
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penulisan bab II skripsi, penulis akan membahas konsep teori 

Logoterapi sebagai konsep teori utama dalam penulisan skripsi. Pembahasan konsep 

teori ini diharapkan dapat membantu penulis agar dapat lebih memahami kehidupan 

manusia untuk menemukan makna hidup dan meraih hidup bermakna bagi dirinya. 

Selain itu juga diharapkan agar dapat memberikan gambaran bagaimanakah manusia 

dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan. 

 Logoterapi ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli psikologi dari Wina 

yaitu Viktor Emile Frankl. Logoterapi digunakan dalam dunia Psikologi untuk dapat 

mengetahui kehidupan manusia dan juga digunakan sebagai cara untuk dapat 

menemukan makna hidup serta meraih kehidupan yang bermakna bagi manusia. 

Logoterapi dapat digolongkan ke dalam dua suku kata, yaitu “logos” dan “terapi”. 

Kata “logos” dalam bahasa Yunani berarti makna (meaning) kata ini juga dapat 

diartikan sebagai “rohani” (spirituality), sedangkan kata “terapi” adalah cara 

penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi secara umum dapat digambarkan sebagai 

corak psikoligi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi kerohanian pada 

manusia disamping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna 

hidup (the meaning of life) dan hasrat untuk hidup bermakna (the will of life) 

merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan yang bermakan 

(the meaningful life) yang diinginkannya.
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Selain dari ilmu psikologi, dalam menemukan makna hidup dan meraih 

kehidupan bermakna, penulis juga akan mengambil dari sudut pandang teologis. 

Alkitab memberikan suatu garis besar mengenai apa tujuan kehidupan manusia dan 

untuk apa manusia diciptakan oleh Allah. Alkitab sangat berpengaruh dalam 

kehidupan serta hidup manusia. Alkitab banyak mencatat mengenai apa yang harus 

dilakukan oleh manusia agar dapat tercapainya tujuan hidup manusia sehingga dapat 

menghasilkan kehidupan yang bermakna. Penulis akan menjelaskan beberapa teori 

yang telah disebutkan secara umum, dan penulis akan menghubungkan antara 

keduanya sehingga dapat memperkuat landasan teori yang dipakai dalam penulisan 

skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 LOGOTERAPI PSIKOLOGI SEBAGAI JALAN UNTUK MENEMUKAN 

MAKNA HIDUP DAN MERAIH HIDUP BERMAKNA 

2.1 VIKTOR EMILE FRANKL PENDIRI LOGOTERAPI  

Viktor Emile Frankl lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina, ibu kota 

Austria. Dia adalah seorang Yahudi karena keturunan dari ayahnya yang juga adalah 

seorang Yahudi saleh. Viktor Emile frankl melanjutkan cita-cita ayahnya yang 

kandas yaitu memilih studi kedokteran, setelah lulus menjadi dokter, Viktor Frankl 

mengambil keahlian dalam bidang Neuro-psikiatri (ahli penyakit saraf dan jiwa) dan 

berhasil meraih gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran, dan kemudian Doktor Ilmu 

Filsafat.
2
  

Tahun 1929, sebelum Perang Dunia II, Viktor Frankl telah dikenal sebagai 

dokter muda pendiri “Pusat Bimbingan Remaja” di kota Wina. Dalam lembaga ini 

para dokter dan konselor memberi bantuan bimbingan dan pengarahan kepada para 

remaja yang mengalami bermacam-macam kesulitan pribadi. Pada tahun 1937 

setelah menyelesaikan pendidikan spesialisasi Viktor E. Frankl membuka praktik 

pribadi sebagai neuro-psikiater dan mengamalkan pendekatan logoterapi.
3
 Beberapa 

bulan kemudian Jerman dibawah pimpinan Hitler menguasai Wina dan mulai 

melakukan pembatasan terhadap warga Yahudi. Viktor E. Frankl beserta 

keluarganya ditangkap dan dimasukan ke dalam kamp-kamp konsentrasi bersama-

sama dengan ribuan warga Yahudi lainnya. Banyak penderitaan yang dialami oleh 

warga Yahudi di kamp-kamp konsentrasi ini, kelaparan, penyakit, kerja paksa dan 

meninggalnya satu persatu warga Yahudi sudah menjadi pemandangan yang biasa di 
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kamp konsentrasi. Viktor Frankl melihat ada sebuah fenomena khusus di kamp 

konsentrasi itu, yaitu fenomena Saint vs Swine. Viktor Frankl menyaksikan ada 

sekelompok sesama tahanan yang tingkah lakunya seperti swine (babi), keserakahan, 

keberingasan, mementingkan diri sendiri, dan hilangnya tanggung jawab terhadap 

diri sendiri dan sesama seakan-akan mendominasi diri mereka. Di lain pihak, 

terdapat sekelompok tahanan yang berlaku seperti saint (orang suci), dalam 

penderitaan mereka masih tetap bersedia membantu sesama tahanan, membagi jatah 

makanan, merawat yang sakit serta member penghiburan kepada mereka yang putus 

asa.
4
 

Dalam kamp konsentrasi inilah Viktor Frankl mengamati dan membuktikan 

kebenaran teorinya mengenai hasrat untuk hidup bermakna (the will to meaning) 

sebagai motivasi asasi dalam kehidupan manusia. Frankl mengamati bahwa tahanan-

tahanan yang berhasil menemukan dan mengembangkan makna dalam hidup mereka 

ternyata mampu bertahan menjalani penderitaan. Menurut Frankl makna hidup dapat 

ditemukan dalam setiap keadaan, tidak saja dalam keadaan normal dan 

menyenangkan melainkan juga dalam keadaan yang menderita. Tanggal 3 September 

1997 Viktor Emile Frankl meninggal dunia di Wina pada usia 92 tahun. Sebagian 

besar hidupnya diisi dengan kegiatan bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, 

keluarga, masyarakat, ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
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2.2 LOGOTERAPI 

Logoterapi secara umum dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau 

psikiatri yang mengakui adanya dimensi kerohanian pada manusia disamping 

dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup dan keinginan 

untuk hidup yang bermakna adalah motivasi utama manusia guna mencapai taraf 

kehidupan yang bermakna yang diinginkannya. Terdapat tiga asas utama yang 

mendasari Logoterapi, yaitu:
6
 

Pertama, hidup itu selalu mempunyai makna dalam setiap situasi sekalipun 

itu dalam keadaan yang menderita. Makna adalah sesuatu yang dirasa penting dan 

berharga yang memberikan nilai-nilai khusus pada diri seseorang dan layak dijadikan 

tujuan hidup. Makna hidup jika dapat ditemukan dan dikembangkan, maka akan 

terhindar dari rasa keputusasaan dan akan merasakan kebahagian dan rasa nyaman 

dalam diri sendiri, makna hidup terdapat dalam kehidupan itu sendiri. 

Kedua, setiap manusia memiliki kebebasan yang hampir tak terbatas, untuk 

menemukan sendiri makna hidupnya. Makna hidup dan sumber-sumbernya dapat 

ditemukan dalam kehidupan itu sendiri, khususnya pada pekerjaan atau karya-karya 

yang dilakukan, serta dalam keyakinan terhadap harapan, kebenaran dan 

penghayatan akan keindahan, iman, dan cinta kasih. Selain itu juga dapat ditemukan 

pada sikap tepat yang kita ambil atas penderitaan-penderitaan yang tidak bisa 

dihindari. 

Ketiga, setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengambil sikap 

terhadap penderitaan dan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang tidak dapat 

dihindari oleh manusia. Jika tidak dapat melakukan upaya untuk mengubah suatu 
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keadaan ini (tragis/menyakitkan), sebaiknya kita mengubah sikap atas keadaan itu 

agar tidak terhanyut secara negatif keadaan itu. Sikap yang tepat yang dimaksud 

dalam hal ini adalah,  sikap yang menimbulkan kebajikan pada diri sendiri dan orang 

lain sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku di 

lingkungan.
7
  

Dalam Logoterapi juga dicantumkan adanya landasan-landasan filsafat yang 

gunanya untuk mendasari seluruh ajaran, teori, penerapannya serta tujuan. Landasan 

filsafat ini adalah The Fredoom of Will, The Will to Meaning dan The Meaning of 

Life.  

a. The Fredoom of Will (Kebebasan Berkehendak) 

Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk menentukan sendiri 

dalam memilih tanpa dipengaruhi apapun, siapapun, kapan pun, dan dimana pun. 

Ada dua kebebasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kebebasan eksistensial dan 

kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk 

menentukan sendiri dirinya dalam tindakan. Sedangkan kebebasan sosial adalah 

kebebasan  yang dihayati dalam hubungannya dengan manusia lain.
8
 Kebebasan 

disini sifatnya terbatas, bukan tak-terbatas, karena manusia adalah manusia yang 

serba terbatas oleh sebab itu kebebasan yang dimiliki manusia juga terbatas. Karena 

jika kebebasan ini tidak terbatas, maka akan menjadi sebuah kesewenang-wenangan 

dalam diri manusia, sehingga makna hidup tidak akan ditemukan dan hidup 

bermakna juga tidak akan terwujud. Manusia sekalipun dianggap sebagai makhluk 

luar biasa yang memiliki berbagai potensi, tetapi ternyata manusia juga mempunyai 

keterbatasan dalam berbagai aspek, yaitu aspek ragawi, kejiwaan, social budaya, dan 
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kerohanian. Kebebasan manusia juga bukan merupakan kebebasan dari bawaan 

biologis, kondisi psikososial dan kesejarahan, melainkan kebesan untuk menentukan 

sikap terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik kondisi 

lingkungan maupun kondisi diri sendiri.
9
  

b. The Will to Meaning (Hasrat untuk Hidup Bermakna) 

Setiap orang menginginkan dirinya menjadi berharga, bermartabat dan 

berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan 

berharga di mata Tuhan. Setiap orang pasti menginginkan dalam dirinya sendiri 

suatu cita-cita dan tujuan hidup yang penting dan jelas, yang nantinya akan 

diperjuangkan dengan penuh semangat, sebuah tujuan hidup yang menjadi arahan 

dalam segala kegiatan. Manusia mendambakan dirinya sebagai orang yang 

bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, serta menjadi orang yang mampu 

menentukan sendiri apa yang akan dilakunnya dan apa yang paling baik bagi dirinya 

sendiri dan lingkungan sekitarnya. Setiap manusia juga ingin mencintai dan dicintai 

orang lain, karena dengan merasa mencintai dan dicintai, manusia merasa bahagia 

dalam hidupnya. Keinginan untuk hidup bermakana merupakan motivasi utama 

dalam diri manusia. Hasrat inilah yang mendorong setiap orang melakukan berbagai 

kegiatan, seperti kegiatan bekerja dan berkarya agar hidupnya dirasakan berarti dan 

berharga.
10

  

c. The Meaning of Life (Makna Hidup) 

Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap penting dan berharga serta 

memberikan nilai-nilai khusus dalam kehidupan manusia, sehingga layak dijadikan 

tujuan dalam kehidupan. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan 
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seseorang merasakan kehidupan yang berarti yang nanti pada akhirnya akan 

menimbulkan perasaan bahagia dalam diri seseorang. Makna hidup ternyata ada 

dalam kehidupan itu sendiri, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi yang 

tragis. Dalam kehidupan ini terdapat tiga bidang nilai yang memungkinkan seseorang 

menemukan makna hidup. Ketiga nilai ini adalah nilai kreatif, nilai penghayatan dan 

nilai bersikap.
11

 

Menurut Viktor E. Frank nilai kreatif dapat digambarkan sebagai kegiatan 

berkarya, bekerja, mencipta serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 

dengan penuh tanggung jawab. Melalui karya dan kerja kita dapat menemukan arti 

hidup dan menghayati kehidupan secara bermakna. Nilai penghayatan yaitu 

keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, 

keimanan dan keagamaan serta cinta kasih. Tidak sedikit orang merasa menemukan 

arti hidup dari agama yang dia yakini dan seni yang ditekuni. Namun juga cinta kasih 

dan perhatian dapat dijadikan pula untuk seseorang dalam menghayati perasaan yang 

berarti dalam hidupnya, sehingga timbul perasaan bahagia dan merasakan hidupnya 

penuh dengan pengalaman hidup yang membahagiakan. Nilai bersikap, yaitu 

menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran dan keberanian segala bentuk hal 

yang diterima, sekalipun itu adalah penderitaan. Sikap menerima dengan ikhlas dan 

tabah akan penderitaan yang dialami akan merubah cara pandang kita untuk dapat 

mampu melihat makna dan hikmah dari segala penderitaan yang dialami. Selain 

ketiga nilai ini, Viktor E. Frank juga memberikan satu nilai tambahan sebagai jalan 

manusia untuk menemukan makna hidup, nilai ini adalah nilai pengharapan. Nilai 

pengharapan adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau perubahan 

yang menguntungkan dikemudian hari. Pengharapan mengandung makna hidup 
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karena adanya keyakinan mengenai terjadinya perubahan yang lebih baik.
12

 Sehingga 

Frankl menyimpulkan, bahwa hidup dapat dijadikan bermakna dan dapat 

menemukan makna dalam 3 jalan, yaitu : 

 Melalui apa yang kita berikan kepada hidup (melalui kerja, karya dan 

cipta).  

 Melalui apa yang kita ambil dari hidup (menemui keindahan, kebenaran 

dan cinta). 

 Melalui sikap yang kita berikan terhadap ketentuan atau nasib yang bisa 

kita ubah.  

Mereka yang menghayati hidup bermakna menunjukan corak kehidupan yang 

penuh gairah dan optimisme dalam menjalani kehidupan sehari – hari. Tujuan hidup 

baik jangka pendek maupun jangka panjang jelas bagi mereka. Dengan demikian 

kegiatan-kegiatan mereka menjadi lebih terarah dan lebih mereka sadari, serta 

merasakan sendiri kemajuan – kemajuan yang telah dicapai. Penemuan akan makna 

hidup memang tidak gampang, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 

manusia.
13

 Keadaaan yang tragis merupakan tantangan terberat dalam kehidupan 

manusia dalam pencarian makna hidup. Seringkali manusia larut dalam keadaan 

yang tragis sehingga hanya pasrah dan tidak melakukan perubahan terhadap keadaan 

tersebut, yang dirasakan hanya rasa kecewa, sakit, marah dan sedih. Tetapi sebaiknya 

tidak larut dalam keadaan tragis, namun melakukan perubahan terhadap keadaan 

tragis tersebut. Dengan melakukan perubahan maka makna hidup akan ditemukan 

dan kehidupan yang bermakna akan dapat dicapai oleh manusia. 
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Makna hidup yang telah dikonsepkan oleh Viktor Frankl memiliki beberapa 

karakteristik, diantaranya adalah : 

 Makna hidup itu sifatnya unik dan personal, sehingga tidak dapat 

diberikan oleh siapapun melainkan harus ditemukan sendiri. 

 Makna hidup itu spesifik dan kongkrit, hanya dapat ditemukan dalam 

pengalaman dan kehidupan nyata sehari – hari, serta tidak selalu harus 

dikaitkan dengan tujuan idealistis maupun renungan filosofis. 

 Makna hidup memberikan pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan. 

 Makna hidup diakui sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, sempurna dan 

paripurna.
14

  

Dalam menemukan dan pencapaian makna hidup, manusia tidak lepas dengan 

apa yang disebut tujuan hidup. Manusia dalam kehidupannya pastinya mempunyai 

tujuan hidup secara pribadi, dan banyak cara yang dilakukan manusia agar tujuan 

hidup dapat terpenuhi. Secara umum tujuan hidup yang ingin dicapai oleh manusia 

adalah dapat meraih suatu kesuksesan sehingga menimbulkan kebahagiaan di dalam 

hidupnya. Suatu ukuran sukses yang dapat diraih seseorang adalah ketika ia dapat 

memiliki harta yang melimpah, mobil, rumah yang mewah dan perhiasan yang 

banyak yang dapat menimbulkan rasa kepuasan diri, kebahagiaan serta rasa sukses. 

Di sisi lain tujuan hidup seseorang adalah dapat melakukan sesuatu yang benar demi 

kemulian nama Tuhan dan menjalankan semua perintah-perintah Tuhan sehingga 

dapat menimbulkan damai sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena 

manusia adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan 
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pekerjaan yang baik yang disediakan Allah pada diri manusia. Oleh sebab itu 

kebahagiaan dan damai sukacita hanya dapat dirasakan dan ditemukan dalam Dia 

(Yesus Kristus) dan bukan dari besar jumlah materi yang kita dapatkan di dalam 

dunia ini.
15

 Charles Vance berpendapat jika manusia menganggap tujuan hidup 

adalah sebagai tujuan untuk mencapai hal-hal yang konkret seperti misalnya gaji 

yang besar, rumah yang mewah dan harta yang melimpah, hal ini lebih merupakan 

motivasi daripada tujuan dan hal ini bukanlah menjadi tujuan akhir dalam hidup. 

Suatu tujuan hendaknya dapat memberikan arah dan makna pada hidup seseorang.
16

 

Dalam kehidupan setiap orang, tentunya ada daya dorong atau penggerak 

untuk mencapai tujuan hidupnya. Pada umumnya ada lima penggerak dalam hidup 

manusia, yaitu: (1). Banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. (2). Digerakkan 

oleh kebencian dan kemarahan. (3). Digerakkan oleh rasa takut. (4). Banyak orang 

digerakkan oleh materialisme. (5). Banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan 

pengakuan. Daya dorong atau penggerak inilah yang mendasari semua tindakan-

tindakan yang dilakukan setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya.
17

  

Tanpa adanya daya dorong atau penggerak, manusia tentunya tidak ada 

gairah dalam menjalani kehidupannya bahkan tidak akan mempunyai 

tujuan dalam hidupnya. 

Daya dorong ini menyebabkan manusia mempunyai tujuan dalam 

hidupnya, setidaknya ada lima manfaat besar dari kehidupan yang 

mempunyai tujuan. Lima manfaat besar ini yaitu: (1). Mengenali tujuan kan 

mmeberikan makna bagi kehidupan. (2). Memudahkan kehidupan manusia. 

(3). Mengenali tujuan akan membuat kehidupan setiap orag memiliki fokus. 

(4). Akan memotivasi kehidupan setiap orang. (5). Mengenali tujuan akan 

mempersiapkan manusia untuk menghadapi kekekalan.
18
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Menurut Aristoteles setiap tindakan manusia pasti memiliki tujuan, ada dua 

tujuan, yaitu: tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara adalah sarana 

untuk tujuan lebih lanjut, dan tujuan akhir adalah tujuan yang tidak dicari untuk 

tujuan lebih lanjut, melainkan demi dirinya sendiri, tujuan yang sudah tercapai 

mestinya tidak ada lagi yang masih diminati selebihnya. Dia mengemukakan bahwa 

tujuan hidup manusia adalah apapun yang bergerak dan apapun yang dilakukan 

manusia demi sesuatu yang baik dan nilai tertentu. Nilai inilah yang menjadi 

tujuannya. Nilai yang harus dicapai adalah untuk dirinya sendiri, dan bukan nilai 

untuk orang lain atau yang lain. Sesuatu yang bernilai bagi diri sendiri ini disebut 

oleh Aristoteles sebagai eudaimonia atau ”kebahagian”. Kebahagian inilah yang 

menjadi tujuan akhir manusia, bagi Aristoteles hal ini adalah puncak dari pencarian 

manusia. Ketika manusia menemukan tujan akhir hidupnya yaitu kebahagian, maka 

manusia tidak akan mencari yang lebih lagi, dan kebahagian inilah yang memiliki 

nilai baik bagi dirinya sendiri. Kebahagian bernilai bukan demi suatu nilai lebih 

lainnya, melainkan demi dirinya sendiri.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://sabdakhairuss.blogspot.com/2012/04/tujuan-hidup-manusia-menurut.html diunduh 

pada tanggal 30 mei 2012 hari rabu pukul 10.30 

http://sabdakhairuss.blogspot.com/2012/04/tujuan-hidup-manusia-menurut.html


2.4 ARTI DAN TUJUAN HIDUP DAN MERAIH HIDUP BERMAKNA DARI 

SUDUT PANDANG TEOLOGIS 

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paing sempurna dibandingkan dengan 

makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam penciptaannya, manusia 

dibekali Tuhan dengan akal budi yang dilengkapi akhlak serta rasa dan karsa tidak 

seperti makhluk-mahkluk ciptaan Tuhan yang lainnya, oleh sebab itu manusia adalah 

mahkluk paling sempurna yang telah dicptakan Allah. Kitab Kejadian memuat 

semua tentang kisah penciptaan-penciptaan yang dikerjakaan oleh Allah, termasuk 

juga kisah penciptaan manusia. Dalam Kejadian 1 terdapat kalimat yang terkenal 

mengenai kisah penciptaan manusia “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 

gambar-Nya, menurt gambar Allah diciptakanNya dia laki-laki dan perempuan 

diciptakanNya mereka” ayat 27. Dalam hal ini nyata bahwa manusia serupa dengan 

Allah tidak seperti mahkluk-mahkluk ciptaan yang lain, namun manusia tidak 

sepenuhnya seperti Allah, manusia tidak mempunyai kuasa-kuasa Allah. Manusia 

bukanlah Allah dan manusia tidak mempunyai zat-zat ilahi atau kodrat ilahi, manusia 

itu adalah mahkluk dan selamanya akan tetap menjadi mahkluk.
20

 Ada suatu garis 

batas antara Allah dengan manusia, antara Pencipta dan ciptaan. Manusia tetap 

dikuasai oleh hukum dan kehendak Allah untuk selama-lamanya. Sebagai mahkluk 

ciptaan Tuhan yang palin sempurna, manusia dijadikan sebagai mahkluk somatis-

psychis (berjiwaraga). Allah membentuk manusia dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas kehidupan (Kej.2:7), oleh karena itu manusia dalam 

kehidupannya bertalian atau berhubungan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang 

lainnya yang ada di bumi ini.
21

 Dalam hubungannya dengan mahkluk-mahkluk 
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ciptaan yang lain dan bumi tempat tinggal manusia, Allah memberikan kuasa kepada 

manusia untuk beranak cucu memenuhi bumi serta berkuasa atas segala yang ada di 

bumi baik itu tumbuhan maupun binatang (Kej.1:28-29). Sebagai penguasa atas bumi 

dan segala isinya, manusia tidak dapat bertindak semena-mena menurut 

keinginannya, Allah juga memberikan mandat kepada manusia agar tetap mejaga 

kelestarian dan memelihara bumi dengan segala isinya agar kehidupan manusia tetap 

terjaga.  

Dalam kehidupannya di dalam diri manusia ada 3 relasi hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan, ketiga relasi ini adalah hubungan relasi dengan Allah (relasi 

vertikal), hubungan relasi dengan sesama (relasi horizontal), hubungan relasi dengan 

bumi atau tanah (relasi tanggung-jawab ke bawah). Menurut Abineno yang dimaksud 

dengan hubungan manusia dengan Allah (relasi vertikal) adalah manusia diciptakan 

untuk hidup dan berperilaku sama seperti Allah, namun tidak sepenuhnya seperti 

Allah. Karena manusia diciptakan menurut rupa Allah, maka manusia tidak bisa 

lepas dari citra Allah. Selain itu juga manusia diberikan tanggung-jawab di dalam 

dirinya untuk menjaga dan memelihara mahkluk-mahkluk ciptaan Allah yang lain. 

Allah menjadikan manusia bukan sebagai mahkluk tunggal , namun Allah 

menjadikan manusia sebagai mahkluk jamak, artinya bahwa agar manusia saling 

mengasihi, melengkapi, melayani dan saling membantu antar manusia. Hukum Kasih 

menjadi dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupannya bersama-sama manusia 

lain di bumi ini. Hukum Kasih mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hal ketiga 

yang diungkapkan oleh Abineno mengenai relasi yang ada dalam diri manusia adalah 

relasi manusia dengan bumi (relasi tanggung-jawab ke bawah). Hal ini yang 

dimaksudkan adalah hendaknya manusia menjaga kelestarian bumi atau tanah, 



karena bumi adalah tempat tinggal manusia dan bumi menghasilkan apa yang 

dimakan dan diminum oleh manusia.
22

  

Lain halnya dengan Andreas A. Yengawoe, dia berpendapat hubungan 

manusia dengan Allah diwujudkan dalam ibadah atau kultus yang dilakukan 

manusia. Hubungan ini nampak dalam setiap praktek keagamaan baik yang 

sederhana maupun yang lebih kompleks. Ibadah atau ritual yang dilakukan adalah 

sesuatu yang harus dipelihara manusia agar hubungan antara Allah dan manusia tetap 

terjaga dalam keserasian.
23

 Persekutuan dengan Allah akan menjadikan hidup yang 

sejati, hidup yang kekal bagi manusia. Hubungan yang benar dengan Allah juga 

berarti  hidup dalam tanggung jawab pribadi terhadap Allah, dan Allah akan 

memerdekakan dari perbudakan kuasa-kuasa dosa. Allah tidak hanya menghendaki 

manusia membangun relasi yang baik hanya kepada Allah saja, namun juga Allah 

menghendaki agar manusia membangun relasi yang baik antar sesama manusia dan 

hidup dalam hubungan yang benar. Hubungan yang benar antar manusia berawal dari 

mata yang artinya bertatap muka dengan sungguh-sungguh, selanjutnya dengan 

perantaraan telinga yang artinya mendengarkan sungguh-sungguh satu sama lainnya, 

akibatnya tangan mendapat tugas yaitu haruslah saling membantu.
24

  Hal ini 

merupakan perwujudan prinsip Hukum Kasih yang diajarkan oleh Yesus. Yesus 

mengatakan, bahwa Kasih kepada Allah tidak mungkin dapat dilepaskan dari Kasih 

terhadap sesama manusia (Mat. 22-33-40). 

Dengan menjalankan ketiga relasi yang telah disebutkan, manusia akan dapat 

menemukan tujuan dan makna hidup serta mencapai kehidupan yang bermakna. 
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Relasi-relasi tersebut erat hubungannya dalam diri manusia dan tidak dapat 

dipisahkan. Relasi yang pertama yaitu relasi vertikal antara manusia dan Allah 

adalah relasi yang sangat mendasar, dan yang paling menentukan, relasi ini adalah 

dasar dari kedua relasi yang lain. Tanpa relasi yang baik dengan sesama manusia dan 

bumi, maka tidak akan ada juga relasi yang baik antara manusia dan Allah. Relasi 

yang baik antara manusia dan Allah harus nyata dalam relasi yang baik dengan 

sesama manusia dan dengan bumi. Dalam menjalani ketiga relasi tersebut yang 

menjadi dasar adalah hukum yang telah Yesus Kristus ajarkan, yaitu Hukum Kasih 

(Mat.22:37-40), hukum  kasih mengatur segala tindak laku manusia dalam menjalani 

kehidupannya.  

Hukum Kasih menunjukan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia 

dengan dirinya sendiri dan juga manusia dengan sesamanya. Salah satu prinsip dalam 

hukum kasih adalah bahwa orang yang beriman seharusnya mempunyai kasih dan 

respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini bukan menunjukan sikap sok hebat 

atau sombong, namun sebaliknya, mengasihi diri sendiri berarti memandang diri 

sendiri sebagai mahkluk yang berguna, dihargai dan dikasihi Allah
25

 dan salah satu 

tindakan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Rasul Yohanes 

mencatat bahwa seseorang tidak dapat berkata ia mengasihi Allah jika ia tidak 

mengasihi saudaranya (1 Yohanes 4:19-21). Yesus menempatkan pentingnya kasih 

terhadap sesama manusia langsung setelah hukum untuk mengasihi Allah. Kasih 

Allah memampukan orang-orang Kristen untuk saling mengasihi, bahkan dalam 

keadaan sukar sekali pun. Kasih itu tidak berasal dari sumber-sumber manusiawi, 
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melainkan dari Allah sendiri karena Ia tinggal di dalam orang percaya dan 

mengasihinya (1 Yohanes 4:16-17).
26

  

Manusia dalam menjalani kehidupanya tentunya ingin menemukan makna 

hidup yang terdalam. Banyak usaha yang dilakukan manusia untuk dapat 

menemukan makna hidup di dalam dirinya, dan pencarian makna hidup adalah hal 

yang pokok dalam diri manusia. Dengan menemukan makna hidup manusia menjadi 

semangat dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehingga manusia juga dapat 

juga mencapai kehidupan yang bermakna. Dalam usaha menemukan makna hidup, 

manusia melakukan berbagai cara untuk dapat menemukan makna hidup. Ada 

sebagian orang dalam mencari makna hidup memusatkan pada pemenuhan 

kebutuhan jasmani melalui harta kekayaan, sebagian lagi ada yang menganggap 

bahwa makna hidup dapat ditemukan dengan mempunyai kedudukan, jabatan serta 

popularitas. Namun tidak hanya itu saja makna hidup dapat ditemukan, namun 

sebaliknya, dalam keadaan yang menderita manusia juga dapat menemukan makna 

hidup. Penghayatan akan penderitaan dan respon apa yang diberikan saat mengalami 

penderitaan akan memotivasi manusia untuk dapat menemukan makna hidupnya di 

dalam keadaan seperti itu. Di dalam iman kristen penemuan makna hidup dapat 

ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pemberi makna hidup 

manusia. Yesus Kristus adalah penebus dosa dan penyelamat manusia, dengan 

kematian Yesus Kristus maka manusia menjadi dekat lagi dengan Allah yang 

sebelumnya telah jauh dikarenakan manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus 

merupakan tokoh penting dalam iman kristen, pribadi Yesus Kristus yang selalu 

mengasihi dan mengajarkan kasih kepada umat manusia, merupakan hal penting 
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untuk dapat menemukan makna hidup. Dengan menerapkan kasih di dalam hidup 

maka tujuan hidup juga akan tercapai yaitu merasakan kebahagian. 

Melihat dari beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan bahwa menemukan makna hidup dan mencapai hidup yang 

bermakna, manusia dapat menemukannya dalam kehidupan itu sendiri, sekalipun itu 

penderitaan yang dialami. Seperti yang diajarkan oleh Logoterapi, manusia dapat 

menemukan makna hidup dalam keadaan yang menderita. Melalui nilai kreatif, 

bersikap, penghayatan dan harapan yang baik saat dalam keadaan menderita, 

merupakan sebuah jalan bagi manusia untuk dapat menemukan tujuan hidupnya, 

sehingga pengertian makna hidup sangat luas tergantung dari siapa yang memaknai 

kehidupannya.  

Sementara itu dari sudut pandang kristiani diperlukan hubungan yang baik 

dengan Allah, sehingga arti hidup yang dijalani manusia akan semakin benar sesuai 

kehendak-Nya. Dengan selalu dekat Allah maka manusia akan dapat menemukan 

makna hidupnya dan dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna, hal ini 

berkaitan dengan ibadah yang dilakukan manusia dan kehidupan spiritualitasnya. 

Hukum Kasih mengajarkan manusia untuk selalu mengasihi baik itu secara vertikal 

(Allah) dan horisontal (sesama), melalui ini maka manusia akan merasakan sukacita 

dan rasa bahagia, inilah tujuan hidup manusia untuk merasakan kebahagiaan yang 

sejati. 


