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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa transisi atau 

peralihan dari kehidupan kanak-kanak menuju kehidupan orang dewasa, hal ini 

ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang pesat baik dari segi fisik 

maupun psikis (Monks, Knoers, & Haditono, 1999). Selain itu, remaja juga 

memiliki emosi yang meningkat, masih mencari identitas diri, konformitas yang 

tinggi pada kelompok, dan belum terbentuknya konsep diri yang utuh (Meihati, 

Sukarti, Nu’man, & Thobagus, 2009) yang dapat berpengaruh pada penyesuaian 

diri di lingkungan sosialnya. 

Kesulitan remaja dalam menyesuaikan diri ini terjadi akibat adanya masa 

transisi atau peralihan pada remaja, serta perubahan yang terus menerus baik 

lingkungan sosial maupun fisik, sehingga remaja dapat mengalami berbagai 

konflik baik di dalam diri sendiri, lingkungan, keluarga, teman maupun 

lingkungan sosialnya. Selanjutnya akan muncul perasaan bingung, tidak menentu, 

putus asa, cemas, teralienasi, depresi, kacau, mudah terombang-ambing dan tidak 

mempunyai pegangan. Akibatnya remaja tidak tahu pasti masa depannya, 

mengalami keraguan dan akhirnya frustrasi dan tidak percaya diri. Hal tersebut 

termanifestasi dalam bentuk-bentuk kenakalan remaja seperti minum-minuman 

beralkohol, penyalahgunaan narkotika, mencuri, memperkosa bahkan sampai 

kriminal serius (Schultz, 1991). 
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Hal ini sesuai pernyataan Frankl (dalam Andaritidya & Mulyati, 2007) 

bahwa fenomena alkoholisme, kenakalan remaja, keinginan untuk berkuasa, 

keinginan yang berlebihan terhadap uang, keinginan untuk bersenang-senang, 

bahkan perilaku seks yang tidak sehat merupakan bentuk kompensasi individu 

atas kevakuman eksistensi, begitupula dengan kasus bunuh diri. Bila kevakuman 

eksistensi ini berkelanjutan dapat membuat individu kehilangan minat dan 

inisiatif, serta merasa hidup ini tidak ada artinya (Bastaman, 1996). 

Berbeda dengan Jahja (2011) mengatakan bahwa masa remaja merupakan 

bagian kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan 

merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa 

dewasa yang sehat. Begitupula dengan Mukhlis dkk (2014) menyatakan bahwa 

berbagai penelitian yang dilakukan dari segala penjuru dunia memperlihatkan 

bahwa ¾ remaja di dunia memiliki image diri yang positif. Remaja melewati masa 

remaja dengan bahagia, identitas diri yang sehat, bersikap positif pada keluarga 

serta sekolah, dan dapat mengatasi tekanan hidup dengan baik (confident about 

coping with life’s stress). 

Selain itu Piaget (dalam Monks, Knoers, & Haditono, 1999) menyebutkan 

bahwa remaja lebih memungkinkan untuk memahami, mengalami, dan 

menghayati makna hidup serta sekaligus menginternalisasikannya, karena remaja 

pada taraf perkembangan intelektual sudah mencapai formal operasional. Namun 

tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja yang tinggi merupakan contoh kasus 

rendahnya tingkat kebermaknaan hidup pada remaja. 
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Frankl (dalam Bastaman, 2007) mengatakan ada tiga landasan 

pengembangan kebermaknaan hidup yaitu : kebebasan berkehendak, kehendak 

hidup bermakna dan makna hidup. Adanya kebebasan berkehendak 

mengakibatkan remaja dapat dengan bebas menentukan pilihannya sendiri. Selain 

kebebasan berkehendak, kehendak hidup bermakna remaja yang kurang dapat 

dilihat dari berbagai kenakalan remaja yang di lakukan. Remaja yang memiliki 

kehendak hidup bermakna tentu akan memiliki kegiatan yang bermakna pula. 

Selain itu, kenakalan remaja juga menunjukkan remaja yang belum menemukan 

makna hidup. Remaja yang memiliki makna hidup tentu memiliki tujuan yang ia 

anggap penting dan benar. 

Salah satu kasus ketidak kebermaknaan hidup (meaningless) yang terjadi 

pada remaja ialah penyalahgunaan narkotika. Data tentang penyalahgunaan napza 

dikalangan remaja di Indonesia adalah tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2011, 

dikalangan SMA tercatat 3.187 orang, tahun berikutnya menjadi 3.410 orang 

(Diakses di Kompas, http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/ 

Pengguna.Narkoba.Di.Kalangan.Remaja.Meningkat tanggal 10 maret 2017). 

Kasus narkoba yang menyeret remaja merupakan salah satu bentuk keingintahuan 

mereka dan keinginan agar mereka diakui keberadaannya sebagai proses 

pencarian jati diri (Steinberg, 2002), dan faktor dalam diri karena ingin coba-coba 

untuk mendapat rasa kesenangan karena efek zat-zat tersebut (Sarwono, 2011). 

Penyalahgunan narkoba tersebut merupakan salah satu contoh fenomena 

bagaimana remaja yang bebas dalam menentukan pilihan terlepas itu pilihan yang 

benar atau salah. Hal tersebut dijelaskan oleh Frankl (dalam Suyadi, 2012)  bahwa 

http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/%20Pengguna.Narkoba.Di.Kalangan.Remaja.Meningkat%20tanggal%2010%20maret%202017
http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/%20Pengguna.Narkoba.Di.Kalangan.Remaja.Meningkat%20tanggal%2010%20maret%202017
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setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi“saint” atau ”swine”, dan 

kecenderungan mana yang teraktualisasi ditentukan oleh keputusan pribadi yang 

diambil sendiri dan bukan terutama tergantung pada situasi dan kondisi 

lingkungan. Hal tersebut tersebut menyiratkan kebebasan remaja untuk memilih 

dan mengambil sikap apakah ia akan mengabaikan akal budi dan hati nuraninya 

dan mengumbar hawa nafsunya atau tetap menjaga diri dari perbuatan tercela dan 

menunjukkan tingkah laku mulia seperti insan yang bermoral dan berintegritas. 

Selain narkoba, kasus bullying kini semakin  marak dilakukan kalangan 

remaja. Di Indonesia, penelitian Yayasan Semai jiwa Amini 2008 mencatat 67,9% 

perilaku bullying dilakukan siswa/i SLTA dan 66,1% SLTP (dalam Surilena, 

2016). Ardianti (dalam Halimah, Khumas, & Zainuddin, 2015) menemukan 

bahwa perasaan berkuasa menjadi salah satu alasan mengapa siswa melakukan 

bullying. kasus bullying merupakan contoh bagaimana remaja yang tidak memiliki 

hasrat untuk hidup bermakna. 

Hal ini ini terjadi karena dalam kehidupan mungkin hasrat hidup bermakna 

sebagai motif utama tidak dapat terpenuhi, karena ketidakmampuan remaja 

melihat, bahwa dalam kehidupan itu sendiri terkandung makna hidup yang 

sifatnya potensial, yang perlu disadari dan ditemukan, keadaan ini menimbulkan 

semacam frustasi yang disebut frustasi eksistensial, yang pada umumnya diliputi 

oleh penghayatan tanpa makna (meaningless). Gejala-gejalanya sering tidak 

terungkapkan secara nyata, karena biasanya bersifat “latent” dan terselubung 

sehigga sering tampak pada berbagai usaha kompensasi dan hasrat yang 
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berlebihan untuk berkuasa,  bersenang-senang, dan mencari kenikmatan duniawi 

(Suyadi, 2012). 

Selain itu, kasus bunuh diri dikalangan remaja pun kian meningkat. Di 

tanah air sendiri, kasus bunuh diri di kalangan remaja menunjukkan angka yang 

tidak kalah fantastisnya. Menurut catatan laboratorium psikiatri Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga, dari tahun 1983 s/d 1985 angka bunuh diri di 

kalangan remaja usia 11-20 tahun berjumlah 312 orang yang terdiri dari 239 orang 

wanita dan 73 orang pria. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakberhasilan remaja 

dalam menghayati makna hidup, biasanya menimbulkan semacam frustasi 

eksistensial atau existensial frustation, dan kehampaan eksistensial atau 

existensial vacuum. Frustasi eksistensial ditandai dengan hilangnya minat dan 

berkurangnya inisiatif, disamping juga munculnya perasaan-perasaan absurd dan 

hampa (Koeswara, 1992), ketidakberdayaan, keputusasaan dan keinginan kuat 

untuk bunuh diri (Koeswara, 1987). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2017 

terhadap beberapa guru dan siswa-siswi di SMAN 1 Tapung Hilir diperoleh data 

bahwa ada sebagian siswa atau siswi yang melanggar berbagai peraturan di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai pengakuan dari salah 

seorang guru berinisial DF yang mengatakan bahwa “Sekitar 10-15 % siswa/i 

melakukan pelanggaran. Misalnya alpha, merokok di toilet, datang terlambat, 

pulang lebih awal, seragam tidak rapi, mencuri, mencontek, bahkan dulu pernah 

ada yang sampai bawa alat kontrasepsi.” 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

remaja di SMAN 1 Tapung Hilir melakukan perilaku menyimpang atau sering 

disebut kenakalan remaja. Frankl (dalam Andaritidya & Mulyati, 2007) 

menjelaskan bahwa fenomena alkoholisme, kenakalan remaja, keinginan untuk 

berkuasa, keinginan yang berlebihan terhadap uang, keinginan untuk bersenang-

senang, bahkan perilaku seks yang tidak sehat merupakan bentuk kompensasi 

individu atas kevakuman eksistensi, begitupula dengan kasus bunuh diri. 

Kevakuman eksistensi adalah perasaan menderita atau kehilangan disebabkan 

tidak adanya lagi pedoman yang dapat mengarahkan hidupnya. Individu yang 

mengalami kevakuman eksistensi ini tidak mengetahui apa yang ingin dikerjakan 

dalam hidupnya. Bila kevakuman eksistensi ini berkelanjutan dapat membuat 

individu kehilangan minat dan inisiatif, serta merasa hidup ini tidak ada artinya 

(Bastaman, 1996). 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja 

sebagai masa mencari identitas berpotensi menimbulkan perasaan-perasaan 

negatif semacam ketidakberdayaan, keputusasaan dan keinginan yang kuat untuk 

bunuh diri serta penghayatan-penghayatan tidak menyenangkan lainnya. Remaja 

yang bertindak positif selalu memperjuangkan tujuan yang memberikan 

kebermaknaan hidup melalui perjuangan yang terus-menerus sehingga 

menghasilkan kehidupan yang penuh semangat dan gembira. Tanpa adanya 

kebermaknaan hidup, manusia tidak memiliki alasan untuk meneruskan 

kehidupan.  
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Selain itu, hubungan antara remaja dengan lingkungan sosial seperti orang 

tua, teman, guru maupun masyarakat tentu akan mempengaruhi kebermaknaan 

hidup remaja. Frankl (dalam Schultz, 1991) mengungkapkan bahwa dorongan 

utama dalam kehidupan bukanlah mencari jati diri melainkan mencari arti hidup, 

dan dalam beberapa hal menyangkut pula melupakan diri sendiri. Individu yang 

sehat secara psikologis telah bergerak keluar atau melampaui fokus terhadap diri 

sendiri. Menjadi manusia seutuhnya berarti mengadakan hubungan dengan 

seseorang atau sesuatu diluar dirinya. 

Bastaman (2007) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat kebermaknaan hidup seseorang yaitu encounter. Encounter dapat diartikan 

sebagai hubungan mendalam antara seorang pribadi dengan pribadi yang lain. 

Hubungan tersebut ditandai dengan penghayatan, keakraban, serta sikap dan 

kesediaan untuk saling menghargai, menolong, memahami, dan menerima 

sepenuhnya satu sama lainnya. Hal tersebut sesuai dengan aspek perilaku 

prososial dari Mussen (dalam Nashori, 2008) yang mencakup beberapa aspek 

seperti: menolong, berbagi rasa, kerjasama, menyumbang, dan memperhatikan 

kesejahteraan orang lain.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi kebermaknaan hidup adalah perilaku prososial.  

Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Meihati, Sukarti, 

Nu’man dan Thobagus (2009) bahwa ada hubungan positif antara perilaku 

prososial dengan kebermaknaan hidup. Frankl (dalam Andaritidya & Mulyati,  

2007) juga mempublikasikan hasil studinya tentang perilaku prososial yang 

diterapkan pada sejumlah pasien muda yang menganggur. Meskipun tidak 
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menghasilkan uang, namun depresi mereka hilang, dan meskipun situasi 

perekonomian mereka masih tidak berubah dan mereka masih mengalami 

kelaparan, namun mereka merasa telah menemukan makna hidup. 

Selain penelitian diatas, Sears (dalam Asih &  Pratiwi, 2010) memberikan 

pemahaman mendasar bahwa masing-masing individu bukanlah semata-mata 

makhluk tunggal yang mampu hidup sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial 

yang sangat bergantung pada individu lain yang tidak dapat menikmati hidup 

yang wajar dan bahagia tanpa lingkungan sosial. Seseorang dikatakan berperilaku 

prososial jika individu tersebut menolong individu lain tanpa memperdulikan 

motif-motif si penolong, timbul karena adanya penderitaan yang dialami oleh 

orang lain yang meliputi saling membantu, saling menghibur, persahabtan, 

penyelamatan, pengorbanan, kemurahan hati, dan saling membagi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa remaja tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang 

lain. Hal tersebut juga berlaku ketika mencari kebermaknaan hidup yang dapat 

diperoleh dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dimana terdapat hal 

penting yang berharga dan berarti. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tak 

luput dari campur tangan orang lain. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik 

untuk meneliti Hubungan Antara Perilaku Prososial Dengan Kebermaknaan 

Hidup Pada Remaja Di SMAN 1 Tapung Hilir. 
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B. Rumusan Masalah 

Melihat uraian diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian 

ini adalah “Apakah ada Hubungan Antara Perilaku Prososial Dengan 

Kebermaknaan Hidup Pada Remaja Di SMAN 1 Tapung Hilir?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan Hubungan Antara Perilaku Prososial Dengan Kebermaknaan 

Hidup Pada Remaja Di SMAN 1 Tapung Hilir. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki 

kajian yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah 

Hubungan Perilaku Prososial Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Remaja di 

SMAN 1 Tapung Hilir. Penelitian yang terkait dengan hubungan antara perilaku 

prososial dengan kebermaknaan hidup yang telah dilakukan di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Izzati (2016) menunjukkan adanya 

hubungan  positif antara perilaku prososial dengan kebermaknaan hidup. artinya  

semakin tinggi perilaku prososial maka semakin tinggi kebermaknaan 

hidupnya.penelitian tersebut memiliki persamaan pada variabel x dan y. Namun 

memiliki perbedaan subyek, subyek dalam penelitian tersebut mahasiswa 

sedangkan subyek yang akan diteliti adalah siswa (remaja).   
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Meihati, Sukarti dan Nu’man 

(2009) menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel kebermaknaan 

hidup dengan perilaku prososial pada remaja. Dalam penelitian tersebut memiliki 

persamaan pada variabel x dan y serta subyek. Namun memiliki perbedaan usia 

subyek dan lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di perguruan tinggi 

sedangkan lokasi yang peneliti maksud adalah sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Listiari (2006) yang berjudul 

Kebermaknaan Hidup Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Nazarene Indonesia 

Ditinjau Dari Tingkat Religiusitasnya. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa 

adanya pengaruh religiusitas terhadap kebermaknaan hidup seseorang. penelitian 

ini memiliki perbedaan variabel x, yaitu religiusitas. Namun memiliki persamaan 

variabel y, yaitu kebermaknaan hidup. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2015) yang 

berjudul religiusitas dan kebermaknaan hidup menjelang masa pensiun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa religiusitas merupakan aspek penting kehidupan 

dalam mencapai kebermaknaan hidup pada masa pensiun.penelitian tersebut 

memiliki perbedaan pada variabel x dan subyek penelitian. Namun memiliki 

persamaan pada variabel y, yaitu kebermaknaan hidup. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2007) mengenai 

hubungan antara sense of humor dengan kebermaknaan hidup pada masyarakat 

betawi. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya korelasi antara sense of humor 

dengan kebermaknaan hidup. Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada 
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variabel x dan subyek. namun memiliki persamaan pada variabel y, yaitu 

kebermaknaan hidup. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan maka 

penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian asli dan belum pernah 

dilakukan di Fakultas Psikologi Uin Suska Riau. Penelitian ini adalah Melihat 

Apakah Ada Hubungan Antara Perilaku Prososial Dengan Kebermaknaan Hidup 

Pada Remaja di SMAN 1 Tapung Hilir.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi khazanah keilmuan dalam bidang ilmu psikologi positif dan  

psikologi sosial, khususnya berkaitan dengan perilaku prososial dan 

kebermaknaan hidup. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi subjek : penelitian ini diharapkan secara praktis akan bermanfaat 

dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada remaja yang 

memiliki risiko terhadap ancaman psikologis, bahwa setiap masalah 

yang dihadapi tidak akan mempengaruhi kebermaknaan hidup mereka 

ketika memiliki perilaku prososial yang tinggi. 

b. Bagi pihak sekolah : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pihak sekolah yang mendidik siswa dan siswi (remaja) yang 
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memiliki risiko terhadap ancaman psikologis, bahwa pembinaan yang 

dilakukan dapat dilakukan melalui pendekatan kebermaknaan hidup 

dimana remaja perlu dididik untuk lebih memiliki kebermaknaan hidup 

melalui peningkatan perilaku prososial dan menerapkannya dalam 

pembelajaran. 

c. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk menambah wacana pemikiran dalam mengembangkan, 

memperdalam serta memperkaya teoritis mengenai hubungan antara 

perilaku prososial dengan kebermaknaan hidup, agar penelitian ini 

berguna bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan psikologi, khususnya 

remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


