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penelitian ini menguji pengaruh orientasi l(elekatan cemas dan orientasi kelekatan menghindar terhadap reaksi

duka cita akibat kematian-hewan peliharaan. Subjek penelitian yang hewan peliharaannya mati dalam 2 tahun

terakhir (N = 159) mengisi skala Pef Affachment Questionnaire dan Gore Bereavement ltems. Orientasi kelekatan

cemas dan orientasi kelekatan menghindar memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi duka cita akibat kematian

hewan peliharaan (F = 22,234, p < 0,001), akan tetapi kontribusi yang diberikan kecil (adi. * = 0,213). Sebesar

21 ,3% variasi reaksi duka cita dipengaruhi oleh orientasi kelekatan cemas dan orientasi kelekatan menghindar.

Orientasi kelekatan cemas berpengaruh lebih besar pada reaksi duka cita akibat kematian hewan peliharaan.

Kata kunci: orientasi kelekatan cemas, orientasi kelekatan mtnghindar, reaksi duka cita

This research examined the impact of pet anxiety attachment and pet avoidant attachment on gief overthe loss of
a pet. Pafticipants whose companian animal had died within past 2 years (N = 159) completed the Pet Attachment

euestionnaire and Core Bereavement ltems. Both pet anxiety aftachment and pet avoidant attachment were found

to be impacted on pafiicipans'gief, their contribution were statistically significant (F = 22,234, p < 0,001) but relative

low @dj. R, = 0,213). Resulfs indicate that 21,3% of the vartance in grief can be accounted for the linear combina-

tion'of pet anxiety attachment and pet avoidant attachment. Furthermore, the pet anxiety attachment's contibution
on gief were higher.
Keywords: pet anxiety attachment, pet avoidant attachment, grief
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Memelihara hewan merupakan aktivitas
umum yang dilakukan manusia di seluruh
dunia. Aktivitas ini berkembang menjadi
aktivitas yang semakin digemari oleh hampir
seluruh kalangan masyarakat di dunia,
termasuk di lndonesia. World Soclefy for the
Protections an Animals (WSPA), sebuah
survei pada tahun 2AA7, mencatat jumlah
global populasi hewan peliharaan yang ada
di lndonesia sebanyak 23.000.000 ekor dan
terjadi peningkatan kepemilikan sebesar 66%
pada populasi kucing (peringkat ke-2 dari
58 negara) dan 22o/o pada populasi anjing
(peringkat ke-9 dari 58 negara) dalam jangka
lima tahun terakhir (Batson, 2008). Yayasan
dan komunitas yang dilatarbelakangi oleh
ketertarikan terhadap aktivitas memelihara
hewan peliharaan dalam skala lokal hingga
nasional, seperti Malang Cat's Lover (MCL),
KomunitasFecinta Kucing (KPK), lndonesian
Caf Association (lCA), lkatan Pecinta Reptil
dan Amfibi lndonesia (lPRAl), Komunitas
Pecinta Sugar Glider lndonesia (KPSGI) dan
Perkumpulan Kinologi lndonesia (PERKIN),
bahkan pemakaman khusus hewan
peliharaan, seperti Pondok Pengayom Satwa

(PPS) di Jakarta Selatan, mulai berkembang
di lndonesia. Hal-hal tersebut menjadi bukti
meningkatnya aKivitas memelihara hewan
di lndonesia. Alasan utama peningkatan
aktivitas memelihara hewan tersebut diduga
sebagai akibat dari publikasi media terkait
hasil per"relitian para ahli tentang efek positif
aktivitas memelihara hewan bagi kesehatan
fisik dan kesejahteraan psikologis manusia,
meskipun hasil penelitian tersebut masih
diperdebatkan hingga saat ini (Herzog, 2011;
Holen, 2012; McConnell, Brown, Shoda,
Stayton, & Martin, 2011).

Peningkatan jumlah kepemilikan hewan
peli haraan akan berdampak pada pen i ng katan
jumlah pemilik hewan peliharaan yang
mengalami kehilangan hewan peliharaannya
akibat kematian. Fakta bahwa hewan
peliharaan memiliki usia rata-rata yang relatif
lebih pendek dari pemiliknya; anjing 5-18
tahun, kucing 3-16 tahun, kelinci 4'12tahun,
ular 7-30 tahun, burung 5-50 tahun, dan
iguana 15-30 tahun sedangkan manusia 60-
80 tahun (Adamson, 2006), memberi peluang
yang sama besar bagi semua pemilik hewan
peliharaan untuk mengalami kehilangan
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hewan peliharaan akibat kematian, bahkan
peluang tersebut dapat muncul lebih dari
satu kali dalam kehidupan pemilik dengan
rnembandingkan usia rata-rata pemilik dan
hewan peliharaannya.

Kematian hewan peliharaan sebagai
entitas yang keberadaannya dinilai dapat
memenuhi fungsi dasar kelekatan dan
berperan sebagai figur kelekatan akan
menimbulkan reaksi duka cita bagi pemiliknya
(Kwong & Baftholomew, 2011; Zilcha-Mano,
Mikulincer, & Shaver, 2012). Duka cita itu
muncul sebagai reaksi distress yang bersifat
normal dan alamiah akibat hilangnya hal-hal
yang dicintai dan dapat memenuhi kebutuhan
dasar manusia akan kelekatan (attachment)
dan caregivrng. Kwong & Bartholomew (2011)
menemukan bahwa hampir semua pemilik
hewan peliharaan mengalaml reaksi duka cita
setelah kematian hewan peliharaannya dan
hasil temuan ini konsisten dengan temuan-
temuan sebelumnya dalam penelitian King
dan Werner, (2012); Kimura, Kawabata, dan
Maezawa, (2011); Luiz Adrian, Deliramich,
dan Frueh, (2009); Wrobel & Dye, (2003).

LuizAdrian, dkk. (2009) sefta Wrobeldan
Dye (2003) melaporkan bahwa kebanyakan
pemilik hewan peliharaan yang sedang
berduka cita mengalarni reaksi seperti
menangis, sedih, marah, merasa bersalah,
tertekan, kesepian, ingin menyendiri, hilang
selera makan, dan selalu terinEat pada hewan
peliharaannya yang telah tiada. Reaksi
duka cita yang diakibatkan oleh kematian
hewan peliharaan sama dengan reaksi yang
diakibatkan oleh kematian manusia (Archer
& Winchester, 1994), di mana reaksitersebut
bersifat multidimensional yang mencakup
aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual
(Gordon,2013).

Reaksi duka cita akibat kernatian hewan
peliharaan yang muncul pada masing-
masing individu sangat bervariasi. Reaksi
duka cita tersebut berlangsung antara 1-12
bulan pasca kematian, dengan durasi rata-
rata 10 bulan pasca kematian (Wrobel & Dye,
2003). Pada gmumnya, sebanyak 80-90%
individu yang berduka cita mengalami reaksi
duka cita normal (normal grief), yang pada
akhirnya mampu menerima kehilangan yang
telah dialami dan keluar dari kesedihannya,
sementara 1 0-20o/o sisanya mengalami reaksi
duka cita pathologis {pathological grief),

yang diprediksi akan membawa rlampak
negatif berupa kerusakan jangka panjang
pada fungsi fislk (seperti kanker, penyakit
jantung, dan tekanan darah tinggi) dan fungsi
psikologis (seperti Eangguan kesehatan
mental, penurunan kesejahteraan psikologis,
penurunan peran fungsionaldalam hidup, dan
peningkatan simptom problennatis lainnya),
munculnya perilaku hidup tidak sehat
(seperti perubahan pola makan, peningkatan
konsumsi rokok dan alkohol), serta keinginan
untuk mengakhiri hidup (Kristjanson, Lobb,
Aoun, & Monterosso, 2006; Ott, 2003;
Prigerson, Bierhals, Kasl, Reynolds, Shear,
Day, Beery, F.lewgom, & Jacobs, 1997).

Luiz Adrian, dkk. (2009) melaporkan
bahwa reaksi duka cita pathologis dialamioleh
indivklu yang sedang berduka akibat kematian
hewan peliharaannya, hanya saja persentase
kemunculannya cukup rendah (4,3-12 o/o).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan
oleh peneliti, intensitas ditemukannya kasus
duka cita pathologis yang diakibatkan oleh
kematian hewan peliharaan di lndonesia
relatif lebih rendah dibandingkan dengan
negara-negara lain, sebab di lndonesia
harnpir tidak ditemukan kasus bunuh diri
akibat kematian hewan peliharaan seperti
di negara-negara lain. Kematian hewan
peliharaan dinilai nnen"jadi penyumbang
penyebab kasus bunuh diri di negara-negara
seperti Amerika Serikat, lnggris, lndia dan
Korea. Dengan mempertimbangkan hal-
hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada
reaksi duka cita nonmal (normalErief).

Reaksi duka cita akibat kematian hewan
peliharaan dapat diprediksi dari tingkat
kelekatan pemilik pada hewan peliharaan
di masa lampau (degree of past attachment
to the pef), orientasi kelekatan pada hewan
peliharaan {pet attachment orientations),
jangka waktu mernelihara, gender,
lingkungan sosial pemilik dan ketersediaan
dukungan sssial (socra/ support) (Archer
& Winchester, 1994; Brown, Richards,
& Wilson, 1996; Field, Orsini, Gavish, &
Packman, 2009; Gosse & Barnes; 1994;
Kaufmqn & Kaufman, 2006; King & Werner,
2012; Planchon, Templer, Stokes, & Keller,
2AA2; Stallon, 1994; Wrobel & Dye, 2003).
Dalam hasil analisisnya terhadap penelitian
terdahulu terkait kematian hewan peliharaan,
Davis (2011) berkesimpulan bahwa orientasi
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kelekatan pada hewan peliharaan yang
memiliki dimensi kecemasan (anxiety) dan
penghindaran (avoidance) merupakan
prediktor yang lebih dominan dibandingkan
dengan faktor lainnya. Orientasi kelekatan
cemas, dan bukan orientasi kelekatan
menghindar, adalah prediktor reaksi duka
cita yang bersifat pathologis (Field, Orsini,
Gavish, & Packman, 2011; Planchon,
Templer, Stokes, & Keller, 20A4.

Karakter alamiah yang berbeda pada
masing-masing individu mempengaruhi
cara individu tersebut dalam menjalin
hubungan interpersonal, termasuk dengan
hewan peliharaannya (Mikulincer & Shaver,
2007; Zilcha-Mano, dkk, 2011) . Hubungan
interpersonal yang dihasilkan dari hubungan
manusia dan hewan memiliki variasi yang
cukup luas dalam hal kedekatan, kehangatan,
komitmen, keterlibatan emosional, dan
konflik, di mana hubungan tersebut kadang
menjadi sangat spesial dan berbeda dengan
hubungan interpersonal antar sesama
manusia (Green, Mathews, & Foster, 2009).
Bentuk hubungan yang terbangun antara
manusia-hewan adalah hubungan kelekatan
timbal balik (reciprocal attachment) dan
caregiving di mana antara kedua spesies yang
berbeda ini muncul ketergantungan antara
yang satu dengan yang lain dan keduanya
saling memberikan perhatian (Kwong &
Bartholomew,201l). Dalam hal ini, manusia
berperan sebagai caregiver bagi hewan
melalui tanggung jawabnya sebagai pemilik
sekaligus menerima cinta dan kenyamanan
dari hewan peliharaannya, sedangkan hewan
pelihanaan berperan memberikan cinta dan
dukungan pada manusia serta menerima
perhatian dan kasih sayang dari manusia.
Perbedaan resiprokal inilah yang diduga oleh
Zilcha-Mano, dkk, (2011)sebagai faktor yang
mungkin berkontribusi dalam pembentukan
orientasi kelekatan pada hewan peliharaan.

Orientasi kelekatan pada hewan
peliharaan, yang dihasilkan dari perbedaan
karakter alamiah masing-masing individu dan
perbedaan gesiprokal, dinilai cukup berbeda
dengan orientasi kelekatan pada manusia,
akan tetapi keduanya cenderung memiliki
pengaruh yang sama pada reaksi duka cita
(Zilcha-Mano, dkk., 2011; Shaver, 2011).
Pemilik hewan peliharaan yang memiliki
orientasi kelekatan cemas tinggi cenderung

terus aktif bereaksi terhadap kerrffir -,€ ilr'zn

peliharaannya (hyperactivation) dm per, rk

yang memi liki orientasi kelekatan menghrua!'
yang tinggi cenderung menghilangkan rere
emosional dan kognitif dari kematian hewrt
pe I i h a raa n n y a (d e a ctiv ati o n) dan rel atif tidak
tertarik dengan hal tersebut (Zilcha-Mano,
dkk., 2011; Shaver, 2011).

Secara umum kajian mendalam melalui
penelitian ilmiah terkait hubungan manusia-
hewan dalam ranah Psikologi belum
banyak dikembangkan di lndonesia, terlebih
permasalahan duka citayang ditimbulkan oleh
kematian hewan peliharaan. Permasalahan
tersebut masih dianggap tabu dan belum
mendapatkan perhatian khusus. Wrobel dan
Dye (2003) menilai bahwa permasalahan
kernatian hewan peliharaan dapat menjadi
ranah klinis yang cukup potensial untuk
dikembangkan, terlebih jika individu yang
mengalami reaksi duka cita tersebut adalah
individu yang berorientasi kelekatan cemas
dan memiliki tingkat kelekatan yang kuat
pada hewan peliharaan di masa lampau.
Penelitian terkait reaksi duka cita akibat
kematian hewan peliharaan telah banyak
dilakukan di luar lndonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh orientasi kelekatan cemas dan
orientasi kelekatan menghindar terhadap
reaksi duka cita yang dialami oleh pemilik
hewan peliharaan akibat kematian hewan
peliharaannya. Jika pengaruh orientasi
kelekatan terhadap reaksi duka cita akibat
kematian hewan peliharaan pada pemiliknya
diketahui, maka akan diperoleh paparan
pemahaman yang lebih jelas dalam ranah
Psikologi tentang reaksi duka cita akibat
kematian hewan pellharaan, khususnya
yang terjadi di lndonesia. Secara aplikatif,
hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik
hewan peliharaan sebagai pengetahuan
dasar dalam membangun kelekatan dengan
hewan peliharaan yang dimiliki. Jika reaksi
duka cita pathologis sampai dialami oleh
pemilik hewan peliharaan, hasil penelitian
ini akan dapat membantu dikembangkannya
intervensi bagi individu atau kelornpok yang
membutuhkan. Manfaat lain dari penelitian
ini adalah membantu memberikan kontribusi
berupa pemahaman baru pada bidang-
bidang pekerjaan lain yang berkaitan dengan
hewan, misalnya dokter hewan dan petugas
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Tabel 1

Prediktar ftealrsi Duka Cita Pathologis

Tipe factor Faktor Hasil penelitian berdasarkan resiko

Manusia

Hewan

Situasi

Usia

Gender (perempuan)
Tinggal seorang diri
Tidak mempunyai anak
Kurang dukungan social
Tipe hewan

Durasi memelihara
Kedekatan hubungan
Kepemilikan hewan peliharaan
yang lain

Kematian yang tiba-tiba
Euthanasia
Stressor lain

Tidak konsisten-mungkin meningkatkan
resiko bagi remaja dan lanjut usia
Memperkuat resiko
Memperkuat resiko
Memperkuat resiko
Memperkuat resiko
Tidak konsisten-mungkin anjing lebih
meningkatkan resiko
Tidak konsisten
Memperkuat resiko
Tidak konsisten

Tidak konsisten
fiorr konsisten
Memperkuat resiko

kesehatan di rumah sakit khursus hewan.

Duka Cita (Gnef)
Duka cita (SrieD merupakan istilah

yang mengindikasikan reaksi alamiah yang
terjadi pada individu akibat kehilangan (baik
berupa primary losses/acfual /osses maupun
secondanl Iosses/syrn&o/lc /osses), yang
meliputi reaksi flsik, psikologis (emosi dan
kognisi), perilaku, sosial, atau spiritual. Kondisi
objektif individu yang mengalami kehilangan
seseorang atau sesuatu yang berharga
bagi individu tersebut dikenal dengan istilah
bereavement, sedangkan mourning/grief
work adalah respon kehilangan dan duka
cita hingga usaha mengatasinya dan respon
untuk belajar hidup dertgan apa yang telah
terjadi (Corr, Nabe, & Corr, 2009).

Reaksi duka cita dikonsepsikan sebagai
emosi dan sebagai gangguan, konsep reaksi
duka cita sebagai ernosi digunakan saat duka
cita yang dialarni bersifat normal dan reaksi
duka cita sebagai gangguan digunakan saat
duka cita yang dialami bersifat pathologis
(Averill & Nunley, 2005; Middleton, Raphael,
Martinek, & Misso,2005), namun hingga saat
ini belum ada batasan yang jelas tentang
reaksi duka cita yang bersifat normal dan
pathologis (Davis, 2011)" Reaksi duka cita
merupakan reaksi normal yang dialami oleh
individu pasca kehilangan halyang berharga
(Sife, 2006; Shucter & Zisook, 2005). Reaksi

duka cita dapat dialami dan diekspresikan
dalam banyak cara (Worden, 2009). Proses
mengalami dan mengekspresikan duka cita
tersebut dikenal dengan istilah grieving (Corr,
Nabe, & Corr, 2009). Pada dimensi fisik
duka cita dimanifestasikan dalam sensasi
fisik, seperti kekosongan perut, tercekat,
dada terasa sesak, lengan terasa sakit,
oversensitivitas pada suara, nafas menjadi
pendek, lemas, mulut kering, atau kehilangan
kemampuan koordinasi. Pada dimensi
psikologis, duka cita dimanifestasikan
dalam konrponen perasaan, seperti sedih,
marah, cemas, kesepian, tidak berdaya,
kaget, depersonalisasi, atau kangen, dan
komponen kognisi, seperti tidak percaya,
bingung, merasakan kehadiran mereka
yang telah tiada, pengalaman hallucinatory,
atau memirnpikan mereka yang telah tiada.
Sedangkan gangguan makan dan gangguan
tidur, menarik diri, kehilangan ketertarikan
pada hal-hal yang sebelumnya dianggap
menyenangkan, menangis, menghindari hal-
hal yang dapat mengingatkan pada mereka
yang telah tiada, mencari dan memanggil
mereka yang telah tiada adalah bentuk
manifestasi duka cita pada dimensi perilaku
(behavioral). $elain itu, pada dimensi sosial
dan spi ritual reaksi du ka cita d imanifestasikan
pada kesulitan-kesulitan dalam hubungan
sosial atau masalah dalann fungsi organisasi,
dan pencarian makna atau marah kepada
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tuhan (Corr, Nabe, & Corr, 2009; Worden,

20oe).
Corr, Nabe, dan Corr (2009) menghimpun

lima variabel Yang memPengaruhi

bagaimana berkabung dan reaksi duka

citi dialami oleh individu, yaitu keletakan di

masa lampau, cara kehilangan dan kondisi

orang yang berduka saat itu, strategi coping
yang algunakan orang yang berduka, situasi

perliembangan orang yang berduka cita,

dan ketersediaan dukungan bagi orang yang

berduka. Sedangkan faktor penyebab yang

diduga sebagai prediktor reaksi duka cita

pathologis akibat kematian hewan peliharaan

dirangkum oleh Davis (2011) sebagaimana

disajikan di Tabel 1.

Orientasi Kelekatan pada Hewan (Pet At'
tach ment Orientati onsl

Bowlby (1988) berargumen bahwa teori

kelekatan relevan jika digunakan untuk

menjelaskan hubungan-hubungan lain

sepanjang masa hidup sehingga oleh peneliti

lain dikembangkan teori kelekatan pada orang

dewasa (Griffin & Bartholomew, 1994;Hazan
& Shaver, 1987). Fakta menunjukkan bahwa

kelekatan terbentuk pada banyak spesies,

bahkan tidak hanya intraspesies akan tetapi

antar spesies (Kwong & Bartholomeq
2011). Berdasarkan fakta tersebut dan

dengan menggunakan cara berpikir yang

sama, teori kelekatan pada orang de.wasa

digunakan sebagai kerangka berpikir untuk

mengevaluasi hubungan kelekatan yang

terbentuk antara manusia dan hewan

peliharaan (pet attachment) pada penelitian

ini. Teori ini digunakan karena kelekatan
yang terbentuk pada manusia dengan hewan

peliharaan memiliki kesesuaian dengan

kelekatan' yang terbentuk pada orang

dewasa, di mana pada keduanya ditemukan

4 prasyarat hubungan kelekatan, yaitu

proximity maintenance, safe haven, secure
base, dan separation distress (Shaver, 2011;
Zilcha-Mano, dkk, 2011).

Orientasi kelekatan merupakan pola

sistematik -dari pengharapan, kebutuhan,

emosi, dan perilaku yang dihasilkan dari

riwayat kelekatan di masa lampau, biasanya

dimulai dari hubungan dengan orang tua
(Mikulincer & Shaver, 2007; Fraley & Shaver'

2000). Konsep tentang orientasi kelekatan

mengalami perkembangan dari masa ke masa.

Konsepyang pada mulanya berkembang dari

penelitian laboratorium Ainsworth di tahun

1967 dan 1978 untuk menjelaskan pola

sistematis bayi dalam merespon pemisahan

dari dan pertemuan kembali dengan ibunya

yang dirumuskan dalam tiga kategoritipologi
i<elekatan (attachment oryanizatian), yaitu

kelekatan aman (secure), kelekatan cemas

(anxious-ambivalent), dan kelekatan cemas-

menghindar (anxious-avoidant). Hazan dan

Shaver( 1 987) mend uga konseptersebutdapat
diaplikasikan pada proses kelekatan orang

dewasa, hal ini kemudian dikembangkan oleh

Bartholomew dan Horowitz (1991) melalui

tipologi kelekatan pada orang dewasa {adult
a,ttachment pattem) dalam empat ketegori,

yaitu kelekatan aman (secure), kelekatan

tegtas (anxious-ambivalent), kelekatan

cernas-menghindar (anxious-avoidant), dan

kelekatan mbnghindar (dismrssrVe'avoidant'1'

Griffin dan Bartholomew (1994) mengkonsep

ulang tipologi kelekatan pada orang dewasa

tersebut dalanr dua dimensi tnsecure (tidak

aman) yang bersifat orthogonal, yaitu

kelekatan cemas dan kelekatan menghindar'

Kelekatan cemas berhubungan dengan

kecemasan dalam hubungan-hubungan
yang terbentuk dan kelekatan menghindar
Lerhubungan dengan penghindaran dalam

hubungan-hubungan yang terbentuk'

Kelekatan menghindar merupakan dimensi

dimana individu cenderung tidak nyaman

dengan kedekatan (cenderung tidak

mempercayai figur kelekatan), bergantung
pada figur: kelekatan, memiliki dorongan untuk

membuat jarak emosional dengan orang

lain, cender:ung mempercayai diri sendiri

(self-reliance), dan menggunakan strategi

deaktivasi (deactivation) untuk menghadapi

ketidakamanan dan ketidaknyamanan'
Sedangkan kelekatan cemas merupakan

dimensidi mana individu cenderung rnemiliki

dorongan yang kuat akan kedekatan dan

perlindungan, memiliki kecemasan yang

kuat bahwa figur kelekatan tidak akan

ada dan mendukungnYa di waktu Yang
dibutuhkan, mencemaskan nilai dirinya di

hadapan figur kelekatan, dan menggunakan

strategi hiperaktivasi (hyperactivatlon)

r.rntuk menghadapi ketidakamanan dan

ketidaknyamanan (Mikulincer & Shaver,

2007; Shaver & Mikulincer, 2009; Shaver &

Fraley, 200S). Konsep inilah yang kemudian
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dikembangkan oleh para peneliti untuk
mengevaluasi orientasi kelekatan pada

hewan peliharaan (misalnya Field, Orsini,
Gavish, & Packman, 2009; Zilcha-Mlano,
Mikulincer, & Shaver, 20t.2; 2A11; King &
Werner, 2011). Meski orientasi kelekatan
pada hewan peliharaan dan orientasi
kelekatan pada manusia dibangun dengan
konsep dasar yang"sama, orientasi kelekatan
pada hewan peliharaan dinilaicukup berbeda
dengan orientasi kelekatan pada manusia
(Zilcha-Mano, Mikulincer, & Shaver, 2011).

Teori kelekatan (Bowlby, 1982),
yang dipandang sebagai teori Yang
mampu menggambarkan reaksi duka
cita (KinE & Werner, 2A11; Zilcha-Mano,
Mikulincer, & Shaver, zA11), menekankan
pada kecenderungan manusia untuk
nnengembangkan hubungan emosional yang
kuat (attachment bond) dengan seseorang
atau sesuatu yang dianggapnya hernilai
(tigur kelekatan) dan memberikan jalan
untuk mernahami permasalahan psikologis
yang terjadi akibat pemisahan dengan figur
kelekatan (Bowlby, 1980)" Bowlby (1982)
n'renyusun sebuah konsep dimana kelekatan
pada flgur kelekatan akan aktif saat terjadi
pemisahan permaneR (kehilangan) dan
akan diikuti reaksi protes, tanpa hanapan,
dan reorganisasi. Kehilangan merupakan
trigger munculnya reaksi duka cita, duka cita
yang muneul dapat bersifat ekstrem yang
diprediksi akan nnenirnbulkan gangguan
jangka panjang, maupun duka cita yang
berada pada level menengah yang diprediksi
mereka yang berada pada level ini mengalami
reorganisasi yang sehat (Bowlby, 1980).

Bowlby (1980) menyusun teori bahwa
kelekatan masing-masing individu memiliki
cara dan struktur tertentu dalarn bereaksi
terhadap duka cita setelah kehilangan. Bowlby
mengajukan ide bahwa (a) individu yang
memiliki riwayat kelekatan cemas (misalnya
pernah dihadapkan pada caregivers yang
tidak konsisten dan ketidakamanan dalam
kelekatan hubungan) cenderung mencari
sosok yang tdah tiada secara terus-menerus
dan cenderung mengalami reaksi duka cita
yang ekstrem (misalnya tingkat kecenrasan
dan depresi yang cukup tinggi) dan (b)

individu yang rnempunyai riwayat kelekatan
menghindar (misalnya pernah mengalami
penolakan ekspresi ernosi dengan buruk)

cenderung untuk memaksa melupakannya
(misalnya mengekspresikan sedikit distress,
tetap menjalankan tugas sehari-hari, dan
mencari sedikit dukungan sosial) karena
indvidu tersebut menekan duka citanya.
Di mana pada akhir proses tersebut
memungkinkan terjadinya rgaksi fisik dan
psikologis yang bersifat negatif (misalnya
somatisasi).

Terdapat pengaruh antara orientasi
kelekatan cemas dan orientasi kelekatan
menghindar terhadap reaksi duka cita
akibat kematian hewan peliharaan dan yang
memiliki pengaruh lebih besar adalah orintasi
kelekatan cemas.

Metode
Fenelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif dengan jenis penelitian kausal-
prediktif karena peneliti ingin meneliti
pengaruh variabel bebas pada variabel
terikat dari data yang telah dikumpulkan
sekaligus menguji signifi kansinya.

Karakteristik subjek penelitian ini adalah
pemilik hewan peliharaan yang berumur
minimal 18 tahun dan pernah mengalami
kehilangan hewan peliharaannya akibat
kematian maksimal 2 tahun. Rentang waktu
kehilangan maksimal 2 tahun dipilih karena
reaksi duka cita akibat kematian hewan
peliharaan muncul secara fluktuatif dalam
kurun waktu tersebut (Wrobel & Dye, 2003).
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 159
oranE. Hewan peliharaan dalam penelitian
ini yaitu semua jenis hewan peliharaan yang
telah dimiliki minimal selarna 6 bulan. Peneliti
menetapkan usia 18 tahun ke atas karena
konsep dasar pengembangan penelitian ini

didasari oleh konsep kelekatan pada orang
dewasa. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling, yaifr't
pengambilan sampel yang karal(eristiknya
sudah ditentukan dan diketahui terlebih
dahulu berdasarkan ciridan sifat populasinya
(Winarsunu, 2004).

Variabel terikat dalarn penelitian ini

adalah reaksi duka cita. Reaksi duka cita
pada umumnya dimanifestasikan dalarn
dimensi fisik, psikologis, behavioral, sosia{
dan spiritual. Pada reaksi duka cita yang
bersifat fenomenologis, reaksi psikologis
(emosi dan kognisi) merupakan reaksi yarg
paling sering dimunculkan oleh individu yang
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sedang berduka cita. Kemudian oleh Burnett,
Middleton, Raphael, dan Martinek (1997)
reaksi psikologis ini d ikenal sebagai fenomena
inti duka cita ('core' grief experience). Pada
penelitian ini reaksi duka cita yang akan
diuji difokuskan pada fenomena inti duka
cita, yaitu reaksi psikologis yang terdiri
dari dari komponen kognisi dan emosi.
Sehingga reaksi duka cita yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah reaksi psikologis,
meliputi reaksi emosi dan kognisi, yang
muncul akibat kematian hewan peliharaan
yang akan diungkap menggunakan Core
Bereavement ltems (CBI) yang disusun
berdasarkan komponen kognisi (thoughts)
dan reaksi emosi (emotional response).

Skala yang digunakan untuk mengukur
reaksi duka cita tersebut disusun oleh
Burnett, Middleton, Raphael, dan Martinek
(1997) yang pada awalnya digunakan untuk
mengukur fenomena inti duka cita pada
rnanusia, skala tersebut diterjemahkan dan
diadaptasi dengan mengganti "seseorang
yang dicintai" dengan "hewan peliharaan".
Skala ini terdiri dari 17 item yang disusun
berdasarkan dua komponen psikologis
reaksi duka cita, yaitu kognisi (thoughts;
item 1 ,2, 4,7, 8, dan 9), seperti memikirkan
mereka yang telah tiada dan memikirkan
akan bertemu kembali dengan mereka yang
telah tiada, dan reaksi emosi (emotional
responses; item 3, 5, 6, 10, 11 , 12, 13, 14,
15, 16, dan 17), seperti merasa sedih,
cemas, kesepian, dan rindu. Jenis skala
tersebut adalah skala Likert yang memiliki
4 pilihan jawaban, 0 untuk "tidak pernah", 1

untuk 'Jarang", 2 untuk "kadang-kadang", 3
untuk "selalu". ltem berbentuk pertanyaan,
seperti "Apakah Anda merindukan X?" atau
"Apakah Anda memikirkan X?". Skoring
dilakukan dengan menjumlah total nilai tiap
itern. Sernakin tinggitotal nilai maka semakin
tinggi pula reaksi duka cita yang dialami.

Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah orientasi kelekatan cemas (x,) dan
orientasi kelekatan menghindar (xr). Orientasi
kelekatan. cemas adalah gaya kelekatan
yang didasarkan pada kecemasan dalam
hubungan yang dihasilkan dari hubungan
dengan hewan peliharaan dan orientasi
kelekatan menghindar adalah gaya kelekatan
yang didasarkan pada penghindaran dalam

hubungan yang dihasilkan dari hubungan
dengan hewan peliharaan. Keduanya akan
diungkap menggunakan Pet Attachment
Questionnaire @Aq yang mengungkap
komponen orientasi kelekatan eemas dan
orientasi kelekatan menghindar yang disusun
oleh Zilcha-Mano, Mikulincer, dan Shaver
(2011) yang diterjemahkan dan diadaptasi.

Skala Pet Attachment Questionnaire
eAq terdiri dari 26 item, dengan 13 item
yang disusun untuk menggarnbarkan
orientasi kelekatan menghindar (item ganjil)
dan 13 item untuk menggambarkan orientasi
kelekatan cemas (item genap). Skala tersebut
disajikan dengan 7 pilihan jawaban, jawaban
1 (tidak sama sekali) hingga 7 (sangat
banyak). ltem berbentuk pernyataan, seperti

!*Saya lebih memilih untuk terlalu dekat
dengan hewan peliharaan saya" atau "Saya
terkadang mencemaskan tentang apa yang
akan saya lakukan jika terjadi hal buruk pada
hewan peliharaan saya". Skoring dilakukan
dengan menghitung skor total item-item pada
masing-masing subskala, sehingga akan
didapatkan dua skor total. Skor yang lebih
tinggi mencerminkan orientasi kelekatan
cemas atau orientasi kelekatan menghindar
yang lebih tinggi (Zilcha-mano, dkk., 2012).

Validasi instrumen dimulai dari
pengujian face validity, content validity,
dan penghitungan uji daya beda item untuk
mengetahui validitas item.

Penyebaran skala diberikan kepada
subjek penelitian yang sesuai dengan
kriteria penelitian secara personal atau
melalui komunitas pecinta binatang dengan
perekrutan langsung dan melalui internet
message boards untuk pengisian secara
online. Skala online tersebut juga dibuat
menggunakan fools Google Form. Subjek
diberikan dua skala sekatrigus untuk diisi
secara bersamaan. Skala yang terkumpul
baik dari perekrutan langsung maupun
melalui intemet message board sejue'nlah 300
skala, 159 skala layak untuk dianalisa dan
141 lainnya tidak bisa dianalisa karena tidak
diisi sesuai dengan aturan pengisian yang
tercantum pada masing-masing alat ukur.
Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan
dan analisa data dengan menggunakan
software perhitungan statistik, SPSS for
Windows versi 22.00.
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Tabel 2

Deskripsi Subiek
Variabel Frekuensi (%)

N ={59
Jenis kelamin

Usia

Status perkawinart

Tempat tinggal

Jenis peliharaan

Penyebab kematian

Lama memelihara

Jangka kematian

Laki-laki
Perempuan
18 - 27 tahun
28 - 37 tahun
38 - 47 tahun
Kawin
Belun kawin
Sumatera
Jawa
Kalimhntan
Bali
Nusa Tenggara
Sulawesi
Kucing
Anjing
Burung
lkan
Ular
Hamster
Kelinci
Sugar glider
Kura-kura
lguana
Ayam hias
Mursang
Landak mini
Babi hutan
Fenyakit
Kecelakaan
Usia lanjut
Lainnya
< 6 tahun
1-12 Tahun
> 12 tahun
< 2 tahun

73 (45,9 %)
86 (54,1 %)
124 (78 o/o)

28 (17,6 %)
7 (4,4 o/o)

30 (18,9 %)
129 (81,1 o/o)

7 (4,4 o/o)

130 (81,8 %)
13 (8,2%)
6 (3,8 %)
2 (1,3 %)
1 (0,6 %)

74 (46,5 o/o)

14 (8,8 %)
18 (11,3 %)
4 (2,5 o/o)

I (5,7 o/o)

I (5,7 o/o)

11 (6,9 %)
3 (1,9 %)
4 (2,5 o/o)

4 (2,5 o/o)

5 (3,1 %)
2 (1,3 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)

61 (38,4 %)
25 (15,7 o/o)

20 (12,6 o/o)

53 (33,3 %)
142 (89,3 o/o)

15 (9,4 %)
2 (1,3 %)

15e (100%)

Hasil
Deskripsi subjek penelitian disajikan

dalam Tabel 2.
Usia rata-rata subjek dalarn penelitian

ini adalah 24tahun (rentang usia 18 hingga
46 tahun). Berdasarkan Tabel 2, diketahui
bahwa subjek penelitian yang berjenis
kelamin perempLran lebih banyak dari subjek
penelitian yang berjenis kelamin laki-laki.
Subjek penelitian ini didominasi oleh pemilik
hewan peliharaan yang belum menikah
dan tinggal di pulau Jawa. Rata-rata subjek
telah mernelihara hewan peliharaan mereka
selama 2,43 tahun (rentang memelihara
0,5 hingga 15 tahun). Kucing adalah hewan
peliharaan yang paling banyak dimiliki oleh
subjek penelitian dan penyakit menjadi

penyebab utama kematian hewan peliharaan.
Semua subjek dalam penelitian ini mengalami
kematian hewan peliharaannya dalam jangka
waktu kurang dari 2 tahun.

Tingkat orientasi kelekatan cemas dan
orientasi kelekatan menghindar subjek
penelitian disajikan dalam Tabel 3 dan 4.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui
bahwa jumlah subjek penelitian yang
memiliki orientasi kelekatan cemas rendah
lebih banyak dibandlngkan dengan subjek
penelitian yang memiliki orientasi kelekatan
cemas tinggi. Tercatat sebanyak 66,7%
subjek penelitian terkategori memiliki
orientasi kelekatan cemas rendah dan
33,3% lainnya terkategori memiliki orientasi
kelekatan cema$ tinggi.

Tabel 4 menjelaskan bahwa 129 orang
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Tabei 3
Tingkat Orientasi Kelekatan Cemas

51

Rendah
Tinggi
Total

Frekuensi
106 (66,7 %)
53 (33,3 %)
159 (100 %

Tabel 4

lingkat Orientasi Kelekatan Menghindar
Kategori
Rendah
Tinggi
Total

Frekuensi (%

129 (81,1 o/o)

30 (18,9 %)

subjek penelitian (81,1 %) terkategori memiliki
orientasi kelekatan nrenghindar rendah
dan 30 orang sisanya (18,9%) terkategori
memilik! orieniasi kelekatan menghindar
tinggi. Sehingga dapat disimpuikan bahwa
jumlah subjek per:elitian yang memiliki
orientasi kelekatan menghindar rendah lebih
banyak dari subjek penelitian yang memiliki
orientasi [<elekatan menghindar tinggi.

Tingkat reaksi duka cita akibat kematian
hewan peliharaan disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 rnenjelaskan bahwa jumlah pemilik
hewan yang rnengalami reaksi duka cita
akibat kematian hewan peliharaan dengan
kategori rendah lehih banyak dibandingkan
dengan perniiik yang !fiengalami reaksi duka
cita dengarr kategori tinggi.

Ringkasan hasil nalisis regresi ganda
untuk dua predikton disajikan dalam Tlabel 6.

Hasii analisa data menunjukkan bahwa
orientasi keiekatan cemas dan orientasi
kelekatan rnenghindar berkontribusi
memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap reaksi duka eita yang diakibatkan
oleh kem?rtian hewan peliharaan (F =
22,234, p = 0,000). l{amun, pengaruh yang
dikontribusikan oleh orientasi kelekatan
cemas dan orientasi kelekatan menghindar
tersebut kecil (ad1" Rz = 0,213). Sebesar
21,3o/o variasi reaksi duka cita akibat
kematian hewan peliharaan dipengaruhi
oleh variabel orientasi kelekatan cemas dan
orientasi kelekatan menghindar, sedangkan
78,7o/o sisanya dipengaruhi oleh variabel
lain di luar variabel yang digunakan dalam
penelitian ini. Selain itu, hasil analisa data
menunjukkan bahwa variabel bebas yang
memiliki pengaruh lebih besar adalah

159 (100 %

orientasi kelekatan cemas.

Pembahasan
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa

orientasi kelekatan cemas dan orientasi
kelekatan menghindar berkontribusi
memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap reaksi duka cita yang ditimbulkan
oleh kematian hewan peliharaan (F = 22,234,
p = 0,000), namun kontribusi yang diberikan
kecil (adi. ff = 0,213). Variasi reaksi duka
cita akibat kematian hewan peliharaan
dipengaruhi oleh variabel orientasi kelekatan
cemas dan orientasi kelekatan menghindar
sebesar 21,3o/o, sedangkan 78,7o/o sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel
yang digunakan dalam penelitian ini. Secara
umum hasil penelitian ini selaras dengan
penelitian Wijngaards-de-Meij, Stroebe, dan
Schut (2007) yang menunjukkan bahwa
kelekatan cemas dan kelekatan nrenghindar
merupakan prediktor reaksi duka cita pada
manusia, hanya saja kelekatan cenras dan
kelekatan menghindar bukanlah prediktor
utama. Penelitian ini menunjukkan hasilyang
sedikit berbeda dengan hasil penelitian Fieid,
Orsini, Gavish, dan Packman (2009) tentang
peran orientasi kelekatan cemas dan onientasi
kelekatan menghindar sebagai prediktor
utama reaksi duka cita akibat kematian
hewan peliharaan. Kecilnya kontribusi yang
disumbangkan oleh orientasi kelekatan
cemas {an orientasi kelekatan menghindar
dikarenakan adanya faktor-faktor lain
seperti ketersediaan dukungan sosial, cara
kehilangan dan kondisi orang yang berduka
saat itu, dan situasi perkembangan orang
yang berduka cita yang turut mempengaruhi
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Tabel 5
Tingkat Reaksf Duka eitu

Rendah
Tinggi
Total

Frekuensi (%)

93 (58,5 %)
66 (41,5 %)
159 (100 %

Tabel 6
Orientasi Kelekatan eemas dan Orientasi Kelekatan Menghindar terhadap Reaksi Duka
Cita

Koef[siensl lndeks Analisis
22,234
0,000
0,472
0,223
4,213

K

R2

reaksi duka cita akibat kernat[an hewan
peliharaan (Corr, Nabe, & eorn, 2009;
Davis, 2A11; King & Werner, 2011), Dalam
konteks duka c!ta, Wijngaards-de-Mei.i, dkk.
e0A7) menemukan hahrwa kelekatan cemas
memiliki hubungan po*itit dengan tingkat
keparahan reaksi duka cita pada orang tua
yang mengalas'ni kehilangan anaknya akibat
kematian dan hal ini nrodsrasioleh dukungan
sosial dari pasangan. Eukungan sosial yang
tersedia dapat rnernhantu rnen'lhenikan rasa
aman pada individu yamg sedang berduka
dan mencegah indirridu untuk nrenghindari
proses kehilangan. $ementara itu, Davis,
lrwin, Richardson, dan CI'Brien-Malone
(2003) menernukan hahuua ir:dlvidu yang
hewan peliharaanmya mati l<arena eutanasia
dan tidak memiliki $eseorang yang bisa
diajak berbicara tentang peristiwa kehilangan
hewan peliharaan yang telah dialarmi akan
mengakibatkan tingginya level reaksi duka
cita yang muncui.

Pengaruh orientasi keieF<atan eemas
dan orientasi icelekatan menghindar
terhadap reaksi duka cita akibat kematian
hewan peliharaan dapat dijelaskan melaui
teori kehilangan dan kelekatan (/oss and
attachment theory) yang dikembangkan
oleh Bowlby (J982, 1980). Bowtby (1980)
berpendapat bahwa pengalarman kehilangan
yang dialami oleh individu dipengaruhi oleh
sistem kelekatan (attachmenf sysfem) yang
terbentuk melalui interaksi dengan orang lain
sepanjang masa hidupnya" Manusia memiliki
kecenderungan untuk nnengembangkan

hubungan emosional yang kuat (attachment
bond) dengan seseorang atau sesuatu
yang dianggapnya bernilai (figur kelekatan).
Bowlby (1982) menyusun sebuah konsep
di mana hubungan emosional yang kuat
pada figur kelekatan tersebut akan aktif saat
terjadi pemisahan permanen (kehilangan).
Kehilangan rnerupakan trigger munculnya
reaksi duka cita. Pasca kehilangan (terutama
primary /oss), individu akan mengalami
serangkaian reaksi protes, tanpa harapan,
dan reorganisasi. Lebih lanjut, teori yang
diusung oleh Bowlby (1980) tersebut
menekankan bahwa masing-masing individu
dengan kelekatan yang berbeda (orientasi
kelekatan yang berbeda) memiliki cara dan
struktur tertentu dalam bereaksi terhadap
duka cita setelah kehilangan. Sehingga reaksi
duka cita yang dimunculkan akan dipengaruhi
oleh perbedaan orientasi kelekatan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengaruh yang lebih besar disumbangkan
oleh variabel orientasi kelekatan cemas.
Hasil temuan ini selaras dengan hasil
temuan Field, Orsini, Gavish, dan Packman
(2009), serta Planchon, Templer, Stokes,
dan Keller (2002), bahwa orientasi kelekatan
cemas adalah prediktor reaksi duka cita.
lndividu yang memiliki riwayat kelekatan
cemas (misalnya pernah dihadapkan
pada caregivers yang tidak konsisten dan
ketidakamanan dalam kelekatan hubungan)
akan cenderung rnencari sosok yang telah
tiada secara terus-menerus dan cenderung
mengalami reaksi duka cita yang tinggi
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(Bowlby, 1980). Strategi hyperactivation
merupakan istilah yang digunakan oleh
Shaver dan Mikulincer (2009) untuk
menjelaskan kecenderungan reaksi duka
cita yang berlebih akibat kematian manusia.
Zilcha-Mano, dkk. (2012) menggunakan
istilah tersebut untuk menjelaskan reaksi
emosi dan kognisi berlebih akibat kehilangan
hewan peliharaan. Strategi hyperactivation
merupakan strategi yang digunakan oleh
individu yang memiliki orientasi kelekatan
cemas untuk mengatasi ketidakamanan
dan ketidaknyamanan dengan cara mencari
sosok yang telah tiada secara terus-menerus
dan mengikat diri dengan hal-hal yang
berkaitan dengan hewan peliharaannya
yang telah tiada. Sehingga pemilik hewan
peliharaan yang memiliki orientasi kelekatan
cemas tinggi cenderung terus aktif bereaksi
terhadap kematian hewan peliharaannya
dan penggunaan strategi hyperactivation
ini akan rnernberikan pengaruh positif pada
munculnya reaksi duka cita.

Orientasi kelekatan menghindar
berpengaruh terhadap reaksi duka cita yang
diakibatkan oleh kematian hewan peliharaan,
hanya saja pengaruhnya lebih kecil jika
dibandingkan dengan orientasi kelekatan
cemas. Hasil ponelitian tersebut berlawanan
dengan hasil penelitian Field, dkk. (2009)
dan Planchon, dkk. (2002) yang menemukan
bahwa orientasi kelekatan rnenghindar
bukanlah prediktor reaksi duka cita akibat
kematian hewan peliharaan. Akan tetapi hasil
penelitian ini selaras dengan hasil penelitian
Weyment, Heidi, dan Vierthaler (2002) yang
membuktikan bahwa kelekatan rnenghindar
rnemiliki pengaruh terhadap reaksi duka cita
akibat kematian manusia.

Bowlby (1980) dalam bukunya yang
berjudul Attachment and Loss: Vol. 3.
Sadness an d Depression menielaskan bahwa
individu yang mempunyai riwayat kelekatan
menghindar (misalnya pernah mengalami
penolakan ekspresi emosi dengan buruk)
cenderung untuk rnemaksa melupakannya
(misalnya rgengekspresikan sedikit distress,
tetap menjalankan tugas sehari-hari, dan
mencari sedikit dukungan sosial) karena
indvidu tersebut menekan duka citanya.
Kecenderu ngan tersebut merupakan strategi
yang digunakan oleh individu yang memiliki
kelekatan menghindar untuk mengatasi

ketidakamanan dan ketidaknyamanan akibat
pemisahan dengan figur kelekatan yang
dikenal dengan istilah stnategi deadivation
(Shaver & Mikulincer, 2009). lndividu derqan
orientasi orientasi kelekatan menghindar
menggunakan strategi deactivation dalam
bereaksi terhadap kematian hewan
peliharaannya, sehingga pemilik cenderung
menghilangkan reaksiduka cita yang muncul
akibat kematian hewan peliharaannya dan
relatif tidaktertarik dengan hal tersebut. Dalam
hal ini penggunaan strategi deaQtivation akan
berpengaruh negatif terhadap reaksi duka
cita,

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
perbedaan intesitas reaksi duka cita yang
dialami oleh subjek penelitian yang berjenis
lGlamin laki-laki dan perempuan. lntensitas
reaksi duka cita yang dialami oleh subjek
penelitian yang berjenis kelamin perempuan
lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas
reaksi duka cita yang dialami oleh subjek
penelitian yang berjenis kelamin laki-laki.
Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh
Davis, dkk. (2003), Gosse dan Barnes
(1994), McCutcheon dan Fleming (2001),
serta Planchon dan Templer (1996).

Gender merupakan salah satu prediKor
reaksi duka. cita, meski demikian hingga
kini masih belum didapatkan kesimpulan
yang jelas apakah kecenderungan intensitas
reaksi duka cita yang dialami oleh pemilik
peliharaan yang berjenis kelamin perempuan
disebabkan oleh fakta bahwa perempuan
menghabiskan waktunya untuk berbicara
dengan peliharaannya lebih banyak
dibandingkan laki-laki (Fallani, Prato-Previde,
& Valsecchi, 2006) sehingga memungkinkan
pembentukan sistem kelekatan yang
mengarah pada terbentuknya kelekatan
yang bersifat lnsecure (Davis, 2011) atau
kecenderungan mereka secara umum terkait
emosi (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 19gg).
Hasil penelitian pendukung lainnya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Herzog QA07)
yang berkesimpulan bahwa perempuan lebih
memiliki kelekatan dengan hewan peliharaan
meski perbedaan jenis kelamin tidak
menunjukkan taraf signifikansi yang baik
dalam hal kelekatan pada hewan peliharaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa subjek penelitian lebih banyak yang
mengalami reaksi duka cita tingkat rendah.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi
duka cita akibat kematian hewan peliharaan
yang dialami adalah reaksi yang tergolong
normal (aman). Fiasil penelitian ini mampu
membuktikan kembali penelitian-penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Kawabata dan Maezawa (2011), Kimura,
Kwong dan Bartholomew (2011), King dan
Werner (2012), Luiz Adrian, dkk. (2009),
serta Wrobel dan Dye (2003).

Pengambilan data reaksi duka cita dalam
penelitian ini adalah pada rentang . waktu
antara 0 hingga 2 tahun pasca kernatian
hewan peliharaan. Jika pengambilan
data dilakukan dengan rentang yang
lebih sempit, misalnya 0 hingga 1 bulan
pasca kematian hewan peliharaan, akan
memungkinkan didapatkannya data yang
berbeda. Keterbatasan inliah yang mungkin
turut mempengaruhi hasil yang didapatkan.
Keterbatasan lain penelitian ini adalah data
yang tidak terdistribusi dengan baik pada
data demografis subjek penelitian, sehingga
tidak semua data tersebut dapat dianalisis
perbedaannya terhadap reaksi duka cita.

Kesirnpulan dan $aran
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik
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