Uus menangis 

dan suasana kehilangan masih sangat terasa. 

Beberapa hari setelah proses pemakaman dilakukan, BS merasa Uus 

menjadi pendiam dan tidak banyak bicara seperti saat sebelum ibu Uus 

meninggal. BS melihat Uus menjadi sering bengong, seperti ada yang sedang 

dipikirkan namun tatapannya kosong. BS hanya bisa memberi dukungan dan 

nasihat ketika melihat Uus sedang bersedih atau menangis. Uus merupakan 

orang yang tertutup, dia tidak pernah menceritakan apa yang dia rasakan 

kepada BS.  
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Uus juga sempat merasa malas untuk keluar rumah dan berbaur 

dengan lingkungan seperti dulu, namun dengan paksaan dan dorongan dari 

BS bahwa Uus harus bisa menggantikan tugas ibunya di masyarakat, 

akhirnya Uus mulai bisa kembali membuka diri dan berbaur kembali dengan 

lingkungan. Butuh waktu beberapa bulan bagi Uus untuk bisa kembali 

bersosialisasi dengan masyarakat. 

Perlu waktu 2 tahun untuk Uus bisa menerima kematian ibunya. Saat 

ini Uus sudah kembali ke kehidupan normalnya. Uus sudah tidak lagi 

mengalami gangguan makan, gangguan tidur ataupun komunikasi, meskipun 

sampai saat ini terkadang Uus masih suka menangis apabila teringat dengan 

ibunya. Sedikit demi sedikit Uus mulai kembali menata kehidupannya dan 

menjadi seperti Uus yang dahulu sebelum ibu Uus meninggal. 

4.3.5 Temuan pada subjek utama dua 

Suasana yang cukup sepi ketika peneliti datang ke kos NK, NK 

menyambut peneliti dengan senyuman. Lalu kemudian kita berdua pergi 

untuk mencari tempat yang nyaman untuk wawancara karena sebelumnya NK 

memang sudah meminta untuk tidak diwawancara di kos. Setelah berkeliling 

akhirnya kita mendapat tempat yang nyaman, di bawah rimbunnya pohon dan 

suasana sekitar yang tidak terlalu ramai. Saat itu NK mengenakan kaos 

panjang berwarna kuning, celana jeans dan jilbab dengan warna yang senada 

dengan bajunya.  

Cewek berbadan kecil dengan tinggi sekitar 157 cm ini tampak santai 

ketika proses wawancara akan dimulai. Saat ini NK sedang menempuh 
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studinya di jurusan pendidikan bahasa Jepang pada salah satu universitas 

negeri di Semarang. NK merupakan pribadi yang tidak terlalu banyak bicara 

dan kalem. Sehari-hari NK disibukkan dengan kuliah dan juga kegiatan-

kegiatan UKM yang dia ikuti. NK selalu menjawab pertanyaan peneliti 

dengan tenang walaupun terkadang dia menangis di tengah menjawab 

pertanyaan. 

Selama proses wawancara NK menjawab dengan baik menghadap ke 

arah peneliti meskipun sesekali dia memalingkan wajah ketika menahan air 

matanya atau menangis. NK terkadang juga sedikit tertutup bila disinggung 

mengenai pertanyaan yang terlampau pribadi. Dia juga mengalami 

kebingungan ketika harus menjelaskan perasaan yang dia rasakan. Selain 

menggunakan bahasa Indonesia, NK juga sering menyelipkan bahasa Jawa 

ketika menjawab pertanyaan dari peneliti. 

Saat ini NK tinggal bersama kakak perempuannya ketika dirumah 

setelah orangtuanya meninggal. Ayah NK adalah seorang pensiunan tentara 

namun sebelum meninggal ayah NK bekerja sebagai pegawai di salah satu 

kecamatan di Banjarnegara. Ayah NK merupakan orang yang tegas, disiplin, 

dan juga jarang marah terhadap anak-anaknya. 

“Kerjaan bapak sama ibuk tu apa? 

Kalo bapak dulunya kan tentara, terus dulunya tentara, 

terus habis itu pensiun dini terus jadi, jadi, jadi lurah, 

terus habis itu pensiun dini jadi lurah kan terus habis itu 

setelah masa jabatannya selesai yang terakhir itu kerja 

di kecamatan.” (NK. W19-W20. 080513) 

“Maaf ya dek, tolong ceritakan tentang orangtua 

adek......? 
Gimana ya.. emm gimana ya?? Aku juga bingung ig 

mbak. Hehehe Ya baik, tegas gimana ya. Bapak itu 
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disiplin, orangnya kalo sama aku ya gitu mbak.. hehe 

Ya baik sih, jarang..jarang..jarang marah.” (NK. W13-

W14. 080513) 

 

Sedangkan ibu NK adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan 

asuransi di Banjarnegara. Ibu NK adalah seperti layaknya kebanyakan ibu-ibu 

yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya. Ibu NK membebaskan anak-

anaknya untuk menjadi apa yang mereka mau.  

“Kalo ibu? 

Kalo ibu, dulu pas aku masih kecil ibu rumah tangga 

sama buka warung, tapi sejak aku masuk TK ibu jadi 

pegawai asuransi.” (NK. W23-W24. 080513) 

“Kalo ibuk? 

Kalo ibuk ya biasa ibuk-ibuk kayak gitu, baik, ya piye 

(gimana) sih mbak aku juga bingung.   

Emm.. Kalo mendidik kamu tu kayak gimana? 

Dalam mendidik sih orangtuanya aku tu gak maksa.. 

Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, jadi semua 

terserah sama-sama anaknya cuma ngarahkan kayak 

gitu lho mbak. Membebaskan gitu. Kayak  misalkan 

“baiknya tu kayak gini tapi misalkan kamu suka yang 

lain juga gak papa gitu.” (NK. W15-W18. 080513) 

 

Dalam kesehariannya NK sering bertukar cerita kepada kedua 

orangtuanya tentang kehidupan dia sehari-hari atau sekedar bercerita tentang 

apa yang terjadi pada hari itu. NK tidak pernah menceritakan tentang masalah 

pribadinya kepada orangtuanya karena kepribadiannya yang memang 

tertutup. Dia bahkan tidak pernah berbagi cerita pribadinya kepada teman-

temannya. NK lebih sering menyimpan sendiri perasaannya. 

“Terus kalo sama bapak-ibuk sering ngobrol-

ngobrol gitu nggak? 

Sering sih tapi.. ya sering sih tapi aku ngobrolnya 

ngobrol biasa gitu, nggak yang curhat-curhat gitu. 

Masalahnya aku ini kan orangnya tertutup, jadi tu aku 
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nggak pernah cerita, paling tu cerita cuma “tadi lho di 

sekolah kayak gini” cuma masalah umum, nggak yang 

masalah pribadi. 

Berarti masalah pacar, cowok gitu nggak pernah? 

Nggak pernah.. Nggak pernah pacaran og mbak.. 

Hehehe 

Terus kalo sama temen suka curhat-curhat gitu 

nggak? 

Enggak juga... 

Kalo ada masalah-masalah gitu suka ceritanya ke 

siapa? 

Jarang sih mbak, aku tu orangnya gimana ya, nggak 

terlalu membuat masalah, tapi paling misalkan kalo lagi 

sebel ya paling diem aja, jadi tu diem entar juga baik 

sendiri gitu.” (NK. W27-W34. 080513) 

 

NK lebih sering berbagi cerita dengan ibunya karena dia merasa dia 

lebih dekat dan nyaman dengan ibunya. NK adalah anak yang tidak pernah 

berbuat hal yang aneh-aneh sehingga jarang terjadi masalah atau pertengkaran 

dalam rumah. Menurut NK orangtuanya jarang marah hanya terkadang 

sesekali memberi nasihat ketika anak-anaknya melakukan hal yang salah atau 

keliru, karena NK anak terakhir dia sangat takut jika ayahnya marah, hal ini 

terjadi biasanya jika dia sedang bertengkar dengan kakak laki-lakinya. Dilihat 

dari cerita tersebut NK berasal dari keluarga yang harmonis. 

“Kalo dirumah tu sering ada cekcok atau masalah 

nggak sama bapak atau sama ibuk gitu? 

Enggak... eh, enggak ada sih mbak 

Biasanya kalo beliau suka marah tu karena masalah 

apa? 

Apa ya? Jarang marah sih mbak, apa ya? Nggak pernah 

marahin kayak gitu paling apa sih.. menasihati gitu 

nggak sambil marah-marah gitu.” (NK. W47-W50. 

080513) 

 “Kalo hubungan NK dengan orangtuanya dulu 

seperti apa tante? 

NK sama orangtuanya cukup dekat ya, karena mereka 

kan cuma bertiga di rumah jadi apa-apa ya bertiga, 
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harmonis ya kalo aku liat. Mereka jarang yang ribut-

ribut gitu paling kalo marahan ya yang biasa aja...” 

(BA. W5-W6. 240513) 

 

 

Peristiwa kejadian kematian orangtua NK terjadi pada tanggal 18 

Agustus, kondisi pasti saat kejadian tidak diketahui karena NK mengetahui 

orangtuanya meninggal ketika sudah dibawa ke rumah. Menurut saudara-

saudara NK, orangtuanya meninggal karena kecelakaan ketika dalam 

perjalanan pulang dari acara pengajian yang diadakan di Cilacap. Tidak 

diketahui secara pasti bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 

Kematian orangtua NK dirasa NK sangat mendadak, hal ini dilihat 

dari tidak adanya tanda-tanda sakit pada kedua orangtua NK, mereka terlihat 

sehat dan baik-baik saja. Tidak pernah terfikir oleh NK bahwa orangtuanya 

akan meninggal karena dia masih bertemu dan berbagi cerita beberapa jam 

sebelum kejadian.  

“Waktu sebelum kejadian itu, bapak-ibuk nggak 

punya keluhan penyakit atau gejala penyakit?” 

Enggak, sehat-sehat saja alhamdulillah.. (NK. W73-

W74. 080513) 

“Bapak itu berarti meninggalnya malem eh.... 

Enggak, itu tu udah paginya mbak jam 10, udah..udah 

hampir nyampe rumah.” (NK. W79-W80. 080513) 

“Iya kronologi pas kecelakaan, atau pas hari itu 

atau apapun yang kamu tahu deh??hehe Kamu 

tahu tentang meninggalnya bapak-ibuk itu dari 

siapa?” 

Dari.... Nggak ada yang memberitahu..................” (NK. 

W83-W84. 080513) 

 

Beberapa hari sebelum orangtua meninggal NK sempat mendapat 

firasat tentang akan terjadinya hal yang tidak menyenangkan, namun itu 

semua diabaikan oleh dia karena ia tidak ingin berpikir tentang hal-hal yang 
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buruk. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah pertanda bahwa dia akan 

kehialangan kedua orangtuanya untuk selama-lamanya. Pada hari 

meninggalnya orangtua NK, NK juga mempunyai perasaan yang tidak tenang 

sehingga membuat dia tidak fokus pada hal yang sedang dia kerjakan. NK 

tidak berpikir apapun tentang orangtuanya hanya saja pikiran dan perasaan 

dia menjadi tidak tenang pada saat itu. Dilihat dari tidak ada gejala sakit dan 

kejadian terjadi secara tiba-tiba, maka kematian orangtua NK dapat 

dikategorikan kematian mendadak. 

“Kamu sempet punya firasat nggak sebelum 

kejadian itu? 

Ada sih... kayak... sebenernya aku sih percaya nggak 

percaya mitos kayak gitu kan mbak tapi katanya kan 

kalo orang jawa itu kan kalo kejatuhan cicak kayak gitu 

kan, gimana gitu. ......... 

Terus kalo dari bapak? 

Apa yaaa? Pas waktu itu cuma berdua sama bapak 

dirumah. Terus apa...  waktu itu lagi nonton tv, entah 

kenapa tu tiba-tiba bapak tu ngomong kalo.... entah lagi 

nonton acara tv apa gitu aku lupa tiba-tiba tu bapak 

ngomong “gini lho kalo orang meninggal tu kayak 

gini”...............” (NK. W85-W88. 080513) 

“Kalo pas hari kejadiannya itu, kamu juga ngrasain 

“sesuatu” gitu juga nggak? 

................ aku tu sering kesandung sampe jatuh gitu 

lho, enggak..enggak fokus kayak ada sesuatu tapi apa 

itu tu aku nggak ngerti kenapa dari tadi kok aku tu 

kesandung-sandung terus. Sampe temenku tu “kamu tu 

kenapa sih, dari tadi kok kesandung-sandung terus?” 

(NK. W91-W92. 080513) 

 

Ketika NK mengetahui bahwa kedua orangtuanya meninggal, ia 

hanya bisa menangis dan lemas. NK merasa terkejut dan tidak percaya akan 

kematian orangtuanya meskipun dia sudah melihat sendiri jenazah kedua 

orangtuanya, hal ini disebabkan karena NK masih bertemu dengan 
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orangtuanya pada malam sebelum kejadian dan tidak ada tanda-tanda apapun 

pada orangtuanya. 

“Waktu kamu masuk rumah dan tahu kalau bapak 

sama ibuk sudah nggak ada terus waktu itu 

perasaanmu gimana? 

Nangis, jelas. Nangis yang “Huwaaaaa” gitu sambil 

manggil-manggil-lah biasa. Lemes, nggak bisa berdiri, 

sampai di “papah” gitu dipegangi, pas turun dari motor 

juga ya wis..wis “aahhh” , kayak jalannya tu udah 

diseret sama yang kanan-kirinya aku gitu lho mbak, 

udah nggak punya tenaga buat jalan, kaget.” (NK. 

W101-W102. 080513) 

“Waktu kamu liat bapak-ibuk tu ya, ada rasa nggak 

percaya nggak sih dalam diri kamu? 

Masih nggak percaya “masa sih?” walaupun aku udah 

liat langsung, tapi kayak yang “apa sih ini?” masih 

nggak percaya banget, masih yang “masa sih?”. Sampe 

pas aku kan dibawa kamar sama saudara-saudaranya 

aku, aku kan nangis terus kan mbak pas pertama itu, 

sama saudara-saudaraku itu bilang “udah jangan nangis 

terus nanti bikin berat orangtua” aku tu yang “iyaaaa, 

tapi kan ini, tapi kan itu tu mereka berdua” kayak gitu 

lho mbak. Jadi waktu itu tu masih yang percaya nggak 

percaya gitu, masih kayak jetlag ngono ki lho mbak. 

Masih kayak mimpi, bener-bener kayak mimpi dan 

pengen buru-buru bangun tapiiiiii semua itu 

kenyataan.” (NK. W107-W108. 080513) 

“Terus pas NK dateng sampai rumah, reaksi dia 

gimana? 

Pas NK dateng dia pas dibawa masuk kedalem dia udah 

lemes, terus nangis apalagi pas liat jenazah orangtuanya 

makin nangis dia, manggil-manggil bapak ibunya..” 

(MH. W19-W20. 230513) 

 

Kematian orangtuanya dirasa terlalu cepat oleh NK, dia tidak pernah 

memikirkan hal ini sebelumnya. Persepsi inilah yang memicu rasa shock pada 

NK. NK menganggap masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh 

orangtuanya termasuk untuk mengambil raport pertama NK di sekolah. 

“Menurut kamu kejadian bapak-ibuk tu mendadak 

nggak sih? 
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Mendadak banget 

Menurut kamu tu ya, emm biasanya kan kalo 

seumuran kamu tu kan suka mikir ya kalo usia 

bapak-ibuk itu belum pantes untuk meninggal, 

pernah mikir kayak gitu nggak sih? Kamu mikirnya 

kayak gimana? 

Emmm.. iya sih. Gimana ya...?? Kalo dulu ya mbak pas 

awal-awal dulu itu ya mikir kok cepet banget kayak 

gitu kan, terus bapak-ibunya aku tu belum sempet 

ngambil raport pertamanya aku pas SMA kayak gitulah. 

Apa ya... kayaknya tu masih banyak yang harus 

dilakukan sama bapak-ibuk.” (NK. W103-W106. 

080513) 

 

Kematian orantua NK yang terlalu tiba-tiba membuat dia tidak 

mempunyai kesiapan mental untuk menerima itu semua. Hal itulah yang 

membuat NK terasa berat untuk melepaskan kepergian orangtuanya, sehingga 

hanya untuk memandikan jenazah ibunya-pun dia tidak mempunyai kekuatan 

untuk melakukannya. Karena hal itu saudara-saudara NK melarang NK untuk 

ikut dalam acara pemakaman orangtuanya. 

“Kamu ikut mandiin? 

Aku cuma..... apa ya, aku kan dipaksa gitu ya sama 

saudara katanya untuk terakhir kalinya kayak gitu kan, 

tapi kan akunya nggak..nggak..kuat gitu kan mbak, 

lemes banget, aku cuman mbasuh mukanya ibuk.” (NK. 

W99-W100. 080513) 

“Waktu itu ikut ke pemakaman orangtua nggak? 

Enggak, di rumah aja. 

Kenapa nggak ikut? 

Nggak boleh, takut nanti nggak..nggak itu.. nggak 

dibolehin ikut, yang ikut mas‟ku.” (NK. W109-W112. 

080513) 

 

Ketika awal NK melihat dan mengetahui bahwa orangtuanya telah 

meninggal muncul kecemasan dalam dirinya. Dia cemas memikirkan 

bagaimana kehidupan dia kedepannya nanti tanpa kedua orangtuanya. NK 
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merasa tidak siap melihat kondisi orangtuanya telah meninggal.  NK merasa 

ada perasaan kosong dalam dirinya saat itu, tidak ada yang ia pikirkan  hanya 

merasa seperti kehilangan sesuatu. 

“Waktu kamu lihat orangtua sudah meninggal, saat 

itu kamu ada perasaan cemas atau khawatir gitu 

nggak? Apa yang ada dipikiran kamu saat itu? 

Eeee.. pas awal nyampe rumah itu tu pertama takut, 

takut apa sih ini..takut kalo jangan-jangan bapak-ibunya 

aku tuh kecelakaan gitu, ternyata nyampe masuk 

ternyata bener. Itu tu bikin tambah...tambah..apa 

ya..campur aduk gitu lho mbak perasaanya. Ya cemas 

juga nanti aku hidupnya gimana. Kayaknya waktu itu 

masih nggak bisa mikir apa-apa masih yang kaget gitu, 

terus kayak ya gitulaahh.. kayak kehilangan sesuatu tu 

gimana sih...” (NK. W115-116. 080513) 

“Kayak orang yang nggak percaya gitu ya tante, 

saat itu ada perasaan bingung atau ketakutan atau 

cemas gitu nggak tante? 

He‟em.. Yang pasti NK tu kaget, kalo yang aku liat 

waktu itu emm.. apa ya?? Liatnya dia tu cuma nangis 

tok ya mungkin dia juga ketakutan juga ya kan yang 

meninggal tu kan orangtuanya, dua-duanya pula jadi 

kan apa yaa... bingung mau ngapain gitu..” (BA. W11-

W12. 240513) 

 

Pada awal kematian orangtuanya NK sempat mengalami gangguan 

makan, dia menjadi semakin sulit untuk makan. Gangguan pada pola makan 

yang dialami oleh NK yaitu dia harus dipaksa bahkan sampai disuapi oleh 

saudaranya agar dia makan, hal ini berlangsung sampai ia dapat menerima 

kematian orangtuanya. Akibat dari kelelahan dan terus menangis yang kadang 

menjadi histeris membuat NK mudah untuk tidur, sehingga pada saat itu NK 

tidak mengalami gangguan pada pola tidurnya.  

“Eee terus pas awal-awal kematian orangtua kamu, 

kamu tu pernah nggak mengalami gangguan makan 

gitu nggak? 
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He‟emmmm.. Nggak pengen makan ...” (NK. W119-

120. 080513) 

“Tapi nggak makan ya? 

Iya makannya agak susah, dipaksa-paksa nyampe 

disuapin.” (NK. W123-W124. 080513) 

“Itu bener-bener nggak makan atau..... 

Susah makannya, paling Cuma berapa suapan terus 

udah gitu.” (NK. W127-W128. 080513) 

“Terus susah tidur nggak? 

Kalo susah tidur sih nggak ya mbak, kalo yang susah 

tidur tu mbak‟nya aku, bulek-buleknya aku tu nggak 

bisa tidur, nyampe mereka tu minum itu lho “lelap” 

obat tidur itu biar bisa tidur. Kalo aku sih ya ngantuk 

tidur.... hehehe. “(NK. W121-W122. 080513) 

 

Kehilangan yang dialami NK juga berpengaruh pada nilai akademik 

NK di sekolah. Pada semester awal dia bersekolah semua nilai-nilai NK tidak 

terlalu bagus disemua mata pelajaran, hal ini dikarenakan NK belum bisa 

fokus pada pelajaran setelah kematian orangtuanya dan juga karena suasana 

rumah yang baru setelah dia harus tinggal dengan buleknya. 

“Dengan kematian orangtua kamu ini berpengaruh 

nggak sih sama pendidikan kamu? 

Iya berpengaruh, nilai aku jelek banget. Pas itu kan aku 

baru masuk ya mbak, baru beberapa bulan masuk, kan 

kayaknya ajaran baru itu Juni/Juli ya? Sedangkan 

bapak-ibunya aku kan meninggalnya Agustus jadi baru 

beberapa...... mid semester aja belum gitu lho. Jadi pas 

awal itu nilainya aku tu jelek banget. 

Ooo.. Semester awal gitu ya? 

Emmm satu tahun pertama, pas itu nilainya jlek banget 

sampai di raport itu ada nilai limanya. 

Itu kenapa bisa jadi jelek gitu? 

Emm.. mungkin pas itu kan aku langsung tinggal sama 

buleknya aku, mungkin juga karena suasana baru.” 

(NK. W143-W148. 080513) 

 

Kondisi seperti shock dan tidak percaya yang dialami NK dengan 

sendirinya menghilang setelah proses pemakaman orangtuanya dilakukan, hal 
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ini karena dia melihat bahwa kematian itu benar adanya. Tetapi ada beberapa 

kondisi yang masih berlangsung sampai ke tahapan berikutnya seperti 

gangguan pada pola makan, menangis, ketakutan, dan kebingungan, tetapi 

frekuensi dan intensitasnya menurun seiring berjalannya waktu. 

“Kan kamu nggak ikut ke pemakaman ya, setelah 

dimakamin itu gimana perasaan kamu? 

Apa ya... kalo pas udah dimakamin gitu sih, ya 

udah..udah nggak nangis yang kayak gitu tapi apa ya 

mbak kosong gitu, masih fokus nggak fokus tapi ya 

udah bisa diajak cerita tu udah agak itu. Terus 

malemnya itu kan sahabatnya aku itu kan mbak yang 

dari SMP itu kan juga disitu, nemenin aku juga, udah 

bisa diajakin bercandaan sih tapi yaa..itu aku kan 

orangnya tertutup, itu tu pasa ada temennya aku tu ya 

bercanda, ketawa-ketawa gitu, tapi pas temennya aku 

udah tidur aku baru nangis.” (NK. W117-W118. 

080513) 

“Terus setelah pemakaman, keadaan NK gimana 

tan? 

Setelah pemakaman.. NK... udah agak tenang ya dia, 

walaupun masih sering nangis tapi sudah lebih baik 

daripada pas sebelumnya, tapi ya masih kayak orang 

bingung gitu cuman meneng we (diam saja) gitu” (BA. 

W17-W18. 240513) 

 

Setelah melewati prosesi pemakaman, NK melewati hari-hari 

pertamanya setelah kejadian dengan perasaan marah, kemarahan yang muncul 

pada diri NK yaitu kemarahan pada situasi dan kondisi yang ada, dia merasa 

keadaan ini membuat dia terpisahkan dengan orangtuanya secara mendadak. 

“Waktu itu ada perasaan marah nggak dalam diri 

kamu?........ 

Marah itu paliiinnngg.... marahnya itu paling kayak 

“kenapa sih kok kayak gini” kayaknya lebih tepat 

marah sama keadaan ya.” (NK. W139-140. 080513) 

 

NK melewati hari-harinya dengan perasaan kesepian, ia merasa 

sendirian, ia merasa bahwa ia tidak memiliki oranglain saat itu untuk 
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menemaninya. NK tidak memiliki persiapan bahwa kesehariannya yang 

biasanya di isi dengan kehadiran orangtuanya hilang secara mendadak. NK 

merasa kesepian karena ia merasa rindu dengan perhatian dan kasih sayang 

yang biasa diperoleh dari orangtuanya.  

“Setelah kematian orangtua kamu, kamu ngerasa 

kesepian nggak? 

Iya.. gimana ya.. jadi itu kan ngrasa ada yang hilang, 

terus kan sepi, ngrasa aku tu sendirian, dari situ kadang 

tu di kamar nangis sendirian kayak gitu lho mbak, tapi 

nanti kalo keluar kamar ya biasa lagi gitu.” (NK. 

W160-W161. 080513) 

 

Setiap kali NK merasakan kesepian dan kerinduan yang mendalam 

terhadap orangtuanya, dia akan mengirim doa, membaca surat yasin dan 

menangis. NK juga banyak mengikuti kegiatan di sekolahnya agar dia tidak 

sering sendirian yang akhirnya membuat dia merasa kesepian dan teringat 

dengan orangtuanya.  

“Biasanya kalo lagi kangen, apa yang kamu 

lakukan? 

Eeee doa, baca surat yasin sama nangis 

Dengan baca doa terus nangis itu udah bener-bener 

meredakan kangen kamu? 

He‟emmm jadi abis doa terus nangis, nangise wis kesel 

(nangisnya sudah capek) yaudah ilang, kayak ngrasa 

kesepian gitu tapi mungkin kan dulu aku nggak nyadar 

kalo dulu tu aku ngrasa sepi jadinya tu pas SMA tu aku 

banyak ikut kegiatan gitu lho mbak, biar aku tu nggak 

sering di rumah maksude (maksudnya) biar aku tu ada 

kegiatan, biar aku tu nggak inget gitu.” (NK. W170-

W173. 080513) 

 

Ketika NK sedang mengalami masa-masa sulit, dia sering merasakan 

bahwa orangtuanya ada di sekitar NK, terutama ibunya. NK seperti 
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merasakan kehangatan kasih sayang orangtuanya seperti yang sering ibunya 

lakukan ketika masih hidup saat NK sedang dalam masalah. 

“Kalo kamu sering ngerasain nggak kehadiran 

orangtua kamu? 

Iya kadang, misalkan kalo aku lagi ada masalah yang 

bener-bener sedih banget, kadang tu ngerasa misalkan 

aku tu dikamar sambil tiduran tu ada ibu disampingnya 

aku, soalnya waktu dulu kan aku kalo lagi pagi-pagi 

gitu kan biasanya tu ibuk pindah kamar ke kamarnya 

aku terus meluk aku dari belakang aku gitu lho mbak, 

jadi tu kalo lagi ada masalah yan bener-bener sedih 

banget, aku ngrasa ibunya aku tu ada disitu.” (NK. 

W178-W179. 080513) 

  

Hari-hari dilalui NK dengan menangis, dia belum bisa sepenuhnya 

menerima kematian orangtuanya. Ia merasa sendiri saat melewati 

kesedihannya, karena keluarga dan teman-temannya dirasa kurang dapat 

membantu Nk dalam mengatasi grief yang sedag dilaluinya. Peranan saudara-

saudara bahkan menurutnya hanya menambah grief yang ia alami. Pernyataan 

yang diterima NK dari keluarga dan saudara-saudaranya sebenarnya adalah 

bentuk dukungan untuk memotivasi NK agar bisa segera pulih dari griefnya, 

tetapi sebaliknya ia malah semakin sedih dan kehilangan karena ia merasa 

bahwa saudara-saudaranya itu hanya membuka luka yang sedang NK coba 

untuk sembuhkan. 

“Mereka memberi dukungan nggak sama kamu? 

Bentuk dukungannya tu kayak gimana? 

Iyaa.. bentuk dukungan temen-temen ya..ya 

gitu..hehehe yaaa ngasih semangat gitu 

............................” 

Dari saudara sama keluarga juga ngasih dukungan 

gitu? 

He‟emmm.. ...........Kalo dari keluarga itu tu yaaa.... 

emang bapak ibuk tu udah nggak ada tapi aku tu masih 
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punya bapak sama ibu yang lain malah tambah banyak 

kayak gitu lho. Bulek-buleknya aku, om-omnya aku. “ 

(NK. W135-W138. 080513)  

“Orang terdekat kamu kan selalu ngasih dukungan 

ya ke kamu, kamu merasa semakin semangat atau 

malah biasa aja?hehe 

Itu malah bikin aku makin down, malah kayak 

membangkitkan luka lama kayak gitu lho mbak..hehehe 

Aku kan sekarang hubunganku sama keluarga yang dari 

bapakku kan agak merenggang soalnya aku nggak suka 

sama caranya mereka gitu lho mbak. Mungkin emang 

niatnya mereka menghibur tapi malah jadi inget, jadi 

bukannya lupa tapi malah jadi inget. .......... (NK. 

W198-W199. 080513) 

 

Saat ini NK sudah dapat menerima kematian orangtuanya dan dapat 

menemukan makna dibalik peristiwa yang ia alami. Ia berpendapat bahwa 

peristiwa yang dialaminya adalah proses pembelajaran, yang membuatnya 

lebih dewasa dan percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang indah pada 

waktunya.  

“Emmm.. Dek kalo dari kematian orangtua kamu 

ini ya, kamu tu terus menemukan suatu makna atau 

hikmah dibalik dari peristiwa itu nggak? 

Ada siiihh.. ........... Ya mungkin emang udah jalannya 

sih mbak. Aku juga jadi belajar lebih bersyukur, lebih 

menghargai dengan apa yang ada sekarang, soalnya liat 

temen-temennya aku yang sekarang masih ada 

orangtuanya tapi sama orangtuanya tu kayak gitu  lho 

mbak kayak terkesan kurang menghormati orangtuanya 

gitu tu, aku kadang ngomongin ke temennya aku tu 

“jangan kayak gitu” ya mungkin sekarang kalian nggak 

suka sama orangtua tapi nanti kalo nggak ada tu 

bakalan..bakalan apa ya? Baru sadar kalo nggak ada 

orangtua tu kita nggak bakalan jadi kayak begini, baru 

nyesel. Jadi aku belajar menghargai dan lebih mandiri 

lagi gitu lho mbak.” (NK. W180-W181. 080513) 

 

Setelah dapat menemukan makna dibalik peristiwa yang dialami NK, 

kehidupannya kembali normal lagi. Pola makan dan hubungan sosialnya 
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sudah kembali normal. Meskipun NK masih sering menangis jika teringat 

dengan orangtuanya, namun kini dia bisa melaluinya dengan baik.  

4.3.6 Temuan pada Subjek Sekunder Tiga 

MH adalah sepupu dari NK. MH adalah seorang mahasiswa di sebuah 

perguruan tinggi negeri di Semarang. Setelah orangtua NK meninggal, NK 

tinggal satu rumah dengan MH karena kedua kakak NK sedang berada diluar 

kota saat itu. MH seorang remaja putra berbadan cukup kurus, dan berkulit 

coklat. MH merupakan pribadi yang ramah, sepanjang wawancara MH selalu 

memeperhatikan setiap pertanyaan peneliti. Proses wawancara berjalan 

sedikit kaku dan MH hanya menjawab pertanyaan apa adanya sehingga 

membuat peneliti kesulitan untuk mengembangkan pertanyaan. 

Menurut MH, NK adalah anak yang pendiam dan tidak banyak bicara. 

MH melihat bahwa hubungan NK dengan kedua orangtuanya terjalin baik 

dan cukup dekat dan MH merasa bahwa NK lebih dekat dengan ibunya. 

Ketika orangtua NK meninggal, MH melihat NK saat itu dalam kondisi lemas 

karena terkejut mengetahui bahwa orangtuanya telah meninggal. Setelah NK 

melihat jenzah kedua orangtuanya, NK mulai menangis histeris sambil 

memangil-manggil kedua orangtuanya. 

Setelah pemakaman kedua orangtua NK, keadaan NK mulai membaik 

namun MH melihat NK seperti orang yang bingung, NK lebih banyak diam 

dengan pandangan kosong. MH juga menambahkan bahwa saat itu NK 

mengalami gangguan pola makan, NK kehilangan nafsu makan dan saudara-

saudaranya harus membujuk agar NK mau makan.  
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Menurut MH beberapa hari setelah kematian orangtua NK, NK 

semakin menjadi diam dan lebih banyak menyendiri. NK adalah orang yang 

tertutup dia tidak pernah menceritakan perasaanny atau masalah pribadinya 

kepada MH. Kematian orangtua NK sedikit banyak berpengaruh pada 

pendidikannya, nilai-nilai NK pada tahun pertama sekolah bisa dibilang jelek 

dan ada beberapa nilai yang rendah. MH selalu memberi dukungan kepada 

NK agar NK bisa bangkit dari kesedihannya. MH menuturkan sampai saat ini 

NK masih sering menangis apabila ada yang membuatnya ingat kepada 

almarhum orangtuanya. 

MH juga merasa setelah kematian orangtua NK, NK menjadi semakin 

jarang keluar rumah dan memilih sibuk dengan kegiatan-kegiatnnya di 

sekolah. Saat ini MH melihat bahwa NK sudah dapat menerima kematian 

orangtuanya. Dibutuhkan waktu lebih dari satu tahun supaya NK bisa 

kembali ceria dan normal seperti dahulu, namun menurut MH, NK masih 

sering menangis apabila teringat dengan sosok almarhum orangtuanya. 

4.3.7 Temuan pada Subjek Sekunder Empat 

BA merupakan tante dari NK. Sehari-hari kesibukan BA adalah ibu 

rumah tangga yang mempunyai tiga orang anak. Penampilan fisik BA tidak 

terlalu tinggi, berkulit putih dan tidak terlalu gemuk, mengenakan jilbab 

warna hijau yang senada dengan baju yang dikenakan saat itu. Penampilan 

BA sangat sederhana layaknya ibu rumah tangga pada umumnya.  

Selama proses wawancara BA lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia. Proses wawancara berjalan sedikit kaku, BA hanya menjawab 
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pertanyaan yang diberikan peneliti. Peneliti bisa memaklumi karena 

sebelumnya BA belum pernah menghadapi wawancara seperti yan peneliti 

lakukan, namun selama proses wawancara BA sangat ramah dan sangat 

kooperatif pada peneliti.  

Menurut BA, NK adalah anak yang baik dan selalu menurut dengan 

orangtuanya meskipun NK orangnya agak pendiam. BA memandang 

hubungan NK dengan orangtuanya cukup dekat dan harmonis, tidak ada 

masalah yang berarti antara mereka. Peristiwa kematian orangtua NK dirasa 

sangat mendadak bagi keluarga.  Saat NK melihat jenazah orangtuanya 

keadaan NK saat itu lemas, shock, dan langsung menangis histeris di hadapan 

jenazah kedua orangtuanya, karena itulah BA dan saudara lain membawa NK 

ke kamar agar NK bisa lebih tenang. Saat itu BA juga menangkap ekspresi 

ketakutan dan kebingungan dari NK, hal ini dikarenakan kematian kedua 

orangtua NK yang terjadi secara mendadak. 

NK tidak mempunyai nafsu makan saat itu, sehingga membuat 

saudara-saudara dan keluarganya memaksanya untuk makan walaupun hanya 

sedikit. NK tidak mengalami masalah dengan pola tidurnya dikarenakan 

mungkin dia terlalu capek menangis saat itu. Setelah proses pemakaman 

orangtua NK dilakukan, keadaan NK sudah sedikit membaik, Nk sudah 

terlihat tenang meskipun dia masih sering menangis dan masih terlihat seperti 

orang bingung dengan pandangan kosong. Gangguan makan pada NK terjadi 

hanya beberapa hari setelah kematian orangtuanya. 
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Setelah semua prosesi pemakaman telah dilakukan, BA melihat NK 

sering diam dan seperti merasa kesepian karena kehilangan orang yang biasa 

menemani hari-harinya meskipun di situ ada tantenya yang selalu 

menemaninya. NK tidak pernah mau cerita tentang apa yang dia rasakan, dia 

seolah-olah ingin terlihat ceria didepan orang meskipun didalam hatinya dia 

merasa sangat sedih. Kematian orangtuanya juga berpengaruh pada hasil 

akademik NK disekolah. Selama dua semester nilai NK tidak terlalu bagus, 

namun hal itu berubah ketika NK mulai memasuki kelas XI, dia sudah 

kembali bersemangat lagi dan memperbaiki semua nilai-nilainya.  

Sedikit demi sedikit NK mampu menerima dan mengikhlaskan 

kematian orangtuanya dan kembali seperti kehidupan normalnya. Saat ini NK 

tidak lagi mengalami gangguan makan ataupun tidur. Saat ini juga NK sudah 

kembali membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya 

meskipun NK masih sering menangis ketika rindu dan teringat dengan 

orangtuanya. 

4.4 Analisis Data 

4.4.1 Faktor-faktor Grief  pada Subjek Uus 

Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih mendalam  mengenai 

temuan-temuan yang sebelumnya telah dijelaskan. Penekanan analisis akan 

difokuskan pada faktor-faktor grief yang dilalui oleh subjek Uus, mulai mulai 

dari hubungan subjek dengan almarhum, kepribadian, usia, dan jenis kelamin 

orang yang ditinggalkan, serta proses kematian almarhum. 
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4.4.1.1 Hubungan subjek dengan almarhum 

Rentang waktu masa berduka yang dialami setiap individu akan 

berbeda tergantung dari hubungan individu dengan almarhum. Hubungan 

yang terjalin sangat baik dengan orang yang telah meninggal akan 

mempersulit proses grief yang dilalui oleh orang yang ditinggalkan (Aiken, 

1994: 164).  Dalam hal ini terlihat adanya kesesuaian dengan teori tersebut 

hubungan Uus dengan ibunya memang tergolong tidak terlalu dekat. Uus 

selalu merasa bahwa ibunya mudah sekali marah jika ia melakukan kesalahan 

dan sering mengekang Uus dalam pergaulan, namun Uus menyadari bahwa 

hal itu dilakukan ibunya demi kebaikan Uus. Uus tidak mengalami banyak 

kesulitan dalam melalui proses grief yang dia rasakan meskipun Uus sangat 

merasa kehilangan ibunya karena dia merasa mempunyai banyak kesalahan 

pada ibunya dan belum sempat membahagiakan ibunya 

4.4.1.2 Kepribadian, Usia, dan Jenis kelamin orang yang ditinggalkan 

Uus merupakan orang yang tidak terlalu terbuka baik terhadap 

keluarga maupun teman-temannya. Dia sering menyimpan perasaannya 

sendiri dan tidak menampakkan perasaannya yang sebenarnya kepada orang 

lain. Hal itu yang menyebabkan dia semakin sulit dalam melalui proses grief, 

karena dia tidak pernah berbagi kesedihannya dengan orang lain. Uus lebih 

banyak diam untuk menutupi perasaannya.  

Merupakan perbedaan yang mencolok ialah jenis kelamin dan usia 

orang yang ditinggalkan. Secara umum grief lebih menimbulkan stress pada 

orang yang usianya lebih muda (Aiken, 1994: 164). Usia Uus yang tergolong 
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dalam usia remaja merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju pada usia 

dewasa. Saat kematian ibunya, Uus mengalami ketakutan dan kekhawatiran 

akan kehidupan dia kedepannya tanpa seorang ibu. Bagi Uus kehilangan ibu 

sama artinya dengan kehilangan tuntunan dan panutan dalam hidupnya, dan 

juga kehilangan orang yang dapat diandalkan dalam menjalani kehidupannya. 

Uus sangat terpukul dengan kematian ibunya karena dia merasa kehilangan 

orang yang mampu memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam 

hidupnya. Usia Uus yang tergolong masih muda membuat Uus merasa bahwa 

kematian ibunya terlalu cepat karena usia ibu Uus yang belum terlalu tua. 

Menurut dia ibunya belum layak meninggal di usia tersebut. 

Uus adalah seorang remaja putri yang sedang melewati masa 

pubernya. Kehilangan ibu bagi Uus merupakan kehilangan yang sangat 

mendalam karena dia merasakan ibunya adalah orang yang tepat untuk 

dijadikan tempat untuk menemukan jawaban atas permasalahan-

permasalahan yang biasa wanita alami. Uus merasa canggung jika harus 

bercerita atau bertanya kepada ayahnya tentang masalah-masalahnya. Karena 

itulah Uus sangat kehilangan sosok ibunya, sosok yang dijadikan sebagai 

tuntunan dan panutan dalam masa perkembangannya.  

4.4.1.3 Proses Kematian 

Pada kematian yang mendadak kemampuan orang yang ditinggalkan 

akan lebih sulit untuk menghadapi kenyataan. Kurangnya dukungan dari 

orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar akan menimbulkan perasaan 

tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan, hal tersebut dapat 
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mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatasi grief (Aiken, 1994: 

164). 

Selama satu tahun ini ibu Uus memang mengidap penyakit darah 

tinggi, namun dia tidak menyangka bahwa ibunya akan meninggal secepat 

itu. Penurunan kondisi tubuh ibu Uus yang tiba-tiba tidak pernah terjadi 

sebelumnya, sehingga peristiwa tersebut membuat Uus shock. Ketika ibu Uus 

sudah tidak bisa melakukan apapun, Uus sudah merasa kehilangan apalagi 

ketika tidak lama kemudian ibu Uus meninggal membuat Uus semakin sedih 

dan benar-benar kehilangan. Kematian ibu Uus dirasa Uus sangat mendadak 

karena ibunya tidak pernah mengalami keadaan yang buruk sebelumnya. Dia 

tidak pernah menduga jika ibunya akan meninggal secepat ini. Hal inilah 

yang membuat dia menjadi sangat terpukul dan kehilangan. 

4.4.1.4 Posisi Orang yang Ditinggalkan dalam Keluarga 

Uus merupakan anak pertama dari dua bersaudara, ia memiliki 

seorang adik perempuan yang akan memasuki bangku SMP. Kehilangan 

sosok ibu secepat ini bagi Uus merupakan hal yang tidak pernah ia sangka. 

Uus merasa kehilangan sosok panutan dan tuntunan dalam hidupnya yang 

sedang dalam masa pencarian jati diri, apalagi posisi dia sebagai anak sulung 

yang harus merawat dan membimbing adiknya yang juga sedang memasuki 

masa remaja. Kebingungan, kekhawatiran dan ketakutan Uus menjalani 

kehidupan kedepannya tanpa adanya seorang ibu membuat dia benar-benar 

merasa kehilangan.  
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4.4.1.5 Dukungan dari Orang-orang Terdekat 

Ketika Uus merasa dalam keadaan berduka, dukungan dari orang-

orang terdekat memberikan kekuatan tersendiri bagi Uus. Keluarga, teman-

teman dan orang-orang yang ada disekitar Uus memberikan dukungan dan 

semangat kepada Uus agar dia bisa kembali bersemangat dan tidak berlarut-

larut dalam kesedihan. Dukungan yang datang kepada Uus tidak berpengaruh 

besar pada kondisi Uus, dia malah merasa tidak nyaman dengan hal tersebut 

dan semakin mengingat rasa sedih yang sedang ia rasakan akibat kematian 

ibunya.  

4.4.2 Fase-fase Grief pada Subyek Uus 

4.4.2.1 Tahap Inisial Respon 

Glick,dkk (dalam Lemme, 1995: 201) mengatakan bahwa tahap ini 

merupakan tahap dimana ketika peristiwa kematian terjadi dan selama masa 

pemakaman dan ritual-ritual lain dalam melepas kematian orang yang 

disayangi. Reaksi awal terhadap kematian orang yang disayangi pada tahap 

ini meliputi shock, tidak percaya, bingung, mati rasa, kosong, hampa, dan 

kehilangan arah.  Perasaan-perasaan yang muncul ini adalah reaksi awal yang 

berfungsi sebagai perisai yang melindungi orang yang ditinggalkan dari masa 

kehilangan. Tahap ini berlangsung selama beberapa minggu, terutama setelah 

kematian yang tiba-tiba atau tidak diharapkan seperti yang diungkapkan 

Papalia (2008: 957). 

 Pada kasus Uus, ketika dia mengetahui tentang kematian ibunya, Uus 

kaget dan merasa tidak percaya bahwa ibunya telah tiada. Ketika ia 
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menyadari bahwa ia telah ditinggalkan, ia akan mengalami perasaan sedih 

yang meluap-luap serta berkali-kali menangis seperti yang diungkapkan oleh 

Papalia (2008: 957). Uus menangis dan tangisan Uus semakin lama semakin 

parah sampai harus ditenangkan oleh saudara dan keluarganya. Behrman & 

Arvin (1996:140) menyatakan bahwa pada anak – anak umur sekolah sampai 

remaja yang telah kehilangan orang tuanya karena kematian, segera sesudah 

kehilangan, perasaan sedih dan banyak menangis tidak dengan secara jelas 

nyata ditunjukkan.  Pada saat itu dia merasakan kehilangan yang sangat 

mendalam karena kehilangan orang yang dijadikan panutan dalam hidupnya. 

Selain itu Uus mulai merasa cemas dan khawatir bagaimana nantinya dia 

menjalani hidup tanpa seorang ibu. Disamping itu dia juga mencemaskan 

tentang adiknya, banyak kekhawatiran yang merasuki pikiran Uus. Ketika 

teman-teman Uus datang untuk melayat, Uus tidak menampakkan 

kesedihannya, dia mencoba tetap ceria dan selalu tersenyum didepan teman-

temannya. Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikatakan oleh Jeffreys, J.S., 

(2005) bahwa tidak semua individu akan menyatakan kesedihan dengan  cara  

yang sama. Ada orang  yang  bisa  merasakan  kesedihan  ketika  kehilangan  

orang  yang dicintai,  namun  ada  juga  individu  yang  menahan  rasa  

dukanya karena  adanya  tekanan  dari  pihak  luar  atau  karena  individu 

tersebut  tidak  merasa  berhak  untuk  mengungkapkan  rasa  dukanya. 

Seperti halnya Uus yang menahan rasa dukanya karena tidak ingin terlihat 

sedih didepan teman-temannya. 
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Ketidaksiapan Uus menerima kematian ibunya menyebabkan dia 

kehilangan nafsu makannya. Selain kehilangan nafsu makan, Uus juga 

mengalami gangguan dalam pola tidurnya. Selama beberapa hari Uus 

mengalami gangguan makan dan tidur, hal tersebut mengakibatkan gangguan 

fisik pada Uus. Bowlby (dalam Jeffreys, J.S., 2005) mengatakan bahwa saat 

individu  telah  sampai  pada  proses  berduka,  yaitu  kekalutan, kesedihan  

yang  mendalam  dan  putus  asa,  maka  individu  akan terbiasa dengan rasa 

kelelahan (fatigue).  Uus merasa lemas dan kelelahan karena masalah 

gangguan makan dan juga gangguan tidur yang dia alami selama beberapa 

hari setelah kematian ibunya. Hal tersebut menyebabkan penurunan berat 

badan pada Uus. Hanya dibutuhkan waktu dua minggu untuk Uus melalui 

tahap inisial respon dan berganti dengan tahapan baru.  

4.4.2.2 Tahap Intermediate 

Pada tahap ini adalah lanjutan dari beberapa kondisi pada tahap 

sebelumnya dan timbul beberapa kondisi baru yang merupakan lanjutan atas 

reaksi kondisi sebelumnya. Reaksi yang biasa muncul pada tahap ini adalah 

kemarahan, perasaan bersalah, kerinduan dan perasaan kesepian, Glick, dkk 

(Lemme, 1995: 201). 

Dalam hal ini Uus merasa marah dengan keadaan yang ada. Seperti 

yang  diungkapkan oleh Jeffreys, J.S., (2005) marah adalah reaksi yang 

terjadi secara alami  ketika  individu  kehilangan  orang  yang  dicintainya.  

Rasa marah  ini  dapat  ditujukan  secara  langsung  kepada  orang  yang 

meninggal,  situasi,  atau  kepada  Tuhan. Uus merasa marah karena dia 
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merasa belum membahagiakan ibunya dan belum dia merasa belum bisa 

menjadi anak yang baik untuk ibunya. Kemarahan tersebut dari hari kehari 

berubah menjadi kemarahan pada diri sendiri dan juga timbul rasa menyesal. 

Hal ini dikarenakan Uus merasa belum bisa menjadi anak yang baik dan 

belum bisa membahagiakan orangtuanya.  

Setelah kematian ibu Uus, hidup Uus menjadi hampa, merasa 

sendirian dan kesepian. Karena perasaan sepi itulah yang terkadang membuat 

Uus merindukan kasih sayang seorang ibu yang sekarang tidak lagi ia 

dapatkan. Kesepian sangat terasa ketika dia menonton tv sendiri di rumah 

yang dahulu biasanya dia lakukan bersama ibunya, hal itu menyebabkan dia 

merasakan seolah-olah ibunya ada bersama dia. Uus juga berubah menjadi 

pendiam dan mudah menangis ketika hal yang berkaitan dengan ibunya 

disinggung. Hal ini berlangsung sampai kurang lebih enam bulan. 

Hubungan Uus dengan lingkungan sekitar juga menjadi renggang. 

Uus merasa tidak nyaman dengan pandangan orang yang selalu merasakan 

kasihan terhadap dirinya. Setelah kematian ibunya, Uus belum bisa berbaur 

dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar rumahnya. Delapan bulan dia 

tidak bergaul dengan lingkungan tempat dia tinggal, dorongan dari kakak 

sepupunyalah yang membuat dia memberanikan diri untuk kembali berbaur 

dengan masyarakt sebagai pengganti sosok ibunya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Papalia (2008: 957) yang menyatakan bahwa tahapan ini 

berlangsung selama enam bulan atau lebih. 
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4.4.2.3 Tahap Recovery 

Pada tahap ini pola makan dan pola tidur sudah kembali normal dan 

orang yang ditinggalkan mulai dapat melihat masa depan serta sudah mampu 

memulai hubungan sosial yang baru, Glick,dkk (Lemme, 1995: 201). Saat ini 

Uus sudah tidak mengalami gangguan makan dan juga pola tidur Uus sudah 

kembali seperti dahulu. Uus juga sudah merencanakan apa yang ingin dia 

lakukan kedepannya. Uus sudah menerima kematian ibunya dengan ikhlas, 

namun rasa sepi dan rindu akan sosok ibunya masih ada sampai sekarang 

bahkan terasa lebih berat. Perubahan pola pikir Uus-lah yang membuat dia 

bangkit dari kesedihan. Kesadaran akan posisi dia sebagai anak pertama 

dalam keluarga membuat dia lebih kuat menghadapi semuanya. Hubungan 

dengan lingkungan sekitar dan teman-temannya juga sudah kembali normal 

dan berjalan dengan baik. Hal ini menurut Bowlby (dalam Jeffreys, J.S., 

2005) adalah  proses/fase  yang  terakhir  dalam  dukacita.  Tahapan  ini 

disebut  dengan  fase  reorganisasi,  yaitu  individu  yang  berduka memulai 

membangun kembali rasa indentitasnya, arah dan tujuan hidup,  rasa  mandiri  

dan  percaya  diri.  Individu  kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar dan terhadap status baru pasca kehilangan.  Dibutuhkan waktu kurang 

lebih satu tahun untuk Uus melalui tahap ini dan mulai kembali pada 

kehidupan normalnya. 

4.4.3 Dinamika Grief pada Subjek Utama Satu 
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Bagan 4.1 Dinamika Grief pada Remaja Akibat Kematian Orangtua secara 

Mendadak 

Kematian Ibu Uus 

Faktor-faktor penyebab grief 

Hubungan Subjek dengan 

Almarhum: Hubungan subjek dengan 

almarhum tidak terlalu dekat, subjek 

merasa ibunya mudah marah dan 

mengekang pergaulan subjek, subjek 

juga merasa ibunya lebih sayang kepada 

adiknya 

Kepribadian, Usia, dan Jenis Kelamin 

Orang yang Ditinggalkan: Subjek 

merupakan seorang remaja putri yang 

tertutup, subjek kehilangan ibunya saat 

dia berusia remaja  

Proses Kematian: Kematian ibu Subjek 

terjadi secara mendadak akibat kondisi 

ibu Uus yang tiba-tiba down karena 

penyakit darah tinggi dan beberapa jam 

kemudian ibu Uus meninggal  

Dukungan dari Orang-Orang 

Terdekat Subjek: Dukungan dari 

saudara, keluarga dan teman tidak terlalu 

menyebabkan grief pada subjek 

Posisi Subjek dalam Keluarga: Subjek 

adalah anak pertama dalam keluarga 

Proses perkembangan grief 

Tahap Inisial Respon: Pada tahap ini 

kondisi yang muncul adalah shock, tidak 

percaya, kebingungan, kekhawatiran, 

kecemasana, kehilangan, menangis, 

tidak nafsu makan, mengalami gangguan 

tidur, lemas dan kelelahan 

 
Tahap Intermediate: Pada 

tahap ini subjek mengalami beberapa 

reaksi seperti: kemarahan, menyesal, 

perasaan bersalah, kangen, kesepian, 

merasakan kehadiran orang yang 

meninggal, gangguan komunikasi, 

belum mampu berbaur dengan 

lingkungan. 

 
Tahap Recovery: Pada tahap ini kondisi 

yang muncul ialah: pola makan dan tidur 

sudah kembali normal, mulai dapat 

melihat masa depan, sudah mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

sudah menemukan makna dari peristiwa 

kematian. 

 

Kesimpulan 

Pada subjek Uus proses grief yang dilalui tidak 

memakan waktu yang lama, Uus hanya membutuhkan 

waktu satu tahun untuk lepas dari kedukaannya dan 

kembali pada kehidupan normal, hal ini disebabkan 

karena hubungan yang tidak terlalu dekat antara Uus 

dengan almarhum ibunya jadi meskipun kematian 

yang terjadi secara mendadak grief yang dia alami 

dapat dilalui dengan cepat. 
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4.4.4 Faktor-faktor yang menyebabkan grief pada Subjek NK 

Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai 

temuan-temuan yang sebelumnya telah dijelaskan. Penenekanan analisis akan 

difokuskan pada faktor-faktor grief yang dilalui oleh subjek Uus, mulai mulai 

dari hubungan subjek dengan almarhum, kepribadian, usia, dan jenis kelamin 

orang yang ditinggalkan, serta proses kematian almarhum. 

4.4.4.1Hubungan Subjek dengan Almarhum 

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam menjalani proses berduka akan 

berbeda tergantung kedekatan hubungan orang yang ditinggalkan dengan 

almarhum. Dari beberapa kasus dapat dilihat hubungan yang sangat baik 

dengan orang yang telah meninggal diasosiasikan dengan proses grief yang 

sangat sulit (Aiken, 1994: 164).  

Dalam kasus ini dapat dilihat adanya kesesuaian dengan teori Aiken, 

hubungan NK dengan kedua orangtuanya terjalin dengan baik. Selama tiga 

tahun NK hanya tinggal bersama kedua orangtuanya karena kedua kakaknya 

tinggal di luar kota. Kedekatan NK dan orangtuanya semakin erat karena 

ketika orangtuanya tidak sibuk mereka sering menghabiskan waktu bersama. 

Sehingga ketika NK kehilangan kedua orangtuanya, NK seperti kehilangan 

sebagian dari hidupnya. Hal itulah yang membuat NK merasa tidak rela 

kehilangan kedua orangtuanya secara tiba-tiba.  

NK benar-benar merasa kehilangan sosok yang sangat berarti dalam 

hidupnya. Saat NK mengetahui bahwa kedua orangtuanya telah meninggal 

dia seperti merasa kosong, NK merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian 
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yang  biasa orangtuanya berikan kepadanya. Karena kedekatan yang terjalin 

sangat baik antara NK dengan kedua orangtuanya, membuat NK sulit untuk 

melupakan kematian orangtuanya. Jika individu yang ditinggalkan memiliki 

hubungan positif dengan orang yang meninggal, maka individu tersebut akan 

mengalami rasa berduka yang lebih intens dibandingkan individu yang 

hubungannya tidak terlalu positif dengan orang yang meninggal (Astuti, 

2005). 

4.4.4.2 Kepribadian, Usia, dan Jenis kelamin orang yang ditinggalkan 

NK merupakan anak yang tidak banyak bicara, dia tidak pernah 

menceritakan hal yang dirasa pribadi ke orang-orang termasuk orangtua dan 

teman-temannya. NK lebih sering memendam perasaannya sendiri dan tidak 

membagikan kepada siapapun, meskipun begitu komunikasi NK dengan 

kedua orangtuanya tergolong baik mereka sering berbagi cerita namun NK 

tidak pernah menceritakan masalah pribadinya. Kepada teman-temannya NK 

juga tidak pernah berbagi cerita tentang masalah pribadinya, karena hal itulah 

ketika NK bersedih dia tidak pernah menampakkannya dihadapan teman-

temannya. Sifat NK yang tertutup membuat dia semakin larut dalam 

kesedihannya dan perasaan kehilangan. 

Pada saat kedua orangtua NK menninggal, NK masih berusia 16 

tahun. Secara umum grief lebih menimbulkan stress pada orang yang usianya 

lebih muda (Aiken, 1994: 164). Usia yang tergolong masih muda membuat 

dia tidak siap ketika harus kehilangan kedua orangtuanya secara mendadak. 

Di saat dia masih butuh banyak tuntunan, perhatian dan kasih sayang dari 
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kedua orangtuanya, dia malah kehilangan orangtuanya dengan tiba-tiba. Hal 

inilah yang membuat dia shock dan merasa kehilangan orang yang berarti 

dalam hidupnya.  

NK merupakan seorang remaja putri yang cenderung 

menyembunyikan perasaan yang dirasakan oleh dirinya. Tidak seperti remaja 

putri pada biasanya yang lebih sering mengungkapkan perasaannya, NK lebih 

banyak diam untuk menyembunyikan perasaannya. Dia berusaha untuk 

menutupi rasa sedih dan kehilangan dari teman-temannya maupun 

keluarganya.  

4.4.4.3 Proses Kematian 

Cara dari seseorang meninggal dapat menimbulkan perbedaan reaksi 

yang dialami oleh orang yang ditinggalkan. Pada kematian mendadak akan 

membuat orang yang ditinggalkan lebih sulit untuk menghadapi kenyataan. 

Hal ini senada dengan pernyataan Stroebe (2001: 162) bahwa kematian yang 

tidak terduga akan mengarah pada kesedihan yang lebih sulit. Peristiwa 

kematian kedua orangtua NK membuat NK sangat terpukul karena terjadi 

secara tiba-tiba dan mendadak. Tidak ada tanda-tanda bahwa kedua orangtua 

NK akan meninggal, semua masih baik-baik saja saat mereka terakhir 

bertemu pada malam sebelumnya. Kedua orangtua NK meninggal akibat 

kecelakaan motor ketika akan pulang dari acara pengajian. NK sangat terkejut 

dan tidak percaya saat dia pulang ke rumah dan melihat orangtuanya telah 

meninggal.  
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Peristiwa tersebut membuat NK sulit untuk menerima kematian kedua 

orangtuanya dan kesulitan dalam menemukan makna dari kematian 

orangtuanya. Seperti yang diungkapkan Parkes dan Weiss, 1983 (dalam 

Carnellay,dkk 2006) menemukan bahwa 2 sampai 4 tahun kemudian, 61% 

dari orang yang berduka karena kematian mendadak dan 29% dari kematian 

yang diantisipasi, orang masih mempertanyakan mengapa kematian telah 

terjadi. Tidak mengejutkan, lebih mudah untuk memahami kematian alami 

dari kematian mendadak. 

4.4.4.4 Dukungan Orang-orang terdekat 

Dukungan orang yang diberikan kepada orang yang sedang berduka 

biasanya akan membuat orang tersebut lebih tegar dan kuat untuk 

menghadapi kondisi yang dialami, namun tidak bagi NK. Kematian kedua 

orangtua NK membuat orang-orang dekat subjek menjadi simpati 

terhadapnya. Banyak dukungan yang diterima NK dari orang-orang terdekat 

NK baik keluarga, saudara maupun teman-temannya. Dukungan, semangat, 

dan motivasi yang mereka berikan bertujuan agar NK bisa bersemangat lagi 

dan tidak teringat dengan peristiwa kematian orangtuanya, namun bagi NK 

dukungan yang diberikan oleh mereka hanya menambah duka yang ia 

rasakan. 

Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Harper (2001) yang 

menyatakan bahwa dukungan  (support  social) yang  datang  dan diberikan 

kepada seseorang yang sedang berduka akan membuat individu tersebut 

merasa lebih kuat dan tegar untuk menghadapi kondisi  yang  sedang  



 

 
 

99 

dialami,  tanpa  adanya  dukungan  akan membuat individu yang ditinggalkan 

oleh orang yang dicintainya merasa sepi dan hampa di dunia ini. 

 Saat NK mencoba menyembuhkan kesedihan, dukungan atau 

perasaan simpati yang diberikan malah membuat NK mengingat kembali 

peristiwa  kematian orangtuanya. Hal itu membuat NK kembali merasa sedih 

dan kehilangan.  

4.4.4.5 Posisi Subjek dalam Keluarga 

NK merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Kedua kakaknya 

bekerja dan menempuh studi di luar kota. Setiap harinya dia menghabiskan 

waktu bersama kedua orangtuanya. Kematian kedua orangtua NK secara 

mendadak membuat NK terpukul, shock, sedih dan kehilangan. Setelah 

kematian orangtua NK, NK merasa sendiri dan tidak ada yang menemani 

meski ada banyak orang disekitar dia. NK merasa ada yang kosong dalam 

dirinya, dia tidak tau harus berbuat apa karena NK terbiasa melakukan 

berbagai hal dengan kedua orangtuanya sementara kedua kakaknya ada diluar 

kota. Hal inilah yang membuat NK merasa kehilangan dan sedih, NK hanya 

bisa menangis ketika teringat akan alamarhum kedua orangtuanya. 

4.4.5 Fase-fase grief pada subjek NK 

4.4.5.1 Tahap Inisial Respon 

Tahap ini merupakan tahap awal dari sebuah proses grief, dimana 

pada tahap ini subjek akan mengalami kondisi akibat dari kematian 

orangtuanya secara mendadak. Reaksi awal terhadap kematian orang yang 

disayangi pada tahap ini meliputi shock atau kaget dan mengalami perasaan 
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tidak percaya. Seseorang yang ditinggalkan akan merasa mati rasa, bingung, 

merasa kosong, hampa, dan mengalami disorientasi atau tidak dapat 

menentukan arah (Lemme, 1995: 201). Dalam tahap inisial respon ini NK 

mengalami beberapa kondisi seperti shock (terkejut) atas apa yang dia lihat 

saat itu. NK merasa tidak percaya bahwa orangtuanya telah tiada, karena dia 

masih bertemu dengan orangtuanya pada malam sebelumnya dan tidak ada 

tanda-tanda sakit pada diri kedua orangtua NK.  

NK masih tetap merasa tidak percaya bahwa orangtuanya telah 

meninggal ketika dia sudah benar-benar ada di depan jenazah kedua 

orangtuanya.  Dia merasa itu semua hanyalah mimpi, tetapi situasi disekitar 

rumah menyadarkannya bahwa semua itu kenyataan. Menurut Bowlby 

(dalam  Jeffreys,  J.S.,  2005)  bahwa  proses  yang  dialami  oleh NK  saat  

peristiwa  kehilangan  terjadi  merupakan  proses dukacita yang pertama, 

yaitu yang disebut dengan fase mati rasa (numbing).  Mati  rasa  (numbing),  

yaitu  fase  di  mana  individu menutup  diri  (shutdown),  menyangkal  

(denial),  tidak  realistis selama  beberapa  hari  sampai  beberapa  minggu.  

Hal  ini  juga diungkapkan  oleh  Kubler  Ross  (dalam  Santrock,  J.W.,  

2004), bahwa  penyangkalan  (denial)  merupakan  hal  yang  wajar  yang 

dialami  oleh  seseorang  sebagai  luapan  emosi  oleh  karena peristiwa  

kematian. 

NK hanya bisa berdiam diri di kamar, menangis dan tidak ingin keluar 

kamar bahkan ketika dia dipaksa untuk memandikan jenazah ibunya, namun 

pada akhirnya dia mau untuk memandikan jenazah ibunya. Behrman & Arvin 
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(1996:140) menyatakan bahwa pada anak – anak umur sekolah sampai remaja 

yang telah kehilangan orang tuanya karena kematian, segera sesudah 

kehilangan, perasaan sedih dan banyak menangis tidak dengan secara jelas 

nyata ditunjukkan. 

Pada saat pertama kali melihat jenazah kedua orangtuanya NK 

langsung lemas serta menangis histeris dan memanggil-manggil orangtuanya, 

hal ini terjadi sampai orangtua subjek dimakamkan. NK merasa ada perasaan 

kosong dalam dirinya saat itu, tidak ada yang ia pikirkan dan ia juga bingung 

apa yang akan dia lakukan, NK hanya bisa menangisi kepergian kedua 

orangtuanya sepanjang hari. Hal ini senada dengan pernyataan  Papalia 

(2008: 957)  yang menyatakan bahwa  ketika ia menyadari bahwa ia telah 

ditinggalkan, ia akan mengalami perasaan sedih yang meluap-luap serta 

berkali-kali menangis.  

Dilihat dari kondisi fisiknya pada tahap ini NK mengalami kehilangan 

nafsu makan dan kelelahan akibat terlalu sering menangis. Bowlby (dalam 

Jeffreys, J.S., 2005) mengatakan bahwa saat individu  telah  sampai  pada  

proses  berduka,  yaitu  kekalutan, kesedihan  yang  mendalam  dan  putus  

asa,  maka  individu  akan terbiasa dengan rasa kelelahan (fatigue).  

Perasaan tidak percaya dan terkejut berlangsung hanya kurang lebih 

tiga hari kemudian dengan sendirinya menghilang setelah pemakaman 

dilakukan. Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Papalia (2008: 957) 

bahwa tahap ini berlangsung selama beberapa minggu, terutama setelah 

kematian yang tiba-tiba atau tidak diharapkan. Tetapi ada beberapa kondisi 
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yang masih berlangsung ke tahapan berikutnya seperti: gangguan makan, 

menangis, ketakutan dan kebingungan, tetapi intensitasnya mulai menurun 

seiring berjalannya waktu. 

4.4.5.2 Tahap Intermediate 

 Tahapan ini merupakan tahap kedua dari proses grief yang dialami 

seseorang akibat kematian orang terdekatnya.  Beberapa kondisi dari tahap 

sebelumnya terkadang masih berlangsung namun dengan intensitas yang telah 

berkurang dan berganti dengan kondisi-kondisi yang baru. Kemarahan, 

perasaan bersalah, kerinduan, dan perasaan kesepian merupakan emosi-emosi 

yang umum terjadi pada tahapan ini menurut Glick, dkk (Lemme, 1995: 201). 

Pada tahap ini NK merasa marah pada situasi dan kondisi saat itu, dia merasa 

semua tidak adil karena dia menjadi terpisah dengan kedua orangtuanya 

secara mendadak. Seperti yang diungkapkan oleh Jeffreys, J.S., (2005) bahwa 

marah adalah reaksi yang terjadi secara alami  ketika  individu  kehilangan  

orang  yang  dicintainya.  Rasa marah  ini  dapat  ditujukan  secara  langsung  

kepada  orang  yang meninggal,  situasi,  atau  kepada  Tuhan. Kemarahan 

yang terjadi menggambarkan suasana hati NK yang tidak rela kehilangan 

kedua orangtuanya. 

 Akibat kematian orangtua NK yang mendadak, NK menjalani hari-

harinya dengan perasaan kesepian. NK merasa kesepian karena ia merasa 

orang yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan menemani dia 

setiap harinya hilang begitu saja. Rasa kesepian itulah yang menimbulkan 

rasa rindu yang mendalam dengan kehadiran orangtuanya. Ketika perasaan 
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rindu itu datang NK hanya bisa berdoa, membacakan surat yasin dan 

menangis sendiri dikamarnya. Menurut Jeffreys, J.S., (2005) respons dukacita 

individu secara khas berhubungan dengan peran spiritual  (keagamaan).  

Banyak  orang-orang  yang  menderita karena  peristiwa  kehilangan  akan  

berbelok  kepada  sistem kepercayaan  atau  sistem  iman  mereka  untuk  

menolong  mereka dalam  menghadapi  peristiwa  kematian,  seperti  

melaksanakan ritual-ritual maupun dukungan dari para pendoa  (prayer 

support). Mendoakan dan membacakan yasin sudah membuat NK merasa 

lega ketika dia benar-benar merindukan kedua orangtuanya. 

NK sering merasakan kehadiran ibunya dikala dia sedang mempunyai 

masalah yang sulit, dia berhalusinasi seperti ibunya berada dekat dengannya 

ketika dia sedang dalam masa-masa yang sulit seperti yang sering ibunya 

lakukan dulu ketika masih hidup. NK masih sulit untuk menerima bahwa 

orangtuanya telah meninggal karena kematian kedua orangtuanya terlalu 

mendadak dan tiba-tiba membuat dia merasa kehilangan orang yang sangat 

berarti dalam hidupnya.  

Hubungan NK dengan lingkungan sekitar juga menjadi semakin 

renggang karena selain dia tinggal ditempat baru yaitu dirumah tantenya juga 

karena dia malas untuk keluar rumah. NK memilih mengikuti banyak 

kegiatan disekolah agar dia tidak punya waktu untuk sendirian dan 

memikirkan tentang orangtuanya.  

Dalam tahapan ini nilai-nilai akademik NK juga mengalami 

penurunan, NK sama sekali tidak bisa fokus pada akademiknya hal tersebut 
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membuat dia mendapat hasil yang buruk dalam pelajaran. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Goleman, 1995/1997 (dalam Yuliawati, 2007) masalah 

anak-anak yang mengalami hambatan dalam kemampuan emosionalnya 

ternyata juga hampir serupa dengan masalah anak-anak dari keluarga tanpa 

ayah seperti depresi dan nilai akademik yang buruk di sekolah.  

Pada tahap ini ada beberapa reaksi yang berbeda dari teori yaitu: 

menurunnya prestasi akademik, gangguan komunikasi, dan belum mampu 

untuk berbaur dengan lingkungan. Tahap ini dilalui oleh NK selama kurang 

lebih dua tahun dan mulai beralih pada tahap berikutnya.  

4.4.5.3 Tahap Recovery 

Tahap recovery adalah tahap terakhir dalam proses grief, dimana 

seseorang yang mengalami kematian orang terdekatnya sudah mampu 

menemukan makna dari peristiwa kematian orangtuanya dan sudah kembali 

ke kehidupan normalnya. Pada tahap ini perilaku yang muncul yaitu sudah 

dapat mengakui kehilangan yang terjadi, berusaha melalui kekacauan yang 

emosional, menyesuaikan dengan lingkungan tanpa kehadiran orang yang 

telah tiada dan melepaskan ikatan dengan orang yang telah tiada Glick,dkk 

(Lemme, 1995: 201). Pada tahapan ini NK sudah mampu menerima kematian 

orangtuanya serta mengikhlaskan kepergian orangtuanya untuk selama-

lamanya.  

NK merasa bahwa peristiwa yang dia alami adalah sebuah proses 

pembelajaran yang membuatnya lebih dewasa dan lebih bersyukur atas apa 

yang dia punya saat ini. Sedikit demi sedikit pikiran NK terbuka dan dia bisa 
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bangkit dari kesedihannya, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa melakukan 

apa yang orang lain bisa lakukan meski tanpa kedua orangtua disisinya. 

Setelah dapat menemukan makna dari kematian orangtuanya, kehidupan NK 

kembali normal. Pola makan NK sudah kembali seperti semula. Satu tahun 

NK dapat kembali pada kehidupan sekolah seperti semula, nilai-nilai 

akademik NK juga sudah mulai meningkat. Hal ini menurut Bowlby (dalam 

Jeffreys, J.S., 2005) adalah  proses/fase  yang  terakhir  dalam  dukacita.  

Tahapan  ini disebut  dengan  fase  reorganisasi,  yaitu  individu  yang  

berduka memulai membangun kembali rasa indentitasnya, arah dan tujuan 

hidup,  rasa  mandiri  dan  percaya  diri.  Individu  kembali menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar dan terhadap status baru pasca kehilangan. 

Begitu pula komunikasi NK dengan orang-orang sekitar dan saudara-

saudaranya sudah kembali normal walaupun NK masih tetap tidak suka 

dengan saudaranya yang terus mengingatkan dia dengan peristiwa kematian 

orangtuanya. Sampai saat ini NK masih sering menangis apabila dia 

mengingat tentang kedua orangtuanya. Bagi NK peristiwa itu merupakan 

peristiwa yang tidak akan pernah dia lupakan. Hal yang berbeda dengan teori 

ialah sampai saat ini NK masih memiliki trauma, NK tidak suka apabila 

dirumahnya terdapat banyak orang seperti acara pengajian atau lainnya, hal 

itu mengingatkan dia pada suasana rumahnya saat kedua orangtuanya 

meninggal. Butuh waktu 5 tahun untuk NK melewati tahap ini. 

Meski sudah 5 tahun namun NK belum sepenuhnya melalui semua 

tahapan grief yang ia alami, waktu terhitung sejak kematian orangtua NK 
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hingga ia mampu membuka diri kembali. NK masih terbayang-bayang 

peristiwa kematian orangtuanya yang membuat dia trauma apabila ada 

keramaian di rumahnya. 

4.4.6 Dinamika Grief pada Subjek Utama Dua 
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Bagan 4.2 Dinamika Grief pada Remaja Akibat Kematian Orangtua secara 

Mendadak 

Kematian Orangtua NK 

Faktor-faktor penyebab grief 

Hubungan Subjek dengan 

Almarhum: Hubungan subjek dengan 

almarhum terjalin baik dan harmonis, 

subjek sering menghabiskan waktu dan 

melakukan kegiatan di rumah bersama 

dengan kedua orangtuanya karena 

mereka hanya bertiga di rumah 

Kepribadian, Usia, dan Jenis Kelamin 

Orang yang Ditinggalkan: Subjek 

merupakan seorang remaja putri yang 

tertutup, subjek kehilangan ibunya saat 

dia berusia remaja  

Proses Kematian: Kematian kedua 

orangtua Subjek terjadi secara 

mendadak karena motor yang 

dikendarai oleh kedua orangtua subjek 

bertabrakan dengan truk, dan subjek 

mengetahui hal itu ketika jenazah kedua 

orangtua subjek sudah dibawa ke rumah 

Dukungan dari Orang-Orang 

Terdekat Subjek: Dukungan dari 

saudara, keluarga dan teman 

menambah grief yang subjek rasakan, 

karena bagi subjek dukungan yang 

mereka berikan hanya membuat dia 

mengingat kembali rasa duka yang 

sedang ia coba hilangkan 

Posisi Subjek dalam Keluarga: Subjek 

adalah anak bungsu dalam keluarga 

Proses perkembangan grief 

Taha   Inisial Respon: Pada tahap ini 

kondisi yang muncul adalah shock, tidak 

percaya, perasaan kosong, belum 

menerima, kebingungan, kehilangan, 

kekhawatiran, kehilangan nafsu makan, 

dan kelelahan. 

 

Tahap Intermediate: Pada 

tahap ini subjek mengalami beberapa 

reaksi seperti: kemarahan, kesepian, 

kerinduan, merasakan kehadiran 

orangtuanya, berhalusinasi, mengalami 

penurunan dalam bidang akademik, 

gangguan komunikasi, belum mampu 

berbaur dengan lingkungan sekitar. 

 

Tahap Recovery: Pada tahap 

ini kondisi yang muncul ialah sudah 

menemukan makna dari peristiwa 

kematian, pola makan sudah kembali 

normal, nilai-nilai akademik mulai 

meningkat, sudah mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

masih terbayang kehadiran 

orangtuanya, dan masih ada sedikit rasa 

trauma. 

 

Kesimpulan 

Subjek NK membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk melalui semua tahapan grief, 

meskipun sudah lima tahun berlalu namun NK 

belum sepenuhnya kembali pada kehidupan 

normalnya, masih ada rasa trauma yang sampai 

sekarang belum bisa hilang. Hal ini terjadi 

karena hubungan antara subjek dengan 

almarhum terjalin dekat dan harmonis ditambah 

kematian orangtuanya yang terjadi secara 

mendadak membuat dia sulit untuk menerima 

kematian orangtuanya. 
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4.5 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan tidak pernah terlepas dari segala sesuatu, termasuk dengan 

penelitian ini Kelemahan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kelemahan-kelemahan 

penelitian ini ialah: 

1. Subjek dan peneliti yang merupakan orang baru membuat subjek kurang 

bisa membuka diri tentang apa yang sebenarnya dia rasakan 

2. Sulitnya mendapatkan subjek dengan jenis kelamin yang berbeda, 

sehingga pada penelitian ini hanya menggunakan subjek remaja putri 

3. Perbedaan grief pada kedua subjek tidak terlalu nampak, sehingga hasil 

penelitian kurang beragam 

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan hanya wawancara, diharapkan 

pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik pengumpulan data 

yang lainnya juga sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan tepat 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada kedua subjek dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Dalam penelitian ini dapat dilihat beberapa hal wajar yang mungkin akan 

ditunjukkan oleh seorang remaja yang mengalami grief seperti: shock, merasa 

tidak percaya, timbul kemarahan, kekhawatiran, timbul perasaan kosong, 

menangis, kebingungan, gangguan pada pola makan, kesepian dan kerinduan. 

Ada beberapa hal yang hanya muncul pada subjek NK, seperti: berhalusinasi, 

penurunan nilai dalam bidang akademik, rasa takut atau trauma apabila ada 

keramaian di rumahnya. Selain memberikan efek yang negatif ada pula efek 

positif yang muncul seperti yang terjadi pada subjek Uus seperti setelah 

kematian ibunya nilai Uus malah semakin bagus dan mendapat juara di kelas.  

b. Dalam penelitian ini dapat dilihat faktor-faktor yang menyebabkan grief 

pada remaja yang mengalami kematian orangtua secara mendadak seperti: 

faktor hubungan dengan almarhum, usia, kepribadian, proses kematian dan 

posisi subjek. Faktor yang menyebabkan grief ditinjau dari jenis kelamin 

hanya muncul pada subjek Uus karena sebagai remaja putri dia merasa 

bertanggungjawab untuk menggantikan tugas ibunya, hal ini tidak terlihat 

pada subjek NK karena NK merasa kosong ketika orangtuanya meninggal. 

Sedangkan faktor dukungan dari orang-orang terdekat hanya berpengaruh 

pada subjek NK karena NK merasa semakin merasa kehilangan ketika 
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saudara-saudara NK memberikan motivasinya kepada NK, pada subjek Uus 

dukungan dari orang-orang terdekat tidak memberikan pengaruh apapun. 

c. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa harmonisnya hubungan subjek 

dengan almarhum, usia, jenis kelamin, kepribadian, proses kematian, 

dukungan dari orang terdekat, dan posisi subjek dalam keluarga bukanlah 

menjadi patokan seberapa dalam dan lama grief yang dialami oleh subjek 

tetapi pada attachment yang terjadi antara subjek dengan almarhum. Semakin 

dalam attachment yang terjadi maka akan semakin lama waktu yang 

dibutuhkan untuk keluar dari grief yang dia rasakan.  

5.2.Saran  

a. Remaja yang Mengalami Grief  

 Para remaja yang mengalami grief diharapkan mampu memulai kehidupan 

yang lebih baik dengan melalui semua tahapan grief dengan baik, dan bagi 

yang belum bisa keluar dari tahap recovery diharapkan agar subjek bisa segera 

belajar menghilangkan trauma yang dia rasakan supaya bisa kembali pada 

hidup yang normal. 

b. Keluarga Remaja yang Mengalami Grief 

 Sebaiknya keluarga terdekat subjek agar dapat memahami lebih dalam 

seorang remaja yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka 

terlebih pada remaja yang mengalami kematian orangtua secara mendadak. 
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c. Penelitian Selanjutnya 

 Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai pijakan untuk penelitian 

selanjutnya dan diharapkan peneliti bisa mengambil kriteria, latar belakang, 

dan jenis kelamin yang lebih beragam. 
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Tabel 4.4 Matriks Pertanyaan, Data dan Sumber Data, Temuan, dan Makna 

No. Pertanyaan Data dan 

Sumber 

Data 

Temuan Makna  

1. Bagaimanakah  

grief yang dilalui 

oleh remaja yang 

mengalami 

kematian 

orangtua secara 

mendadak? 

(berdasarkan 

fase-fase grief 

yang dilalui) 

Primer 

(Subjek 

Utama Satu 

dan Dua). 

Sekunder ( 

Subjek 

Sekunder 

Satu, Dua, 

Tiga dan 

Empat ). 

Tahapan-tahapan Grief 

1. Inisial Respon 

a) Subjek Uus 

Pada tahap ini Uus 

mengalami beberapa reaksi 

awal yaitu: shock, tidak 

percaya, kebingungan, 

kekhawatiran, kecemasana, 

kehilangan, menangis, tidak 

nafsu makan, mengalami 

gangguan tidur, lemas dan 

kelelahan 

b) Subjek NK 

Pada tahap ini NK 

mengalami beberapa reaksi 

awal seperti: shock, tidak 

percaya, perasaan kosong, 

belum menerima, 

kebingungan, kehilangan, 

kekhawatiran, kehilangan 

nafsu makan, dan kelelahan. 

2. Intermediate 

a) Subjek Uus 

Pada tahap ini Uus 

mengalami beberapa reaksi 

seperti: kemarahan, 

menyesal, perasaan 

bersalah, kangen, kesepian, 

merasakan kehadiran orang 

yang meninggal, gangguan 

komunikasi, belum mampu 

berbaur dengan lingkungan. 

b) Subjek NK 

Pada tahap ini reaksi yang 

muncul pada subjek NK 

adalah: kemarahan, 

kesepian, kerinduan, 

merasakan kehadiran 

orangtuanya, berhalusinasi, 

mengalami penurunan 

dalam bidang akademik, 

gangguan komunikasi, 

belum mampu berbaur 

dengan lingkungan sekitar. 

 

 

 

Pada tahap inisial respon 

kedua subjek 

mengalami 

reaksi yang 

sama hanya saja 

subjek NK tidak 

mengalami 

gangguan pada 

pola tidurnya 

dan mereka 

melewati tahap 

ini dengan baik 

 

 

 

 

 

Pada tahap intermediate 

kedua subjek 

mengalami 

reaksi yang 

hampir sama, 

pada subjek NK 

tidak timbul 

perasaan 

bersalah karena 

kematian 

orangtuanya 

yang secara 

mendadak dan 

tidak ada 

persiapan mental 

dari NK karena 

hal itulah 

menyebabkan 

gangguan pada 

bidang 

akademik NK. 

Mereka 

melewati tahap 

ini dengan baik 
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3. Recovery 

a) Subjek Uus 

Pada tahap ini kondisi yang 

muncul ialah: pola makan 

dan tidur sudah kembali 

normal, mulai dapat melihat 

masa depan, sudah mampu 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, sudah 

menemukan makna dari 

peristiwa kematian. 

b) Subjek NK 

Pada tahap ini kondisi yang 

muncul yaitu: sudah 

menemukan makna dari 

peristiwa kematian, pola 

makan sudah kembali 

normal, nilai-nilai akademik 

mulai meningkat, sudah 

mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, masih 

terbayang kehadiran 

orangtuanya, dan masih ada 

sedikit rasa trauma. 

 

meski ada 

beberapa kondisi 

yang masih 

terjadi sampai 

sekarang 

 

Kedua subjek sudah 

memasuki pada 

tahap recobery, 

mereka sudah 

mampu 

menemukan 

makna dari 

peristiwa 

kematian 

orangtuanya, 

dengan begitu 

mereka telah 

kembali pada 

kehidupan 

normalnya 

kembali, namun 

pada subjek NK 

trauma akan 

kematian 

orangtuanya 

masih dia 

rasakan sampai 

sekarang. Pada 

subjek Uus 

sudah bisa 

menyelesaikan 

semua tahapan 

dengan baik, 

subjek NK 

belum sempurna 

karena trauma 

yang masih dia 

rasakan. 

2. Bagaimanakah grief pada 

remaja yang 

mengalami 

kematian 

orangtua secara 

mendadak? 

(berdasarkan faktor yang 

mempengaruhi) 

Primer ( Subjek 

Utama Satu 

dan Dua). 

Sekunder ( Subjek 

Sekunder 

Satu, Dua, 

Tiga dan 

Empat ). 

Faktor-faktor penyebab 

grief 

1. Hubungan Subjek 

dengan Almarhum 

a) Subjek Uus 

Uus tidak terlalu dekat 

dengan almarhum ibunya, 

hubungan yang tidak dekat 

ini menyebabkan rasa 

penyesalan dan bersalah 

pada diri Uus ketika ibunya 

 

 

Hubungan yang baik 

biasanya akan 

membuat proses 

grief yang 

dilalui akan 

memakan waktu 

yang lama hal 

ini dirasakan 

oleh subjek NK, 
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meninggal 

b) Subjek NK 

Hubungan NK dengan 

almarhum kedua 

orangtuanya terjalin 

harmonis dan hangat 

terutama dengan ibunya, 

subjek NK lebih dekat 

dengan almarhum ibunya, 

sehingga ketika kedua 

orangtuanya meninggal, 

subjek sulit untuk 

kehilangan kedua 

orangtuanya 

2. Kepribadian, Usia dan 

Jenis Kelamin Orang yang 

Ditinggalkan 

a) Subjek Uus 

Kepribadian Uus yang 

tertutup membuat Uus lebih 

sering memendam 

kesedihannya sendiri yang 

membuatnya sulit untuk 

lepas dari rasa kehilangan. 

Faktor usia juga 

mempengaruhi grief pada 

Uus, di usia Uus yang 

masih remaja membuat dia 

merasa kehilangan sosok 

yang sangat berarti dalam 

hidupnya. Jenis kelamin 

juga mempunyai pengaruh 

timbulnya grief pada 

subjek, sebagai remaja putri 

kehilangan seseorang ibu 

menyebabkan kesedihan 

yang mendalam karena Uus 

merasa dia telah kehilangan 

tuntunan dalam hidupnya 

b) Subjek NK 

NK memiliki kepribadian 

yang tertutup, dia sering 

memendam kesedihannya 

sendiri sehingga membuat 

dia sulit untuk bangkit dari 

rasa kehilangannya. Usia 

NK yang masih remaja saat 

itu juga menyebabkan dia 

sangat berduka karena dia 

merasa masih 

meskipun 

hubungan Uus 

dengan 

almarhum 

ibunya tidak 

terlalu dekat 

kematian ibunya 

membuat dia 

merasa 

kehilangan 

karena rasa 

penyesalan dan 

bersalah pada 

ibunya 

 

 

 

Kepribadian dan usia 

merupakan 

faktor yang 

menyebabkan 

grief pada kedua 

subjek. Pada 

subjek NK jenis 

kelamin tidak 

berpengaruh 

pada grief yang 

dia alami, 

berbeda dengan 

Uus dia merasa 

kehilangan 

sosok seorang 

yang bisa 

dijadikan 

panutan dalam 

hidupnya 

sebagai seorang 

perempuan.  
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membutuhkan banyak 

tuntunan, perhatian, dan 

kasih sayang dari 

orangtuanya. Jenis kelamin 

tidak terlalu berpengaruh 

pada rasa duka yang NK 

rasakan 

3. Proses Kematian 

a) Subjek Uus 

Peristiwa kematian ibu Uus 

dirasa mendadak bagi Uus 

meskipun keadaan ibu 

sudah memburuk beberapa 

jam sebelum meninggal 

namun kondisi tersebut 

menyebabkan kehilangan 

yang mendalam bagi Uus 

b) Subjek NK 

Peristiwa kematian kedua 

orangtua NK membuat NK 

terpukul, kecelakaan yang 

menyebabkan kedua 

orangtua NK meninggal 

dirasa cepat dan mendadak, 

hal tersebut menyebabkan 

NK sulit menerima 

kematian kedua 

orangtuanya. 

 

4. Dukungan Orang-orang 

Terdekat 

a) Subjek Uus 

Dukungan dari orang-orang 

terdekat Uus tidak terlalu 

berpengaruh pada rasa 

kehilangan Uus, hanya 

dukungan tersebut 

menyebabkan Uus merasa 

tidak nyaman 

b) Subjek NK 

Dukungan yang diberikan 

saudara, teman dan keluarga 

kepada NK malah membuat 

NK semakin merasa sedih 

dan menambah rasa duka 

yang ia rasakan 

5. Posisi Subjek dalam 

Keluarga 

a) Subjek Uus 

Uus merupakan anak 

 

Proses kematian 

orangtua secara 

mendadak yang 

dialami oleh 

kedua subjek 

membuat kedua 

subjek sulit 

untuk menerima 

kematian 

orangtua 

mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan orang-orang 

terdekat subjek 

tidak terlalu 

berpengaruh 

pada perasaan 

duka yang 

dialami oleh 

Uus, hanya saja 

dia merasa tidak 

nyaman dengan 

dukungan yang 

diberikan. Bagi 

NK dukungan 

dari orang-orang 

terdekatnya 

membuat dia 

semakin sedih 

dan kehilangan. 

 

Meskipun posisi 

kedua subjek 

dalam keluarga 

berbeda namun 

hal ini 

merupakan salah 

satu faktor yang 

menyebabkan 

rasa duka dan 

kehilangan yang 

mendalam bagi 

kedua subjek  
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pertama, hal inilah yang 

membuat dia merasa sangat 

kehilangan saat ibunya 

meninggal karena dia 

merasa kehilangan sosok 

panutan dan dia mengalami 

ketakutan bagaimana dia 

harus menjalani hidupnya 

menggantikan posisi ibunya 

yang harus menjaga ayah 

dan juga adiknya. 

b) Subjek NK 

Menjadi anak bungsu dalam 

keluarga membuat NK 

dekat dengan kedua 

orangtuanya, setiap harinya 

dia selalu menghabiskan 

waktu bersama kedua 

orangtuanya sedangkan 

kakak-kakaknya berada 

diluar kota, hal inilah yang 

menyebabkan NK 

merasakan kehilangan dan 

sulit menerima kematian 

kedua orangtuanya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama   : 

Usia   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Anak ke  : 

Usia saat kejadian : 

 

Pertanyaan awal 

1. Ceritakan tentang almarhum orangtua anda? 

2. Ceritakan bagaimana komunikasi anda dengan orangtua anda? 

3. Bagaimana pola asuh yang orangtua terapkan selama ini? 

4. Ceritakan tentang keseharian anda dengan orangtua anda? 

5. Ceritakan masalah-masalah yang biasa terjadi? 

6. Bagaimana anda mengatasinya? 

7. Hal apa yang sering anda lakukan dengan orangtua anda? 

Proses kematian almarhum 

1. Bagaimana kondisi kesehatan atau fisik orangtua anda? 

2. Apakah anda mendapatkan firasat atau kejadian-kejadian yang dirasakan 

“janggal” sebelum kematian orangtua anda? 

3. Ceritakan tentang kejadian bagaimana orangtua anda meninggal saat itu? 

4. Bagaimana anda mengetahui kejadian tersebut? 

5. Apakah anda pernah berfikir tentang kematian orangtua anda? 

Gambaran grief 

Inisial Respon 

1. Apa yang anda rasakan saat mendengar berita kematian orangtua anda? 

2. Apakah anda percaya saat berita tersebut disampaikan kepada anda? 
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3. Bagaimana perasaan anda saat melihat dengan langsung kondisi orangtua 

anda yang telah meninggal? (apa ada perasaan kosong, ketakutan, kecemasan, 

kesedihan, dan menangis?)  

4. Bagaimana reaksi atau keadaan fisik anda saat itu? (perasaan kosong pada 

perut, nafas menjadi pendek, rasa ketat pada tenggorokan, dan kekuatn otot 

melemas?) 

5. Bagaimana pola tidur anda saat itu? 

6. Bagaimana pola makan anda pada saat itu? 

Intermediate  

1. Apakah timbul rasa marah pada saat itu? (rasa marah terhadap diri sendiri 

ataupun terhadap alamarhum) 

2. Apakah ada perasaan bersalah yang muncul pada saat itu? Perasaan bersalah 

yang bagaimana? 

3. Setelah kematian orangtua anda, apakah anda merasa kesepian? 

4. Apakah anda merasa rindu dengan almarhum? Apa yang anda lakukan untuk 

melampiaskan kerinduan anda? 

5. Apakah anda terus mengingat bagaimana proses kematian orangtua anda? 

6. Apakah anda berusaha mencari makna dari kematian orangtua anda? Apa 

yang anda peroleh? 

7. Apakah anda masih merasakan kehadiran almarhum? Contohnya? 

Recovery  

1. Bagaimana pola makan dan tidur anda saat ini? 

2. Bagaimana hubungan sosial anda saat ini? 

3. Saat ini apakah anda masih teringat pada kejadian kematian orangtua anda?  

4. Apa yang terjadi ketika anda sedang teringat dengan orangtua anda? 

5. Apakah rencana anda kedepannya 
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Verbatim Hasil Wawancara 

Grief pada Remaja Akibat Kematian Orangtua  

Secara Mendadak 

 

Nama Subjek  : UK (Subjek Utama 1) 

Kode Subjek   : Uus 

Status    : Subjek Utama 

Tanggal Wawancara : 22 April 2013 

Waktu Wawancara : 10.15 WIB 

Tempat Wawancara : Warung Makan, Bandungan 

Pewawancara  : Adina Fitria S 

 

Kode Hasil Wawancara Analisis 

W1 
T: Kalo boleh tahu usia adek pada saat ibu 

meninggal berapa? 
 

W2 J: 16 mbak  

W3 T: Adek anak ke berapa?  

W4 J: Anak pertama dari dua bersaudara  

W5 T: Emm.. maaf ya sebelumnya emm.. bisa 

gak adek ceritain tentang 

almarhum ibu adek selama masih 

hidup? 

 

W6 J: Umm, iya bisa mbak.. ibuk aku tu baik tapi 

juga bijaksana, dan dalam mendidik 

anak tu tegas.  

Subjek merasa ibu subjek 

tegas dalam 

mendidik anak 

W7 T: Tegasnya seperti apa?  
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W8 J: Tegasnya, jika misal anak-anaknya bersalah 

langsung ditindaklanjuti. 

 

W9 T: Kan kalo anak-anaknya nakal nanti 

akan ditindaklanjuti, 

ditindaklanjutinya itu kayak 

gimana? 

 

W10 J: Ya dinasehati, diperingati, terus biasanya tu 

sebelum ditindaklanjuti tu didiemin 

terlebih dahulu nanti kalo mungkin 

udah saatnya baru dinasihati atao kita 

sendiri sebagai anak-anaknya yang 

mencari tahu kesalahan kita apa. Kalo 

sama aku bisa dibilang umm.. gimana 

ya mbak galak, gampang marah.. kalo 

aku ngrasa ni ya mbak, ibuk tu lebih 

sayang sama adekku. 

 

W11 T: Lebih sayang sama adek, maksudnya 

gimana dek? 

 

W12 J: Emm.. Maksudnya tu kalo aku salah dikit 

langsung dimarahin terus didiemin, 

kalo adekku yang bikin salah paling 

marah bentar terus baik lagi. Bedalah  

mbak pokoknya, mungkin gara-gara 

adekku masih kecil juga kali ya mbak 

makanya ibukku marahnya gak yang 

marah banget 

 

W13 T: Emm mungkin juga dek.. hehe Lha 

biasanya ibuk marah gara-gara 

apa? Gak mungkin donk ibuk 

marah tanpa sebab? 

 

W14 J: yaaa.. mungkin masalahnya ya namanya 

remaja ya karena naluri remaja juga, 

masalah sepele, mungkin karena 
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kenakalan saya atau kenakalan adek 

saya dan sebagainya 

W15 T: Nakalnya yang kayak gimana dek??  

W16 J: yaa nakal kalo pulang sekolah maen dulu, 

gak langsung pulang, sampai rumah 

dimarahin, atau ngapain gitu yang 

menurut ibukku itu tu salah dan 

biasanya kalo udah terulang dua atau 

tiga kali atau beberapa kali nanti 

biasanya didiemin. Kalo udah kayak 

gitu saya meminta maaf dan tidak 

mengulanginya kembali.  

 

W17 T: Berarti nggak boleh main-main sama temen 

donk? 

 

W18 J: Ya boleh mbak, tapi mesti izin dulu kalo boleh baru 

maen. Biasanya tu ya gak boleh kemana-

mana, ngekang tapi dalam artian baik lho 

mbak, maksudnya kalo pergi malem gitu gak 

boleh. 

Subjek merasa ibunya 

terlalu mengekang 

kebebasan subjek 

untuk pergi keluar 

dengan teman-

temannya 

W19 T: Ooo gitu, umm tapi kamu suka ngobrol 

sama ibuk kamu gak dek? 

 

W20 J: Suka tapi jarang curhat sama ibuk  Komunikasi subjek dengan 

ibunya terjadi tidak 

terlalu sering  

W21 T: Biasanya kalo ngobrol masalah apa?  

W22 J: Ya mungkin masalah ya mungkin kalo ada 

apa, ya mungkin misal kayak gini 

saya mau minta apa nanti ngobrol-

ngobrol dulu lha nanti baru mau minta 

apa, cari-cari perhatian gitu lho. 

Masalah umum aja sih mbak, tentang 

sekolah, temen, biasalah mbak 
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W23 T: Kalo masalah pacar juga cerita?  

W24 J: enggak sih mbak kalo itu, gak berani.. hehe  

W25 T: Kalo curhat-curhat gitu biasanya sama 

siapa? 

 

W26 J: Curhatnya... Saya tu orangnya gak suka 

curhat ya, jarang curhat, ya paling 

curhat sama temen itupun jarang. 

 

W27 T: Eee.. Lha trus kalo ada masalah?  

W28 J: Kalo ada masalah ya cerita sama temen. 

Kalo sama ibuk tu jarang, 

jaraaaannnggg banget.  

Subjek jarang 

membicarakan 

masalahnya dengan 

ibu subjek 

W29 T:  Ummm.. Terus biasanya kalo dirumah 

biasanya bertengkar atau ya marah 

sama ibuk masalah apa? 

 

W30 J: ya itu tadi mbak kalo aku pulang telat, 

maen, kalo gak ya pas aku nglakuin 

hal yang gak disuka sama ibukku. 

 

W31 T: Terus kalo kamu bandel gitu biasanya 

diomongin nggak sama ibuk? 

 

W32 J: Maksude diomongin gimana mbak?  

W33 T: Emm.. Maksudnya kesalahannya itu 

diomongin nggak? 

 

W34 J: Ya diomongin tapi biasanya kan ibuk apa 

emmm biasanya kan didiemin dulu 

sama ibuk lha nanti kita sebagai anak 

ngomong dulu minta maaf “ngopo to 

mak?”  (ada apa sih buk?) atau 

gimana gitu lha itu nanti ibuk baru 

nganu ya udah apa habis itu ibuk 

mungkin udah dimaafkan ya udah 

nanti kita juga menyadari sendiri dan 

nggak bakal mengulangi kesalahan itu 
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lagi 

W35 T: Emm.. Biasanya hal yang paling sering 

dilakukan sama ibuk tu apa? 

 

W36 J: Biasanya kalo hari minggu itu masak 

bareng, smabil belajar masak gitu atau 

nonton tv, atau kalo lagi ada waktu 

luang ya nonton tv itu 

 

W37 T: Kalo nonton tv gitu biasanya ngobrol-

ngobrol gitu nggak? 

 

W38 J: Jarang sih... Lebih fokus ke tv  

W39 T: Berarti kalo ngobrol pas apa?  

W40 J: ya itu mungkin kalo lagi ada maunya atau 

lagi apa atau mungkin pas mau atau 

mungkin pas ada misal mau ada acara 

keluarga kemana nha nanti baru 

ngobrol-ngobrol mau apa, mau apa, 

mau apa, mau ini gitu 

 

W41 T: Kalo sama bapak gimana?  

W42 J: Kalo sama bapak mungkin malah lebih 

dekat ya 

Subjek lebih dekat dengan 

ayahnya  

W43 T: Lebih dekatnya kayak gimana?  

W44 J: Emm.. Mungkin kalo sama ibuk itu ya apa.. 

agak ngajeni gitu, lebih sopan, dalam 

berbahasa tu “kromo” gitu, tapi kalo 

sama bapak tu kayak sama temen 

biasa, nggak pernah “kromo” tapi 

tetep sopan  

 

W45 T: Emm.. Selama ibuk masih hidup ya dek, 

ibuk suka nglarang-nglarang atau 

ngekang gitu nggak? 

 

W46 J: Ya mungkin sebagai orangtua itu wajar tapi 

ibuk saya juga seperti itu tapi nggak 

terlalu mengekang, mengekangnya 
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mungkin dalam arti negatif seperti 

nggak boleh keluar malem, nggak 

boleh berteman sama orang yang 

nakal atau orang yang gimana gitu 

W47 T: Tapi ibuk orang yang membebaskan 

kan? Dalam artian ibuk bukan 

orang mengharuskan sesuatu gitu? 

 

W48 J: Iya dalam hal positif  

W49 T: Hal positif yang bagaimana?  

W50 J: Ya itu mungkin, ya itu maksudnya enggak 

apa ya misalnya kalo keluar malem itu 

kan, emm memang nggak semua anak 

yang keluar malem itu negatif tapi 

ada-lah satu atau dua anak, positifnya 

mungkin apa ya..... bermanfaatlah 

atau tidak menjerumuskan saya 

 

W51 T: Sebelum ibuk meninggal ya, bagaimana 

kondisi kesehatan ibuk? 

 

W52 J: Sebelumnya ibuk kan memang udah lama 

punya penyakit darah tinggi, waktu 

ibuk meninggal kan hari senin, nha 

hari minggu itu ibuk udah nggak bisa 

ngapa-ngapain, setelah itu malam 

senennya ibuk tu kalo orang islam 

bilang tu udah sakaratul maut atau apa 

jadi bener-bener udah nggak bisa apa-

apa, udah dibacain surat yasin terus 

paginya itu jam 4 nha udah, ibu udah 

meninggal 

Keadaan ibu subjek 

memang sudah 

lama sakit tapi 

keadaan ibu subjek 

tiba-tiba down  

W53 T: Pas hari itu kamu punya firasat atau 

kejadian-kejadian “janggal” 

nggak?? 

 

W54 J: gak ngerasain apa-apa tapi feelingnya ya Subjek tidak memiliki 
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pas malem senen itu ya, dirumah juga 

sudah banyak orang, jadi udah mulai 

sedih, udah mulai... mulai.. apa ya.. ya 

mungkin itu feelingnya kalo ibuk 

mungkin nggak lama lagi gitu...  

firasat apapun 

waktu di hari 

kejadian 

W55 T: Kalo sebelum ibuk nge-drop malem itu 

ya, adek udah punya firasat gitu 

nggak? 

 

W56 J: belom, enggak, sakitnya itu kan memang 

udah lama tapi “drop”nya kan 

memang baru itu.  

 

W57 T: Brarti dulu dropnya nggak pernah 

separah itu? 

 

W58 J: Enggak, biasanya tu paling pusing atau apa 

ya.... ya itulah... 

 

W59 T: Waktu ibuk meninggal kamu ada 

didekat ibuk? 

 

W60 J: Ada disampingnya, disamping kiri ranjang 

ibuk dan juga udah ada orang banyak, 

ada kerabat dekat  

 

W61 T: Waktu tau ibuk sudah meninggal, apa 

yang adek rasakan? 

 

W62 J: Ya sedih ya, apa ya... gimana sih agak 

sedikit kecewa dan menyesal karena 

mungkin belum bisa 

membahagiakannya  

 

Subjek merasa sedih, 

kecewa, dan 

menyesal saat ibu 

subjek meninggal 

W63 T: Kalo menurut adek kematian ibuk tu 

mengagetkan nggak? Emm 

maksudnya terlalu cepet nggak 

buat adek? 

 

W64 J: Terlalu cepet, kan usianya kan usia 40 tahun 

itu kan belum layak untuk kembali.... 

Subjek merasa kematian 

ibunya terlalu cepat  
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ehh.. ya termasuk cepet 

W65 T: Berarti kamu gak pernah berpikir kalau 

ibuk akan meninggal secepat itu? 

 

W66 J: Enggak....  

W67 T: Waktu ibuk meninggal itu ya, ada 

perasaan nggak percaya kalo ibuk 

udah meninggal? 

 

W68 J: He‟em iya ada, masih shock, masih yang 

“mosok to ibuk wis ra ono? Mosok 

aku ditinggal? Mosok aku wis rak 

nduwe emak?” (masa sih ibu sudah 

nggak ada? Masa aku ditinggal 

sendiri? Masa aku udah nggak punya 

ibuk?) Ada rasa nggak percayanya, 

ada rasa kecewanya, ada rasa 

prihatinnya, prihatinnya tu sama 

selanjutnya setelah ibuk pergi tu 

gimana 

Subjek shock, kecewa, 

prihatin dan merasa 

tidak percaya ketika 

ibunya meninggal 

W69 T: Emmm... Apa yang kamu khawatirkan tentang 

selanjutnya? 

 

W70 J: Khawatir tentang selanjutnya ya mungkin saya 

sebagai anak pertama kan masih punya adik, 

nha adik nanti mungkin kurang kasih sayang 

dari orangtua, mungkin tidak didampingi 

dalam masa-masa pertumbuhannya. Kayak 

kehilangan tuntunan, panutan dalam hidup 

gitu mbak. Kita kan cewek yang masih dalam 

masa pubertas kalo mau nanya-nanya sama 

bapak kan rikuh mbak. 

Subjek khawatir tentang 

masa depannya 

W71 T: Waktu itu kamu ngedrop banget nggak sih?  

W72 J: Iya ngedrop tapi mulai ngedrop itu dari pas tau ibuk 

ngedrop dah nggak bisa ngapa-ngapain 

cuman bisa tidur di ranjang dan tambah 

Kondisi subjek menurun 

ketika tau ibunya 

sudah meninggal 
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ngedrop lagi pas tau kalo ibu udah nggak ada 

tapi setelah pemakaman tu dikasih minum 

sama saudara nha abis itu hati saya tu agak 

tenang, mungkin agak bisa menerima itu 

semua.  

W73 T: Bisa jelasin nggak ngedropnya waktu itu kayak 

gimana? Emm.. maksudnya tu apa yang 

bikin kamu bisa ngedrop kayak gitu? 

 

W74 J: ya itu rasa sedih yang teramat dalam dan rasa 

kecewa yang teramat dalam jadi cuman bisa 

nangis tiap kali inget sama ibuk 

 

W75 T: Owhh.. Jadi kayak nggak siap gitu ya 

ditinggal ibuk? 

 

W76 J: Iya masih belom siap, masih terlalu cepat...  

W77 T: Nggak pernah kepikir gitu ya bakal 

ditinggal ibuk? 

 

W78 J: Iya nggak pernah sama sekali  

W79 T: Ummm... Waktu masih ngedrop itu ya, 

kamu ngalamin gangguan-gangguan 

makan atau gangguan tidur kayak gitu 

nggak? 

 

W80 J: Emmm.. iya sih ngalamin gangguan kayak 

gitu, susah makan, susah tidur, masih susah 

komunikasi sama orang lain 

Subjek mengalami 

gangguan makan, 

gangguan tidur dan 

susah 

berkomunikasi 

W81 T: Ooo.. Jadi kayak lebih banyak diem gitu 

ya? 

 

W82 J: iya..  

W83 T: Trus sikap saudara-saudara sama kamu 

kayak gimana? 

 

W84 J: Ya ngasih dukungan ya, ya menghibur, ya 

ngasih nasihat-nasihat gitu ya maksudnya 

Subjek mendapat dukungan 

dari saudara-
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“sabar-sabar” gitu saudara dan 

keluarga 

W85 T: Trus kamu jadi lebih lega abis itu?  

W86 J: Nggak juga sih, sama aja....   

W87 T: Jadi tambah drop nggak karena mereka 

kayak gitu ke kamu? 

 

W88 J: Nggak, biasa aja. Saya tu bisa pulih karena 

ingin pulih dengan sendirinya 

Dukungan dari saudara-

saudara subjek 

tidak membuat 

subjek termotivasi, 

subjek kembali 

normal atas 

keinginannya 

sendiri 

W89 T: Dari temen-temen juga ada yang ngasih 

dukungan? 

 

W90 J: Iya ada dari temen-temen sekolah, temen-

temen rumah banyak yang mendukung 

Subjek mendapat dukungan 

dari teman-

temannya 

W91 T: Dukungannya seperti apa?  

W92 J: Emm.. ya ngasih dorongan, ngasih 

semangat gitulah “ sabar”, dan juga ngasih 

nasihat, pokokmen nggak usah sedih lagi 

gitulah 

 

W93 T: Kan kamu mengalami gangguan makan 

kan, nha itu berlangsung berapa lama? 

 

W94 J: Iya mengalami gangguan makan tapi nggak 

terus menerus. Itu kan sehari tu ya makan tapi 

nggak makan yang berat-berat, dan hari-hari 

berikutnya itu juga makan tapi nggak 

merasakan enak buat makan gitu lho 

 

W95 T: Kamu kan juga mengalami ganguan 

tidur ya, itu berapa lama? 
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W96 J: Kurang lebih seminggu ya  

W97 T: Itu susah tidurnya karena apa?  

W98 J: Ya masih terbayang-bayang, masih kepikiran 

besoknya tu kayak gimana, kayak agak belom 

percaya, masih shock 

 

W99 T: Itu kan kamu kurang makan, kurang tidur ya, 

ngefek nggak buat fisik kamu? 

 

W100 J: Iya.. Lemes, kurang semangat, dalam melakukan 

sesuatu itu tu jadi kurang semangat gitu.  

Subjek merasa lemas dan 

kurang semangat 

W101 T: Kalo menurut temen-temen kayak gimana?  

W102 J: Kalo dari temen-temen ya ada sih yang bilang kalo 

agak kurusan gitu.  

 

W103 T: Itu setelah berapa hari dari hari meninggalnya 

ibuk? 

 

W104 J: Emm.. mungkin dari 7 hari ya, kayaknya lebih dari 

7 hari setelah meninggalnya ibuk 

 

W105 T: Emmm.. Trus pola makan kamu kembali 

normal lagi setelah berapa lama dari 

meninggalnya ibuk? 

 

W106 J: Ya kurang lebih setelah 7 hari, belom sepenuhnya 

normal tapi sudah ada perubahanlah, kalo 

benar-benar normal itu kira-kira setelah 40 

hari baru bisa lega 

 

W107 T: Owwhhh setelah 40 hari itu berarti udah bisa 

lega, udah bisa menerima gitu ya? 

 

W108 J: Iya tapi terkadang juga masih terngiang-ngiang  

W109 T: Kalo sekarang udah bisa nrima belom kalo ibuk 

sudah meninggal? 

 

W110 J: Insyaallah udah, udah bisa rela kalo ibuk udah 

nggak ada 

 

W111 T: Bagaimana kamu memakanai kematian ibuk?  

W112 J: Memaknainya ya mungkin emang udah jalannya 

dan harus menerima karena jalan kehidupan 
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saya dan keluarga saya itu masih panjang 

W113 T: Kamu ikut ke pemakaman ibuk?  

W114 J: Ikut, tapi bapak nggak ikut, sama saudara. 

Pokoknya dalam satu keluarga itu cuman saya 

sama adik saya yang ikut, bapak nggak ikut 

 

W115 T: Kok bapak nggak ikut kenapa?  

W116 J: Emmm.. Emang kalo di daerah saya, kalo ada yang 

nggak ada, tuan rumahnya itu nggak ikut, 

yang ikut itu cuman kerabat, anak, atau 

saudaranya 

 

W117 T: Kalo setelah proses pemakaman itu, masih ada 

rasa nggak percaya nggak? 

 

W118 J: Habis dari pemakaman itu, ya sudah agak percaya 

kalo ibuk sudah tidak ada 

Subjek mulai percaya 

bahwa ibunya sudah 

meninggal setelah 

pemakaman 

W119 T: Setelah pemakaman itu, bagaimana perasaan 

kamu? 

 

W120 J: Emm.. setelah pemakaman itu kan saya dikasih 

minum sama pak kyai atau “orangtua” yang 

katanya bisa menenangkan, yang bisa 

membuat merelakan, sudah bisa sedikit 

tenang, sudah bisa sedikit tertawa, sudah bisa 

melupakan kejadian yang sebelumnya 

 

W121 T: Masih ada perasaan nyesel atau marah nggak 

setelah ibuk dimakamkan? 

 

W122 J: Menyesal, kecewa iya.... Tapi kalo marah kayaknya 

enggak ya, cuman kecewa sama diri sendiri 

aja 

 

W123 T: Kecewanya kenapa?  

W124 J: Ya itu tadi, karena belom bisa memberikan yang 

terbaik untuk ibuk saya, membahagiakan 

ibuk, masih banyak.... Kalo diinget-inget itu 
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masih banyak kesalahan atau apa ya... Masih 

terkadang nakal, itulah yang saya sesali 

W125 T: Merasa salah juga ya?  

W126 J: Iya, salahnya diakhir-akhir itu saya tu apa ya... 

kurang bisa menyenangkan ibuk ya, 

maksudnya waktu itu tu, sebelumnya itu  

keadaan ibuk tu baik-baik saja tapi akan lebih 

baik kalo sebelum ibuk pergi itu tu saya sudah 

bisa menyenangkan atau membahagiakannya 

Subjek merasa bersalah 

kepada ibunya 

W127 T: Setelah ibuk pergi, kamu sering merasa 

kesepian nggak? Biasanya kapan kamu 

ngrasa sepi tanpa kehadiran ibuk? 

 

W128 J: Iya ngrasa sepi, kalo waktunya nggak nentu ya, 

biasanya kalo pas memperingati.... Kan kalo 

di daerah saya kan terkadang ada 7 hari, 40 

hari, 100 hari gitu mungkin kalo mendekati-

mendekati itu saya merasa kesepian tapi hari-

hari biasa juga terkadang merasa kesepian  

Subjek merasa kesepian 

setelah ibunya 

meninggal 

W129 T: Lebih sering kesepian sekarang atau dulu?  

W130 J: Malah justru mungkin sekarang ya, kan udah lama 

banget nggak ketemu  ya jadi lebih kerasa 

sekarang. Dulu emang ngrasa kesepian, tapi 

lebih berat sekarang.  

Subjek lebih merasa 

kesepian sekarang 

daripada waktu 

awal ditinggal oleh 

ibu subjek 

W131 T: Bisa dijelasin nggak kesepiannya tu kayak 

gimana? 

 

W132 J: Kesepiannya mungkin merasa sepi karena 

kurangnya kasih sayang seorang ibu, merasa 

sepi biasanya kan kalo dirumah itu yang 

masak kan ibuk ya, trus kalo nggak ada ibuk 

kan jadi kerasa sepi 

 

W133 T: Anggota keluarga yang lain juga ngrasa 

kesepian nggak? 
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W134 J: Ya mungkin iya ya, nggak pernah tanya takutnya 

kalo nanya entar mereka sedih ya, terharu, 

nangis gitu 

 

W135 T: Ngrasa kangen juga? Biasanya kapan ngrasa 

kangen sama ibuk? 

 

W136 J: Iya kangen.... Tadi malem saya kangen,  tadi malem 

kan baca yasin jadi agak-agak gimana gitu 

lho, ngrasa deket banget sama ibuk 

Subjek merindukan sosok 

ibunya 

W137 T: Lebih sering kangen dulu pa sekarang?  

W138 J: Sekarang... Ya itu mungkin karena udah lama 

banget dibandingin sebelumnya, sebelumnya 

waktu 4 hari ditinggalin kan emang shock tapi 

kan kalo sekarang kan udah 2 tahun jadi 

rasanya kangeeeennnn banget 

Subjek lebih merasakan 

kerinduan pada saat 

ini daripada saat 

awal kematian ibu 

subjek 

W139 T: Biasanya yang bikin kangen tu apa?  

W140 J: Kangen apa ya, kangen kalo lagi nonton tivi bareng, 

kebersamaan yang dulu kami lakukan, seperti 

biasanya kan kalo hari minggu kami masak 

bareng sekalian saya belajar-belajar masak, 

dan kebersamaan yang lainnya 

 

W141 T: Kalo lagi kangen gitu biasanya kamu ngapain 

untuk menghilangkan rasa kangen itu? 

 

W142 J: Biasanya ya kalo lagi kangen suka kirim-

kirim doa, baca alfatihah buat ibuk, 

paling cuman didiemin aja ntar juga 

ilang sendiri. Biasanya kalo abis 

bacain yasin gitu suka ketemu di 

mimpi 

 

W143 T: Kamu merasakan ada perbedaan nggak pada 

diri kamu setelah dan sebelum ibuk 

meninggal? 

 

W144 J: Apa ya?? Sebelumnya kan saya agak santai dalam 

memikirkan adek saya, tapi stelah ditinggal 
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ibuk kan lebih mikir kedepan nanti adek saya 

gimana, pertumbuhannya.... kalo bisa itu kan 

saya yang menemani dia dan pola pikirnya 

lebih dewasa, lebih bertanggung jawab 

W145 T: Kalo dari perilaku ada yang berubah nggak?  

W146 J: Sebelumnya kan saya memang orangnya cerewet, 

pas ditinggal ibuk tu kan jadi agak pendiam 

tapi sekarang sudah kembali cerewet lagi 

Subjek menjadi pendiam 

setelah kematian 

ibunya 

W147 T: Emmm.. itu berapa lama kamu jadi pendiam?  

W148 J: Agak lama ya.... Kurang lebih setengah tahun  

W149 T: Temen-temen juga ngrasain perubahan kamu 

nggak? 

 

W150 J: Iya... Kalo lagi diem biasanya pada “ngopo wa kok 

meneng?” (kenapa wa kok diem?) trus 

kadang juga bilang “sabar-sabar”, trus 

diajakin bercanda bareng biar agak tenang, 

jadi seneng 

 

W151 T: Sempet nggak nilainya turun?  

W152 J: Kayaknya enggak deh, malah jadi semakin 

termotivasi, lebih terpacu, lebih semangat 

untuk belajar 

Subjek semakin termotivasi 

dalam bidang 

pendidikan 

W153 T: Kalo pas awal-awal ditinggal ibuk gimana?  

W154 J: Kalo pas awal-awal ada ya males belajar tapi 

setelah itu, saya jadi berpikir saya jadi tambah 

semangat belajar karena sebelumnya kan saya 

berpikirnya selama ini saya belum pernah 

membahagiakan orangtua khususnya ibuk, 

nha sekarang ini saya buktikan saya ingin 

membahagiakan bapak, dan setelah ditinggal 

ibuk itu malah saya sering dapet rangking 1 

 

W155 T: Owhhh malah jadi makin termotivasi ya?  

W156 J: Iya soalnya kecewa karena dulu belum bisa 

membahagiakan ibuk 
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W157 T: Trus kalo sekarang masih kebayang-kebayang 

tentang ibuk nggak? 

 

W158 J: Masih... Ya kalo keadaan rumah lagi sepi, sering 

ngelamun jadi kebayang-bayang biasanya 

nglakuin ini, biasanya sama ibuk nonton tv 

bareng, dan itu biasanya diiringi dengan rasa 

kangen 

Subjek masih terbayang-

bayang dengan 

sosok ibunya 

W159 T: Kamu sering ngrasain kehadiran ibuk nggak?  

W160 J: Kadang... Biasanya kalo malem jumat kan lagi 

nggak halangan kan suka bacain yasin nha itu 

tu setelah baca yasin tu seakan-akan tu deket 

banget sama ibu, berasa ibuk tu ada di rumah, 

entah ya seperti hati saya tu merasakan kalo 

ibuk tu lagi ada dirumah. Kadang juga liat 

dalam mimpi biasanya kalo lagi kangen, 

biasanya kalo malem jumat tu juga sering ato 

pas peringatan hari kematian ibuk 

Subjek terkadang masih 

merasakan 

kehadiran ibunya  

W161 T: Lebih sering dulu apa sekarang?  

W162 J: Sekarang...   

W163 T: Pernah nggak setelah kematian ibuk, kamu 

merasa minder untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar? 

 

W164 J: Pernah sih, kan status saya berbeda ya setelah 

ditinggal ibuk, status saya kan jadi anak yatim 

gitu ya, orang-orang tu kalo memandang saya 

sama adik tu ya jadi kasihan, harus sering 

disantuni gitu lho, tapi saya nggak minder sih 

cuman ngrasa nggak enak aja soalnya dikayak 

gituin, dikasih perhatian lebih gitu lho 

Pada awal kematian ibu 

subjek, subjek 

merasa tidak 

percaya diri dengan 

lingkungan 

W165 T: Mungkin maksud mereka baik ya, tapi itu bikin 

kamu merasa sedih nggak? 

 

W166 J: Enggak, cuman ngrasa nggak enak aja   

W167 T: Setelah kematian ibuk itu ya, kamu udah bisa  
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terjun ke msayarakat seperti biasa belum? 

W168 J: Belom.. Itu beberapa bulan. Kan setelah ibuk nggak 

ada kan saya jadi harus mewakili ibuk kalo 

yasinan, atau apa gitu... itu tu butuh waktu 

beberapa bulan, saya kan juga diajak mbak 

saya yang udah berumah tangga itu katanya 

kalo saya harus mewakili biar satu rumah itu 

ada yang mewakili 

Subjek membutuhkan 

waktu beberapa 

bulan untuk bisa 

kembali bergaul 

dalam masyarakat 

W169 T: Owhh.. Berarti hubungan sosial dengan 

lingkungan agak renggang ya? 

 

W170 J: Iya... Agak kurang tapi setelah itu beberapa bulan 

saya harus bisa.... 

 

W171 T: Kalo sekarang........?  

W172 J: Kalo sekarang udah biasa... udah biasa melakukan 

kegiatan yang mungkin seharusnya dilakukan 

ibuk saya  

Hubungan subjek dengan 

lingkungan sudah 

kembali normal 

saat ini 

W173 T: Kalo sekarang berarti udah normal lagi ya, 

mungkin kalo dulu kan agak gimana gitu 

ya.... 

 

W174 J: He‟em.. Kalo dulu itu tu kan saya jarang keluar 

rumah, jadi saya kurang berbaur dengan 

lingkungan 

 

W175 T: Bagaimana kamu keluar dari kesedihan, 

apakah ada dorongan keluarga atau teman 

atau gimana gitu? 

 

W176 J: Yaaa cara berpikirnya saya yang harus dirubah. 

Untuk masa depannya ya untuk adek saya apa 

ya untuk diri saya juga kalo tidak bisa 

mengikhlaskannya kan juga nanti yang udah 

nggak ada kan juga nggak tenang dan juga 

nanti kehidupan keluarga saya juga bisa 

kurang baik  

Subjek keluar dari rasa 

kehilangannya 

dengan merubah 

cara berpikirnya 
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W177 T: Sampai sekarang kan masih suka inget sama 

ibuk, biasanya supaya kamu nggak terlalu 

inget terus sama ibu itu kamu ngapain? 

 

W178 J: Iya masih sering inget, apalagi waktu ibu 

dimakamin, itu hal yang nggak akan bisa 

dilupain yaaa.. soalnya kan itu terakhir 

aklinya aku bisa lihat ibuk ya jadi sampai 

kapanpun ya nggak bakal bisa lupa. Kalo lagi 

inget gitu biasanya ilang sendiri sih, yaudah 

merenungkan dan membayangkan yang 

dahulu nanti bisa ilang sendiri 

 

W179 T: Kalo dulu pas awal kan sedih ya ditinggal sama 

ibuk, kalo sekarang gimana? 

 

W180 J: Perasaannya si udah biasa, udah biasa ditinggal tapi 

terkadang ada rasa iri, ada rasa kangen, ada 

rasa kesepian 

Saat ini perasaan subjek 

sudah kembali 

normal, tapi masih 

ada rasa kangen, 

kesepian dan iri 

W181 T: Biasanya yang bener-bener bikin inget sama 

ibuk tu apa? 

 

W182 J: Biasanya kalo liat apa ya? Liat temen ato saudara 

ato liat siapapun yang lagi diperhatiin sama 

orangtuanya biasanya apa agak piye ya... agak 

iri gitu lho  

 

W183 T: Kalo lagi inget ibuk gtu kamu sering nangis 

nggak? 

 

W184 J: Jarang ya, jarang mengeluarkan air mata tapi itu ya 

nangis dalam hati  

 

W185 T: Kalo lagi sendirian juga menangis dalam hati?  

W186 J: Iya, lebih sering membayang-bayangkan gitu  

W187 T: Kalo dulu sering menangis?  

W188 J: Sering... Apalagi 7 hari meninggalnya ibuk itu lho, 

apalagi kan kan kalo 7 hari tu dirumah masih 
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digelar tahlilan gitu lho 

W189 T: Emmm... Berarti sekarang semua sudah 

kembali normal lagi ya? Nafsu makan dan 

juga pola tidur sudah kembali normal? 

 

W190 J: Iya semua sudah biasa lagi, baik dari pola makan 

maupun pola tidur semua sudah biasa 

Pola makan dan pola tidur 

subjek sudah 

kembali normal 

saat ini 

W191 T: Tapi kalo inget atau kangen sama ibuk masih 

sering ya? 

 

W192 J: Iya masih...  

W193 T: Kalo lagi inget sama ibu, biasanya kamu 

ngapain? Kalo sekarang... 

 

W194 J: Ya biasanya didoain, ngirim doa alfatihah, doa yang 

sederhana gitu 

 

W195 T: Kalo sekarang rencana kedepan kamu apa?  

W196 J: Mungkin sebagai gantinya dulu belum bisa 

membahagiakan ibuk, kedepannya ingin lebih 

berbakti, ingin membahagiakan dan 

membanggakan bapak ya, dan mungkin apa 

ya... bisa momong adek gitu. Pengennya bisa 

kerja dulu buat bantu-bantu bapak, buat 

bantuin biaya pendidikan adek kan dia masih 

sekolah ya mbak 

Subjek sudah mampu 

melihat masa 

depannya 

W197 T: Untuk kamu sendiri?  

W198 J: Untuk saya sendiri bisa berubah lebih baik lagi dan 

kesalahan yang lalu berusaha untuk tidak 

melakukannya lagi 

 

W199 T: Okee.. Semoga bisa terlaksana. Terimakasih 

untuk wawancaranya.. hehe 

 

W200 J: Iya mbak sama-sama  
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Nama Subjek  : AWL (Subjek Sekunder 1) 

Kode Subjek   : AW 

Status    : Teman Dekat Subjek 

Tanggal Wawancara : 25 April 2013 

Waktu Wawancara : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah AW 

Pewawancara  : Adina Fitria S 

 

Kode Hasil Wawancara Analisis 

W1 T: Dek AW udah lama kenal sama Uus?  

W2 
J: Udaaahhh kenal lama.. dari awal masuk 

SMA sampe sekarang 
 

W3 
T: Jadi tau ya pas ibunya Uus meninggal 

itu? 
 

W4 J: Iya udah tau  

W5 T: Waktu ibu Uus meninggal, AW dapet 

kabar dari siapa? 

 

W6 J: Waktu itu kan aku masih di rumah, 

kejadiannya kan pagi, baru sampe 

sekolahan dibilangin sama gurunya 

kalo ibunya Uus nggak ada trus kita 

temen-temen satu kelas dateng ke 

rumahnya buat melayat ibunya Uus 

 

W7 T: Waktu melayat di rumah Uus, emm.. 

ibunya Uus udah dimakamin 

belum? 

 

W8 J: Sampe sana baru berangkat pemakamannya, 

kita nunggu Uus sekitar setengah jam 
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terus Uusnya baru dateng 

W9 T: Berarti dek AW nggak ikut ke 

pemakaman? 

 

W10 J: Nggak ikut, telat, cari rumahnya susah og 

mbak 

 

W11 T: Waktu ketemu sama Uus, gimana 

keadaan Uus saat itu? 

 

W12 J: Uusnya sih kelihatannya udah terima, baik-

baik aja tapi matanya tu kelihatan kalo 

masih nggak bisa terima kalo ibunya 

sudah nggak ada 

Subjek Uus tampak belum 

bisa menerima 

sepenuhnya bahwa 

ibunya sudah 

meninggal 

W13 T: Owwhhh matanya sembab abis nangis 

gitu ya? 

 

W14 J: Iya gitu mbak, abis nangis.........  

W15 T: Emm.. pas AW layat kesana, sikap Uus 

gimana? 

 

W16 J: Pas sampe sana kan kita telat mau ikut ke 

pemakaman, terus nunggu Uus dulu 

30 menitan, pas udah dateng Uusnya 

tu malah ngguya-ngguyu ngono ki 

(ketawa-ketawa gitu) kaya gak terjadi 

apa-apa 

 

W17 T: Nggak kelihatan nangis gitu ya?  

W18 J: Nggak malah guyon-guyon (bercanda-

bercanda) gitu kok 

 

W19 T: Setelah kematian ibunya, Uus langsung 

berangkat sekolah? 

 

W20 J: Enggak, sekitar 4 hari nggak berangkat 

sekolah 

 

W21 T: Terus pas Uus udah berangkat sekolah, 

gimana keadaan Uus? 

 

W22 J: Waktu uda masuk sekolah, dia tu diem aja, Subjek Uus menjadi 
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belum bisa gojeg-gojeg (bercanda-

bercanda) seperti sebelumnya gitu. 

Uus tu bisa ceria lagi tu sekitar satu 

bulananlah uda bisa kayak biasanya 

lagi  

pendiam setelah 

kematian ibunya 

W23 T: Owhh jadi Uus setelah itu jadi pendiem 

gitu ya? 

 

W24 J: He‟em tapi dieme itu bedalah, dieme tu 

kayak masih kepikiran gitu  

 

W25 T: Setelah peristiwa kematian ibu Uus ya, 

Uus tu suka cerita tentang seputar 

kematian ibunya atau nggak? 

 

W26 J: Emmm.. Uus tu nggak pernah cerita tentang 

ibunya, sebelum ibunya meninggal 

juga nggak pernah cerita tentang 

ibunya, pokoknya dia tu tertutup soal 

ibu‟e 

Subjek Uus merupakan 

orang yang tertutup 

tentang keluarganya 

W27 T: Jadi dia sama sekali nggak pernah cerita 

tentang ibunya? 

 

W28 J: Waktu itu sempet ngliat foto pas ditanya 

“itu foto siapa?” Uusnya dien dan 

ternyata itu foto ibunya 

 

W29 T: Kok kayaknya dia tertutup tentang 

ibunya ya, kamu tau nggak kira-

kira apa alesannya? 

 

W30 J: Mungkin dia nggak mau cerita tentang 

ibu‟e, mungkin takut sedih, 

mungkiiiinnn... 

 

W31 T: Tapi dia juga nggak pernah cerita 

tentang keluarganya? Itu kenapa? 

 

W32 J: Iyaaa, emm.. kurang tahu ya mbak  

W33 T: Kamu nggak pernah sama sekali ketemu 

sama keluarganya? Mungkin pas 
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main gitu? 

W34 J: Pas sebelum ibunya Uus meninggal belum 

seakrab sekarang, mulai akrab tu pas 

ibunya Uus mau meninggal itu baru 

deket. Maen ke rumah Uus aja setelah 

ibunya meninggal  

 

W35 T: Menurut kamu tu, Uus orangnya kayak 

gimana? 

 

W36 J: Uus tu orangnya kalo disuruh cerita gitu 

rada susah, dia tu tertutup kalo 

tentang masalah pribadinya dia, 

apalagi kalo ditanyain tentang ibunya 

atau “kamu pernah pacaran belum?” 

atau lagi deket sama siapa? Kayaknya 

dia nggak pernah cerita tentang itu 

dan nggak mau cerita tentang itu  

 

W37 T: Kalo tentang bapaknya, dia pernah 

cerita nggak? 

 

W38 J: Emmm.. enggak pernah  

W39 T: Sampai sekarang juga dia nggak pernah 

cerita? 

 

W40 J: Waktu dulu tu dia pernah cerita kalo 

bapaknya tu marahin Uus, tapi kan 

Uusnya kayak bantah gitu, abis bantah 

gitu dia sehari semalem tu nangis 

terus pas sampe sekolahan tu matanya 

udah sembab, bengkak gitu. Awalnya 

kan dia nggak mau cerita terus abis 

aku paksa-paksa dia mau cerita, 

ceritanya tu di dalem kamar mandi, 

aku tanyain “kowe kenopo to Us?” 

(kamu tu ada apa sih Us?) terus abis 

aku paksa-paksa dia mau cerita. 

Subjek masih teringat 

dengan ibunya dan 

merasa rindu 

dengan kehadiran 

ibunya 
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Katanya semalem tu dia dimarahin ma 

bapaknya terus dia masuk kamar, nha 

waktu dikamar itu dia inget sama 

ibuknya, dia kangen sama ibunya, 

pengen ke makam ibunya gitu. Tapi 

ada masalah apa sama bapake dia 

nggak cerita 

W41 T: Berarti dia tu orangnya cenderung 

tertutup ya? 

 

W42 J: He‟em... Tapi kalo cerita yang..... emm.. 

masalah yang gimana ya? Yang 

sekolah..... 

 

W43 T: Pas maen mungkin?  

W44 J: Dia tu jarang maen og, gak pernah maen 

malah. Dia tu maen paling abis pulang 

sekolah gitu.... 

 

W45 T: Emm.. Dia nggak pernah maen yang 

diluar jam sekolah gitu? 

Maksudnya maen bareng sore-sore 

atau malem keluar bareng gitu 

nggak pernah? 

 

W46 J: Owhh.. nggak pernah sama sekali  

W47 T: Alesannya kenapa?  

W48 J: Dia tu orange emang nggak mau kalo maen-

maen nggak jelas gitu 

 

W49 T: Selama kamu berteman sama dia ya, 

menurut kamu hubungan Uus sama 

orangtuanya tu kayak gimana? 

 

W50 J: Uus kalo sama orangtuanya tu baik-baik aja 

tapi kalo sama bapaknya kurang 

dekat, kalo sama ibu‟e tu kurang 

deket tapi cenderung lebih deket sama 

ibu‟e 

Menurut AW subjek kurang 

dekat dengan 

ayahnya 
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W51 T: Kalo sama bapaknya kurang dekete 

kayak gimana? 

 

W52 J: Ummm.. Ya kalo sama bapake tu kayak 

yang takut-takut gimana gitu kalo 

ngomong, kayak yang sopan banget 

gitu lho mbak...... 

 

W53 T: Kalo sama ibuke?  

W54 J: Kalo sama ibuke aku kurang tahu ya mbak, 

soalnya sebelum ibuke meninggal aku 

belom pernah maen ke rumahe terus 

ketemu sama ibuke, kerumahe Uus 

pertama kali tu ya pas layat ibuke Uus 

itu... 

AW tidak mengetahui 

secara pasti 

kedekatan Uus 

dengan almarhum 

ibunya 

W55 T: Owhhh gitu jadi kalo menurut kamu 

Uus lebih dekat dengan ibunya 

ketimbang bapaknya? 

 

W56 J: Emmm.. iya mbak, tapi ya nggak tahu juga 

denk mbak dulunya kayak gimana 

kalo aku liatnya kalo lagi maen 

kerumahnya ya dia tu kalo ngomong 

sama bapake tu rada-rada kayak kaku 

gitu og.. 

 

W57 T: Lha emang dulu Uus nggak pernah 

cerita-cerita kalo sama ibuke kayak 

gimana gitu? 

 

W58 J: Uus tu nggak pernah cerita-cerita kalo 

masalah keluargane mbak, dia tu 

cuma diem aja kalo ditanyain tentang 

keluargane, apalagi dulu kan aku 

belum deket banget sama Uus jadi 

kalo cerita-cerita ya biasa aja sih 

mbak nggak mbahas keluarga... 

Subjek tidak pernah 

menceritakan 

tentang keluarganya 

terhadap teman-

temannya 

W59 T: Sekarang Uus suka cerita nggak tentang  
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ibunya? 

W60 J: Enggak pernah, tapi kalo seumpamanya.... 

pas pelajaran bu guru tu... eeee... 

pelajarane kan tentang keluarga pas 

ditanya ibuk, pokoknya masalah 

tentang ibuk Uusnya langsung nangis, 

sedih... Waktu itu pernah pas 

pelajaran sosiologi, gurune tu nanya 

tentang nama-nama bapak ibu‟e 

temen-temen gitu pas sampe 

ditempate Uus, Uus‟e pas ditanya 

“nama bapaknya siapa?” disebutin, 

“nama ibuknya siapa?” Uusnya 

langsung diem terus malah nangis.  

Subjek masih sering sedih 

dan menangis 

ketika ada hal yang 

menyinggung 

tentang ibunya 

W61 T: Itu kejadiannya kira-kira kapan setelah 

kematian ibuknya? 

 

W62 J: Emmm.. kira-kira setelah dua bulanan 

ibuknya nggak ada 

 

W63 T: Kalo sekarang gimana, masih suka 

nangis nggak kalo disinggung 

masalah ibunya? 

 

W64 J: Masihhh.. Waktu kemarin-kemarin itu pas 

pelajaran, guru sosiologi juga 

ditampilin video Melly Goeslow yang 

bunda, Uus tu diem, menundukkan 

kepala, terus malah pulpennya tu 

digedoke-gedokke ning mejo (dipukul-

pukulin ke meja) terus dianya malah 

nangis  

Sampai sekarangpun Subjek 

Uus masih sering 

sedih dan menangis 

ketika teringat 

dengan 

almarhumah ibunya 

W65 T: Ooww kalo ada yang menyangkut 

pembahasan ibuk dia langsung 

nangis yak? 

 

W66 J: He‟em langsung nangis.....  
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W67 T: Emm.. Uus tu orangnya sensitif nggak 

kalo disinggung masalah ibuk? Ato 

mungkin dia marah kalo misalkan 

ditanyain tentang ibunya gitu? 

 

W68 J: Kalo ada yang nanya tentang ibuk tu dia 

langsung diem, terus habis itu tu 

malah langsung mengalihkan 

pembicaraan 

 

W69 T: Waktu ibunya meninggal Uus kelihatan 

sedih gitu nggak? 

 

W70 J: Ya keliatan sedih, tapi didepane temen-

temen dia tu nggak kayak keliatan 

sedih, dia tu tetep ceria  

 

W71 T: Dengan meninggalnya ibuk Uus itu 

mengganggu akademiknya nggak, 

nilai-nilainya melorot apa nggak? 

 

W72 J: Mengganggu sih enggak, malah memicu 

Uus, memotivasi Uus jadi lebih baik 

lagi  

Subjek Uus semakin 

termotivasi dalam 

bidang akademik 

W73  T: Owhh jadi nggak berpengaruh buruk ya 

sama akademiknya? 

 

W74 J: Emm.. iya.. Ohh pernah nilainya turun pas 

awal-awal kematian ibunya, baru 

inget aku 

 

W75 T: Kalo dari fisik ya, ada yang berubah 

nggak dari Uus setelah kematian 

ibunya? 

 

W76 J: Tambah kurus mbak, pas awal-awal 

kematian ibu‟e itu keliatan kurus 

banget terus matanya tu kelihatan 

sembab, tiap berangkat sekolah tu 

pasti sembab kayak abis nangis gitu  

Subjek terlihat lebih kurus 

dan selalu sembab 

ketika awal-awal 

kematian ibunya 

W77 T: Emm.. kalo dari perilaku ada yang  
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berubah nggak dari yang 

sebelumnya? 

W78 J: Kalo perilaku ada yang berbeda, bedanya tu 

sebelum ibu‟e meninggal tu 

cerweeettt banget kalo di kelas, tapi 

pas ibu‟e udah nggak ada tu 

cerewetnya tu berkurang.  

Subjek Uus menjadi lebih 

pendiam 

W79 T: Kalo sekarang gimana?  

W80 J: Kalo sekarang  udah kayak dulu lagi ya kalo 

dikelas rame dia tu lansung nyreweti 

temen-temene “heehh mbok meneng 

bar iki ono gurune” (heehh tolong 

diem habis ini ada gurunya) ya kayak 

gitulah mbak 

Sekarang subjek Uus sudah 

kembali ceria 

seperti dahulu 

W81 T: Ooo.. Kalo dulu pas awal-awal ibuknya 

meninggal dia diem aja gitu? 

 

W82 J: He‟em jadi pendiem, selama kelas XI tu 

beda banget, begitu naik ke kelas XII 

cerewetnya kembali lagi, pokoknya 

pas dia kelas XI dia tu beda banget 

dari sebelum ibuknya meninggal 

 

W83 T: Kalo kamu liat sekarang dia udah 

nerima belum dengan kematian 

ibunya? 

 

W84 J: Iya udah.. udah nerima  

W85 T: Waktu dia lagi sedih atau teringat 

tentang ibunya, bagaimana cara 

kamu menghibur dia? 

 

W86 J: Menghiburnya ya dengan bercanda-canda 

gitu. Dianggep aja kayak nggak ada 

kejadian apa-apa gitu 

Subjek AW selalu 

menghibur Uus 

supaya tidak larut 

dalam kesedihan 

W87 T: Suka ngajak maen dia nggak?  
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W88 J: He‟em biar dia lupa ee.. maksudnya bukan 

biar dia lupa sama ibu‟e tapi lupa 

sama kesedihannya gitu  

 

W89 T: Emm.. gitu.. Okee makasih ya dek 

waktunya, maaf ya kalo 

mengganggu.. hehehe 

 

W90 J: Iya mbak, nggak papa..hehe  
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Nama Subjek  : BS (Subjek Sekunder 2) 

Kode Subjek   : BS 

Status    : Saudara Subjek 

Tanggal Wawancara : 03 Mei 2013 

Waktu Wawancara : 16.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Subjek, Bandungan 

Pewawancara  : Adina Fitria S 

 

Kode Hasil Wawancara Analisis 

W1 
T: Maaf ibuk, ibuk saudara dari Uus 

betul? 
 

W2 
J: Iya mbak, saya buleknya, adek dari ibunya 

Uus 
 

W3 

T: Owhh.. Maaf buk kalo boleh saya tahu 

menurut ibuk bagaimana 

hubungan Uus dengan 

orangtuanya? 

 

W4 
J: Emmm.. gimana ya mbak, kalo saya lihat 

sih ya biasa aja ya mbak 

Hubungan Uus dengan 

orangtuanya terjalin 

seperti orang-orang 

pada umumnya 

W5 T: Kalo ibuk lihat, Uus lebih dekat dengan 

ibunya atau bapaknya buk? 

 

W6 J: Emmm.. kalo deketnya kayake labih deket 

sama bapake, soale kalo sama ibu‟e 

apa ya.. nggak terlalu akur gitu lho 

mbak 

Uus lebih dekat dengan 

ayahnya 

W7 T: Emm.. Biasanya kalo Uus sama ibunya  
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marahan atau ibunya marah sama 

Uus tu masalah apa buk? 

W8 J: Biasanya apa ya mbak, emmm.. ibuknya 

Uus itu kan keras ya wataknya jadi ya 

kalo apa dikit ato salah dikit ya bisa 

jadi ribut 

 

W9 T: Kalo sebelum meninggal itu ya buk, 

kondisi ibu Uus bagaimana? 

 

W10 J: Ibu‟e Uus tu uda lama sakit, tapi ya pas itu 

langsung kumat sakitnya terus udah 

nggak bisa ngopo-ngopo (ngapa-

ngapain), nggak taune pagine nggak 

ada 

 

W11 T: Ooohh jadi sakitnya tu uda lama ya bu?  

W12 J: Yaaa uda lama setahunan mungkin  

W13 T: Waktu ibunya Uus meninggal, ibuk juga 

ada di rumah Uus? 

 

W14 J: Iya, kan pas dari ibu‟e Uus ngedrop 

keluarga-keluarga udah di situ semua, 

rumahku kan deket mbak dari 

rumahnya Uus 

 

W15 T: Emm.. Waktu ibu Uus meninggal, 

gimana kondisi Uus saat itu buk? 

 

W16 J: Yoo, pas itu sebelum meninggal Uus wis 

(sudah) nangis, pas meninggale Uus 

langsung nangis kejer (histeris) kayak 

belum bisa nerima kematian ibu‟e  

Uus menangis ketika ibunya 

down, dan 

tangisnya semakin 

kencang ketika Uus 

tau ibunya 

meninggal 

W17 T: Owhh.. Uusnya kayak kaget gitu ya buk 

waktu tau ibunya meninggal? 

 

W18 J: Eee.. iya, ya semuane kaget pas ibu‟e 

meninggal tapi kan udah pada ngrasa 
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waktu itu kan kayake ibu‟e Uus itu 

udah kayak sakaratul maut, jadi udah 

pada doa-doa, nggak taunya malah 

meninggal 

W19 T: Seharian itu Uus nangis terus ya buk?  

W20 J: Enggak, abis ibuknya dimakamin dia udah 

nggak nangis lagi, paling kalo nangis 

ya biasa aja udah nggak yang kejer 

(histeris) 

Setelah pemakaman tangis 

Uus berkurang 

W21 T: Emm.. Uus sempet mengalami susah 

makan gitu nggak buk setelah 

kematian ibunya itu? 

 

W22 J: Iya, Uus tu sempet nggak mau makan tapi 

dipaksa-paksa terus akhirnya mau 

makan tapi cuma dikit-dikit aja 

Uus mengalami gangguan 

makan 

W23 T: Owhh.. Kalo gangguan tidur gitu, Uus 

juga ngalamin nggak buk? 

 

W24 J: Kalo yang itu kurang paham ya mbak, kalo 

pas hari meninggalnya ibu‟e tu emang 

pada susah tidur tapi kalo setelah itu, 

nggak tau aku mbak.. hehehe 

 

W25 T: Emmm.. kalo ibuk tau nggak berapa 

lama Uus mengalami susah makan? 

 

W26 J: Berapa lama ya mbak? Enggak tau berapa 

lama tapi beberapa setelah kematian 

ibu‟e itu dia masih yang males-

malesan kalo disuruh makan 

Uus mengalami gangguan 

makan selama 

beberapa hari 

setelah kematian 

ibunya 

W27 T: Kalo bentuk dukungan dari keluarga ke 

Uus kayak gimana buk? 

 

W28 J: Dukungan gimana maksudnya?  

W29 T: Emm.. Ya bagaimana keluarga 

menghibur Uus supaya dia bisa 
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lebih tegar gitu buk? 

W30 J: Ohhh.. Ya paling dinasehati, ditenangin aja 

biar nggak terus-terusan nangis, biar 

nggak sedih lagi 

Keluarga memberikan 

dukungan pada Uus 

W31 T: Setelah kejadian ibu Uus meninggal itu, 

bagaimana kondisi Uus buk? Dia 

jadi kayak orang bingung atau jadi 

sering melamun atau bagaimana 

gitu buk? 

 

W32 J: Kalo setelah ibuknya dimakamin tu Uus 

jadi pendiem kayak ada yang lagi 

dipikirin tapi tu tatapannya kosong. 

Apa ya mbak ya kayak orang yang 

masih bingung, kadang juga masih 

nangis, ya gitulah mbak... 

Setelah pemakaman Uus 

menjadi lebih 

pendiam, 

menagalami 

kebingungan, dan 

kadang masih 

menangis 

W33 T: Kalo pas sebelum meninggal tu Uus 

orangnya kayak gimana buk? 

 

W34 J: Uus tu ya biasa sih mbak, kayak anak-anak 

biasane, orange suka banyak 

ngomong tapi abis ibuke meninggal 

itu dia jadi agak pendiem nggak kayak 

biasane mungkin masih kepikiran 

dia‟ne  

Sebelum ibunya meninggal, 

Uus adalah orang 

yang banyak bicara 

W35 T: Owhh.. Sampai sekarang Uus masih 

pendiem atau udah kembali kayak 

dulu lagi buk? 

 

W36 J: Kalo sekarang ya udah banyak omong 

kayak dulu tapi ya tetep beda lah dulu 

sama sekarang 

Sekarang Uus sudah 

kembali banyak 

bicara  

W37 T: Bedanya apa buk?  

W38 J: Bedane ya tadi dia tu jadi agak pendiem  

W39 T: Kalo sama ibuk, Uus suka cerita-cerita  
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gitu nggak buk, masalah pribadi 

mungkin?hehe 

W40 J: Enggak pernah cerita yang pribadi, paling 

kalo cerita ya biasa wae (aja) sih 

mbak, nggak pernah cerita yang 

gimana-gimana 

 

W41 T: Kalo cerita tentang ibunya pernah 

nggak buk setelah ibuknya 

meninggal? 

 

W42 J: cerita ibu‟e nggak pernah paling ya kalo 

mau ke makam, dia tu nggak pernah 

cerita-cerita kayak gitu og mbak 

Uus merupakan orang yang 

tertutup 

W43 T: Berarti nggak pernah cerita kalo pas dia 

kangen sama ibunya atau lagi 

kesepian gitu ya buk? 

 

W44 J: Nggak pernah....  

W45 T: Emm.. Uus kan jadi males makan ya 

buk, itu berpengaruh nggak buat 

fisiknya? Emm.. maksudnya dia 

jadi lemes, nggak bertenaga atau 

malah sakit gitu? 

 

W46 J: Lemes paling pas hari pertama itu, itu juga 

gara-gara kecapekan, kalo gara-gara 

males makan nggak terlalu tahu ya 

mbak 

 

W47 T: Kalo komunikasi sama orang-orang 

disekitar gitu ada gangguan nggak 

buk? 

 

W48 J: Kalo dulunya sih iya, dia nggak mau yang 

keluar-keluar rumah gitu, tapi tak 

kasih pengertian kalo dia tu harus bisa 

nggantiin ibu‟e buat kegiatan di 

sekitar rumah, ya lama-lama dia mau 

Uus sempat tidak mau 

keluar rumah untuk 

bersosialisasi 
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keluar rumah nggantiin ibu‟e buat 

arisan atau pengajian 

W49 T: Itu berapa lama ya buk dia nggak mau 

keluar rumah gitu? 

 

W50  J: Berapa ya mbak? Nggak ngitung, tapi 

kayake beberapa bulan setelah 

kematian ibu‟e  

 

W51 T: Sempet nggak buk nilai-nilainya Uus 

menurun habis ibunya meninggal? 

 

W52 J: Emmm.. Nilai-nilane kayake nggak pernah 

turun ya mbak, malah bagus kok dia 

disekolah 

Peristiwa kematian ibunya 

memberikan 

pengaruh positif 

pada pendidikan 

Uus 

W53 T: Owhhh.. Jadi malah jadi makin 

meningkat ya buk nilai-nilainya? 

 

W54 J: He‟em jadi bagus nilai-nilaine  

W55 T: Kalo sekarang Uus masih sering nangis 

nggak buk? 

 

W56 J: Nangis....... nggak tau aku, tapi kadang pas 

pagi gitu aku liat matane tu kayak 

wong bar nangis ngono kae lho mbak 

(kayak orang habis nangis gitu lho 

mbak). Nggak tau kalo dirumah 

gimana. Ehehehe  

Uus sampai saat ini 

terkadang masih 

suka menangis 

W57 T: Tapi kalo gangguan makannya udah 

nggak ya buk sekarang? 

 

W58 J: Kalo makannya ya udah nggak ada masalah Saat ini Uus sudah tidak 

mengalami 

gangguan makan 

W59 T: Tidur juga ya buk, udah kembali 

normal lagi? 

 

W60 J: He‟em tidurnya kayake juga udah nggak Gangguan tidur juga sudah 
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ada masalah hilang saat ini 

W61 T: Kalo dulu kan Uus masih kayak nggak 

nrima gitu ya buk kalo ibunya udah 

meninggal, kalo sekarang giman 

buk? Ibuk ngliatnya kayak gimana 

Uus sekarang? 

 

W62 J:He‟em.. Kalo sekarang ya udah nrima aja 

dia, emang udah jalannya kayak gini, 

udah ikhlas legowo kalo ibunya udah 

nggak ada.  

Uus sudah bisa menerima 

kematian ibunya 

W63 T: Owhhh.. gitu ya buk, terima kasih ya 

buk atas waktu dan 

kesempatannya, maaf kalo 

mengganggu...hehehe 

 

W64 J: Iya mbak sama-sama, nggan ngganggu 

og..hehehe 
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Nama Subjek  : YN (Subjek Utama 1) 

Kode Subjek   : NK 

Status    : Subjek Utama 

Tanggal Wawancara : 8 Mei 2013 

Waktu Wawancara : 16.30 WIB 

Tempat Wawancara : Kost subjek, Semarang 

Pewawancara  : Adina Fitria S 

 

Kode Hasil Wawancara Analisis 

W1 T: Usia adek sekarang berapa?  

W2 J: 21  

W3 T: Kalau pas kejadian usia adek berapa?  

W4 J: 15 eh.. he‟em 15 tahun  

W5 T: Itu berarti pas SMA?  

W6 J: He‟em SMA  

W7 T: Sekarang masih mahasiswa semester?  

W8 J: Semester 6  

W9 T: Anak ke berapa?  

W10 J: Ke-3  

W11 T: Tiga dari berapa bersaudara?  

W12 J: Dari tiga bersaudara  

W13 T: Maaf ya dek, tolong ceritakan tentang 

orangtua adek, emm maksudnya tu 

pas selama hidup tu bapak kayak 

gimana, ibu kayak gimana? 

 

W14 J: Gimana ya.. emm gimana ya?? Aku juga 

bingung ig mbak. Hehehe Ya baik, 

tegas gimana ya. Bapak itu disiplin, 

Ayah NK adalah orang 

yang disiplin dan 

jarang marah 
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orangnya kalo sama aku ya gitu 

mbak.. hehe Ya baik sih, 

jarang..jarang..jarang marah. 

kepada anak-

anaknya 

W15 T: Kalo ibuk?  

W16 J: Kalo ibuk ya biasa ibuk-ibuk kayak gitu, 

baik, ya piye (gimana) sih mbak aku 

juga bingung.   

Ibu NK orang yang baik, 

seperti ibu-ibu pada 

umumnya 

W17 T: Emm.. Kalo mendidik kamu tu kayak 

gimana? 

 

W18 J: Dalam mendidik sih orangtuanya aku tu gak 

maksa.. Kamu harus jadi ini, kamu 

harus jadi ini, jadi semua terserah 

sama-sama anaknya cuma ngarahkan 

kayak gitu lho mbak. Membebaskan 

gitu. Kayak  misalkan “baiknya tu 

kayak gini tapi misalkan kamu suka 

yang lain juga gak papa gitu. 

Dalam mendidik anak-

anaknya, orangtua 

NK memberikan 

kebebasan dan 

tidak memaksa 

W19 T: Kerjaan bapak sama ibuk tu apa?  

W20 J: Kalo bapak dulunya kan tentara, terus 

dulunya tentara, terus habis itu 

pensiun dini terus jadi, jadi, jadi lurah, 

terus habis itu pensiun dini jadi lurah 

kan terus habis itu setelah masa 

jabatannya selesai yang terakhir itu 

kerja di kecamatan. 

 

W21 T: Camat?  

W22 J: Enggak, staff  

W23 T: Owhh.. Kalo ibu?  

W24 J: Kalo ibu, dulu pas aku masih kecil ibu 

rumah tangga sama buka warung, tapi 

sejak aku masuk TK ibu jadi pegawai 

asuransi.  

 

W25 T: Asuransi perusahaan apa?  
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W26 J: Bumi Putera  

W27 T: Owhh bumi putera. Terus kalo sama 

bapak-ibuk sering ngobrol-ngobrol 

gitu nggak? 

 

W28 J: Sering sih tapi.. ya sering sih tapi aku 

ngobrolnya ngobrol biasa gitu, nggak 

yang curhat-curhat gitu. Masalahnya 

aku ini kan orangnya tertutup, jadi tu 

aku nggak pernah cerita, paling tu 

cerita cuma “tadi lho di sekolah kayak 

gini” cuma masalah umum, nggak 

yang masalah pribadi. 

NK adalah anak yang 

tertutup, dia tidak 

pernah 

menceritakan 

masalah pribadinya 

kepada orangtuanya 

W29 T: Berarti masalah pacar, cowok gitu nggak 

pernah? 

 

W30 J: Nggak pernah.. Nggak pernah pacaran og mbak.. 

Hehehe 

 

W31 T: Hehehe Jadi curcol. Terus kalo sama temen 

suka curhat-curhat gitu nggak? 

 

W32 J: Enggak juga...  

W33 T: Kalo ada masalah-masalah gitu suka ceritanya 

ke siapa? 

 

W34 J: Jarang sih mbak, aku tu orangnya gimana ya, nggak 

terlalu membuat masalah, tapi paling 

misalkan kalo lagi sebel ya paling diem aja, 

jadi tu diem entar juga baik sendiri gitu.  

 

W35 T: Berarti kalo sama temen-temen juga nggak 

pernah cerita gitu? 

 

W36 J: Tapi paling misalkan ya, kalo kumpul-kumpul kan 

sering yang “ihh.. itu nyebelin banget ya” 

paling..paling..cuma sebatas itu misalkan. 

Bukan curhat cuma apa ya... Aku sama mba‟e 

misalkan “ihh itu nyebelin banget..”  

NK juga tertutup terhadap 

teman-temannya 

W37 T: Berarti kamu nggak pernah cerita masalah  
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yang pribadi gitu ya? 

W38 J: He‟em  

W39 T: Kalo misalkan sama bapak suka cerita-cerita 

gitu nggak atau ngobrol-ngobrol gitu 

nggak? 

 

W40 J: Ummm.. gimana ya, aku agak lupa ig, gimana ya? 

Ummm.. Jarang sih tapi paling..... soalnya 

kan semuanya kan kerja, jadi kan apa, 

ketemunya tu kan paling misalkan kalo udah 

sore kayak gitu, paling pas nonton tv juga 

paling ceritanya juga cerita-cerita umum, 

kayak gitulah mbak. Nggak..nggak..yang 

seperti itu...hehehe 

 

W41 T: Kalo kamu tu lebih deketnya ke bapak atau ke 

ibuk? 

 

W42 J: Ke ibuk Uus lebih dekat dengan 

ibunya 

W43 T: Berarti lebih sering cerita-ceritanya sama ibuk 

ya? 

 

W44 J: He‟em....  

W45 T: Kalo sama kakak-kakak gimana?  

W46 J: Sama kakak... Sama aja sih, deket juga tapi lebih 

deket ke ibuk.  

 

W47 T: Umm.. Kalo dirumah tu sering ada cekcok atau 

masalah nggak sama bapak atau sama 

ibuk gitu? 

 

W48 J: Enggak... eh, enggak ada sih mbak  

W49 T: Biasanya kalo beliau suka marah tu karena 

masalah apa? 

 

W50 J: Apa ya? Jarang marah sih mbak, apa ya? Nggak 

pernah marahin kayak gitu paling apa sih.. 

menasihati gitu nggak sambil marah-marah 

gitu.  
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W51 T: Kalo menasihati biasanya masalah apa?  

W52 J: Eh, kalo nggak marah-marah biasanya dulu tu aku 

tu kan suka main kayak gitu lho mbak, keluar 

rumah tapi kan ya biasa anak kecil kayak gitu 

kan suka maen ke kebun, maenannya yang 

kayak gitu-kayak gitu, panasan kayak gitu itu 

terus kan dulu sering jatoh kayak gitu kalo 

misalkan luka gitu baru dimarahin...  

 

W53 T: Oooo.. gara-gara sering jatuh itu?  

W54 J: Ya gimana ya mbak, soalnya sering jatuh, sering 

nangis tapi tergantung jatuhnya juga sih  

 

W55 T: Kan bapak jarang marah ya, sekali bapak 

marah kamu takut nggak? 

 

W56 J: Takut, malah kan gara-gara jarang marah tu jadi 

takut kalo marah gitu lho.  

 

W57 T: Itu bapak marah biasanya kenapa?  

W58 J: Biasanya tu apa ya.. Ummm.. Kalo biasanya tu 

misalkan aku sama kakakku kan misalkan 

jaman dulu kan sering berantem, 

mesti..mesti.. nangis, mesti aku kan yang 

nangis, nha itu misalkan kayak gitu mesti 

ditakut-takuti sama mas “ada pak‟e.. ada 

pak‟e..” kayak gitu nanti langsung diem. 

Soale aku takut kalo nanti misalkan ketahuan 

kalo berantem terus nangis tu dimarahin tu 

dua-duanya kayak gitu lho mbak, nggak 

cuman aku. Terus apa ya?  

 

W59 T: Kamu bandel mungkin?  

W60 J: Enggak sih mbak, aku anak baik-baik kok.. hehehe  

W61 T: Hahaha anak baik-baik ya?  

W62 J: Paling apa ya? Paling yang sering dimarahin tu 

sama ibuk sebenere, masalah maen yang 

kemana gitu nggak jelas, maennya tu maen 
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yang di kebun gitu lho mbak. Pernah kan dulu 

maen terus diacariin sampe sore itu pas aku 

masih kecil, masih SD, dicariin ketemu tu 

jauh, nggak jauh banget sih sebenere RT 

sebelah di tempat yang kebon-kebon kayak 

gitu dolanane (mainannya) kotor-kotor ya 

mainan anak kecil jaman mbiyen (dulu), 

langsung itu diseret to ke rumah sambil 

dimarahin dijalan sampe rumah. Biasa ibuk-

ibuk kayak gitu to.. 

W63 T: Terus kalo ibuk lagi marah kamu kayak 

gimana, maksudnya kamu minta maaf 

atau merenung atau gimana gitu? 

 

W64 J: Diem.. terus entar paling baik sendiri, tapi waktu itu 

juga ibuk udah baik lagi misalkan “kamu tu 

gini..gini..gini..nanti kalo gini..gini..gini..” 

kayak gitu habis itu yaudah  

 

W65 T: Kemarin pas kamu SMA juga kayak gitu kalo 

ibu marah? 

 

W66 J: Iya, paling entar juga baik sendiri  

W67 T: Terus, kamu paling sering melakukan kegiatan 

apa dirumah sama bapak-ibuk? 

 

W68 J: Apa ya? Nonton TV, makan bareng biasanya kalo 

malem, pergi keluar buat makan. Soale dulu 

kan aku lebih sring sendiri ya mbak, pas SMP 

dulu kan mas‟ku sekolah di luar kota terus 

mbak‟ku kuliah jadi dari SD tu aku terbiasa 

sendirian, jadi kemana-mana bertiga. Kalo 

nggak misalkan bersih-bersih rumah bareng 

kayak gitu tergantung kalo nggak sibuk 

bapak-ibuk.  

 

W69 T: Bapak sama ibuk sibuk banget ya?  

W70 J: Iya sih, berangkat pagi pulang sore kadang malem  
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kayak gitu sih 

W71 T: Jadi udah terbiasa sendiri?  

W72 J: Iya terbiasa sendirian  

W73 T: Waktu sebelum kejadian itu, bapak-ibuk nggak 

punya keluhan penyakit atau gejala 

penyakit? 

 

W74 J: Enggak, sehat-sehat saja alhamdulillah.. Orangtua NK dalam 

keadaan sehat 

sebelum meninggal 

W75 T: Kejadiannya itu berarti tahun berapa?  

W76 J: Tahun 2006 eh 2007 dink pas aku masuk SMA kok  

W77 T: Berarti udah berapa tahun tuh?  

W78 J: Emmm.. berapa ya mbak, sekarang aku 21 dulu pas 

kejadian 15, 5 tahunanlah mau ke 6 Agustus 

besok 

Orangtua NK sudah 

meninggal selama 5 

tahun 

W79 T: Bapak itu berarti meninggalnya malem eh....  

W80 J: Enggak, itu tu udah paginya mbak jam 10, 

udah..udah hampir nyampe rumah 

 

W81 T: Itu kronologis kejadiannya kayak gimana ya 

dek? 

 

W82 J: Kronologisnya.... Kronologis pas kecelakaan itu 

atau gimana? 

 

W83 T: Iya kronologi pas kecelakaan, atau pas hari itu 

atau apapun yang kamu tahu deh??hehe 

Kamu tahu tentang meninggalnya bapak-

ibuk itu dari siapa? 

 

W84 J: Dari.... Nggak ada yang memberitahu. Jadi waktu 

itu kan tanggal 18 ada karnaval kan di daerah 

sana‟lah, nha aku lagi nonton karnaval tiba-

tiba di jemput, nggak bilang apa-apa, 

bilangnya tu mau ngurusin tentang 17an di 

rumah, sebenernya agak aneh juga sih soalnya 

dia tu maksa-maksa nyuruh pulang terus pada 

NK mengetahui sendiri 

tentang kematian 

orangtuanya setelah 

sampai di rumah 
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bisik-bisikan gitu lho mbak, aku kan jadi 

makin curiga waktu itu. Terus yaudah 

akhirnya ikut pulang. Waktu ditengah jalan 

kan ketemu sama saudara tapi itu tu saudara 

jauh gitu lho mbak yang lagi mau kerumah 

juga terus kan... waktu itu kan kita tu 

boncengan satu motor tu berempat nha terus 

disuruh ikut sama saudaraku itu satu, makin 

nggak karuan kan pikirannya “ada apa sih? 

Ada apa sih?” kayak gitu. Sempet mikir juga 

sih “jangan-jangan orangtuaku kecelakaan” 

tapi yawislah berusaha tetep positif thinking 

(berpikiran positif). Sampai di dekat rumah 

itu udah yang deg-degan gitu soalnya ada 

bendera kuning, dari situ udah mulai lemes. 

Sampai turun motor tu yang ditolongin sama 

temen soalnya lemes banget. Terus masuk 

rumah ternyata bener.... 

W85 T: Kamu sempet punya firasat nggak sebelum 

kejadian itu? 

 

W86 J: Ada sih... kayak... sebenernya aku sih percaya 

nggak percaya mitos kayak gitu kan mbak 

tapi katanya kan kalo orang jawa itu kan kalo 

kejatuhan cicak kayak gitu kan, gimana gitu. 

Awalnya tu aku nggak percaya “ahh masak 

sih?” nggak percaya gitu kan itu kan Cuma 

mitos, dan nanti apa yang kita pikirkan kan 

udah pertama udah termindset, nha pasti itu tu 

aku kan cuman berdua sama ibu dirumah, 

ibuku lagi masak itu tu pas abis maghrib terus 

aku lagi nonton TV, tiba-tiba tu ada cicak 

jatuh pas dimukaku. Pas dimukanya aku tu 

sampe-sampe kukunya itu nancep di pipiku. 

NK sempat mempunyai 

firasat sebelum 

orangtuanya 

meninggal 
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Terus aku kan langsung ngomong ke ibuk, 

aku kan turun kebawah, “buk ini lho aku 

kejatuhan cicak.” Terus ibu bilang “Halah gak 

papa itu kan Cuma cicak paling cuman 

kaget.” Tapi aku kan... masalahnya, yang aku 

takutin tus sebenernya bukan kejatohan 

cicaknya tapi lecetnya. Ibuk bilang gak papa 

terus aku balik lagi nonton tv. Terus masih 

waktu itu sama ibuk berdua, ibuk ku tu cerita 

saudaranya, saudaranya aku kan ada yang 

ibunya meninggal terus selang seratus hari 

atau beberapa hari gitu bapaknya kan nikah 

lagi, nha terus kan dianya tu gak suka gitu 

kan. Terus dianya tu pergi ke rumah saudara 

gitu ceritanya “minggat” (kabur) dari rumah. 

Terus ibunya aku tu cerita si ini tu kasihan 

masa baru ditinggal terus bapaknya udah 

nikah lagi gitu tu ya.. yang namanya ibu tiri 

itu kan pasti beda sama ibunya sendiri, 

kasihan. Terus tiba-tiba tu ibunya aq tu 

bilang, “kalo bisa sih, kamu jangan ngrasain 

entah itu bapak tiri entah itu ibu tiri” kayak 

gitu lho mbak. Aku jawab “Iya amiinn 

semoga enggak, enggak ngrasain ibu tiri atau 

bapak tiri gitu.” Aku nyadarnya kalo itu 

firasat tu ya setelahnya.. Ooo pantesan bilang 

kayak gitu, nggak ngrasain punya bapak tiri, 

nggak ngrasain punya ibu tiri.  

W87 T: Terus kalo dari bapak?  

W88 J: Apa yaaa? Pas waktu itu cuma berdua sama bapak 

dirumah. Terus apa...  waktu itu lagi nonton 

tv, entah kenapa tu tiba-tiba bapak tu 

ngomong kalo.... entah lagi nonton acara tv 

 



 

 
 

166 

apa gitu aku lupa tiba-tiba tu bapak ngomong 

“gini lho kalo orang meninggal tu kayak 

gini”. Bapaknya aku tu langsung pose kayak 

orang yang lagi dimakamin gitu lho mbak, 

tiduran miring hadap kiblat kepala di itu terus 

tiduran tu mepet tembok kayak gitu. Aku kan 

ngeri “Ihh pak apaan sih?” “Lha tapi kan ini 

bukan cuma bapak aja yang ngrasain, tapi kan 

semuanya” kayak gitu. Pas waktu itu... kok 

begini aku juga bingung, kok “medeni” 

(serem). Aku tu ngliatnya tu kayak asli gitu 

lho mbak, bukan cuma itu gitu lho mbak. Aku 

tu kayak yang ngrasa yang langsung “mak 

dheg” gitu lho. Kayak asli yang merinding 

sendiri langsung liat yang kayak gitu. Terus 

pas itu kan bapak ibunya aku lagi rajin ke 

pengajian yang di cilacap itu, itu kan di 

cilacap ngajinya itu mbak. Terus bapaknya 

aku akhir-akhir itu lagi lebih apa ya? Lebih 

rajin ke mesjid gitu lho, biasanya kan paling 

kalo solat tu di rumah, kalo di mesjid tu 

paling Cuma maghrib ato apa gitu. Itu tu 

sering ke mesjid, setiap hari tu juga adzan 

gitu lho mbak di masjid depan rumah, kan 

depan rumahku masjid, itu tu nggak biasa-

biasanya aja gitu lho lagi rajin-rajinnya kayak 

gitu. 

W89 T: Kalo kakak-kakanya juga ngrasain ada sesuatu 

gitu nggak? 

 

W90 J: Kalo mbak‟ku itu tu... waktu itu kan aku disuruh 

sama bapakku SMS mbak‟ku yang di 

Tangerang tu minta dibeliin pulsa, terus udah 

itu mbak‟ku “perasaan kok aneh banget, 
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nggak biasanya tu bapak minta di beliin 

pulsa” gitu lho, kayak gitu. Terus kalo 

masnya aku, aku nggak tau. 

W91 T: Kalo pas hari kejadiannya itu, kamu juga 

ngrasain “sesuatu” gitu juga nggak? 

 

W92 J: Apa ya? Pas waktu itu kan aku kan marching, itu 

kan tanggal 19, emm pas kejadian kan tanggal 

18 terus tanggal 19-nya kan ada karnaval, aku 

kan jadi marching gitu kan, lha pas tanggal 

18nya itu kan dari pagi sibuk latihan gitu, tapi 

waktu itu tu entah kenapa pas latihan, 

latihannya kan dilapangan mba, “mbuh” 

(entah) akune sing (yang) lemes atau gimana, 

aku tu sering kesandung sampe jatuh gitu lho, 

enggak..enggak fokus kayak ada sesuatu tapi 

apa itu tu aku nggak ngerti kenapa dari tadi 

kok aku tu kesandung-sandung terus. Sampe 

temenku tu “kamu tu kenapa sih, dari tadi kok 

kesandung-sandung terus?”  

 

W93 T: Tapi kamu gak kepikiran tentang bapak-ibuk 

gitu? 

 

W94 J: Enggak, ooo..ya terus kan malem pas bapak-ibu 

pamitan itu lho mbak, udah kan mereka pergi 

berangkat, aku tu masuk rumah aku tu nggak 

tau kenapa tu pengen nangis. Aku tu masuk 

rumah sambil nangis gitu lho. Bapak ibu pergi 

kan udah nggak keliatan aku kan masuk 

rumah, nggak tau kenapa tu rasanya pengen 

nangis, kayaknya tu pengennya bilang “nggak 

usah berangkat” kayak gitu lho. Terus pas 

sebelum berangkat itu tu mati listrik habis 

maghrib padahal mereka kan mau berangkat 

habis isya‟, jadinya tu kayak mau berangkat 
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kayak enggak soalnya kan mati listrik kalo 

aku sendirian kan nggak tega gelap-gelapan, 

terus pas isya‟ tu nyala terus mereka tu 

berangkat. Pas mereka berangkat tu kayaknya 

tu pengen yang “udah sih nggak usah 

berangkat aja”  tapi itu cuman dipikiranku 

enggak diomongin terus pas masuk juga tiba-

tiba aja nangis nggak ngerti kenapa.  

W95 T: Kamu kan tahu sendiri ya kalo bapak sama 

ibuk udah meninggal, waktu kamu lihat 

bapak-ibuk udah dikafani belum? 

 

W96 J: Belom.....  

W97 T: Udah dimandiin?  

W98 J: Di rumah sakit udah, tapi kayaknya habis itu 

dimandiin lagi.  

 

W99 T: Kamu ikut mandiin?  

W100 J: Aku cuma..... apa ya, aku kan dipaksa gitu ya sama 

saudara katanya untuk terakhir kalinya kayak 

gitu kan, tapi kan akunya nggak..nggak..kuat 

gitu kan mbak, lemes banget, aku cuman 

mbasuh mukanya ibuk.  

NK sempat menolak untuk 

memandikan 

jenazah ibunya 

karena tidak kuat 

menerima 

kenyataan bahwa 

ibunya telah 

meninggal 

W101 T: Owhh.. Waktu kamu masuk rumah dan tahu 

kalau bapak sama ibuk sudah nggak ada 

terus waktu itu perasaanmu gimana? 

 

W102 J: Nangis, jelas. Nangis yang “Huwaaaaa” gitu sambil 

manggil-manggil-lah biasa. Lemes, nggak 

bisa berdiri, sampai di “papah” gitu 

dipegangi, pas turun dari motor juga ya 

wis..wis “aahhh” , kayak jalannya tu udah 

diseret sama yang kanan-kirinya aku gitu lho 

NK menangis histeris dan 

juga lemas ketika 

mengetahui dan 

melihat 

orangtuanya 

meninggal 
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mbak, udah nggak punya tenaga buat jalan, 

kaget. 

W103 T: Menurut kamu kejadian bapak-ibuk tu 

mendadak nggak sih? 

 

W104 J: Mendadak banget  

W105 T: Menurut kamu tu ya, emm biasanya kan kalo 

seumuran kamu tu kan suka mikir ya kalo 

usia bapak-ibuk itu belum pantes untuk 

meninggal, pernah mikir kayak gitu nggak 

sih? Kamu mikirnya kayak gimana? 

 

W106 J: Emmm.. iya sih. Gimana ya...?? Kalo dulu ya mbak 

pas awal-awal dulu itu ya mikir kok cepet 

banget kayak gitu kan, terus bapak-ibunya 

aku tu belum sempet ngambil raport 

pertamanya aku pas SMA kayak gitulah. Apa 

ya... kayaknya tu masih banyak yang harus 

dilakukan sama bapak-ibuk. 

NK merasa kematian 

orangtuanya terlalu 

cepat dan 

mendadak 

W107 T: Waktu kamu liat bapak-ibuk tu ya, ada rasa 

nggak percaya nggak sih dalam diri kamu? 

 

W108 J: Masih nggak percaya “masa sih?” walaupun aku 

udah liat langsung, tapi kayak yang “apa sih 

ini?” masih nggak percaya banget, masih 

yang “masa sih?”. Sampe pas aku kan dibawa 

kamar sama saudara-saudaranya aku, aku kan 

nangis terus kan bak pas pertama itu, sama 

saudara-saudaraku itu bilang “udah jangan 

nangis terus nanti bikin berat orangtua” aku tu 

yang “iyaaaa, tapi kan ini, tapi kan itu tu 

mereka berdua” kayak gitu lho mbak. Jadi 

waktu itu tu masih yang percaya nggak 

percaya gitu, masih kayak jetlag ngono ki lho 

mbak. Masih kayak mimpi, bener-bener 

kayak mimpi dan pengen buru-buru bangun 

Ada rasa percaya dan 

merasa peristiwa 

kematian 

orangtuanya itu 

adalah sebuah 

mimpi 
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tapiiiiii semua itu kenyataan.  

W109 T: Waktu itu ikut ke pemakaman orangtua 

nggak? 

 

W110 J: Enggak, di rumah aja.  

W111 T: Kenapa nggak ikut?  

W112 J: Nggak boleh, takut nanti nggak..nggak itu.. nggak 

dibolehin ikut, yang ikut mas‟ku. 

NK tidak ikut saat proses 

pemakaman 

berlangsung 

W113 T: Mbaknya juga nggak ikut?  

W114 J: Mbaknya waktu itu masih diperjalanan  

W115 T: Waktu kamu lihat orangtua sudah meninggal, 

saat itu kamu ada perasaan cemas atau 

khawatir gitu nggak? Apa yang ada 

dipikiran kamu saat itu? 

 

W116 J: Eeee.. pas awal nyampe rumah itu tu pertama takut, 

takut apa sih ini..takut kalo jangan-jangan 

bapak-ibunya aku tuh kecelakaan gitu, 

ternyata nyampe masuk ternyata bener. Itu tu 

bikin tambah...tambah..apa ya..campur aduk 

gitu lho mbak perasaanya. Ya cemas juga 

nanti aku hidupnya gimana. Kayaknya waktu 

itu masih nggak bisa mikir apa-apa masih 

yang kaget gitu, terus kayak ya gitulaahh.. 

kayak kehilangan sesuatu tu gimana sih...  

Timbul perasaan takut, 

cemas, kaget, 

kehilangan dan 

tidak tahu harus 

berbuat apa ketika 

melihat jenazah 

orangtuanya 

W117 T: Kan kamu nggak ikut ke pemakaman ya, 

setelah dimakamin itu gimana perasaan 

kamu? 

 

W118 J: Apa ya... kalo pas udah dimakamin gitu sih, ya 

udah..udah nggak nangis yang kayak gitu tapi 

apa ya mbak kosong gitu, masih fokus nggak 

fokus tapi ya udah bisa diajak cerita tu udah 

agak itu. Terus malemnya itu kan sahabatnya 

aku itu kan mbak yang dari SMP itu kan juga 

Setelah pemakaman timbul 

perasaan kosong.  
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disitu, nemenin aku juga, udah bisa diajakin 

bercandaan sih tapi yaa..itu aku kan orangnya 

tertutup, itu tu pasa ada temennya aku tu ya 

bercanda, ketawa-ketawa gitu, tapi pas 

temennya aku udah tidur aku baru nangis.  

W119 T: Oohh.. Jadi kamu tu kayak mendem gitu ya? 

Eee terus pas awal-awal kematian 

orangtua kamu, kamu tu pernah nggak 

mengalami gangguan makan gitu nggak? 

 

W120 J: He‟emmmm.. Nggak pengen makan ... NK mengalami gangguan 

makan 

W121 T: Terus susah tidur nggak?  

W122 J: Kalo susah tidur sih nggak ya mbak, kalo yang 

susah tidur tu mbak‟nya aku, bulek-buleknya 

aku tu nggak bisa tidur, nyampe mereka tu 

minum itu lho “lelap” obat tidur itu biar bisa 

tidur. Kalo aku sih ya ngantuk tidur.... hehehe 

NK tidak mengalami 

gangguan pada pola 

tidurnya 

W123 T: Tapi nggak makan ya?  

W124 J: Iya makannya agak susah, dipaksa-paksa nyampe 

disuapin  

 

W125 T: Emmm itu kamu mengalami gangguan makan 

itu sampe berapa lama? 

 

W126 J: Mungkin seminggu awal kayaknya mbak  

W127 T: Itu bener-bener nggak makan atau.....  

W128 J: Susah makannya, paling Cuma berapa suapan terus 

udah gitu 

 

W129 T: Kamu kan susah makan yak? Itu berefek sama 

kekuatan fisik kamu nggak? Jadi lemes 

atau gimana gitu? 

 

W130 J: Lemes sih nggak ya mbak, biasa aja... kan biasanya 

juga susah makan, dasarnya kan jarang makan 

cuma ini kan beda gitu alesannya jadi tambah 

susah lagi 
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W131 T: Waktu kamu di sekolah gitu ada temen-temen 

yang bilang kamu tambah kurusan gitu 

nggak? 

 

W132 J: Enggak ada...  

W133 T: Waktu itu temen-temen kamu dateng nggak 

buat melayat? 

 

W134 J: Dateng... Satu kelas dateng semua sama guru-guru  

W135 T: Mereka memberi dukungan nggak sama kamu? 

Bentuk dukungannya tu kayak gimana? 

 

W136 J: Iyaa.. bentuk dukungan temen-temen ya..ya 

gitu..hehehe yaaa ngasih semangat gitu apa 

ya... mereka tu kayaknya yang “ayo 

semangat..semangat..kamu tu masih punya 

temen, masih punya ini, masih punya kita, 

kamu tu nggak sendirian”. 

Teman-teman NK memberi 

dukungan dan 

semangat pada NK 

W137 T: Dari saudara sama keluarga juga ngasih 

dukungan gitu? 

 

W138 J: He‟emmm.. dukungannya gimana ya mbak? 

Emmm.. aku bingung eg mbak gimana... Kalo 

dari keluarga itu tu yaaa.... emang bapak ibuk 

tu udah nggak ada tapi aku tu masih punya 

bapak sama ibu yang lain malah tambah 

banyak kayak gitu lho. Bulek-buleknya aku, 

om-omnya aku.  

Keluarga dan saudara-

saudara NK 

memberi dukungan 

pada NK 

W139 T: Waktu itu ada perasaan marah nggak dalam 

diri kamu? Entah marah sama kamu 

sendiri, atau sama keadaan gitu? 

 

W140 J: Marah itu paliiinnngg.... marahnya itu paling kayak 

“kenapa sih kok kayak gini” kayaknya lebih 

tepat marah sama keadaan ya.  

Timbul perasaan marah 

pada keadaan 

W141 T: Ada perasaan bersalah nggak yang muncul 

dalam diri kamu? 

 

W142 J: Enggak sih..hehe Paling cuma ngerasa aku tu belum  
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ngebahagiain orangtua gitu. Tapi nggak 

ngrasa salah si, tapi sebenere aku tu masih 

pengen ngebahagiain orangtua.  

W143 T: Dengan kematian orangtua kamu ini 

berpengaruh nggak sih sama pendidikan 

kamu? 

 

W144 J: Iya berpengaruh, nilai aku jelek banget. Pas itu kan 

aku baru masuk ya mbak, baru beberapa 

bulan masuk, kan kayaknya ajaran baru itu 

Juni/Juli ya? Sedangkan bapak-ibunya aku 

kan meninggalnya Agustus jadi baru 

beberapa...... mid semester aja belum gitu lho. 

Jadi pas awal itu nilainya aku tu jelek banget. 

Peristiwa kematian 

orangtua NK 

berpengaruh negatif 

pada pendidikan 

NK 

W145 T: Ooo.. Semester awal gitu ya?  

W146 J: Emmm satu tahun pertama, pas itu nilainya jelek 

banget sampai di raport itu ada nilai limanya.  

 

W147 T: Itu kenapa bisa jadi jelek gitu?  

W148 J: Emm.. mungkin pas itu kan aku langsung tinggal 

sama buleknya aku, mungkin juga karena 

suasana baru  

 

W149 T: Terus nilai kamu membaik itu sejak kapan?  

W150 J: Setelah kelas sebelas, udah ada peningkatan  

W151 T: Itu apa yang memotivasi kamu biar dapet nilai 

yang bagus? 

 

W152 J: Mungkin ya cuman.... kayak mikir nilainya aku kok 

jelek banget gitu lho, besok pokoknya nilaiku 

harus bisa naik gitu lho mbak. Lagian aku 

juga takut kalo nggak kelas gimana. Terus 

dari situ aku gimana caranya nilainya aku bisa 

naik. 

 

W153 T: Emm.. Tadi kan kamu bilang kalo kamu 

mengalami gagguan makan tu kan cuma 

seminggu, setelah itu apakah pola makan 
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kamu sudah kembali ke pola normal? 

W154 J: Habis itu masih males-malesan sih...  

W155 T: Itu sampai kapan?  

W156 J: Nggak tau juga sih mbak... hehehe Kalo sekarang 

udah nggak 

 

W157 T: Satu taun mungkin, dua tahun atau malah 

lebih?? Hehehe 

 

W159 J: Enggak tau sih, lupa-lupa inget..hehehe  

W160 T: Setelah kematian orangtua kamu, kamu 

ngerasa kesepian nggak? 

 

W161 J: Iya.. gimana ya.. jadi itu kan ngrasa ada yang 

hilang, terus kan sepi, ngrasa aku tu sendirian, 

dari situ kadang tu di kamar nangis sendirian 

kayak gitu lho mbak, tapi nanti kalo keluar 

kamar ya biasa lagi gitu. 

NK merasa kesepian dan 

merasa sendiri 

setelah orangtuanya 

meninggal 

W162 T: Emmm.. berarti kalo nangis cuma dikamar 

aja? 

 

W163 J: He‟emmm..  

W164 T: Kamu tu masih sering nangis tu sampe kapan?  

W165 J: SMA.. SMA pas aku masih sama bulekku, berarti 

kelas dua, nyampe kelas dua.  

Dua tahun NK masih sering 

menangisi kematian 

orangtuanya  

W166 T: Itu nangisnya cuma pas dikamar aja atau 

kapanpun dan dimanapun kamu pengen 

nangis ya langsung nangis gitu? 

 

W167 J: Biasanya kalo lagi dikamar sendirian terus tiba-tiba 

keinget tu terus nangis 

 

W168 T: Sampai sekarang masih sering keingetkah?  

W169 J: Yaa sekarang, ya. Tapi kan karena sekarang aku 

sekamar berdua jadi tu biasanya lebih sering 

itunya kalo misalkan temennya aku lagi 

nggak di kos. Terus kadang juga udah pernah 

sih nangis pas temennya aku di kost juga udah 

Sampai sekarang NK masih 

sering menangis 

apabila teringat 

dengan alamrhum 

kedua orangtuanya 
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pernah. Dia nanya kenapa, ku cuma bilang 

gak apa-apa, lagi kangen aja sama 

orangtuaku.  

W170 T: Biasanya kalo lagi kangen, apa yang kamu 

lakukan? 

 

W171 J: Eeee doa, baca surat yasin sama nangis NK biasanya berdoa, 

membacakan surat 

yasin dan menangis 

ketika sedang rindu 

dengan orangtuanya 

W172 T: Dengan baca doa terus nangis itu udah bener-

bener meredakan kangen kamu? 

 

W173 J: He‟emmm jadi abis doa terus nangis, nangise wis 

kesel (nangisnya sudah capek) yaudah ilang, 

kayak ngrasa kesepian gitu tapi mungkin kan 

dulu aku nggak nyadar kalo dulu tu aku 

ngrasa sepi jadinya tu pas SMA tu aku banyak 

ikut kegiatan gitu lho mbak, biar aku tu nggak 

sering di rumah maksude (maksudnya) biar 

aku tu ada kegiatan, biar aku tu nggak inget 

gitu. 

NK menghilangkan rasa 

kesepiannya dengan 

mengikuti banyak 

kegiatan di sekolah 

W174 T: Sampai sekarang kamu masih sering keinget 

gitu nggak pas meninggalnya ibuk sama 

bapak juga? 

 

W175 J: Masih, apalagi kalo misalkan ada yang nanya kayak 

gitu lho mbak, pasti aku tu langsung keinget 

kejadian itu 

 

W176 T: Tapi waktu itu... Maaf ya waktu itu bapak ibu 

nggak ada... Emmm kan kecelakaan ya 

biasanya kan..... 

 

W177 J: Ohhh.. Katanya tu wajahnya sih alhamdulillah 

nggak kenapa-napa, pas aku lihat kan ditutup 

kan mbak cuma kelihatan wajahnya aja itu 
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nggak papa, tapi katanya tu kakinya ibu tu 

patah, terus mungkin ada luka di kepalanya 

bapak tapi nggak..nggak begitu kelihatan, tapi 

kalo dilihat dari wajah tu paling lecet-lecet, 

lecetnyapun dikit  

W178 T: Kalo kamu sering ngerasain nggak kehadiran 

orangtua kamu? 

 

W179 J: Iya kadang, misalkan kalo aku lagi ada masalah 

yang bener-bener sedih banget, kadang tu 

ngerasa misalkan aku tu dikamar sambil 

tiduran tu ada ibu disampingnya aku, soalnya 

waktu dulu kan aku kalo lagi pagi-pagi gitu 

kan biasanya tu ibuk pindah kamar ke 

kamarnya aku terus meluk aku dari belakang 

aku gitu lho mbak, jadi tu kalo lagi ada 

masalah yan bener-bener sedih banget, aku 

ngrasa ibunya aku tu ada disitu.  

Terkadang NK masih 

merasakan 

kehadiran 

orangtuanya ada di 

sekitar dia 

W180 T: Emmm.. Dek kalo dari kematian orangtua 

kamu ini ya, kamu tu terus menemukan 

suatu makna atau hikmah dibalik dari 

peristiwa itu nggak? 

 

W181 J: Ada siiihh.. Mungkin kalo misalkan bapak-ibuk 

masih hidup mungkin mbaknya aku tu masih 

di Tangerang, dia tu nggak..nggak bakal.... 

soalnya dulu kan mbak‟ku memutuskan untuk 

bekerja di rumah sakit disana gitu lho, jadi 

mbak‟nya aku di sini tu kan karena aku 

sendirian, yaa.... mungkin karena hal itu.. 

mungkin sampe sekarang mbak‟nya aku 

masih disana, bekerja disana. Ada satu lagi 

yang mungkin aku nggak enak ceritanya... 

hehehe Ya mungkin emang udah jalannya sih 

mbak. Aku juga jadi belajar lebih bersyukur, 

NK menemukan makna 

dibalik kematian 

orangtuanya 
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lebih menghargai dengan apa yang ada 

sekarang, soalnya liat temen-temennya aku 

yang sekarang masih ada orangtuanya tapi 

sama orangtuanya tu kayak gitu  lho mbak 

kayak terkesan kurang menghormati 

orangtuanya gitu tu, aku kadang ngomongin 

ke temennya aku tu “jangan kayak gitu” ya 

mungkin sekarang kalian nggak suka sama 

orangtua tapi nanti kalo nggak ada tu 

bakalan..bakalan apa ya? Baru sadar kalo 

nggak ada orangtua tu kita nggak bakalan jadi 

kayak begini, baru nyesel. Jadi aku belajar 

menghargai dan lebih mandiri lagi gitu lho 

mbak. 

W182 T: Kalo dulu sama orangtua gitu apa-apa 

orangtua ya, jadi kamu bener-bener 

merasa kehilangan gitu ya? 

 

W183 J: He‟emm apa-apa orangtua, iya kan soalnya dulu 

kemana-mana antar jemput bapak, sekarang 

nggak lagi mesti...mesti naik bis ya mungkin 

bisa dianter jemput saudara tapi nggak selalu 

bisa standby ada kalanya mereka nggak bisa. 

Jadi dari situ aku mulai belajar naik bis, jadi 

ngrasain naik bis umum gitu mbak.  

 

W184 T: Emm.. Berapa lama kamu ngerasa down banget 

setelah kematian orangtua kamu? 

 

W185 J: Nggak lama sih mbak, paling kayak gitu tu pas 

awal-awal banget mungkin satu minggu 

sampai sebulanan mungkin masih males 

ngapa-ngapain tapi setelah itu aku sih ngapa-

ngapain walaupun itu cuma kayak buat 

pelarian aja gitu lho mbak. Aku pas kelas X 

kan ikut POPDA itu lho mbak ya aku ikut, 
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marching band aku juga ikut, tapi ya itu cuma 

kayak buat pelepas pikiran biar aku nggak 

kepikiran dan nggak ada waktu buat aku 

sendirian, diem mesti nanti ngelamunin yang 

enggak-enggak  

W186 T: Waktu awal kematian orangtua kamu sempet 

mengalami gangguan dalam sosialisasi 

nggak? 

 

W187 J: Iya sih, soalnya kan abis itu kan aku langsung 

pindah ke tempat buleknya aku, nha sejak saat 

itu sampai sekarang hubungan aku sama 

temen-temennya aku yang dulu itu tiap hari 

bareng itu tu udah berkurang. Pas awal-

awalnya mungkin pas aku pindah ke tempat 

buleknya aku, aku masih tiap sore aku masih 

kesana gitu tapi setelah itu cuma beberapa 

kali tok abis itu sama sekali nggak pernah 

lagi.  

NK mengalami masalah 

dalam sosialisasi 

setelah kematian 

orangtuanya 

W188 T: Emmm kamu tu nggak pernah kesana tu gara-

gara jaraknya jauh atau takut kalo kesana 

terus keinget sama orangtua jadinya kamu 

jadi males buat kesana gitu? 

 

W189 J: Enggak sih, enggak jauh cuma kalo kesana tu kan 

rumahnya kosong ya walaupun dijagain sama 

tetangganya aku. Jarang kesana tu soalnya 

aku tu kan pulang sekolah tu udah sore, udah 

hampir maghrib kayak gitu baru nyampe 

rumah. Jadi kalo malem-malem  mau kesana 

terus nggak ada temen juga yang buat kesana  

 

W190 T: Emm.. tapi kematian orangtua kamu tu nggak 

berpengaruh sama hubungan kamu sama 

orang-orang sekitar kamu kan? 

 

W191 J: Enggak sih... tapi sejak itu aku juga jarang keluar  
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rumah juga sih, emang aku dasarnya anak 

rumahan jadi makin jarang keluar. Tapi 

karena aku pindah ke tempat buleknya aku, 

aku jadi nggak begitu deket lagi sama temen-

temen yang di rumahnya aku. Jadi semenjak 

itu mau keluar juga gimana gitu, takutnya kan 

udah nggak seintens dulu kan takutnya kesana 

orangnya malah kemana atau apa gitu kan 

mending aku dirumah aja..hehehe 

W192 T: Kalo pandangan orang-orang disekitar kamu 

setelah kematian orangtua kamu kayak 

gimana? 

 

W193 J: Pas awal-awal mereka ya yang kayak merasa 

kasihan gitu sama aku tapi sekarang sih udah 

nggak, udah biasa lagi. Hanya mungkin 

alesan buat males ketemu orang-orang ya itu, 

takut kayak gitu. Aku nyampe sekarangpun 

banyak temen-temennya aku yang nggak tau 

kalo aku udah nggak punya bapak-ibuk, 

soalnya aku maunya tu mereka mau temenan 

sama aku tu emang bener-bener temen bukan 

karena mereka kasihan sama aku.   

 

W194 T: Oohh gitu. Kalo kamu pernah nggak khawatir 

tentang kehidupan kedepannya kamu 

tanpa orangtua kamu? 

 

W195 J: Enggak sih ya mbak, soalnya kan ada saudara-

saudara lagian ada bulekku yang udah 

nganggep aku tu kayak anak sendiri kayak 

gitu  

 

W196 T: Kan sempet ya dulu kamu merasa terpuruk, 

tapi berapa lama kamu bangkit dari 

keterpurukanmu itu? Hehehe 

 

W197 J: Enggak tau mbak, aku tu enggak pernah yang mikir  
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aku tu besok mau hidup kayak dulu lagi, ya 

berjalan aja sih mbak. Sebenernya udah mulai 

semangat lagi tu sejak pas aku awal masuk 

sekolah setelah bapak ibunya aku meninggal, 

aku kan seminggu nggak berangkat sekolah 

setelah itu kan sekolah, ya pokoknya gimana 

caranya aku tetap ceria disekolah..halaaahhh 

hehehe walaupun pas awal berangkat tu 

temennya aku “kamu gimana? Nggak papa?” 

“enggak, biasa aja.” Aku kayak gitu yang 

biasa aja, biasa aja. 

W198 T: Orang terdekat kamu kan selalu ngasih 

dukungan ya ke kamu, kamu merasa 

semakin semangat atau malah biasa 

aja?hehe 

 

W199 J: Itu malah bikin aku makin down, malah kayak 

membangkitkan luka lama kayak gitu lho 

mbak..hehehe Aku kan sekarang hubunganku 

sama keluarga yang dari bapakku kan agak 

merenggang soalnya aku nggak suka sama 

caranya mereka gitu lho mbak. Mungkin 

emang niatnya mereka menghibur tapi malah 

jadi inget, jadi bukannya lupa tapi malah jadi 

inget. Kayak misalkan tiap kali kesana tuh 

ada yang ngomong “kamu yang sabar, 

gini..gini..” padahal itu tu ya udahlah, yang 

dulu tu ya udahlah jadi kan kayak gimana gitu 

lho. “kamu tu jadi gantinya bapak-ibukmu 

mbok ya sering kesini” kayak gitu kayak 

gitulah, malah kayaknya tu luka yang udah 

berusaha aku sembuhin malah disiram pelan-

pelan malah aku jadinya jarang kesana, 

walaupun kita satu desa aku jarang kesana 

Dukungan dari orang 

terdekat NK malah 

membuat NK 

semakin down dan 

teringan dengan 

almarhum 

orangtuanya 
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soalnya ya itu kalo kesana aku jadi sedih  

W200 T: Kamu pas awal itu, kamu ikhlas nggak sih sama 

kematian orangtua kamu? 

 

W201 J: Pas awal ya ikhlas nggak ikhlas ya mbak..hehehe 

tapi ya pas waktu itu sih walaupun berat ya 

udahlah mau gimana lagi, mau aku nangis 

sampe guling-guling, sampe aku terjun dari 

lante berapa juga mereka nggak bakal hidup 

lagi. mungkin pas hari pertama kan aku masih 

nangis terus, sama sepupuku juga dibilang 

“jangan nangis terus” tapi waktu itu kan aku 

belum nerima. Habis bapak-ibu dimakamin 

itu baru bisa yang udahlah... udah bisa 

menerimalah. 

Awalnya NK belum ikhlas 

dengan kematian 

orangtuanya namun 

setelah pemakaman 

NK bisa ikhlas 

menerima kematian 

orangtuanya 

W202 T: Emmm, kamu lebih sering keinget orangtua 

atau ngerasa lebih kangen sama orangtua 

dulu atau sekarang? 

 

W203 J: Emmm.. Sama aja sih mbak kangennya   

W204 T: Kalo sekarang kamu pas kangen gitu kamu 

biasanya ngapain? 

 

W205 J: Sama aja sih mbak, baca doa sama nangis..hehehe  

W206 T: Kalo sekarang rencana kedepan kamu apa?  

W207 J: Kalo aku sih pengen membuktikan gitu kalo aku tu 

juga bisa menjalani hidup dengan ceria, masih 

bisa hidup bahagia, ya pokoknya pengen 

walaupun sekarang aku nggak ada orangtua 

tapi aku tu bisa sama kayak mereka yang 

masih punya orangtua gitu lho mbak. Mereka 

bisa begini dengan orangtua, aku juga bisa 

malah tanpa orangtua.  

NK sudah mampu menata 

kehidupannya dan 

sudah memiliki 

pandangan untuk 

masa depannya 

W208 T: Kalo kakak-kakak kamu tu uda menikah 

belum? 

 

W209 J: Kakak yang pertama sih udah  
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W210 T: Kalo sekarang kamu tinggal sama siapa?  

W211 J: Sama kakak yang pertama, sama suaminya juga.   

W213 T: Di rumah yang dulu atau rumahnya mbak?  

W214 J: Di rumah yang dulu, rumah orangtua, semua tinggal 

disitu sekarang. Dulu juga sempet, dulu aku 

kan tinggal sama bulekku gitu kan, mbakku 

kan udah nikah, aku kan... pikiranku kan ini 

kan bukan rumahku, ini rumah bulekku bukan 

rumahku gitu kan, aku tu kan maunya tinggal 

di rumahnya aku, aku kan jadi ikut mbakku. 

Sama bulekku sih awalnya “kamu boleh 

tinggal sama mbak tapi kamu tetep tinggal 

sama bulek” maunya bulekku tu aku tu boleh 

tinggal di mbak ya sesekali aja gitu. Tapi 

akunya nggak mau, aku tu maunya tu 

tinggalnya dirumah gitu lho. Pas masih 

tinggal sama bulekku dan mbakku belum 

nikah gitu kan juga sering nanya ke mbak 

“mbak, kapan sih mau tinggal di rumah lagi?” 

terus itu bulekku bilang “yaudahlah nggak 

papa”. Aku udah pernah sampe nangis tu 

gara-gara buleknya aku yang satunya tu 

“kamu tu sama bulekmu aja, dia kan 

pengganti ibu kamu juga pengganti bapak 

kamu” tapi kan akunya merasa mereka tu 

bukan orangtuanya aku gitu lho. Itu tu bukan 

ibuk aku dan itu tu bukan bapaknya aku. 

Mereka tu bulek sama om‟nya aku. Sama 

buleknya aku yang satunya itu disuruh 

manggil aja buk‟e atau gimana tapi kan aku 

nggak mau soalnya kan dia kan bukan ibunya 

aku, aku waktu itu juga sampe nangis ya 

gimana ya dia tu bukan ibunya aku tapi 
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dipaksain gitu lho. Kalo sama buleknya aku 

yang itu sih terserah aku aja gimana yang 

penting akunya seneng , tapi kalo yang 

satunya itu yang maksain gitu lho, tapi ya 

gimana di mindset‟nya aku kan udah yang dia 

bukan ibu aku walaupun aku anggap ibu tapi 

dia bukan ibunya aku gitu.  

W215 T: Sekarang kan udah tinggal d rumah sendiri, 

udah seneng donk sekarang? Hehehe 

 

W216 J: Iya..hehehe tapi ya gitulah mbak udah nggak kayak 

dulu, kalo kangennya si masih sama tapi, 

kadang kan ngrasa nggak seneng aja, nggak 

terima kalo misalkan.... kan sekarang kan 

buka warung lagi dirumah soalnya mbakku 

kan udah nggak kerja, misalkan rumahnya tu 

dirubah kayak gini..kayak gini tu aku ngrasa 

gimana ya nggak terima gitu tapi ya udahlah 

kan aku juga belum bisa ngapa-ngapain juga 

dirumah. Pengennya tu masih sama kayak 

dulu, sekarang ruangan ini jadi disekat, 

ruangan ini dijadiin ini padahal tu fungsi yang 

dulunya tu bukan itu tapi kan aku belum bisa 

ngapa-ngapain sih jadi ya udah terima-terima 

aja.  

 

W217 T: Pernah nggak kamu kayak melihat atau 

mendengar suara dari orangtua kamu? 

 

W218 J: Enggak sih mbak tapi dulu pas mbak‟ku mau nikah 

tu suaminya itu miriiiip banget sama aku 

sampe buleknya aku juga ngomong , semua 

saudara-saudaranya aku tu juga merasa mirip 

banget sih sama bapak tapi lama-lama kesini 

perasaan nggak mirip..hehehe terus kadang 

kan suka kaget soalnya suaranya mbaknya 
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aku atau buleknya aku mirip suaranya ibuk. 

Misalkan aku lagi nonton TV, belum liat 

wajahnya tu yang langsung “ihhh.. ibuk..” 

ternyata bukan. Sama aku juga jadi nggak 

suka kalo misalkan rumah itu rame terus 

banyak orang, mereka tu ngobrol tapi 

ngobrolnya tu bisik-bisik gitu terus banyak 

orang lalu-lalang gitu, suaranya itu tu lho 

udah kayak pas waktu itu lho... 

W219 T: Ohh.. jadi keinget pas meninggalnya bapak-

ibuk dulu ya? 

 

W210 J: He‟emm.. soalnya pas itu kan aku dikamar liat 

orang lalu-lalang terus denger suara orang 

ngomong bisik-bisik tapi tu banyak orang gitu 

kadang tu kayak gimana gitu lho. Misalkan 

pengajian pas malem jumat gitu pas 

dirumahku itu juga agak gimana. Rasanya itu 

kayak yang pas waktu itu. 

NK merasa trauma jika ada 

keramaian 

dirumahnya  

W211 T: Tapi sekarang kamu juga udah ikhlas kan sama 

kepergian orangtua kamu? 

 

W212 J: Iya udah rela dan menerima, udah nggak papa 

semuanya. Hehehe 

 

W213 T: Tapi kalo ada yang nyinggung tentang orangtua 

masih suka nangis? 

 

W214 J: Ya kayak yang tadi aku bilanglah mbak ya ditahan-

tahan gitulah mbak. 

 

W215 T: Okeee dek makasih ya wawancaranya?  

W216 J: Iya mbak sama-sama  
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Nama Subjek  :MHF (Subjek Sekunder 1) 

Kode Subjek   : MH 

Status   : Sepupu NK 

Tanggal Wawancara :  23 Mei 2013 

Waktu Wawancara : 15.30 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Kost MH 

Pewawancara  : Adina Fitria S 

 

Kode Hasil Wawancara Analisis 

W1 T: Emm.. Sore MH..  

W2 J: Sore mbak..  

W3 
T: Emm.. sebelumnya udah lama ya kenal 

sama NK? 
 

W4 
J: Iya... Kan kita sepupuan jadi udah kenal 

dari kecil mbak..hehe 
 

W5 T: Berarti deket ya sama keluarga NK?  

W6 J: Ya deket, sering maen ke sana, NK juga 

sering maen ke rumah ya deketlah 

mbak.. 

 

W7 T: Orangtua NK tu adeknya atau 

kakaknya ibuk kamu? 

 

W8 J: Ibuk aku adeknya ibunya NK  

W9 T: Emm.. Kalo menurut kamu NK tu 

orangnya kayak gimana sebelum 

dan sesudah orangtuanya 

meninggal? 

 

W10 J: NK tu kayak gimana ya, sebelum bapak-

ibunya meninggal tu dia tu enggak 

Sebelum orangtua NK 

meninggal, NK 
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banyak omong ya mbak, ya pendiem 

gitu, enggak aneh-aneh anaknya, biasa 

sih mbak orangnya. Kalo sesudah 

orangtuanya meninggal tu dia jadi 

makin pendiem, kan habis 

orangtuanya meninggal kita kan 

tinggal bareng yaaa.. gitulah orangnya 

nggak banyak omong, sibuk orangnya 

banyak kegiatan di sekolah... 

adalah anak yang 

pendiem dan tidak 

aneh-aneh. Setelah 

orangtua NK 

meninggal NK 

semakin menjadi 

pendiam 

W11 T: Terus hubungan NK dengan 

orangtuanya tu kayak gimana? 

 

W12 J: Emmm.. gimana ya, ya biasa aja mbak... 

emmm.. baik-baik aja sih sama 

bapaknya sama ibuknya 

Hubungan NK dengan 

orangtuanya terjalin 

dengan baik 

W13 T: Biasanya tu yang kayak gimana?  

W14 J: Emmm.. Ya biasa, ya deket sama bapak-

ibunya.. 

 

W15 T: Lebih deket sama bapaknya atau 

ibunya? 

 

W16 J: Lebih deket sama ibu‟e kayake mbak.... NK lebih dekat dengan 

ibunya 

W17 T: Owhh.. Pas orangtuanya meninggal itu 

kamu tau dari siapa? 

 

W18 J: Taunya dikasih tau sama ibuknya aku, 

waktu itu dikasih tau kalo pakdhe 

sama budhe kecelakaan terus 

meninggal, terus disuruh buru-buru 

kerumahnya NK buat mastiin bener 

pa enggak gitu, sampe sana udah rame 

orang, udah pada beres-beres nyiapin 

keperluan buat pemakaman, jenazah 

pakdhe sama budhe juga udah ada 

disitu tapi NK belum ada pas aku 
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dateng 

W19 T: Ooohh.. Terus pas NK dateng sampai 

rumah, reaksi dia gimana? 

 

W20 J: Pas NK dateng dia pas dibawa masuk 

kedalem dia udah lemes, terus nangis 

apalagi pas liat jenazah orangtuanya 

makin nangis dia, manggil-manggil 

bapak ibunya.. 

NK lemas, menangis dan 

terus memanggil-

manggil 

orangtuanya ketika 

mengetahui 

orangtuanya 

meninggal 

W21 T: NK shock nggak sih pas liat jenazah 

orangtuanya itu? 

 

W22 J: Emmm.. Kalo pas itu iya, dia shock banget 

pas liat bapak-ibunya udah 

meninggal, nangis terus, nangis 

kenceng banget dia mungkin gara-

gara kaget itu mbak, kayak orang 

nggak siap ditinggal pergi gitu mbak, 

jadi yang bener-bener nangis kenceng 

sama manggil-manggil bapak-ibuknya 

terus.. 

NK shock ketika melihat 

orangtuanya telah 

meninggal 

W23 T: Kalo habis orangtuanya dimakamin dia 

gimana? 

 

W24 J: Gimana ya... Masih nangis tapi udah nggak 

kayak pas sebelumnya, udah agak 

baikan tapi masih kayak apa ya... 

kayak ndomblong (bengong), 

pandangannya kosong, tapi udah bisa 

diajak ngomong.... 

Ada perasaan kosong 

setelah orangtua 

NK dimakamkan 

W25 T: Setelah peristiwa itu, NK mengalami 

susah makan terus susah tidur gitu 

nggak? 

 

W26 J: Setau aku ya mbak, kalo susah makan iya, NK juga mengalami 
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nggak mau makan mesti dibujuk-

bujuk dulu biar mau makan, kalo tidur 

kayake nggak mbak 

gangguan makan 

W27 T: Terus keseharian NK setelah kematian 

orangtuanya kayak gimana? 

 

W28 J: Emmm.. Habis kejadian itu tu dia jadi 

makin diem, apa ya... jadi lebih 

seneng menyendiri, kayak ada yang 

dipikirin tapi tu kosong gitu lho 

mbak.. 

NK semakin jadi pendiam 

dan senang 

menyendiri setelah 

kematian 

orangtuanya 

W29 T: Ada perubahan fisik nggak?  

W30 J: Fisik.... Apa ya... itu matanya jadi sembab 

soalnya dia nangis terus, apa ya... itu 

sih mbak paling 

 

W31 T: Tambah kurus nggak dia?  

W32 J: Emmm.. Nggak kayake mbak, dari dulu dia 

kan badane kecil jadi nggak kelihatan 

tambah kurus pa enggak...heheheh 

 

W33 T: Kamu tau nggak kira-kira berapa lama 

NK mengalami gangguan makan, 

nggak bersemangat, nangis gitu? 

 

W34 J: Berapa lama ya mbak? Lupa aku, kayake 

nggak lama og, paling cuman 

beberapa minggu dia nggak mau 

makan, lemes, tapi kalo nangisnya 

aku nggak tau...hehehe 

Selama beberapa minggu 

NK mengalami 

gangguan makan 

W35 T: Kalo di rumah biasanya NK ngapain?  

W36 J: Biasa aja sih mbak, ya nonton TV, makan, 

minum, tidur...hehehe 

 

W37 T: NK pernah cerita atau curhat ke kamu 

nggak tentang apa gitu? Tentang 

kehidupannya, perasaannya atau 

masalah pribadinya mungkin?hehe 
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W38 J: Cerita sih paling ya biasa aja mbak, jarang 

sih dia curhat-curhat gitu, dia orange 

nggak banyak omong og mbak, nggak 

pernah cerita yang masalah pribadinya 

gitu.. 

NK termasuk orang yang 

tertutup 

W39 T: Berarti dia nggak pernah cerita kangen 

sama orangtuanya atau gimana 

gitu? 

 

W40 J: Enggak pernah mbak, pernah sih sekali tau 

dia nangis terus ku tanyain “ada apa?” 

dia cuman bilang “enggak apa-apa”  

 

W41 T: Kalo masalah pendidikan, ada 

perubahan nggak setelah 

orangtuanya meninggal? 

 

W42 J: Emmm.. Orangtuanya kan meninggal pas 

awal dia masuk SMA, ya nilainya 

nggak bisa dibilang turun kan baru 

pertama, ya nilainya sih biasa-biasa 

aja mbak, tapi lama-lama nilainya uda 

mulai baik.... 

 

W43 T: Kamu ngasih dukungan nggak buat NK 

biar dia nggak sedih gitu? 

 

W44 J: Dukungan... ya pasti ngasih dukungan 

mbak.. ya dibilangin sabar..sabar.. 

biar dia nggak keinget terus sama 

alamarhum orangtuanya, biar nggak 

sedih terus... 

 

W45 T: Kalo dari saudara-saudara yang lain 

gimana? 

 

W46 J: Sama sih mbak... ya ngasih nasihat-nasihat 

gitu biar dia nggak sedih terus... 

 

W47 T: Emmm... NK masih suka nangis nggak 

sampai sekarang? 
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W48 J: Kayaknya masih, kadang kalo ada yang 

nyinggung masalah tentang 

orangtuanya kadang dia langsung 

nangis, kadang ya Cuma ditahan-

tahan aja... 

NK masih suka menangis 

sampai sekarang 

W49 T: NK sempet minder gitu nggak sih sama 

orang-orang disekitar rumah? 

 

W50 J: Minder... Enggak tau mbak, tapi NK tu 

orangnya kan jarang keluar rumah 

abis pindah di rumahku. Dia juga 

sibuk ma kegiatan sekolah jadi kalo 

pulang juga udah sore, enggak sempet 

buat maen-maen... 

 

W51 T: Selama tinggal dirumah kamu, dia 

pernah balik kerumahnya nggak? 

 

W52 J: Pernah, tapi nggak sering soalnya disana 

kan nggak ada orang mbak jadi jarang 

balik kerumahnya kecuali kalo 

kakaknya lagi pulang  

 

W53 T: Menurut kamu sekarang NK udah bisa 

menerima kematian orangtuanya 

belum? 

 

W54 J: Kalo sekarang kayake udah mbak, soalnya 

dia udah normal lagi kayak dulu 

walaupun nggak sepenuhnya 

Saat ini NK sudah mampu 

menerima kematian 

orangtuanya 

W55 T: Owhhh.. Kira-kira berapa lama ya 

sampai NK bisa menerima 

kematian orangtuanya? 

 

W56 J: Emmm.. mungkin setaunan mbak, sampe 

dia bisa normal lagi, sampe dia bisa 

semangat lagi, tapi ya belum 

sepenuhnya kembali normal 

Dibutuhkan waktu satu 

tahun untuk NK 

bisa kembali pada 

kehidupan 

normalnya 
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W57 T: Emang menurut kamu hal apa yang 

belum kembali normal? 

 

W58 J: Emmm.. ya kadang dia masih suka nangis 

kalo ada yang ngingetin dia tentang 

orangtuane, ya tetep masih ada yang 

beda-lah mbak habis orangtuanya 

meninggal itu, kayake didepan orang 

tu dia seneng-seneng aja tapi dibalik 

itu dia sering nangis 

 

W59 T: Kamu pernah liat dia nangis?  

W60 J: Pernah, tapi habis liat aku nangise dia jadi 

berhenti, terus kalo ditanyain dia 

bilange nggak apa-apa gitu padahal 

jelas-jelas sebelume dia tu nangis tapi 

dia nggak mau ngomong jujur... 

 

W61 T: Owhh.. Ya mungkin dia cuma nggak 

pengen orang lain liat dia sedih 

takut jadi beban kali..hehe 

 

W62 J: Iya mungkin juga mbak...hehehe  

W63 T: Iya mungkin..hehe Makasih ya MH atas 

waktu dan kesempatannya.. 

 

W64 J: Iyaaa mbak, sama-sama..  
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Nama Subjek  : BA (Subjek Sekunder 1) 

Kode Subjek   : BA 

Status    : Tante Subjek 

Tanggal Wawancara : 24 Mei 2013 

Waktu Wawancara : 11.00 WIB 

Pewawancara  : Adina Fitria S 

 

Kode Hasil Wawancara Analisis 

W1 T: Maaf selamat siang tante...  

W2 J: Iyaa.. selamat siang...  

W3 
T: Emmm.. Menurut tante NK tu orangnya 

seperti apa? 
 

W4 

J: NK tu anak yang baik ya, anaknya agak 

pendiem, baiklah dia enggak macem-

macem, nurut sama orangtua.. 

Menurut BA, NK adalah 

anak yang agak 

pendiam dan 

menurut dengan 

orangtuany 

W5 

T: Eee.. Kalo hubungan NK dengan 

orangtuanya dulu seperti apa 

tante? 

 

W6 J: NK sama orangtuanya cukup dekat ya, 

karena mereka kan cuma bertiga di 

rumah jadi apa-apa ya bertiga, 

harmonis ya kalo aku liat. Mereka 

jarang yang ribut-ribut gitu paling 

kalo marahan ya yang biasa aja... 

BA memandang hubungan 

NK dengan 

orangtuanya cukuo 

dekat dan harmonis 

W7 T: Waktu orangtua NK meninggal tante 

tau dari mana? 

 

W8 J: Waktu itu... Ditelepon sama saudara ya kalo  
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mbak sama mas kecelakaan, terus 

disuruh dateng ke rumahnya NK, ya.. 

sampai sana udah ada saudara-saudara 

yang lagi nyiapin tempat buat jenazah 

gitu ya, ya gitu..... 

W9 T: Terus waktu NK tau orangtuanya 

meninggal, gimana reaksi dia 

tante? 

 

W10 J: Eee.. Waktu sampai rumah waktu itu ya.. 

NK langsung nangis pas liat jenazah 

bapak-ibunya, nangis yang kenceng 

banget...ya namanya juga kaget ya 

nggak nyangka gitu ya kalo bapak 

sama ibuknya bakal meninggal ya dia 

yang nangis gitu, sama saudara-

saudara dibawa ke kamar biar tenang 

dianya 

Saat melihat jenazah kedua 

orangtua NK, NK 

menangis histeris 

dan shock 

W11 T: Owhh.. Kayak orang yang nggak 

percaya gitu ya tante, saat itu ada 

perasaan bingung atau ketakutan 

atau cemas gitu nggak tante? 

 

W12 J: He‟em.. Yang pasti NK tu kaget, kalo yang 

aku liat waktu itu emm.. apa ya?? 

Liatnya dia tu cuma nangis tok ya 

mungkin dia juga ketakutan juga ya 

kan yang meninggal tu kan 

orangtuanya, dua-duanya pula jadi 

kan apa yaa... bingung mau ngapain 

gitu.. 

Ada perasaan ketakutan dan 

bingung pada NK 

ketika melihat 

orangtuanya sudah 

meninggal 

W13 T: Menurut tante NK mengalami gangguan 

pada pola makan nggak tente? 

 

W14 J: Makan.. iya, dia kan emang sudah susah 

makan awalnya, meninggalnya 

NK mengalami gangguan 

dengan pola 
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orangtuanya bikin NK makin nggak 

mau makan, maesti dipaksa-paksa 

dulu baru mau makan itupun cuma 

dikit-dikit aja... 

makannya 

W15 T: Kalau pola tidurnya gimana tante?  

W16 J: Kalau tidur kayake enggak ya, aku liat dia 

tidur kayak biasanya 

NK tidak mengalami 

gangguan pada pola 

tidurnya 

W17 T: Terus setelah pemakaman, keadaan NK 

gimana tan? 

 

W18 J: Setelah pemakaman.. NK... udah agak 

tenang ya dia, walaupun masih sering 

nangis tapi sudah lebih baik daripada 

pas sebelumnya, tapi ya masih kayak 

orang bingung gitu cuman meneng we 

(diam saja) gitu  

Setelah pemakaman, 

keadaan NK sudah 

agak membaik tapi 

masih NK masih 

mengalami 

kebingungan 

W19 T: Berapa lama kira-kira NK nggak mau 

makan gitu tan? 

 

W20 J: Emm.. berapa ya mungkin cuma beberapa 

hari aja ya, habis itu ya udah mau 

makan cuma ya dikit-dikit....... 

 

W21 T: Eee.. Tante suka liat NK kayak ngrasa 

kesepian gitu nggak pas dirumah? 

 

W22 J: Emmm.. iya, kan dia tu jadi lebih sering 

diem, ya kayak masih mikirin 

orangtuanya gitu, kalo lagi sendiri 

gitu biasanya tante ajakin ngobrol, pas 

awal-awal sih ya masih yang males 

ngomong jadi kalo ngomong yang 

seperlunya aja, tapi lama-lama juga 

biasa ngobrolnya.. 

NK merasa kesepian setelah 

kematian 

orangtuanya 

W23 T: Biasanya kalo ngobrol, ngobrolin apa 

tante? NK masih suka ngomongin 
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almarhum orangtuanya gitu nggak 

tan? 

W24 J: Eee.. ya ngobrol biasa aja sih, tadi di 

sekolah ngapain? Ya biasa aja sih ya 

ngobrolnya. Kalo ngomongin itu 

jarang ya, kayake dia malah nggak 

mau ngomongin masalah itu jadi ya 

tane nggak ngomongin tentang itu 

kalo emang nggak perlu, takute dia 

malah jadi sedih lagi... 

 

W25 T: Berarti NK nggak pernah cerita yang 

masalah pribadi gitu ya tan? 

 

W26 J: Nggak sih, kalau cerita ya masalah yang 

umum aja, kalau ditanyain-pun dia 

juga nggak mau jawab, ya emang 

dasarnya dia orange tertutup ya jadi 

ya gitulah...... 

NK adalah orang yang 

tertutup 

W27 T: Ada perubahan perilaku nggak tan 

setelah orangtua NK meninggal? 

 

W28 J: Apa ya.... Emm.. ya kan dulu dia tu 

termasuk anak yang ceria, habis 

orangtuanya meninggal dia jadi yang 

apa ya.... sedih terus, murung, jadi 

tambah diem, apa ya... jadi suka 

kadang tu kalau dilihat kayak nggak 

bersemangat gitu lho, dulu pas awal-

awal itu tu matanya sering banget 

sembab gitu kan mungkin habis 

nangis dia, tapi kalo ditanyain ya 

bilangnya cuman nggak apa-apa... 

NK menjadi pendiam, 

pemurung, kurang 

bersemangat setelah 

kematian 

orangtuanya 

W29 T: Dulu kan NK kayak belum bisa 

menerima kematian orangtuanya 

ya tan, kalau sekarang gimana tan? 
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W30 J: He‟eemm... Kalo sekarang ya mungkin 

udah menerima ya, sedikit demi 

sedikit dia udah ikhlaslah, udah rela 

kalo bapak-ibunya udah nggak ada... 

Sekarang NK sudah bisa 

menerima kematian 

orangtuanya 

W31 T: Emm.. NK sempat pernah masalah 

dalam bersosialisasi nggak tan 

setelah orangtuanya meninggal? 

 

W32 J: Sosialisasi gimana maksudnya dek?  

W33 T: Emm.. Maksudnya, dulu NK mengalami 

kesulitan untuk bergaul di 

lingkungan sekitar gitu nggak tan? 

 

W34 J: Oohh.. Gimana ya... iya kayakanya kan 

setelah orangtuanya nggak ada dia 

tinggal di rumah sini jadi kan 

lingkungannya baru, ya jadi dia jarang 

keluar rumah, temen-temnnya kan 

kebanyakan rumahnya di deket rumah 

yang dulu, habis tinggal disini dia kan 

juga pulang sore terus, jadi kalo habis 

pulang sekolah mandi yawis dirumah 

aja nonton TV apa dikamar gitu.... 

NK mengalami kesulitan 

dalam bersosialisasi 

dengan lingkungan 

sekitar 

W35 T: Kalo sekarang NK masih ada masalah 

sama pola makan dan tidurnya 

nggak tan? 

 

W36 J: Kalo sekarang ya udah nggak, udah normal 

lagi, kalo tidurnya kurang tau ya kan 

kalo sekarang udah tinggal sama 

mbak‟e dirumah orangtuanya.... 

Saat ini NK sudah tidak ada 

masalah baik 

dengan pola 

makannya ataupun 

pola tidurnya 

W37 T: O iya tante, dengan kematian 

orangtuanya ini berpengaruh 

nggak ke pendidikan NK di 

sekolah? 
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W38 J: Emmm.. Iya dulu waktu awal-awal itu 

nilainya jelek-jelek ya dimaklumilah 

ya, mungkin dia waktu itu kan masih 

sedih, masih kehilangan gara-gara 

ditinggal bapak sama ibunya. Tapi di 

kelas berapa ya? kelas XI itu dia udah 

mulai bagus nilai-nilainya 

NK sempat mengalami 

masalah dalam 

bidang pendidikan 

 

 


