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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Loss (kehilangan) 

a. Pengertian Loss 

Loss adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat 

dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, 

baik sebagian atau keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup 

sehingga terjadi perasaan kehilangan (Hidayat, 2012). Loss adalah suatu 

keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, 

kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan (Iyus 

Yosep, 179). Loss merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap 

individu dalam rentang kehidupannya. Sejak lahir individu sudah 

mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali 

walaupun dalam bentuk yang berbeda. 

Dapat diambil kesimpulan dari definsi-definisi di atas bahwa Loss 

adalah sebuah perasaan pada diri individu yang diakibatkan dari peristiwa 

menjadi tidak adanya suatu hal baik orang atau apapun yang sebelumnya 

ada. Peristiwa tersebut bisa berupa kematian, perceraian, kecelakaan, 

bencana alam, PHK, dan lain lain. Kehilangan akibat kematian merupakan 

kehilangan yang paling berat dan sulit diterima, seperti yang diungkapkan 

oleh suntrock (2004) kehilangan dapat datang dalam kehidupan dengan 

berbagai bentuknya seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, matinya 

binatang peliharaan, tetapi tidak ada kehilangan yang lebih besar selain 

kematian seseorang yang dicintai dan disayangi seperti orang tua, saudara 

kandung, pasangan hidup, sanak saudara atau teman. 

b. Jenis-jenis loss 

Menurur Hidayat (2012) terdapat beberapa jenis kehilangan yakni 

sebagai berikut. 

1. Kehilangan objek eksternal, misalnya kecurian atau kehancuran 

akibat bencana alam. 
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2. Kehilangan lingkungan yang dikenal misalnya berpindah rumah, 

dirawat di rumah sakit, atau berpindah pekerjaan. 

3. Kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti misalnya 

pekerjaan, anggota keluarga, dan teman dekat. 

4. Kehilangan suatu aspek diri misalnya anggota tubuh dan fungsi 

psikologis atau fisik. 

5. Kehilangan hidup misalnya kematian anggota keluarga di rumah 

dan diri sendiri. 

c. Sifat kehilangan 

1. Tiba-tiba (tidak dapat diramalkan) 

Kehilangan secara tiba-tiba dan tidak diharapkan dapat mengarah 

pada pemulihan dukacita yang lambat. Kematian karena tindak 

kekerasan, bunuh diri, pembunuhan atau pelalaian diri akan sulit 

diterima. 

2. Berangsur-angsur (dapat Diramalkan) 

Penyakit yang sangat menyulitkan, berkepanjangan, dan 

menyebabkan yang ditinggalkan mengalami keletihan emosional 

(Rando : 1984). 

d. Tipe kehilangan 

1. Actual Loss  

Kehilangan yang dapat dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain, 

sama dengan individu yang mengalami kehilangan. Contoh : 

kehilangan anggota badan, uang, pekerjaan, anggota keluarga. 

2. Perceived Loss (Psikologis)  

Kehilangan Sesuatu yang dirasakan oleh individu  bersangkutan 

namun tidak dapat dirasakan/dilihat oleh orang lain. Contoh : 

Kehilangan masa remaja, lingkungan yang berharga. 

3. Anticipatory Loss  

Perasaan kehilangan terjadi sebelum kehilangan terjadi. Individu 

memperlihatkan perilaku kehilangan dan berduka untuk suatu 
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kehilangan yang akan berlangsung. Sering terjadi pada keluarga 

dengan klien (anggota) menderita sakit terminal. 

e. Kategori kehilangan 

1. Kehilangan objek eksternal 

Kehilangan benda eksternal mencakup segala kepemilikan 

yang telah menjadi usang berpindah tempat, dicuri, atau rusak karena 

bencana alam. Kedalaman berduka yang dirasakan seseorang terhadap 

benda yang hilang bergantung pada nilai yang dimiliki orang tersebut 

terhadap nilai yang dimilikinya, dan kegunaan dari benda tersebut. 

2. Kehilangan lingkungan yang telah dikenal  

Kehilangan yang berkaitan dengan perpisahan dari lingkungan 

yang telah dikenal mencakup lingkungan yang telah dikenal. Selama 

periode tertentu  atau kepindahan secara permanen. Contohnya pindah 

ke kota baru atau perawatan di rumah sakit.  

3. Kehilangan orang terdekat 

Orang terdekat mencakup orangtua,  pasangan, anak-anak, 

saudara sekandung, guru, teman, tetangga, dan rekan kerja. Artis atau 

atlet terkenal mungkin menjadi orang terdekat bagi orang muda. Riset 

membuktikan bahwa banyak orang menganggap hewan peliharaan 

sebagai orang terdekat. Kehilangan dapat terjadi akibat perpisahan 

atau kematian. 

4. Kehilangan aspek diri 

Kehilangan aspek dalam diri dapat mencakup bagian tubuh, 

fungsi fisiologis, atau psikologis. Orang tersebut tidak hanya 

mengalami kedukaan akibat kehilangan tetapi juga dapat mengalami 

perubahan permanen dalam citra tubuh dan konsep diri. 

5. Kehilangan hidup 

Kehilangan dirasakan oleh orang yang menghadapi detik-detik 

dimana orang tersebut akan meninggal. 
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f. Tahapan proses kehilangan 

Menurut Kubler-Ross dalam Potter dan Perry (2005), respon 

berduka seseorang terhadap kehilangan dapat melalui tahap-tahap seperti 

pengingkaran, marah, tawar-menawar, depresi dan penerimaan. 

1. Pengingkaran  

Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah 

shok, tidak percaya atau mengingkari kenyataan bahwa kehidupan itu 

memang benar terjadi, dengan mengatakan “Tidak, saya tidak percaya 

itu terjadi” atau “itu tidak mungkin terjadi”. Bagi individu atau 

keluarga yang didiagnosa dengan penyakit terminal, akan terus 

mencari informasi tambahan. 

Reaksi fisik yang terjadi pada fase ini adalah : letih, lemah, 

pucat, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, 

gelisah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi ini dapat berakhir 

dalam beberapa menit atau beberapa tahun. 

2. Fase Marah 

Fase ini dimulai dengan timbulnya suatu kesadaran akan 

kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan rasa marah 

yang meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang lain atau 

pada dirinya sendiri. Tidak jarang ia menunjukkan perilaku agresif, 

berbicara kasar, menolak pengobatan, menuduh dokter-perawat yang 

tidak becus. Respon fisik yang sering terjadi antara lain muka merah, 

nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal. 

3. Fase Tawar-menawar 

Individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara 

intensif, maka ia akan maju ke fase tawar-menawar dengan memohon 

kemurahan pada Tuhan. Respon ini sering dinyatakan dengan kata-

kata “ kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan sering 

berdoa”. Apabila proses ini oleh keluarga maka pernyataan yang 

sering keluar adalah “ kalau saja yang sakit, bukan anak saya”. 

4. Fase Depresi 
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Individu pada fase ini sering menunjukkan sikap menarik 

diri, kadang sebagai klien sangat penurut, tidak mau bicara, 

menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga, ada keinginan 

bunuh diri, dan sebagainya. Gejala fisik yang ditunjukkan antara 

lain : menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido manurun. 

5. Fase Penerimaan 

Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan 

kehilangan. Pikiran yang selalu berpusat kepada obyek atau orang 

yang hilang akan mulai berkurang atau hilang. Individu telah 

menerima kehilangan yang dialaminya. Gambaran tentang obyek 

atau orang yang hilang mulai dilepaskan dan secara bertahap 

perhatiannya akan beralih kepada obyek yang baru. Fase ini 

biasanya dinyatakan dengan “saya betul-betul kehilangan baju 

saya tapi baju yang ini tampak manis” atau  “apa yang dapat saya 

lakukan agar cepat sembuh”. 

Apabila individu dapat memulai fase ini dan menerima dengan 

perasaan damai, maka dia akan mengakhiri proses berduka serta mengatasi 

perasaan kehilangannya dengan tuntas. Tetapi bila tidak dapat menerima 

fase ini maka ia akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi 

perasaan kehilangan selanjutnya. 

B. Grief (Berduka) 

a. Pengertian Grief (Berduka) 

Dalam Hidayat (2012), grieving (berduka) adalah reaksi emosional 

dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan baik karena 

perpisahan, perceraian maupun kematian. Sedangkan istilah bereavement 

adalah keadaan berduka yang ditunjukan selama individu melewati rekasi 

atau masa berkabung (mourning). Berikut ini beberapa jenis berduka 

menurut Hidayat (2012) : 

1. Berduka normal, terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang 

normal terhadap kehilangan. Misalnya, kesedihan, kemarahan, 

menangis, kesepian, dan menarik diri dari aktivitas untuk sementara. 
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2. Berduka antisipatif, yaitu proses „melepaskan diri‟ yang muncul 

sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi. 

Misalnya, ketika menerima diagnosis terminal, seseorang akan 

memulai proses perpisahan dan menyelesaikan berbagai urusan di 

dunia sebelum ajalnya tiba. 

3. Berduka yang rumit, dialami oleh seseorang yang sulit untuk maju ke 

tahap berikutnya, yaitu tahap kedukaan normal. Masa berkabung 

seolah-olah tidak kunjung berakhir dan dapat mengancam hubungan 

orang yang bersangkutan dengan orang lain. 

4. Berduka tertutup, yaitu kedukaan akibat kehilangan yang tidak dapat 

diakui secara terbuka. Contohnya, kehilangan pasangan karena AIDS, 

anak yang mengalami kematian orang tua tiri, atau ibu yang 

kehilangan anaknya di kandungan atau ketika bersalin. 

b. Phatological Grief 

Grief sebenarnya bukan merupakan penyakit namun efek dari grief 

yang begitu dalam dapat menyebabkan suatu penyakit tertentu, jika grief 

terus berlangsung seolah masa berkabung tidak kunjung usai, individu 

dapat mengalami akibat yang lebih serius dalam jangka waktu yang lama. 

Menurut Atwater dalam lifina (2004) semakin lama penyesuaian grief 

tertunda, semakin parah sintom yang dialami. Beberapa jenis phatological 

grief yang dikemukakan adalah: 

1. Delayed grief: merupakan periode grief yang tertunda, dengan periode 

penundaan yang bervariasi antara berminggu-minggu sampai 

bertahun-tahun. Grief dapat dinyatakan tertunda jika kemunculannya 

membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu setelah peristiwa kematian 

2. Absent grief: ditunjukan dengan tidak muncul atau tidak adanya 

ekspresi grief yang umum, pengingkaran (denial) perasaan terhadap 

kehilangan, tidak ada tanda-tanda fisik dari grieving dan bersikap 

seolah-olah tidak ada apapun yang terjadai. Hal ini dapat disebabkan 

oleh hubungan yang tidak disertai kedekatan (attachment) dalam 

kualitas yang mendalam. 
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3. Chronic grief: merupakan periode grief yang berkepanjangan, tidak 

berakhir dan tidak menunjukan perubahan, disertai dengan 

depresi,rasa bersalah, dan menyalahkan diri sendiri, ditandai dengan 

kesedihan, menarik diri, preukupasi berkepanjangan terhadap orang 

yang sudah meninggal serta disstres yang berkepanjangan dan tidak 

berkesudahan, selama bertahun-tahun orang yang ditinggalkan 

menunjukan grief yang intentens dan berkepanjangan seolah-olah 

grief yang ia alami baru saja terjadi. Hal ini sering terjadi disebabkan 

bentuk hubungan yang memiliki kelekatan (clinging) dan 

ketergantungan (dependent). Chronic grief merupakan pola yang 

umum ditemui pada wanita yang mengalami kematian anak usia 

remaja karena kematian mendadak dan tidak diperkirakan 

sebelumnya. 

4. Inhibited grief: digambarkan sebagai orang yang ditinggalkan tidak 

mampu untuk sepenuhnya membicarakan, menyadari, dan 

mengekspresikan kehilangan yang dialami, atau berupa respon grief 

yang terbatas atau partial. Inhibited grief dapat merupakan suatu 

kontinum dari absent grief yang munculnya disorsi seperti kemarahan 

atau rasa salah yang berlebihan dengan tidak adanya prilaku grieving 

lainnya yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya sejarah 

depensi atau ambivalensi dalam hubungan dengan orang yang telah 

meninggal sehingga memunculkan sindrom seperti conflicated grief 

atau clinging grief. 

5. Unresolved grief: dapat diekspresikan dalam beberapa bentuk, dari 

keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan hingga keluhan psikologis. 

Hal tersebut berhubungan dengan kehilangan yang dialami individu 

tersebut. Orang yang ditinggalkan mengalami kesulitan bertoleransi 

dengan hal-hal yang menyakitkan atau tidak adanya kekuatan dalam 

diri untuk melalui periode tersebut dan menghadapi grief yang 

dialami. Pada beberapa kasus, grief yang tidak terselesaikan 

dimunculkan lebih tersamar.  
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c. Fase Berduka 

Proses grieving dilalui dalam beberapa tahapan. Turner and Helms 

dalam lifina (2004) merinci tentang tahapan grief, yakni sebagai berikut: 

1. Denial dari kehilangan yang dialami 

2. Menyadari (realization) kehilangan yang dialami 

3. Timbulnya perasaan ditinggalkan, kehawatiran dan kegelisahan 

4. Keputusasaan, menangis, physical numbness, mental confussion, 

kebimbingan dan keragu-raguan. 

5. Resstlessnes (yang muncul dari kecemasan), keresahan, kegelisahan, 

dan imsonia, hilang nafsu makan, lekas marah, menurunnya kontrol 

diri dan wandering mind. 

6. Keadaan merana (pinning) berupa sakit fisik, dan penderitaan atas 

grief yang dialami juga usaha mencari benda-benda sebagai kenang-

kenangan yang mengingatkan pada orang yang meninggal 

7. Kemarahan 

8. Rasa bersalah 

9. Rasa kehilangan atas dirinya sendiri atau merasakan kekosongan 

secara menyeluruh 

10. Longing, berupa kerinduan dan rasa sakit atas kesepian atau 

kehampaan yang tidak hilang, bahkan saat bersama dengan orang lain 

11. Identifikasi dengan orang yang telah meninggal dengan meniru 

beberapa traits, attitudes, atau mannerism dari orang yang telah 

meninggal 

12. Depresi yang amat dalam, kadangkala disertai keinginan untuk mati 

13. Pemunculan aspek patologis, seperti minor aches dan penyakit ringan 

dan ditandai dengan kecenderungan terhadap hypochondria, reaksi 

yang umumnya muncul ialah “siapa yang akan menjaga dan 

memperhatikan saya sekarang?” 

Tokoh lain yang membahas tahapan grief yaitu Glick, dkk 

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

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. 

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, namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa proses grief yang dialami seseorang tidak mengikuti garis lurus 

pola tersebut (Papalia, dkk 2008: 960). 

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 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 
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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, orang-orang  tidak  selalu  dapat  

meredakan  duka  mereka  dan  menerima. 

d. Faktor penyebab grief 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan grief (Aiken, 1994: 164) 

yaitu: 

a. 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. 

b. Kepribadian, usia, 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. 

c. 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.  

Mereka yang  mengalami kematian orang  yang 

disayangi tentunya membutuhkan waktu untuk dapat melewati 
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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. 

C. Kecerdasan Emosi 

a. Pengertian kecerdasan emosi 

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dicetuskan oleh Salovey 

dan Mayer pada tahun 1990 (Goleman, 2005) yaitu sebagai kemampuan 

dalam memantau perasaan dan mengenali perasaan sendiri dan orang lain, 

serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan 

tindakan seseorang. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan untuk 

mengungkapkan perasaan, suatu kesadaran dan pemahaman tentang emosi, 

dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya (Alder, 2001). 

Menurut Goleman (1997), emosi merupakan suatu perasaan dan 

pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lebih lanjut Goleman 

berpendapat, bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang 

dalam rangka memotivasi diri sendiri serta kemampuan seseorang untuk 

bertahan dalam menghadapi frustrasi dan mengendalikan dorongan hati 

serta tidak melebih-lebihkan kesenangan. Kemampuan seseorang untuk 

bisa mengatur suasana hati dan menjaga beban agar tidak stress.  

Jadi, berdasarkan pendapat Goleman tentang kecerdasan emosi, 

dapat diartikan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang 

dalam rangka mengendalikan segala perasaannya dalam menghadapi 

segala permasalahan yang menimpa dirinya. Orang yang mempunyai 

kecerdasan emosi yang tinggi adalah orang yang mampu mengatur 
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emosinya dengan baik ketika dia mempunyai ataupun menghadapi segala 

masalah, seberat apapun masalah itu. 

Patton (2000) memberikan definisi kecerdasan emosi secara 

sederhana, bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk 

menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun 

hubungan produktif dan meraih keberhasilan. Salovey dan Mayer 

(Shapiro,1997) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai himpunan 

bagian dan kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau 

perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain , 

memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk 

membimbing pikiran dan tindakan. Salovay dan Mayer (Shapiro, 1997) 

juga mengungkapkan dalam kecerdasan emosi terdapat kualitas emosional 

yaitu: empati, mengungkapkan dan memahami, kemandirian, kemampuan 

menyesuaikan diri, diskusi, kemampuan memecahkan masalah antar 

pribadi, ketekunan keramahan dan sikap hormat. 

b. Komponen-komponen kecerdasan emosi 

Salah satu ahli yang mengklasifikasikan kecerdasan emosional ke 

dalam wilayah-wilayahnya adalah Salovey (dalam Goleman, 1997). Dalam 

hal ini membagi wilayah kecerdasan emosional menjadi lima komponen 

atau wilayah. Wilayah-wilayah tersebut adalah:  

1. Kesadaran diri. Adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam rangka mengenali perasaannya sendiri pada waktu 

perasaan itu terjadi, dan juga kemampuan seseorang untuk mengetahui 

diri sendirinya secara keseluruhan, baik segala potensi yang 

dimiliknya ataupun atas segala yang ia inginkan. Kesadaran diri ini 

akan muncul pada seseorang pada saat orang itu merasakan sesuatu, 

dan kesadaran diri akan digunakan oleh orang itu sebagai panduan 

untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang timbul tadi, 

dengan melihat segala kemampuan dan kepercayaan dirinya yang ia 

miliki. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran diri ini adalah dengan 

memberi perhatian yang terus menerus terhadap perasaan, dimana 
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pikiran selalu mengamati, mengidentifikasi dan menandai emosi yang 

muncul. 

2. Penguasaan/pengaturan diri adalah kemampuan seseorang dalam 

rangka menguasai dan mengelola atas segala kondisi yang timbul pada 

dirinya, baik itu impuls, sumberdaya diri ataupun perasaan. Kalau 

orang itu dapat mengelola segala kondisi dirinya (emosinya) dengan 

baik, maka diharapkan akan berdampak positif pada pelaksanaan 

tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan 

sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari 

tekanan emosi. 

3. Memotivasi diri sendiri. Adalah kemampuan untuk mengarahkan dan 

menata emosi dan segala hasrat yang paling dalam, supaya emosi dan 

hasrat yang timbul itu dapat dituntun dan dibantu dalam pengambilan 

inisiatif dan bertindak secara efektif, serta untuk bertahan menghadapi 

kegagalan dan frustrasi. 

4. Empati. Adalah kemampuan seseorang dalam memahami emosi 

ataupun kemampuan seseorang dalam memahami dan ikut merasakan 

terhadap apa yang sedang dialami oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif orang lain dan menumbuhkan hubungan saling percaya 

serta mampu menyelaraskan diri dan bergaul dengan orang lain yang 

sangat kompleks perbedaannya dan dengan berbagai karakter yang 

kompleks pula. 

5. Ketrampilan sosial. Adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk mengelola dan menangani emosinya dengan baik ketika dia 

berhubungan dengan orang lain, kemampuan mengamati dan 

mencermati situasi dan jaringan sosial, kemampuan untuk berinteraksi 

pada situasi sosial dengan lancar dan kemampuan untuk menggunakan 

ketrampilan- ketrampilan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan 

memimpin dalam situasi sosial. Dapat dikatakan pula bahwa 

ketrampilan sosial adalah seni dalam membina dan menciptakan 
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hubungan sosial, yang didalamnya adalah merupakan kepintaran 

dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain.  

Goleman (1997) lebih lanjut mengatakan, bahwa kemampuan 

seseorang dalam mengimplementasikan wilayah-wilayah kecerdasan 

emosi itu, antara orang yang satu dengan yang lainnya akan sangat 

berlainan. Namun kekurangan-kekurangan ketrampilan emosional tersebut 

dapat diperbaiki yang setinggi-tingginya, dimana masing-masing wilayah 

akan menampilkan respon dan kebiasaan yang berlainan. 

D. Peran Penting Kecerdasan Emosi Terhadap Loss and Grief 

Kehidupan individu tidak akan pernah lepas atau terhindar dari 

berbagai macam permasalahan dan ujian yang silih berganti menekan kondisi 

dirinya, tidak terkecuali kondisi psikologis, salah satu bentuk permsalahan 

tersebut adalah peristiwa kehilangan (loss). Kehilangan (Loss) di definisikan 

sebagai suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu 

ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian atau 

keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup sehingga terjadi perasaan 

kehilangan (Hidayat, 2012). Kehilangan adalah suatu keadaan Individu 

berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, 

baik terjadi sebagian atau keseluruhan (Iyus Yosep, 2009:179) 

Menurur Hidayat (2012) terdapat beberapa jenis kehilangan yakni 

sebagai berikut. 

a. Kehilangan objek eksternal, misalnya kecurian atau kehancuran akibat 

bencana alam. 

b. Kehilangan lingkungan yang dikenal misalnya berpindah rumah, 

dirawat di rumah sakit, atau berpindah pekerjaan. 

c. Kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti misalnya pekerjaan, 

anggota keluarga, dan teman dekat. 

d. Kehilangan suatu aspek diri misalnya anggota tubuh dan fungsi 

psikologis atau fisik. 

e. Kehilangan hidup misalnya kematian anggota keluarga di rumah dan 

diri sendiri. 
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Kehilangan orang terdekat akibat kematian merupakan peristiwa 

kehilangan yang paling mengguncang kondisi psikologis individu terutama 

aspek emosionalnya, hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh 

Suntrock (2002) bahwa kehilangan dapat datang dalam kehidupan dengan 

berbagai bentuknya seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, matinya 

binatang peliharaan, tetapi tidak ada kehilangan yang lebih besar selain 

kematian seseorang yang dicintai dan disayangi seperti orang tua, saudara 

kandung, pasangan hidup, sanak saudara atau teman. Individu yang 

mengalami peristiwa kehilangan orang terdekat akibat kematian diharapkan 

bisa melewati fase-fase kehilangan, Kubler Ross dalam Iyus Yosep (2014) 

menyatakan bahwa fase kehilangan adalah meliputi: pengingkaran (denial), 

marah (anger), tawar-menawar (bergaining), depresi (depression), dan 

penerimaan (acceptance). 

Peristiwa kehilangan selalu diiringi dengan respon emosional, 

respon emosional inilah yang menentukan apakah individu bisa melewati 

peristiwa kehilangan atau tidak, jika individu dapat mengontrol dan 

mengendalikan respon emosi tersebut maka fase-fase dari kehilangan akan 

terselesaikan, namun jika tidak maka individu akan terhenti pada fase 

tertentu sehingga akan menimbulkan ganguan-gangguan seperti depresi, 

stres, susah tidur,kurang fokus, putus asa, sakit pada kepala, menutup diri, 

dan lain sebagainya yang dapat mengganggu perkembangan serta aktifitas 

individu di masa mendatang. 

Respon emosi atas peristiwa kehilang disebut berduka (grief). 

Dalam Hidayat (2012), grieving (berduka) adalah reaksi emosional dari 

kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan baik karena 

perpisahan, perceraian maupun kematian. Sedangkan istilah bereavement 

adalah keadaan berduka yang ditunjukan selama individu melewati reaksi 

atau masa berkabung (mourning). Perasaan duka (respon emosional 

individu atas kehilangan yang dialami) mencakup seluruh emosi alamiah 

manusia yang mengiringi kehilangan (Astuti,2005) 
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rentang respon 

kehilangan, dalam Hidayat (2012) salah satu faktor tersebut adalah struktur 

kepribadian. Individu dengan struktur kepribadian baik akan dapat melalui 

rentang respon kehilangan dengan baik pula. Salah satu struktur 

kepribadian yang paling mendasar yang dianggap akan berperan penting 

pada diri individu yang mengalami peristiwa kehilangan adalah kecerdasan 

emosi. 

Kecerdasan emosi adalah “himpunan bagian dari kecerdasan sosial 

yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan 

kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan 

informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan.” (Shapiro, 1998:8). 

Menurut Goleman (2002 : 512), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage our 

emotional life with intelligence); menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its expression) 

melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, 

empati dan keterampilan sosial. 

Salovey dalam Goleman (2002) menempatkan kecerdasan pribadi 

Gadner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang 

dicetuskannya dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima 

kemampuan utama, yaitu: 1. Mengenali emosi diri, 2. Mengelola emosi, 3. 

Memotivasi diri sendiri. 4. Mengenali emosi orang lain, 5. Membina 

hubungan. 

 


