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Bab I Pendahuluan  

Latar Belakang Penelitian  

Setiap manusia yang hidup di dunia tak pernah luput dari cobaan atau permasalahan, 

setiap manusia pasti pernah mengalami pertistiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya, ada 

peristiwa yang membahagiakan namun ada pula peristiwa yang menyedihkan, salah satu 

peristiwa yang sangat menyedihkan bagi semua orang adalah kehilangan orang yang dicintai.  

Menurut Holmes dan Rahe (1967, seperti dikutip dalam Sarafino, 1992) peristiwa 

kehilangan keluarga dekat memperoleh skor stres sebanyak 63 dari 100 poin dan memperoleh 

peringkat 5 teratas dalam kejadian kehidupan yang menimbulkan stres. Menurut Erich Form 

(1976: 112) (seperti dikutip dalam Jalaluddin 2007) menyebutkan bahwa kehilangan yang 

dirasakan individu disebabkan oleh adanya rasa kedekatan (attachment), sehingga ketika 

individu merasa kehilangan, ia juga akan kehilangan rasa kedekatan terhadap seseorang yang ia 

cintai atau orang yang ia anggap penting tersebut, semakin tinggi dan mendalam rasa cintanya, 

maka akan semakin berat derita yang dialaminya jika ia telah merasa kehilangan. Jalaluddin 

(2007) juga menyebutkan bahwa dalam pendekatan keagamaan, kehilangan yang dirasakan 

individu terkait dengan rasa memiliki, dan perasaan memiliki tersebut bukan hanya mengenai 

kepemilikan bendawi, namun mencakup hal yang lebih luas lagi seperti rasa kepemilikan suami 

terhadap istri, orang tua terhadap anaknya ataupun sebaliknya sehingga makin besar nilai 

kepemilikan yang hilang, akan semakin berat derita yang dirasakannya.  

Kehilangan orang yang dicinta bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah 

kematian, kematian merupakan takdir yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, karena semua 

yang hidup pasti akan mati, kematian dianggap menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi  
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sebagian orang karena kematian bukan hanya berdampak bagi yang meninggal saja namun juga 

berdampak pada mereka yang ditinggalkan karena akan memisahkan mereka dari orang-orang 

yang dicintainya. Menurut Kaneez (2015) yang selalu menjadi masalah utama dari kematian 

orang yang dicintai adalah proses penyembuhan dari rasa kehilangannya, bagi seorang anak, 

orang tua merupakan orang yang paling dekat dan orang yang paling berpengaruh di 

kehidupannya sehingga jika ia ditinggalkan ia akan merasakan kesedihan sekaligus kehilangan 

yang mendalam, rasa kehilangan atau duka cita yang mendalam tersebut disebut dengan grief.   

Menurut Hogan, Greenfield & Schmidt (2000) Grief merupakan respon individu ketika 

kehilangan orang dicintai dan menimbulkan krisis kehidupan signifikan bagi individu yang 

berduka, proses grief dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup individu dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Bailley, Dunham dan Kral (2000) grief 

seringkali diartikan sebagai respons individu ketika mengalami kehilangan sesuatu, terutama 

kehilangan orang yang dianggap penting. Sedangkan Chaplin (dalam terjemahan Kartono, 2014) 

mengatakan bahwa grief merupakan “satu keadaan emosional yang sangat tidak menyenangkan, 

disertai rasa menderita atau rasa hilang hanyut, dan seringkali disertai tangisan”.   

Hogan (2000) menyebutkan 6 faktor yang mempengaruhi proses grief pada individu 

diantaranya adalah despair, panic behavior, blame and anger, detachment, disorganization, dan 

personal growth, senada dengan para ahli diatas, Barret dan Scott (1989) juga menyebutkan 

sebelas komponen grief diantaranya somatic reaction, general grief reactions, search for 

explanation, loss of social support, stigmatization, guilt, responsibility, shame, rejection, self 

destructive behavior, dan unique reaction.  

Grief dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja, bahkan kapan saja karena kematian 

bukan hal yang mudah untuk diprediksi, di lapangan peneliti menemukan beberapa kasus grief 
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yang diakibatkan oleh kematian ayah secara mendadak, peristiwa kehilangan orang yang dicinta 

karena kematiannya secara mendadak memiliki kesan yang jauh berbeda karena individu yang 

ditinggal tidak memiliki kesiapan mental untuk menghadapinya, pengalaman peristiwa ini 

dialami oleh dua remaja putri yang didapat berdasarkan hasil wawancara.  

Kasus 1  

Pengalaman grief yang pertama dialami oleh subjek FM, perempuan berusia 17 tahun, 

FM menuturkan bahwa ketika ia masih berusia 15 tahun, ia mendapati ayahnya sudah tiada atau 

sudah dinyatakan meninggal dunia secara tiba-tiba di rumah saat sedang menggergaji kayu, FM 

menuturkan bahwa saat itu ayahnya sedang sepi orderan konveksi jadi ayahnya ingin merenovasi 

rumahnya, “meskipun ada tukang bangunan, bapak mah suka ikut kerja, bantu-bantu” kata FM, 

tapi ditengah-tengah bekerja tiba-tiba ayah FM terduduk dan mulutnya mengeluarkan cairan 

berbusa, hal tersebut disaksikan oleh tukang bangunan yang sedang berkerja dirumahnya, FM 

yang kala itu baru pulang sekolah merasa sangat shock, tidak percaya, dan perasaannya campur 

aduk (indikator perilaku dari fase despair).  

Sejak kepergian ayahnya, FM merasa tidak berselera makan, tidak bisa tidur, merasa 

tidak dapat melakukan apapun, FM merasakan banyak perubahan pada kehidupannya setelah 

ayahnya meninggal, FM merasa khawatir jika dirinya tidak akan bisa makan kalau tidak ada 

ayah, FM juga merasa takut jika ibunya akan menikah lagi (indikator perilaku dari fase panic 

behaviour). Menurut teman dekatnya, banyak yang berubah dari sikap FM setelah peristiwa 

tersebut seperti FM yang selalu ramah pada setiap orang kini menjadi sangat pendiam, 

pemurung, sering menangis dalam kelas, dan lebih suka menyendiri (indikator dari fase 

detachment). Kepergian ayahnya yang terlalu cepat membuat FM menyesal karena belum bisa 

membahagiakan beliau semasa hidupnya (indikator perilaku dari fase blame and anger). Setelah 
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ayahnya tidak ada, ia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi ketika belajar, FM juga sering 

menghilangkan benda-benda kecil seperti jarum dan peniti (indikator perilaku dari fase 

disorganization).  

Setelah kejadian tersebut, FM merasa tidak mau pulang kerumah karena selalu terbayang 

ayahnya dan seolah rumahnya dipenuhi tetangga yang melayad, namun meskipun begitu, FM 

mengatakan “jodoh, mati, rezeki, semuanya sudah diatur oleh Allah, jadi kalaupun bapak harus 

pergi, saya bisa apa, mungkin Allah memang lebih sayang sama bapak saya”. Perubahan yang 

paling menonjol pasca kematian ayahnya adalah dalam hal penampilan, FM yang biasanya 

memakai pakaian yang cenderung mengikuti trend (hijabers) sekarang lebih menyukai 

penampilan yang tergolong syar’i (sesuai syariat islam). FM menuturkan bahwa memang 

kepergian ayahnya memberikan banyak perubahan pada kehidupannya namun FM tidak akan 

membiarkan perubahan tersebut menjurus kepada hal yang negative (indikator perilaku dari fase 

personal growth).  

Kasus 2  

Dan pengalaman grief yang kedua dialami oleh subjek DN, perempuan berusia 21 tahun, 

yang mengalami peristiwa grief pada usia 20 tahun. DN menuturkan bahwa sebelum peristiwa itu 

terjadi, beberapa kali ayahnya mengeluhkan sakit kepala sampai akhirnya mereka memutuskan 

untuk mengecek ke rumah sakit, setelah di rumah sakit pihak rumah sakit mengatakan bahwa 

ayahnya harus dirawat sampai hasil medical check up nya keluar, DN berpikir ayahnya hanya 

perlu istirahat namun baru beberapa hari dirawat, ayah DN tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang 

jelas dari pihak rumah sakit.  

Kematian ayah menurut DN membuatnya merasa shock, marah, kesal, bingung, takut, dan 

tidak percaya (indikator perilaku dari fase despair). Sejak kepergian ayahnya DN juga merasa 
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tidak berselera makan, tidak bisa tidur, merasa tidak dapat melakukan apapun, tertekan dan 

sempat pesimis untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik (indikator 

perilaku dari fase panic behaviour). DN merasa menyesal karena ayahnya harus pergi sebelum ia 

dapat berbakti kepada beliau, hal tersebut membuat DN merasa sangat bersalah kepada 

almarhum, DN pun sempat mengatakan kepada temannya “Allah jahat sama aku, kenapa Dia 

ambil laki-laki satu-satunya di keluarga aku” (indikator perilaku dari fase blame and anger). DN 

menuturkan bahwa selama tiga bulan setelah kematian ayahnya, ia tidak bisa lepas dari pikiran 

mengenai ayahnya, tidak dapat beraktifitas seperti biasanya, DN mengaku bahwa dirinya lebih 

senang menyendiri setelah ayahnya meninggal, kematian ayah sangat mempengaruhi konsentrasi 

DN, DN tidak bisa berhenti memikirkan tentang kematian ayahnya yang membuat DN sering 

tidak fokus, mudah lupa dan sering menghilangkan benda-benda kecil disekitarnya (indikator 

perilaku dari fase disorganization).  

Namun setelah itu DN mulai mengalihkan pikirannya dengan menyibukan dirinya, DN 

menjadi lebih sering mengisi waktunya dengan beribadah dan mengikuti kajian-kajian islam 

untuk menenangkan hati, batin dan pikirannya “soalnya aku percaya kalau Allah adalah teman 

curhat yang paling tepat buat aku”, selain dalam ibadah, DN menuangkan isi hatinya dalam 

sebuah tulisan karena dengan menulis DN merasa lebih tenang, berikut salah satu kutipan tulisan 

di akun media sosialnya.  

 “Ini kali kedua, aku lalui tanpa bapak di hari yang fitri. Ada di beberapa menit dalam 

hariku, ku selipkan rindu yang selalu menggebu untuknya. Aku kembali membuka lembaran 

tulisan saat waktu terasa lebih sulit dilalui tanpa dirinya. Kita pernah sama-sama berharap 

bahwa ia mampu melawan rasa sakitnya dan esok kita sama-sama tertawa merencanakan hari 

esok yang lebih baik. Nyatanya, Allah berkehendak lain sampai aku harus benar-benar sadar 
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bahwa mengikhlaskan kepergiannya adalah cara terbaik untuk merasakan kehadirannya.” 

(indikator perilaku dari fase personal growth).   

Rasa berduka yang dialami oleh remaja sebenarnya hampir sama dengan yang dialami oleh 

orang dewasa, namun demikian keadaan emosi seorang remaja tidak sama dengan orang dewasa, 

Daradjat (2010) membagi batasan usia remaja menjadi dua golongan yaitu masa remaja pertama 

(13-16) tahun dan masa remaja terakhir (17-21) tahun. WHO juga menetapkan batas usia remaja, 

yaitu remaja awal usia 10-14 tahun, dan remaja akhir usia 15-20 tahun. Dan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menetapkan usia 15-24 tahun sebagai pemuda (youth). Seperti dikutip dalam 

Sarwono (2013).  

 Menurut Daradjat (2010) rasa berduka yang dialami oleh remaja karena kematian orang 

yang dicinta adalah rasa takut untuk berpisah, meskipun pada usia remaja mereka telah dapat 

memahami bahwa kematian itu adalah suatu hal yang tak dapat dihindari oleh setiap manusia, 

bahkan kematian itu adalah fenomena alamiah yang harus terjadi, pemikiran mereka tentang mati 

dalam hal ini adalah terdorong oleh kepentingan emosi yang dirasakannya, maka rasa duka cita 

yang ia rasakan bukan hanya rasa takut akan kehilangan sandaran emosi, tapi yang lebih penting 

ialah takut menghadapi kesukaran-kesukaran yang akan datang dan menimbulkan kegelisahan 

karena mengetahui kesukaran-kesukaran dan kegoncangan sosial yang akan dihadapi akibat 

kematian itu.  

Keadaan emosi remaja cenderung belum stabil sehingga remaja yang mengalami grief 

akibat kematian ayah secara mendadak dapat memunculkan reaksi-reaksi seperti shock, marah, 

bingung mencari jalan untuk mengatasinya atau bahkan bisa muncul keinginan untuk bunuh diri. 

Menurut Cahyadi (2012) ketakutan manusia terhadap kematian seringkali bermula dari 

ketidakmengertian mereka terhadap konsep kematian itu sendiri sehingga kemungkinan besar 
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bahwa rasa takut maupun reaksi yang muncul pada remaja yang mengalami grief disebabkan 

oleh ketidakmengertian maupun ketidakmatangan mereka dalam memahami kematian.  

Grief akan menyebabkan perasaan tidak nyaman dalam diri individu yang mengalaminya. 

Perasaan-perasaan yang negatif yang dialami seperti sedih, takut, marah, bingung, khawatir atau 

bahkan putus asa yang muncul dalam kondisi tersebut sebenarnya akan mengganggu kondisi 

mental individu, namun individu tidak boleh terlarut dalam kesedihannya, ia harus terus 

melanjutkan kehidupannya dan melindungi orang-orang yang ia cintai.   

Dadang Hawari (2006) mengatakan bahwa “setiap keadaan atau peristiwa yang 

menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut terpaksa 

mengadakan adaptasi atau menanggulangi stressor yang timbul”, stressor tersebut dapat 

diartikan dengan musibah atau cobaan yang datang kepada umat manusia. Hal tersebut didukung 

oleh firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 155-156 yang mengatakan bahwa 

Allah akan menguji manusia berupa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, namun 

Allah akan memberikan pertolongannya pada hambanya yang sabar.  

Setiap individu secara sadar atau tidak sadar akan melakukan penyelesaian atau melakukan 

adaptasi terhadap situasi tersebut, setiap individu memiliki ketahanan dan strategi yang 

berbedabeda untuk mengatasinya, cara tersebut disebut dengan coping. Secara sederhana, coping 

diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Istilah coping didefinisikan beragam oleh 

para ahli, menurut Sarafino dan Smith (1992) mengatakan bahwa coping merupakan suatu proses 

dimana seorang individu mengelola tuntutan dan respon emosi yang dihasilkan dari tekanan yang 

ada (stressor). Sedangakan menurut Lazarus & Folkman (1984) coping adalah suatu proses 

dimana seorang individu mengelola tuntutan dan emosi yang dihasilkan oleh apa yang dinilai 

sebagai stress, Lazarus (1976) juga menjelaskan bahwa coping merupakan jalan untuk 
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menyesuaikan diri dengan stres atau usaha untuk mengatasi kondisi-kondisi yang mengikuti, 

mengatasi, atau mengevaluasi pada saat suatu respon tidak dapat digunakan lagi, sehingga coping 

dapat menggambarkan proses aktivitas kognitif yang disertai dengan aktivitas perilaku (Folkman 

& Lazarus, 1984).  

Salah satu bentuk coping yang dipakai oleh individu adalah religious coping. Secara 

sederhana religious coping dapat diartikan sebagai metode menghadapi masalah atau mencari 

solusi melalui pendekatan agama. Menurut Lazarus & Folkman (1984) religious coping ini 

merupakan salah satu indikator coping yang berorientasi pada emosi atau Emotion Focus Coping 

(EFC) yang dikenal dengan istilah turning to religion, dimana individu melibatkan Tuhan-nya 

untuk mencari solusi dalam menghadapi setiap permasalahannya. Menurut Daradjat (2010) masa 

remaja adalah masa tidak stabilnya emosi dimana perasaan sering tidak tentram, maka 

keyakinannya pun akan terlihat ambigu (ambivalen) dan pandangannya terhadap sifat-sifat 

Tuhan akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi emosinya pada waktu tertentu. Dalam hal ini 

dapat diketahui bagaimana pendapat remaja tentang sifat-sifat Tuhan.  

Meskipun perasaan remaja terhadap Tuhan bukanlah perasaan yang tetap, tapi perasaan 

yang bergantung kepada perubahan-perubahan emosi yang sangat cepat karena kondisi 

keimanannya yang naik-turun itu adalah satu ciri khas remaja yang sedang mengalami 

kegoncangan emosi, menurut Zohar & Marshal (2000) kecerdasan spiritual manusia akan 

berkembang dengan baik pada usia 40 tahun, sehingga religiusitas remaja tidak sama tetapnya 

dengan orang dewasa atau dengan anak-anak, kebutuhannya terhadap Tuhan terkadang tidak 

terasa jika mereka berada dalam kondisi yang bahagia atau tentram namun sebaliknya ketika ia 

berada dalam kondisi gelisah, takut, merasa diri penuh dosa, mereka akan sangat membutuhkan 

Tuhannya, ketika itu ia akan merasa bahwa sembahyang, membaca kitab suci, dan 
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kegiatankegiatan agama lainnya dapat mengurangi kegelisahan, kesedihan, atau ketakutannya, 

kadangkadang terasa sekali olehnya keyakinan kepada Tuhan, terasa dekat dan seolah-olah dia 

berdialog langsung dengan Tuhan.  

Menurut Pargament (1997) religious coping merupakan upaya untuk mengatasi berbagai 

stressor dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Maksud dari mendekatkan diri pada Tuhan 

tersebut adalah melakukan kegiatan keagaamaan seperti berdoa, beribadah, dan kegiatan 

keagaaman lainnya. Pargament juga menyebutkan bahwa selain meningkatkan religiusitas, 

religious coping juga mempengaruhi pola kognitif individu dalam menghadapi situasi yang sulit.  

Ada tiga indikator religious coping yaitu directing (keyakinan atas kemampuan yang diberikan 

Tuhan), collaborative (keterpaduan individu dengan Tuhan), dan deferring (bergantung 

sepenuhnya pada Tuhan).  

Religious coping dapat menjadi alternatif untuk membantu individu yang mengalami 

trauma akibat grief. Menurut Jalaluddin (2007) grief bersifat individual, begitupun proses untuk 

kembali dari keterpurukan. Sedangkan menurut Aiken (1994) individu setidaknya memerlukan 

waktu satu tahun untuk dapat bergerak maju dari keterpurukannya, hal tersebut ditandai dengan 

adanya perilaku mencoba keluar dari situasi grief yang dialami seperti individu mulai menyadari 

kekuatannya telah pulih, mulai menaruh perhatian pada hal-hal baru disekitarnya dan mulai 

merasakan sesuatu yang lebih positif terjadi dalam dirinya seperti menjadi lebih pemaaf, peduli 

dan toleran terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.   

Berdasarkan fenomena tersebut, hal yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana remaja 

putri yang mengalami grief menyikapi kematian orang yang paling dicintainya dengan 

menggunakan religious coping. Oleh karena itu judul penelitian ini yaitu “Religious coping Pada 

Remaja Putri Yang Mengalami Grief” (studi fenomenologi pada peristiwa kematian ayah).  
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Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimana Religious coping pada remaja putri yang mengalami grief 

akibat kematian ayah?   

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Religious coping pada remaja putri yang 

mengalami grief akibat kematian ayah.  

Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun 

praktis:  

1. Secara teoritis:   

Penelitan ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan Psikologi terutama Psikologi 

Perkembangan juga untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan 

variabel Grief dan Religious coping.  

    

2. Secara praktis:   

Penelitian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu individu agar 

dapat menggunakan coping yang adaptif terutama bagi individu yang mengalami grief agar 

dapat meminimalisasir efek negatif dari grief tersebut  



11  

  

 

  


