
 

 

ABSTRAK 
 

Devi Mulya Nengsih : Dampak kematian Orang Tua Terhadap Spiritualitas 

Remaja (Studi Kasus di Mitra Citra Remaja [MCR] Kota Bandung)  

 
Kematian orang tua merupakan peristiwa yang sangat berdampak bagi seseorang untuk 

melanjutkan hidupnya, karna hal tersebut sangatlah sulit dan membuat siapa pun yang 

ditinggalkan merasakan sedih yang sangat mendalam. Terutama apabila hal tersebut dialami 

oleh seorang dengan usia remaja. Dalam proses perkembangan yang serba sulit dan masa yang 

membingungkan dirinya, seorang anak remaja membutuhkan pengayoman dari orang  tua, 

sehingga apabila seorang anak remaja yang ditinggalkan oleh orang tua nya karena meninggal 

dunia terjadi kehampaan terhadap spiritualitas pada dirinya. Maka dari itu penulis merumuskan 

beberapa pertanyaan diantaranya, , bagaimana gambaran spiritualitas remaja yang ditinggalkan 

orang tua karena kematian di Pusat perkumpulan remaja Mitra Citra Remaja (MCR), 

bagaimana dampak kematian orang tua terhadap spiritualitas remaja di Pusat perkumpulan 

remaja Mitra Citra Remaja (MCR) dan apa peran Mitra Citra Remaja (MCR) dalam mengatasi 

masalah spiritual yang dihadapi remaja. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran spiritualitas remaja yang 

ditinggalkan orang tua karena kematian di Pusat perkumpulan remaja Mitra Citra Remaja 

(MCR), untuk mengetahui dampak kematian orang tua terhadap spiritualitas remaja di Pusat 

perkumpulan remaja Mitra Citra Remaja (MCR), dan untuk mengetahui apa peran Mitra Citra 

Remaja (MCR) dalam mengatasi masalah spiritual yang dihadapi remaja.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk 

mendapatkan latar belakang atas kasus yang terjadi dilapangan dan interaksi yang terjadi. 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui observasi, 

wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisanya menggunakan deskriptif dan 

pendekatan kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini Gambaran spiritualitas remaja yang ditinggalkan orang tua 

karena kematian di Mitra Citra Remaja adalah adanya semangat dorongan dan kembali nya 

pemikiran kepada arah tujuan hidup yang lebih baik, yang ditunjukan melalui perubahan 

perilaku. Ada dua perilaku menonjol yang ditunjukan. Yang pertama, adanya peningkatan 

perilaku dalam beribadah. Yang kedua, adanya peralihan antara sikap kekanak-kanakan 

menuju sikap dewasa dan munculnya sikap kemandirian. Kematian orang tua sangat 

berdampak terhadap spiritualitas remaja di Mitra Citra Remaja (MCR), kematian orang tua 

berdampak kepada perubahan perilaku remaja. Perubahan perilaku yang ditunjukan oleh 

remaja mengarah pada perilaku yang positif. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku 

spiritualitas ini adalah adanya peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dilupakan antara remaja 

dengan orang tua nya yang telah meninggal, dan adanya kedekatan emosional yang erat antara 

remaja dengan orang tua yang telah meninggal.  Peran Mitra Citra Remaja dalam mengatasi 

masalah spiritual remaja ini berperan sebagai tempat pembinaan dan pendampingan dengan 

pemberian  layanan untuk remaja dengan konseling remaja dan kegiatan ceramah ke sekolah-

sekolah.  
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