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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang memiliki pemahaman akan hidup yang berbeda-beda. Makna 

hidup sangatlah penting dalam hidup seseorang. Proses menemukan makna hidup 

terus berlangsung seumur hidup, dengan demikian makna dalam hidup dapat 

ditemukan sewaktu-waktu. Menurut Baumeister dalam Steger (2012) meaning in 

life berasal dari harga diri, keyakinan, pembenaran diri dan tujuan. Dengan 

demikian dapat dipahami kebermaknaan hidup itu sendiri dapat diambil dari 

pengalaman hidup seseorang. Pengertian tentang makna hidup semakin hari 

semakin berkembang, penelitian terbaru membahas tentang makna hidup dilihat 

dari 3 aspek yaitu pemahaman, tujuan dan meaning in life (L. S. George & Park, 

2017). Maka dapat diartikan bahwa meaning in life merupakan sebuah konsep 

untuk memahami bagaimana cara seseorang mengatasi permasalahan dalam 

hidupnya dengan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin. Menurut Frankl 

dalam Auhagen (2000), seorang yang tidak memiliki atau kehilangan makna hidup 

mengakibatkan adanya kevakuman eksistensial yang dapat menyebabkan depresi, 

penyakit, maupun kematian. Penyakit yang disebabkan oleh kehilangan makna 

hidup disebut dengan “existential neurosis” yang merupakan kondisi kebosanan 

dan kehampaan, kehilangan ketertarikan dan antusiasme (Maddi, 1967). 

Sedangkan, seseorang yang berhasil menemukan makna dalam hidupnya membuat 

individu tersebut dapat mengatasi permasalahan dalam hidupnya dengan baik 

(Sumanto, 2015). 
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 Mempunyai meaning in life memiliki dampak yang baik untuk individu 

tersebut, Kelebihan dari mempunyai meaning in life adalah menurunkan 

kecenderungan untuk depresi, cemas, keinginan untuk bunuh diri, dan penggunaan 

obat (M. F. Steger et al., 2006).  

 Fenomena yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi Covid-19. Covid-19 

adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (World Health 

Organization, 2020). Penyebaran wabah Covid-19 sangat cepat hingga seluruh 

dunia. Adanya pandemi ini berdampak besar salah satunya pada masyarakat Bali 

yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada bidang pariwisata (Devita, 

2020). Dikarenakan penularan virus yang sangat cepat, Bali menutup kunjungan 

wisatawan asing guna meredakan penularan virus (Nuruddin et al., 2020). 

Penutupan kunjungan wisatawan mengakibatkan banyak bisnis yang tutup dan 

banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hingga Agustus 

2020, jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 100 ribu pekerja 

(CNNIndonesia, 2020). Secara tidak langsung, terjadinya PHK membuat  

masyarakat kesusahan. 

 Adanya wabah Covid-19, baik pemerintah pusat, maupun daerah 

mengeluarkan peraturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM).  Dalam PPKM terdapat berbagai kebijakan mengenai pembatasan  

kegiatan, seperti 50% Work From Home (WFH) dan 50% kapasitas restoran dan 

25% kapasitas kafe (Merdeka.com, 2021). Adanya kebijakan tersebut cukup 

meresahkan warga.  
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“PPKM ini cukup menyebalkan sebenarnya, semua sekarang dibatasi. Mau 

makan malam juga susah karna sekarang semua toko maupun resto tutup jam 8.” 

(W, Wawancara, 12 Maret 2021) 

Tidak hanya pelaku usaha, namun konsumen juga merasa dirugikan dengan adanya 

kebijakan tersebut. Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana 

cara melanjutkan hidup dengan peraturan yang ada. 

 Kejadian tersebut membuat masyarakat maupun pemerintah saling 

menyalahkan (Media, 2020).  Masyarakat menyalahkan pemerintah akan peraturan 

yang selalu berubah sedangkan pemerintah menyalahkan masyarakat yang kurang 

tertib peraturan. Menurut Maryam (2017) menyalahkan pihak lain  termasuk dalam 

salah satu strategi pertahanan diri yang berpusat pada emosi, yaitu proyeksi, namun 

bila dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak yang buruk. Strategi 

pertahanan lain yang lebih positif yang dapat dilakukan masyarakat adalah self-

controlling atau pengendalian diri (Li et al., 2016), yang di dalamnya terdapat 

forgiveness. 

 Menurut Scull (2015) forgiveness merupakan salah satu mekanisme koping 

untuk menghadapi tekanan dalam hidup, yang dalam meaning in life dapat diartikan 

sebagai hambatan . Hal tersebut dapat dipahami karena saat  individu  memaafkan, 

dirinya mengubah respon negatif dari suatu kesalahan baik yang ditimbulkan oleh 

dirinya sendiri, orang lain atau situasi menjadi respon yang positif (Thompson, 

Snyder, & Hoffman, 2005).  Sehingga respon positif tersebut akan memunculkan 

pemahaman baru mengenai hal yang terjadi dalam hidupnya. Melakukan 

forgiveness membutuhkan usaha yang besar (Kanz, 2000), sehingga orang sering 
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mengalami kesulitan dalam prosesnya. Dengan pemahaman spiritual yang dimiliki 

kebanyakan orang Bali, meditasi menjadi salah satu alternatif yang digunakan 

untuk melakukan forgiveness. Hal tersebut sejalan dengan pengertian meditasi yang 

merupakan latihan mengolah rasa sehingga adanya keseimbangan di fisik, emosi, 

mental maupun spiritual (Hermanto, 2014).   

 Salah satu komunitas meditasi di Bali yang bersifat universal dalam artian 

ajarannya dapat dimengerti oleh semua agama maupun kepercayaan adalah Spirit 

of Universal Life (SOUL) , SOUL merupakan wadah untuk belajar mengendalikan 

diri dan pengembangan spiritual yang didirikan oleh Bunda Arsaningsih di Bali 

pada tanggal 17 Desember 2012. 

“.. SOUL ini saya buat dari pengalaman saya. Dulu saya belajar spiritual 

ke banyak negara, tapi masih berasa ada yang kurang. Akhirnya saya menemukan 

sebuah kesimpulan dari apa yang sudah pernah saya pelajari dan terlahirlah 

SOUL ini.”      (Bunda Arsaningsih, Wawancara, 1 Desember 2020).  

Meditasi SOUL dikenal dengan Meditasi SOUL Reflection, yang bertujuan untuk 

melihat ke dalam diri sehingga menyadari apa yang terjadi pada dirinya dan 

melepaskan seluruh pendaman pikiran, perasaan maupun emosi negatif yang 

dimiliki sehingga lebih lega dan memiliki kualitas hidup menjadi lebih baik. Yang 

membedakan meditasi ini dengan meditasi lainnya adalah meditasi SOUL 

Reflection merupakan meditasi dengan tuntunan atau panduan, yang salah satunya 

memiliki tuntunan untuk memaafkan.  
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 Alasan dari kebanyakan anggota SOUL untuk bergabung dalam komunitas 

ini adalah adanya permasalahan dalam diri yang berkaitan dengan permasalahan 

kebermaknaan hidup, seperti penyitas kanker, penyitas percobaan bunuh diri, dan 

masalah lainnya.  

 “.. Awalnya saya seperti kehilangan arah. Saya divonis kanker payudara 

oleh dokter, saat itu saya bener-bener down. Berasa hidup saya bakal sampai disitu  

aja. Akhirnya saya bolak-balik rumah sakit untuk kemo… disitu saya merasa 

menjadi beban keluarga saya dan mulai menyalahkan diri, berkali-kali kepikir 

untuk ya kasarnya bunuh diri. …. Setelah ketemu SOUL, saya mulai belajar 

memaafkan diri saya, melepas pikiran negatiflah, terus ya coba buat nerima diri. 

Perubahan itu ya ada, sekarang jadi lebih happy dan ya ngejalanin hidup lebih 

positif. ” (GT, Arsip SOUL, 9 Juni 2021) 

 Penelitian mengenai forgiveness mulai ditemui, salah satunya membahas 

tentang adanya pengaruh positif dari memaafkan pasangan romantis pada meaning 

in life seseorang dan hubungan erat antar individu dapat menjadi sumber meaning 

in life, namun juga dapat menjadi sumber rasa sakit, selain itu forgiveness dapat 

menjadi strategi untuk mengembalikan makna yang hilang (Tongeren et al., 2015). 

Penelitian lainya milik Głaz (2019) membahas mengenai bagaimana hubungan dari 

forgiveness dan meaning in life di mahasiswa Polandia yang mengaku dirinya 

memiliki kepercayaan. Hasil dari penelitian ini adalah korelasi antara forgiveness 

dan meaning in life yang dimiliki signifikan, mahasiswa dapat memahami dirinya, 
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bakat dan kebiasaannya sehingga dapat memaafkan dirinya maupun orang lain atas 

kesalahannya (Głaz, 2019).  

Disertasi dari Karseboom (2016) membahas mengenai hubungan antara 

meaning in life dan forgiveness. Karseboom menghubungkan kedua variabel 

tersebut dengan meningkatnya kesehatan mental. Karseboom menemukan bahwa 

adanya hubungan antara meaning in life dengan forgiveness self dan forgiveness 

situations, namun tidak ada hubungan dengan forgiving others. Hal tersebut 

dikarenakan forgiving others memberikan lebih sedikit dampak negatif pada 

kesehatan dibanding dengan self, situation maupun forgiveness secara keseluruhan. 

Selain itu, Wijaya dan Shanti (2020) melakukan penelitian kuantitatif dan 

kualitatif terhadap pelaku perselingkuhan dalam pernikahan dan menemukan 

bahwa adanya hubungan yang positif antara self forgiveness dan meaning in life. 

Hal tersebut dapat didukung oleh hasil gambaran dinamika yang didapat dari 

wawancara 4 orang subjek. Dimana adanya subjek yang melakukan self-forgiveness 

yang kemudian menyadari bahwa perselingkuhan bukan merupakan jalan keluar 

dari masalah namun malah menjadi sumber permasalahan yang baru. Kemudian 

menyadari solusi dari permasalahan awal dan berkomintmen untuk mencapai 

tujuan bersama pasangan yaitu saling memenuhi kebutuhan. 

Penelitian lainnya mengenai pengaruh pemaafan terhadap kebermaknaan 

adalah penelitian milik Zuanny dan Subandi (2016). Zuanny dan Subandi (2016) 

melakukan penelitaian mengenai terapi pemaafan pada Warga Binaan 

Permasyarakatan (WBP). Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh dari 

terapi pemaafan pada WBP terhadap peningkatan kebermaknaan hidup. Hal ini 
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dilihat dari kemampuan subjek mengambil manfaat dari setiap sesi dan adanya rasa 

mampu dari subjek untuk memaafkan dan menerima keadaan sehingga membuat 

subjek lebih tenang. 

  Dewasa ini peneliti mengamati apa yang sedang terjadi di masyarakat saat 

pandemi Covid-19. Dikarenakan semakin hari semakin banyak orang yang mulai 

mengalami permasalahan dalam hidup, seperti kesehatan, hubungan, kemakmuran 

serta spiritual. Dengan adanya masalah tersebut, Peneliti ingin mengetahui apakah 

ada pengaruh dari forgiveness dalam meaning in life pada komunitas meditasi 

SOUL (Spirit of Universal Life) yang dimana mengajarkan anggotanya mengenai 

forgiveness.  Selain itu, belum adanya penelitian sejenis di Indonesia menjadi salah 

satu faktor pendorong untuk meneliti kasus ini. Peneliti melakukan penelitian ini 

untuk mengetahui apakah forgiveness mempengaruhi meaning in life anggota 

komunitas SOUL.  

1.2. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh dari forgiveness terhadap meaning in life pada 

anggota komunitas meditasi SOUL (Spirit Of Universal Life) ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh forgiveness terhadap makna dalam  

hidup pada anggota komunitas meditasi SOUL (Spirit Of Universal Life) 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberi kontribusi positif mengenai perkembangan ilmu psikologi, 

khususnya psikologi positif yang berkaitan dengan pengaruh forgiveness pada 

meaning in life. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi komunitas meditasi SOUL 

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan mengenai seberapa pengaruh 

forgiveness pada meaning in life anggotanya.  

2. Bagi penanggung jawab komunitas SOUL 

Penelitian ini diharapkan memberi pandangan baru mengenai anggota 

komunitas SOUL 

 

  


