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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebermaknaan Hidup 

1. Pengertian Kebermaknan Hidup 

Menurut Frankl (1992), kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu 

terhadap keberadaan dirinya, memuat hal-hal yang dianggap penting, dirasakan 

berharga, dan dapat memberikan arti khusus yang menjadi tujuan hidup sehingga 

membuat individu menjadi berarti dan berharga. Sama halnya dengan Ancok 

(dalam Bukhori, 2012), bahwa makna hidup adalah hal-hal yang memberikan arti 

khusus bagi seseorang, yang apabila berhasil dipenuhi akan menyebabkan 

kehidupannya dirasakan berarti dan berharga, sehingga akan menimbulkan 

penghayatan bahagia (happiness). 

Bastaman (1996), mengartikan kebermaknaan hidup sebagai keberhasilan 

individu menjadikan hidupnya lebih berarti melalui aktivitas penuh kesadaran 

untuk mencari dan menemukan arti serta tujuan hidup yang diikuti usaha 

merealisasikan potensi-potensi pribadi individu yang positif sehingga dapat 

menjadikan hidupnya lebih terarah.  Kebermaknaan hidup berarti individu mampu 

menemukan jati diri dan mampu mencapai tujuan. Pada dasarnya, kebermaknaan 

hidup tergantung dari kesadaran diri sendiri. Perbedaan kebermaknaan hidup 

antara individu yang satu dengan individu yang lain adalah berdasarkan respon 

individu dalam menghadapi permasalahan hidup (Hines, 2008). Sementara itu, 

Crumbaugh dan Maholick (dalam Koeswara, 1992),  mengartikan makna hidup 
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sebagai kemampuan individu dalam menentukan pola tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

yang terintegrasi dalam hidup.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kebermaknaan hidup merupakan hal-hal yang dianggap penting dan berharga yang 

memiliki nilai-nilai dengan tanggung jawab terhadap perilaku (tindakan), serta 

kemampuan individu untuk mengarahkan dirinya dengan usaha untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2. Komponen Kebermaknaan Hidup 

Menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) ada tiga komponen 

kebermaknaan hidup, yaitu : 

a. Kebebasan berkehendak (Freedom Of Will) 

Kebebasan berkehendak adalah kebebasan yang dimiliki seseorang untuk 

menentukan pilihan di antara alternative-alternatif yang ada, dan oleh 

karenanya seseorang mengambil peranan yang besar dalam menentukan 

nasibnya sendiri. 

b. Kehendak hidup bermakna (Will To Meaning) 

Kehendak hidup bermakna adalah hasrat yang memotivasi setiap orang untuk 

bekerja, berkarya, dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya dengan 

tujuan agar hidupnya berharga dan dihayati secara bermakna. Jadi sebagai 

motivasi utama manusia, kehendak hidup bermakna mendambakan seseorang 

menjadi pribadi yang penting dan berharga serta memiliki tujuan hidup yang 

jelas dan sarat dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna pula. 
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c. Makna hidup (Meaning Of Life) 

Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, benar, dan didambakan 

serta memberi nilai khusus bagi seseorang. Bila berhasil ditemukan dan 

dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini dirasakan demikian berarti dan 

berharga serta dapat dijadikan tujuan hidupnya. 

 

3. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Tingkat Kebermaknaan Hidup 

Bastaman (1996) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat kebermaknaan hidup seseorang yaitu : 

a. Kualitas insani 

Merupakan semua kemampuan, sifat, sikap dan kondisi yang semata-mata  

terpatri dan terpadu dalam eksistensi manusia dan tidak dimiliki oleh mahkluk 

lainnya, meliputi inteligensi, kesadaran diri, pengembangan diri, humor, hasrat 

untuk bermakna, moralitas, transendensi diri, kreatifitas, kebebasan dan 

tanggungjawab. 

b. Encounter 

Dapat 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. Hubungan yang mendalam dengan 

orang lain, seperti menolong, memahami dan  menerima ini juga ada dalam 

perilaku prososial. Penelian terdahulu yang dilakukan oleh Meihati, Sukarti 

dan Nu’man (2009) menunjukkan adanya hubungan positif antara perilaku 
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prososial dengan kebermaknaan hidup pada remaja. Ditemukan pula 

sumbangan variabel perilaku prososial terhadap kebermaknaan hidup pada 

remaja adalah sebesar 44,6 %. Selanjutrnya penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti dan Lestari (2014) menunjukkan beberapa fenomena dilingkup remaja 

tentang perilaku prososial yaitu menjenguk teman yang sakit, mencari 

sumbangan untuk para korban bencana alam, dan nyinom kalau ada tetangga 

atau teman yang mempunyai hajatan. Hal ini membuktikan bahwa perilaku 

prososial merupakan salah 1 faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. 

 

c. Nilai-Nilai 

Menurut Bastaman (1996), ada dua nilai hidup yaitu tiga nilai subjektif dan 

satu nilai objektif. Tiga nilai subjektif yaitu: creative values (nilai-nilai 

kreatif) yaitu apa yang kita berikan kepada hidup, experiential values (nilai-

nilai mengalami) yaitu apa yang kita ambil dari hidup, attitudinal values 

(nilai-nilai pengambilan sikap) yaitu sikap yang kita berikan terhadap 

ketentuan atau nasib yang tidak bisa kita ubah. Satu nilai objektif yaitu 

keimanan. 

Hal ini senada dengan pendapat Frankl (dalam Koeswara, 1987) 

menyebutkan bahwa hidup bisa dibuat bermakna melalui ketiga jalan. Pertama 

melalui apa yang kita berikan kepada hidup (nilai kreatif). Kedua, melalui apa 

yang kita ambil dari hidup (menemui keindahan, kebenaran, dan cinta-nilai 

penghayatan). Ketiga, melalui sikap yang kita berikan terhadap ketentuan atau 

nasib yang bisa kita ubah. 
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B. Perilaku Prososial 

1. Pengertian Prososial 

Menurut Mussen, dkk (dalam Cholidah dkk, 1996) perilaku prososial adalah 

perilaku seseorang yang ditujukan pada orang lain dan memberikan keuntungan 

fisik maupun psikologis bagi yang dikenakan tindakan tersebut. Secara konkrit, 

pengertian perilaku prososial meliputi tindakan berbagi (sharing), kerjasama 

(cooperation), menolong (helping), dermawan (generousity), serta 

mempertimbangkan kesejahteraan orang lain (Mussen dalam Asih & Pratiwi, 

2010).Sedangkan menurut Kartono (2003) perilaku prososial adalah suatu 

perilaku sosial yang menguntungkan di dalamnya terdapat unsur-unsur 

kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme.  

Baron dan Byrne (2005) mengatakan bahwa perilaku prososial adalah suatu 

tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa  harus menyediakan 

suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan 

mungkin bahkan melibatkan suatu risiko bagi orang yang menolong. Sedangkan  

Penner, Davidio, Pillavin, dan Schroeder (dalam Mercer & Clayton, 2012) 

mengatakan bahwa perilaku prososial adalah suatu segmen signifikan masyarakat  

dan/atau kelompok sosial seseorang sebagai tindakan yang secara umum 

bermanfaat bagi orang lain. 

Taylor, Peplau, dan Sears, (2012) menyatakan bahwa perilaku prososial 

adalah perilaku yang membantu atau dimaksudkan untuk membantu orang lain, 

terlepas dari motif si penolong. Sedangkan Myers (dalam Sarwono, 2002) 
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menyatakan bahwa perilaku prososial adalah hasrat untuk menolong orang lain 

tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial 

adalah suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk berinteraksi, 

bekerjasama, dan menolong orang lain tanpa mengharapkan sesuatu untuk 

dirinya. 

 

2. Aspek-Aspek Perilaku Prososial 

Mussen, dkk (dalam Nashori, 2008) menyatakan bahwa aspek-aspek perilaku 

prososial meliputi ; 

a. Menolong 

Membantu orang lain dengan cara meringankan beban fisik atau 

psikologis orang tersebut 

b. Berbagi rasa 

Kesediaan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain  

c. Kerjasama 

Melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama berdasarkan 

kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula 

d. Menyumbang  

Berlaku murah hati kepada orang lain 

e. Memperhatikan kesejahteraan orang lain 

Peduli terhadap permasalahan orang lain 
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Sedangkan Bringham (1991) menyatakan aspek-aspek dari perilaku prososial 

adalah: 

a. Persahabatan 

Kesediaan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. 

b. Kerjasama 

Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain demi tercapai suatu 

tujuan. 

c. Menolong 

Kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam 

kesulitan. 

d. Bertindak jujur 

Kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya, tidak berbuat 

curang. 

e. Berderma 

Kesediaan untuk memberikan sukarela sebagian barang miliknya kepada 

orang yang membutuhkan. 

Aspek-aspek perilaku prososial yang dipakai dalam penelitian ini ialah aspek 

yang dikemukakan oleh Mussen yang terdiri dari menolong, berbagi rasa,kerja 

sama, menyumbang, dan memperhatikan kesejahteraan orang lain. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu terhadap keberadaan 

dirinya, memuat hal-hal yang dianggap penting, dirasakan berharga, dan dapat 
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memberikan arti khusus yang menjadi tujuan hidup sehingga membuat individu 

menjadi berarti dan berharga. Pembahasan mengenai kebermaknaan hidup 

menunjukkan bahwa, sekalipun kebermaknaan hidup terdapat dalam kehidupan 

itu sendiri, tetapi harus dicari dan ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan cara 

dalam pencariaan akan kebermaknaan hidup untuk menemukannya. 

Pencarian kebermaknaan hidup dapat ditemukan melalui beberapa faktor. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup ialah encounter. 

Encounter merupakan 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 (Bastaman ,1996). Hubungan yang mendalam 

dengan orang lain, seperti menolong, memahami dan  menerima ini juga ada 

dalam perilaku prososial. 

Perilaku prososial dapat diartikan sebagai perilaku yang menguntungkan 

orang lain. Secara konkrit, pengertian perilaku prososial meliputi tindakan berbagi 

(sharing), kerjasama (cooperation), menolong (helping), kejujuran (honesty), 

dermawan (generousity ) dan memperhatikan kesejahteraan orang lain (Mussen 

dalam Dayakisni, 1988).  Sedangkan Menurut Sears, dkk (1991) perilaku 

prososial adalah tindakan menolong yang sepenuhnya dimotivasi oleh 

kepentingan pribadi tanpa mengharapkan sesuatu untuk diri si penolong itu 

sendiri. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perilaku prososial sebagai salah satu 

faktor pendukung kebermaknaan hidup pada remaja. Hal ini sesuai dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Meihati, Sukarti dan Nu’man (2009) menunjukkan 

adanya hubungan positif antara variabel kebermaknaan hidup dengan perilaku 

prososial pada remaja. Ditemukan pula sumbangan variabel perilaku prososial 

terhadap kebermaknaan hidup pada remaja adalah sebesar 44,6 %. Kebermaknaan 

hidup erat sekali kaitannya dengan remaja. Masa remaja merupakan masa yang 

banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khas dan peranannya yang 

menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat dewasa. Dalam budaya 

Amerika, periode remaja ini dipandang sebagai masa strom and stress, frustasi 

dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang 

cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial-budaya orang dewasa (Lustin 

dalam Jahja, 2011). Remaja yang mempunyai makna hidup akan mudah untuk 

dibina menjadi manusia yang optimis, kreatif, dapat mengaktualisasikan potensi 

dirinya dan bertanggung jawab dalam hidupnya (Koeswara dalam Bukhori, 2012).  

Menurut Craumbagh dan Macholik (dalam Prawira, 2010) salah satu 

karakteristik orang yang memiliki kebermaknaan hidup adalah tanggung jawab. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Peterson (Dayakisni & 

Hudaniah, 2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa hubungan antara usia 

dengan perilaku prososial nampak nyata bila dihubungkan dengan tingkat 

kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki individu. Selain itu, kebermaknaan 

hidup akan tercapai bila melakukan hal-hal yang positif (Bastaman, 2007).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tidya dan Mulyati (2007) 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara perilaku prososial dengan 

kebermaknaan hidup. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Klein 
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(2016), bahwa  dengan meningkatnya perilaku prososial ternyata dapat 

meningkatkan kebermaknaan hidup pada individu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja yang bermakna 

hidupnya akan memiliki tujuan hidup, memahami potensi diri, dan bertindak 

positif dengan menghubungkan kenyataan dengan interaksi sosial yang positif 

seperti perilaku prososial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku 

prososial secara tidak langsung merupakan faktor yang mempengaruhi 

kebermaknaan hidup pada remaja.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan positif 

antara perilaku prososial dengan kebermaknaan hidup pada remaja di SMAN 1 

Tapung Hilir. Semakin tinggi perilaku prososial maka semakin tinggi 

kebermaknaan hidupnya. Begitpun sebaliknya, semakin rendah perilaku prososial 

maka semakin rendah kebermaknaan hidupnya.  

 


