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Individu yang menderita penyakit kronis dan
menjalani perawatan akan menghadapi

penderitaan secara psikologis, finansial, fisik dan
sosial. Hal ini membuat individu mengalami

keadaan meaningless (tidak bermakna).

Nurani & Mariyanti (2013)
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PERASAAN TIDAK BERDAYA
Kondisi fisik yang lemah akibat penyakit yang diderita membuatnya merasa
tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya.

FRUSTASI
Menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa apa yang terjadi akibat kesalahan
diri, kecewa, bingung mengenai apa yang perlu dilakukan.

PESIMIS
Diagnosa dari dokter terkadang membuat individu memandang bahwa
dirinya tidak punya harapan, putus asa dan tidak berusaha.

TIDAK PERCAYA DIRI
Berpikir negatif mengenai diri, merasa tidak mampu, berdampak pada
keragu-raguan dalam bertindak. 



MAKNA HIDUP

Suatu hal yang dianggap sangat penting dan berharga
serta memberikan nilai khusus bagi seseorang,
sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the
purpose in life).

Makna hidup ternyata ada di dalam kehidupan itu sendiri, dan
dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan
dan keadaan yang tak menyenangkan, keadaan bahagia, dan
penderitaan. 



FAKTOR INTERNAL

Di dalam faktor internal terdapat
pola berpikir, pola sikap, konsep
diri, kepercayaan, ibadah, dan
kepribadian

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor eksternal di dalamnya
meliputi pekerjaan, pengalaman,

hubungan dalam keluarga,
kebudayaan, dan dukungan sosial

Faktor yang mempengaruhi Makna Hidup



Tugas-tugas dan
pekerjaan sehari-hari

merupakan sumber
kepuasan dan

kesenangan tersendiri

Menjalani  kehidupan
sehari-hari  dengan penuh

semangat dan gairah hidup
serta jauh dari  perasaan

hampa.

Mampu menemukan
beranekaragam pengalaman

baru dan hal-hal  menarik
yang semuanya menambah

pengalaman hidup. 

CIRI INDIVIDU YANG MEMILIKI
MAKNA HIDUP



5 Tahapan
meraih makna

hidup

TAHAP DERITA
Pengalaman saat sakit dan penghayatan hidup tanpa makna.

TAHAP PENERIMAAN DIRI
Menerima apa yang terjadi, memahami diri, dan terjadinya perubahan sikap

TAHAP PENEMUAN MAKNA HIDUP
Individu menyadari nilai-nilai yang berharga dalam hidup

TAHAP REALISASI MAKNA
Bersemangat, komitmen dan melakukan kegiatan yang terarah

TAHAP KEHIDUPAN BERMAKNA
Merasa berarti dan bahagia



Sumber
Makna Hidup

NILAI KREATIF
Berkarya, bekerja, mencipta serta melaksanakan tugas dan
kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

NILAI PENGHAYATAN 
keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran,
kebajikan, keindahan, keimanan, dan keagamaan, serta cinta
kasih. 

NILAI BERSIKAP
Menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan
keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin
dielakkan lagi, seperti sakit atau kematian. 

NILAI PENGHARAPAN
Kemungkinan yang diharapkan, contohnya harapan untuk
bisa sembuh



Cara
Menemukan
Makna Hidup

Menentukan tujuan hidup, merupakan bagian
dari  mencari  makna. Sebelum itu,  kenal i
terlebih dahulu apa yang dir i  sukai ,  apa yang
saat ini  sedang di  lakukan, dan perubahan
apa yang perlu di lakukan untuk membuat
hidup terasa lebih bermakna. Coba untuk
memahami perasaan, motivasi ,  pola pikir  dan
kecenderungan. Beberapa hal  tersebut
membuat memahami tentang harga dir i  dan
nilai-ni lai  serta motivasi  kita

Mengenali
Diri



Mengenal diri  dapat di lakukan dengan berbagai  cara,  seperti
membuat anal is is  SWOT, bertanya pada teman dan sebagainya.
Namun terdapat beberapa pertanyaan pada dir i  yang mungkin
dapat membantu mengenal dan mencari  tujuan hidup, yakni:

Kapan saat-saat paling membahagiakan dalam hidup saya?

Apa yang membuat saya merasa bangga dengan diri sendiri?

Kualitas apa yang paling saya kagumi dari orang lain?

Apa yang membuat saya benar-benar merasa hidup dan berenergi?

Seberapa bahagianya saya dalam kehidupan sehari-hari?

Jika sisa hidup saya hanya satu minggu, apa yang akan saya lakukan

untuk mengisinya?

Jika ada satu hal di dunia ini yang bisa saya ubah, apakah itu?

Satu perubahan apa yang bisa membuat hidup saya lebih bahagia?



Cara
Menemukan
Makna Hidup

Mempraktikkan mindfulness memberi  orang
ruang kesadaran dan kemampuan untuk
mendapatkan wawasan tentang dir i ,  orang
lain,  dan kehidupan. Sebagai  bentuk
kesadaran reseptif ,  mindfulness dapat
menciptakan ruang di  mana seseorang dapat
melihat pi l ihan kognit i f  dan peri laku mereka,
daripada hanya bereaksi  terhadap perist iwa
interpersonal dalam pola berulang.

Mindfulness



Mindfulness adalah menumbuhkan kesadaran tentang
keadaan saat ini ,  fokus yang terpusat pada setiap
moment yang di jalani .  Mindfulness bisa di lat ih secara
berkesinambungan seir ing dengan rutinitas keseharian.
Kamu bisa melakukan hal-hal  berikut:

Pada dasarnya,  mindfulness adalah perkara fokus melakukan satu
hal dalam satu waktu.  Contohnya cobaberlat ih fokus pada detak
jantung selama 5 menit  setiap harinya.

Segera setelah terbangun lalu hening,  bernapas,  menyadari
pikiran,  emosi dan perasaan, setelah itu mulai lah hari  dengan
semangat.

Melakukan meditasi  dengan panduan apl ikasi .  



Cara
Menemukan
Makna Hidup

Gratitude journal  adalah sebuah buku harian
di mana kamu secara teratur mencatat
berbagai  macam hal  yang kamu syukuri .
Semakin sering kita bersyukur,  semakin
meningkat juga kebahagiaan kita.  Apapun
kondisi  hidup kita saat ini ,  k ita selalu bisa
memil ih untuk bersyukur.  Faktanya,  banyak
hal yang dapat disyukuri  dalam hidup ini
meskipun keci l .  

Gratitude
Journal



Cara melakukan Gratitude Journal

Mengatur suasana untuk membantu mengenal i  pikiran dan perasaan
secara jelas dengan memutar musik,  menyalakan l i l in- l i l in,  atau
dengan berendam.

Waktu pal ing baik melakukaknnya adalah ketika kita dapat
merenungkannya sendiri ,  jauh dari  gangguan. Tergantung dari  jadwal
harian kita,  mungkin salah satu waktu pal ing baik untuk menulis
adalah di  pagi  hari  atau pada malam hari  sebelum kita t idur.  

Tidak ada yang terlalu keci l ,  jangan membatasi  hanya dengan hal
besar,  karena hal  keci l  pun berart i .

Jadikan sebuah kebiasaan dengan melakukannya secara rutin.  Agar
t idak bosan, buat journalmu menarik dan menyenangkan untukmu. 



You are stronger than you know. 
You’re braver than the bravest. 

Live a life of grace, beauty, and purpose. 
It is when we choose to take control, to

continue to find meaning and drive that keeps
us moving forward, that we are truly free.

https://everydaypower.com/you-are-capable-of-more/
https://everydaypower.com/3-ways-to-take-great-control-of-your-life/
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