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Apakah Logoterapi?

p Logos (Yunani): Makna
p Logoterapi: Terapi psikologis yang berfokus 

pada pencarian makna eksistensi manusia 
p Perjuangan untuk mendapatkan makna dalam 

kehidupan merupakan motivasi utama 
kekuatan seseorang





• Manusia harus dapat mencari makna hidupnya sendiri
dan kemudian mencoba untuk memenuhinya.

• Mencari makna hidup merupakan prinsip utama dari
teori Frankl yang dinamakan logoterapi.
– Logo dari bahasa Yunani “logo”=makna, meaning, rohani
– Terapi dari bahasa Inggris “therapy” = penggunaan tehnik

untuk menyembuhkan dan mengurangi atau meringankan
suatu penyakit.

– Logoterapi : Penggunaan tehnik untuk menyembuhkan dan
mengurangi atau meringankan suatu penyakit melalui
penemuan makna hiduup.

– Tema sentral Logoterapi adalah karakteristik eksistensi
manusia, dengan makna hidup sebagai inti teorinya.





3 konsep dasar logoterapi
• Kebebasan berkeinginan (freedom of will)

Makna dan nilai hidup tidak mendorong, tetapi seakan-akan
menarik dan mewarnai manusia untuk memenuhi kenyataan
hidup

• Keinginan akan makna (the will to meaning)
Mengacu pada kebebasan manusia untuk menentukan sikap

(freedom to take 
a stand) terhadap kondisi-kondisi biologis, psikologis dan

sosio-kultural
• Makna hidup
• hal-hal yang memberikan arti khusus bagi seseorang yang 

apabila berhasil dipenuhi akan menyebabkan kehidupannya
dirasakan berarti dan berharga, sehingga akan menimbulkan
penghayatan bahagia

logoterapi artinya penggunaan teknik untuk
menyembuhkan dan mengurangi atau

meringankan suatu penyakit melalui penemuan
makna hidup.



Menemukan Makna hidup

Tiga pendekatan menemukan makna hidup

Melalui nilai-nilai pengalaman
– Memperoleh pengalaman tentang sesuatu - atau seseorang – yang bernilai bagi

kita. Contoh perasaan cinta pada orang lain.
Melalui nilai-nilai kreatif

– “ bertindak” → Menemukan makna hidup dengan cara terlibat dalam sebuah
proyek berharga kehidupan. Contoh: kreativitas seni, musik, penelitian ilmiah
dsb.

Melalui nilai-nilai attitudinal
– Nilai attitudinal  mencakup kebaikan-kebaikan seperti penyayang, keberanian, 

selera humor yang baik dsb. Contoh dari Frankl adalah penemuan makna
kehidupan lewat penderitaan.



Kekurangan Makna Hidup

• Makna yang kita cari memerlukan tanggung 
jawab pribadi.

• Neourosis => kekurangan makna hidup

noögenic neurosis
kekosongan 
eksistensial



Faktor hakikat dari eksistensi manusia

• Frankl percaya bahwa hakikat dari eksistensi
manusia terdiri dari tiga faktor : spiritualitas, 
kebebasan, dan tanggung jawab.

• Spiritualitas => sebagai roh dan jiwa
• Kebebasan => untuk memilih & bertingkah

laku jika kita ingin menjadi sehat secara
psikologis.

• tanggung jawab => menerima tanggung
jawab pribadi



Keinginan untuk Memaknai

p Makna hidup manusia adalah unik dan spesifik yang harus 
dan dapat diisikan oleh dirinya sendiri à seseorang akan 
memperoleh sesuatu yang penting yang akan memuaskan 
keinginannya untuk memaknai

p Poling di Perancis: 89%:manusia membutuhkan sesuatu untuk 
merubah kehidupanà 61%: ada sesuatu atau seseorang 
dalam hidupnya yang mengubah mereka bahkan hingga 
karenanya siap untuk mati

p à Keinginan untuk memaknai adalah ‘kenyataan’, bukan 
‘keyakinan’



Frustrasi Eksistensi

Keinginan manusia untuk memaknai hidup
dapat disebabkan oleh frustrasi à Frustrasi
logoterapi
3 penggunaan kata ‘eksistensi’
1. Keberadaan manusia itu sendiri
2. Makna eksistensi
3. Usaha untuk mendapatkan makna kongkrit

keberadaan diri = keinginan untuk memaknai



Things to be thought

p Apa yang Anda lakukan seminggu yang lalu 
(mulai hari senin sampai dengan sabtu)?

p Apa yang Anda lakukan pada hari minggu?



Kevakuman Eksistensi

p Adalah: manusia dihantui oleh pengalaman 
kesepian, suatu kehampaan di dalam 
kehidupan mereka

p Dapat disebabkan oleh terlalu sibuknya 
manusia

p Kedok di balik kevakuman eksistensi: frustrasi 
untuk memaknai dikompensasikan (misal) 
dalam bentuk keinginan untuk berkuasa 
(uang), dan bersenang-senang



Makna Kehidupan
p Makna hidup dalam arti khusus: makna hidup setiap orang 

berbeda, bahkan dari hari-ke hari dan dari jam ke-jam 
p Seseorang tidak akan mencari makna abstrak dalam hidupnya. 
p Setiap orang memiliki misi sendiri dalam hidup untuk 

melaksanakan tugas kongkrit yang menuntutnya harus diisi à
manusia tidak dapat dipindahkan dan hidup tidak dapat 
diulang

p à tugas setiap orang seunik kesempatannya dalam 
melaksanakan tugas tersebut



Lanjutan Makna Kehidupan

p Manusia tidak bisa menanyakan apa makna 
hidupnya, tapi manusia harus lebih mengakui 
pada sesuatu yang ditanyakan oleh hidup

p Setiap orang ditanya oleh kehidupannya dan 
dia hanya bisa menjawab kehidupan dengan 
menjawab hidupnya sendirià hanya dapat 
direspon dengan menerima tanggung jawab

pà Tanggung jawab merupakan esensi dari 
eksistensi manusia



Esensi Eksistensi

p Logoterapi berusaha membuat klien menyadari secara penuh 
tanggung jawabnya, dan karenanya harus memberikan pilihan 
padanya apa, untuk apa, atau untuk siapa dia memahami 
dirinya untuk menjadi bertanggung jawab

p Klien memutuskan sendiri apa yang harus dipahami dari tugas 
hidupnya seperti: adanya tanggung jawab pada masyakat atau 
pada kewaspadaannya sendiri

p Umumnya, manusia mempertimbangkan tanggung jawab 
pada dirinya sendiri sebelum kepada Tuhan à tidak paham 
kehidupan



Lanjutan esensi eksistensi

p Logoterapi bukan ajaran maupun pengajaran tetapi 
merupakan bagian dari imbauan moral

p Peran logoterapi seperti spesialis daripada pelukis
p Peran logoterapi: meluaskan dan melapangkan medan 

pandangan klien sehingga seluruh spektrum makna dalam 
disadari dan dilihat olehnya

p Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dan harus 
mengaktualkan potensi makna hidupnya à kebenaran makna 
hidup ditemukan dari dalam diri manusia



Lanjutan esensi eksistensi

p 3 cara menggambarkan makna hidup 
menurut logoterapi:

1. Dengan melakukan suatu perbuatan à
melalui prestasi

2. Dengan mengalami sebuah nilai à misal: 
melalui kebudayaan, bekerjanya alam, 
dengan cinta

3. Dengan penderitaan



Makna Cinta
p Merupakan cara untuk mencapai keberadaan orang lain pada 

bagian paling dalam dari kepribadiannya
p Dengan cinta, manusia dapat menyadari adanya sesuatu yang 

sangat esensial dari keberadaan manusia lain
p Dengan cintanya, orang yang sedang mencintai dapat 

menjadikan orang yang dicintainya mengaktualkan potensi-
potensinya à kenyataan

p Cinta secara primer: seks à bentuk ekspresi cinta: suatu cara 
pengungkapan pengalaman dari puncak kebersamaan yang 
disebut cinta



Makna Penderitaan

p Pada saat manusia berhadapan dengan situasi yang tidak 
diinginkan (misal: penyakit yang tidak dapat diobati), manusia 
diberi kesempatan terakhir untuk mengaktualkan nilai yang 
tertinggi untuk mengisi makna terdalam yaitu makna 
penderitaan à kita harus siap menanggung penderitaan itu di 
atas diri kita sendiri

p Penderitaan menghentikan penderitaan dalam beberapa hal, 
saat itu makna telah ditemukan = makna dari suatu 
pengorbanan



Proses Terapi

Ada empat tahap utama didalam proses 
konseling logterapi diantaranya adalah:
1. Tahap perkenalan dan pembinaan rapport. 
Pada tahap ini, terapis menciptakan suasana
yang nyaman sambil melakukan pembinaan
rapport yang makin lama makin membuka
peluang untuk sebuah encounter. Encounter 
adalah penghargaan kepada sesama manusia, 
ketulusan hati, dan pelayanan.



2. Tahap pengungkapan dan penjajagan 
masalah.
Terapis membuka dialog mengenai 
masalah yang dihadapi pasien. Dalam 
logoterapi, pasien sejak awal 
diarahkan untuk menghadapi masalah 
sebagai kenyataan.



3. Tahap pembahasan bersama.
Terapis dan pasien bersama-
sama membahas dan menyamakan
persepsi atas masalah yang dihadapi. 
Tujuannya untuk menemukan arti
hidup meskipun hal yang 
menyedihkan..



Metode menemukan Makna hidup

• Pemahaman diri
• Bertindak positif
• Pengakraban hubungan
• Pendalaman trinilai
• Ibadah



CONTOH KALIMAT

Jenis Positif: 

SAYA TELAH ……. (ISI DENGAN KEGILASAN ANDA) 
NAMUN SAYA MEMBERIKAN KESEMPATAN DIRI 
SAYA UNTUK BISA TETAP BERFIKIR POSITIF. SAYA 
BERHARAP DAPAT MERASAKAN KEBAIKAN DARI 
KEJADIAN TERSEBUT.
By. Fahli 



Jenis Negatif

Saya tidak menerima ……  (ISI DENGAN 
KEGILASAN ANDA) NAMUN SAYA 
MEMBEBASKAN PERASAAN ITU DARI SEMUA 
DIMENSI HIDUP SAYA. SAYA BERHARAP DAPAT 
MERASAKAN KEBAIKAN DARI KEJADIAN 
TERSEBUT.
BY. Fahli


