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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebermaknaan Hidup 

1. Pengertian Kebermaknaan Hidup. 

Dalam kamus besar psikologi, menjelaskan bahwa „meaning‟di 

artikan sebagai makna atau pemaknaan. Frankl (dalam Koeswara,1992), 

mengungkapkan kebermaknaan hidup sebagai keadaan yang 

menunjukkan sejauhmana seseorang telah mengalami dan menghayati 

kepentingan keberadaan hidupnya menurut sudut pandang dirinya 

sendiri. Frankl (dalam Koeswara, 1992), menegaskan bahwa baik 

keinginan akan kesenangan maupun keinginan akan kekuasaan 

bersumber pada keinginan akan makna. Kesenangan adalah efek dari 

pemenuhan makna. Bastaman (2007),  menyatakan bahwa setiap orang 

menginginkan dirinya menjadi orang yang bermartabat dan berguna 

bagi dirinya, keluarga, lingkungan kerja, masyarakat sekitar, dan 

berharga di mata Tuhan. Keinginan untuk hidup bermakna memang 

benar-benar motivasi utama pada manusia. Hasrat inilah yang 

mendorong setiap orang untuk melakukan segala kegiatan. 

Menurut Aughagen  (dalam Fridayanti, 2013), mengatakan makna 

hidup adalah konsep yang penting untuk memahami bagaimana 

seseorang mengatasi tantangan kehidupan dan memaksimalkan potensi 

uniknya.  
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Jadi kebermaknaan hidup merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan sejauh mana seseorang telah mengalami dan menghayati 

keberadaan dirinya, memuat hal-hal yang di anggap penting, di rasakan 

dapat berharga dan memberikan arti khusus yang menjadi tujuan hidup 

sehingga individu menjadi berarti dan berharga. 

2. Nilai-nilai Kebermaknaan Hidup. 

Bastaman (2007), mengatakan bahwa sumber dari kebermaknaan 

hidup adalah pendalaman Tri Nilai, yaitu :  

a. Nilai-nilai kreatif 

b. Nilai-nilai penghayatan 

c. Nilai-nilai sikap 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebermaknaan Hidup. 

Frankl  (dalam Koeswara, 1992), menjelaskan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup, antara lain : 

a. Frustasi Eksistensi,  eksistensi memiliki tiga makna : 

1) Keberadaan manusia itu sendiri / cara khusus manusia dalam 

menjalani hidup. 

2) Makna hidup. 

3) Penguasaan manusia untuk menemukan makna yang konkrit di 

dalam hidup / memberi makna hidup. 
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b. Neurosis Nogenik 

Di akibatkan oleh dimensi keberadaan manusia, secara khusus 

terkait dengan dimensi humanis / manusiawai seorang manusia yang 

muncul masalah-masalah kehidupan. 

Suryaatmaja (2012), menjelaskan bahwa terdapat tiga cara 

untuk tetap bertahan hidup, yakni sebagai berikut : 

1) Fight (Melawan) 

Dia akan menggunakan seluruh kekuatan dan daya upaya 

yang dapat di lakukan untuk mengalahkan peristiwa yang di 

dalaminya dengan harapan menjadi seorang pemenang. 

2) Flight (Menghindar) 

Pada saat seseorang tidak berhasil mengalahkan peristiwa 

yang di alaminya atau pada saat seseorang tidak mempunyai 

kemampiuan cukup untuk mrngadakan perlawanan, maka dia 

akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari peristiwa 

itu. 

3)  Freze (Bertahan) 

Pada saat seseorang berusaha mengatasi sebuah masalah 

hidup dengan melawan, maka kemenangan atas peristiwa 

tersebut sangat mungkin akan memberikan arti hidup yang 

penuh makna. Namun pada saat sesorang lebih di kuasai 

ketakutannya, maka dia akan menghindar ataupun bertahan 

dengan memanipulasi keadaan. 
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Safaria  (2005),  mengatakan bahwa ada banyak cara untuk 

menemukan makna hidup sehingga kita mampu meraih hidup 

bermakna. Bastaman ( dalam Safaria, 2005), menjelaskan dalam 

bukunya ada lima langkah untuk menemukan makna hidup, yakni 

sebagai berikut : 

1) Pemahaman Pribadi. 

Safaria (2005), mengatakan bahwa terdapat langkah 

pertama ini adalah pada dasarnya membantu memperluas dan 

memahami beberapa aspek kepribadian serta corak kehidupan, 

antara lain  yakni : 

a) Mengenali keunggulan-keunggulan dan kelemahan-

kelemahan pribadi (penampilan, sifat, bakat, pemikiran), 

dan kondisi lingkungannya (keluarga, tetangga, teman 

kerja). 

b) Menyadari keinginan-keinginan masa kecil, masa muda, 

dan keinginan-keinginan sekarang serta memahami 

kebutuhan-kebutuhan apa yang mendasari keinginan-

keinginan itu. 

c) Merumuskan secara lebih jelas dan nyata hal-hal yang di 

inginkan untuk masa mendatang, dan menyusun rencana 

yang realistis untuk mencapainya. 

Dengan mengenali dan memahami sendiri berbagai aspek-

aspek dalam hidup kita, maka kita lebih mampu menyesuaikan 
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diri ketika menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Pada langkah awal kita harus mengenali kelemahan-

kelemahan diri kita dan berusaha untuk mengurangi kelemahan 

tersebut. Setelah itu kita memusatkan energi kita untuk 

meningkatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, 

mengoptimalkan potensi diri kita, sehingga kita akan mampu 

mencapai ksuksesan. 

2) Bertindak Positif. 

Safaria (2005), langkah ke dua di sini berorientasi pada 

tindakan nyata untuk mencapai kebermaknaan hidup. Kita tidak 

lagi hanya sekedar berpikir positif, tetapi lebih dari itu kita di 

tekankan untuk bertindak positif. Tindakan-tindakan positif ini 

jika kita lakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan 

yang efektif. Jika telah mempunyai kebiasaan yangefektif maka 

hidup kita akan lebih bermakna. Untuk menerapkan metode 

bertindak positif perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Pilih tindakan-tindakan nyata yang benar-benar dapat di 

laksanakan secara wajar tanpa memaksakan diri. 

b) Perhatikan reaksi-reaksi spontan dari lingkungan terhadap 

usaha untuk bertindak positif. 

c) Besar kemungkinan usaha bertindak positif mula-mula kita 

rasakan sebagai tindakan pura-pura, bersandiwara, tetapi 

jika kita lakukan secara konsisten tindakan positif tersebut 
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akan menyatu dengan diri kita dan menjadi bagian dari 

kepribadian anda. 

Dari penjelasan di atas, terdapat dua macam tindakan 

positif ke dalam diri dan tindakan positif keluar diri. Tindakan 

positif ke dalam diri bertujuan untuk mengembangkan diri 

sendiri, menumbuhkan energi positif ketrampilan dan keahlian 

yang maksimal. Sedangkan tindakan positif kelaur diri berarti 

melakukan sesuatu yang berharga untuk orang lain, membuat 

orang lain merasa senang dan menghindari perbuatan yang 

menyakiti orang lain. 

3) Pengakraban Hubungan. 

Safaria (2005), mengungkapkan bahwa sebagai makhluk 

sosial, manusia tidak akan terlepas dari orang lain. Karena 

manusia memiliki kebutuhan afiliasi yaitu kebutuhan untuk 

selalu memperoleh kasih sayang dan penghargaan dari orang 

lain. Dimensi sosial ini merupakan  sesuatu yang tidak dapat di 

pisahkan dalam eksistensi manusia. Manusia yang menyendiri, 

akan kehilangan rasa kemanusiaannya, sehingga 

menyebabkannya menjadi seorang yang tanpa perasaan. 

Dengan megakrabkan hubungan dengan orang lain, kita 

akan merasakan tidak sendiri di dunia ini. Kita akan merasa 

bahwa masih banyak orang yang mempercayai diri kita, masih 

banyak orang yang mau memberikan perhatian kepada diri kita 
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dan memnuhi kebutuhan kasih sayang kita. Hubungan yang 

akrab akan memunculkan perasaan bahwa kita di cintai dan 

mampu di cintai dan mampu mencintai orang lain, kita 

memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Kita perlu 

meyakini bahwa teman, sahabat, keluarga, kekasih tidak dapat di 

gantikan dengan uang, mereka semua merupakan sumber 

pencerahan, keuatan positif, dan sumber kebermaknaan hidup. 

4) Pendalaman Tri nilai. 

Safaria (2005), menjelaskan bahwa pendalaman tri nilai 

ini bersumber dari usaha-usaha kita untuk memahami benar-

benar nilai-nilai berkarya, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai 

bersikap yang akan menjadi sumber makna hidup di dalam diri. 

5) Pendalaman nilai-nilai kreatif. 

Nilai ini berintikan bahwa dengan memberikan sesuatu 

yang berharga dan berguna bagi orang lain atau kehidupan 

secara keseluruhan, maka kita juga akan memperoleh makna 

hidup.Untuk mampu memenuhi nilai-nilai kreatif ini,  di tuntut 

untuk selalu melakukan hal-hal positif, melakukan tindakan-

tindakan positif. Yang dicapai bukanlah hasil semata-mata tetapi 

kecintaan, kesungguhan, dedikasi dalam kegiatan itu yang akan 

membawa makna sendiri dalam hidup. 
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6) Pendalaman nilai-nilai penghayatan. 

Pendalaman nilai-nilai penghayatan ini berkaitan dengan 

penerimaan kita terhadap dunia. Bagaimana kita menghayati, 

meresapi, dan memaknai segala yang diberikan dunia kepada 

diri kita. Caranya adalah dengan menikmati keindahan alam. 

Kita harus membuka pikiran kita sepenuhnya pikiran kita, 

perasaan kita, dan penerimaan kita terhadap pengalaman yang 

menuju pada keindahan, kebahagiaan, dan pengalaman yang 

menggugah.   

7) Pendalaman nilai-nilai sikap. 

Pendalaman nilai-nilai bersikap ini berperan ketika 

berhadapan dengan kesedihan, kesusahan, dan kematian orang 

yang di cintai. Frankl dalam Safaria (2005),  menegaskan bahwa 

sikap dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tragis sangat 

berperan dalam pemenuhan makna hidup. Cara mensikapi 

kehidupan merupakan salah satu sumber untuk menemukan dan 

memenuhi makan hidup. Jika mensikapi hidup yang tragis 

secara negatif. 

8) Ibadah . 

Melalui kegiatan ibadah dan berdoa, berusaha 

mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, mencari keberkatan-

Nya, rahmat-Nya dan keridhoan-Nya. Dengan pendekatan 

kepada tuhan, kita akan menemukan berbagai makna hidup yang 
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kita butuhkan. Melalui kegiatan ibadah akan menerima 

kedamaian, ketenangan, dan pemenuhan harapan.    Safaria 

(2005), menjelaskan bahwa  metode bertindak positif di dasakan 

pada pemikiran bahwa dengan cara membiasakan diri 

melakukan tindakan-tindakan positif, akan memperoleh dampak 

positif dalam perkembangan pribadi dan kehidupan sosial. 

Tindakan positif akan menghasilkan energi positif sehingga 

makna hidup yang di peroleh akan positif. Sedangkan tindakan-

tindakan negatif akan menghasilkan energi negatif, yang 

menyebabkan kita menerima banyak kecaman, kritikan, 

kebencian dari orang lain, yang pada akhirnya membuat kita 

kehilangan makna hidup yang berarti dalam hidup. Menurut 

Bastaman dalam Safaria (2005), mengatakan terdapat enam 

komponen yang menentukan berhasilnya seseorang dalam 

melakukan perubahan dari penghayatan hidup tak bermakna 

menjadi hidup bermakna, yakni sebagai berikut : 

a) Pemahaman Diri (self-insight), yakni meningkatkan 

kesadaran atau buruknya kondisi diri pada saat ini dan 

keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi 

yang lebih baik. Ingat kan prinsip kehendak bebas dimana 

sebagai manusia memiliki kemampuan untuk mengambil 

sikap yang  tepat terhadap segala peristiwa baik itu yang 

tragis ataupun yang sempurna. 
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b) Makna Hidup (The meaning of life), yakni nilai-nilai 

penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang 

yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus di penuhi 

dan pengarah kegiatan-kegiatannya. Perluas makna hidup 

yang di cari, buka pemikiran, buka mata hati, lihatlah hal-

hal yang di anggap sepele, namun sebenarnya mengandung 

makna yang luar biasa. 

c) Pengubahan Sikap (changing attitude), yakni dari yang 

semula bersikap negatif dan tidak tepat menjadi mampu 

bersikap positif dan lebih tepat dalam menghadapi masalah, 

kondisi hidup, dan musibah yang terelakan. 

d) Keikatan Diri (self commitment), yakni komitmen 

individuterhadap makna hidup yang di temukan dan tujuan 

hidup yang di tetapkan. 

e) Kegiatan Terarah (direcrted activites), yakni upaya-upaya 

yang di lakukan secara sadar dan sengaja berupa 

pengembangan potensi-potensi pribadi (bakat, 

kemampuanketrampilan) yang positif serta pemanfaatan 

relasi antar pribadi untuk menunjang tercapainya makna dan 

tujuan hidup. 

f) Dukungan Sosial (social support), yaitu  hadirnya seseorang 

atau sejumlah orang yang akrab, dapat di percaya dan slalu 

bersedia memberi bantuan pada saat-saat yang di perlukan. 
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4. Aspek-aspek Kebermaknaan Hidup 

Frankl  dalam Koeswara  (1992), mengatakan bahwa ada tiga pilar 

filosofis yang penting bagi manusia dalam proses penuaan kebermaknaan 

hidup, yaitu  kebebasan berkehendak, kehendak hidup bermakna, dan 

makna hidup. 

a. Kebebasan Yang Berkehendak 

Kebebasan yang berkehendak adalah seseorang yang memiliki 

kebebasan untuk menentukan sikap yang membuat seseorang 

mampu mengambil jarak bagi dirinya sendiri dan membuat 

seseorang mampu mengambil hak atas dirinya di sertai dengan 

tanggung jawab. 

b.     Kehendak Hidup Bermakna 

Kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama 

seseorang untuk bekerja, berkarya, serta melakukan hal-hal 

penting, sehingga manusia menjadi seseorang yang berharga dan 

mempunyai arti dalam hidupnya. 

c. Makna Hidup 

 Makna hidup merupakan makna yang memberikan pedoman dan 

arah terhadap kegiatan yang di lakukan sehingga makna hidup akan 

menantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya. 
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B. Pemulung. 

1. Pengertian Pemulung. 

Sudiro (2013), menjelaskan bahwa pemulung merupakan orang-

orang yang bekerja mencari dan mengumpulkan sampah yang kemudian 

sampah-sampah tersebut akan di jual kembali. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (dalam sudiro, 2013),  pemulung berasal dari kata pe 

dan pulung. Jadi memulung artinya mengumpulkan barang bekas limbah 

yang terbuang sebagai sampah) untuk di manfaatkan kembali. Sedangkan 

pemulung adalah orang yang pekerjaanya memulung, yaitu orang yang 

mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan 

barang-brang bekas untuk di manfaatkan dan kemudian menjualnya 

kepada pengusaha yang akan mengelola kembali menjadi barang 

komoditi baru atau lain. 

Menurut  Jhones (dalam Sudiro, 2013) menjelaskan bahwa 

pemulung adalah orang yang pekerjaanya memungut dan mengumpulkan 

barang-barang bekas dari tempat sampah. Barang-barang yang di 

kumpulkan berupa plastik, kertas, kardus, kaleng, pecahan kaca, besi tua 

dan barang bekas lainnya. Twikromo (1999), pemulung di definisikan 

sebagai orang yang mempunyai pekerjaan utama sebagai pemulung 

untuk mendukung kehidupan sehari-hari pemulung. Kehidupan di 

pandang sebagai kehidupan yang berlawanan dengan terminologi 

penerimaan sosial yang menganggap bahwa orang normal adalah orang 

yang tinggal menetap, mempunyai rumah, mempunyai keluarga, 
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mempunyai kewajiban formal, dan terdaftar di unit administrasi 

pemerintah tertentu. Kelompok pemulung sebagai salah satu kelompok 

yang tidak dominan menghindari tekanan-tekanan dari instrumen 

dominasi pemerintah dengan menginterprestasikan kembali dengan 

ideologi, proses melawan kekuasaan, dan menghiasi pengucilan mereka.  

Jadi pemulung didefinisikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan 

utama sebagai pemulung yang pekerjaannya memungut dan 

mengumpulkan barang-barang bekas yang berupa botol plastik, gelas 

plastik, kertas, kardus, kaleng, pecahan kaca, besi tua dan barang bekas 

lainnya untuk mendukung memnuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. 

2. Kehidupan Pemulung.  

Berdasarkan perspektif pemerintah dan masyarakat pada umumnya, 

kelompok pemulung ini di kategorikan sebagai gelandangan atau disebut 

dengan istilah orang jalanan. Kenyataan hidup pemulung merupakan 

salah satu bagian dari proses dinamis dalam memproduksi budaya 

jalanan. Proses belajar berdasarkan peristiwa-peristiwa di jalanan akan 

memenentukan identitas kebudayaannya. Twikromo (1999), menjelaskan 

bahwa pengalaman pemulung, seperti intimidasi daripenguasa, razia, 

stereotip, dan diskriminasi dari masyarakat kota, peraturan-peraturan 

pemerintah, penyatuan atau penyeragaman budaya dari pengetahuan 

modern, penggunaan bentuk-bentuk strategi dalam mengkonstruksi 

hubungan-hubungan baru, menciptakan suatu proses dinamis dalam 

merubah cara untuk mendefinisikan diri pemulung dan gaya hidup 

Studi Deskriptif Kualitatif..., Agustin Indra Saputri, Fakultas Psikologi UMP, 2015



23 
 

 

 
 

pemulung. Birkbeck (dalam Twikromo, 1999)  mencoba 

mendeskripsikan kemiskinan pemulung dengan menganalisa hubungan 

antara pemulung dan sistem perekonomian kota lain. Dalam hubungan 

ini pemulung di intergrasikan dalam suatu sistem yang di batasi banyak 

perbaikan skala luas dalam kondisi kerja pemulung. 

Sebagian besar pemulung mengumpulkan barang-barang bekas 

(buangan dari tempat-tempat sampah milik rumah tangga, toko dan 

lestoran). Pemulung juga mendapatkan barang - barang bekas tersebut 

dari tempat sampah kolektif atau bak, seperti bak sampah permanen milik 

kampung. Barang-barang yang pemulung kumpulkan terdiri atas barang-

barang bekas yang terbuat dari plastik, seperti mainan anak, ember 

plastik, cangkir dan gelas-gelas plastik, dan sebagainya. Pemulung yang 

hanya mengumpulkan barang-barang bekas tertentu di anggap relatif 

mempunyai nilai jual tinggi, seperti tembaga, aluminium, dan mainan 

terkadang juga memisahkan barang-barang seperti kardus dan kertas. 

Twikromo (1999), menjelaskan bahwa pemulung biasanya melakukan 

aktivitas dengan berjalan kaki dan menggunakan karung dan ganco 

sebagai sarana utama. 

Berdasarkan pada reaksi dan adaptasi dalam proses pemerginalan, 

pemulung mengkonstruksikan kehidupannya secara terus menerus untuk 

mendefiniskan kembali identitas, gaya hidup,  dan lingkungan mereka. 

Pada umumnya, „orang normal‟, dalam terminologi penerimaan sosial 

merupakan orang yang tinggal di tempat tertentu. Akan tetapi kesulitan 

Studi Deskriptif Kualitatif..., Agustin Indra Saputri, Fakultas Psikologi UMP, 2015



24 
 

 

 
 

hidup yang mereka hadapi telah memaksa sejumlah orang untuk memilih 

alternatif kehidupan lain, seperti pemulung.  

3. Peran Pemulung Terhadap Lingkungan Sosial. 

Walgito (1980), menjelaskan bahwa telah dikemukakan dalam teori 

konvergensi bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam 

perkembangan individu, dan teori ini pada umumnya menunjukkan 

kebenarannya. Lingkungan secara garis besar dapat dibedakan : 

a. Lingkungan Fisik, yaitu lingkungan yang berupa alam, misalnya 

keadaan tanah, keadaan musim dan sebagainya. Lingkungan alam 

akan memberikan pengaruh yang berbeda pula kepada individu.  

b. Limgkungan Sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat. Dalam 

lingkungan masyarakat ini adanya interaksi individu satu dengan 

individu yang lain. Keadaan masyarakatpun akan memberikan 

pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Lingkungan 

sosial ini biasanya dibedakan : 

1) Lingkungan Sosial Primer, yaitu lingkungan sosial dengan 

adanya hubungan yang erat antara anggota satu dengan anggota 

lain, anggota satu saling mengenal dengan baik dengan anggota 

lain. Oleh karena di antara anggota telah ada hugungan yang 

erat, maka sudah tentu pengaruh dari lingkungan sosial ini akan 

lebih mendalam apabila di bandingkan dengan lingkungan sosial 

yang hubungannya tidak erat. 
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2) Lingkungan Sosial Sekunder, yaitu lingkungan sosial yang 

hubungan anggota satu dengan anggota lain agak longgar. Pada 

umumnya anggota satu dengan anggota lain kurang atau tidak 

saling kenal. Karena itu pengaruh lingkungan sosialsekunder 

akan kurang mendalam apabila dibandingkan dengan pengaruh 

lingkungan sosial primer. 

C. Kebermaknaan Hidup Pada Pemulung 

Di dalam kehidupan pemulung dengan kesehariannya bekerja mencari 

barang-barang bekas, seperti botol, kardus, gelas plastik, dan lain-lain dengan 

penghasilan yang tidak pasti, para pekerja pemulung tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan adanya kebebasan, pemulung di 

sini merupakan pekerjaan yang tidak terdapat adanya suatu peraturan, tidak 

ada aturan apapun. Serta dalam pekerjaan tersebut, pemulung dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga, dan mencukupi kebutuhan sandang 

pangannya dengan tujuan bertahan hidup. Twikromo (1999), menjelaskan 

bahwa pemulung  tidak bodoh atau malas, aktivitas kesehariannya penuh arti 

atau bermakna. 

D. Kerangka pemikiran. 

Kehidupan pemulung, merupakan kehidupan yang tidak layak karena 

harus bergelumuran dengan sampah yang bau dan kotor. Menurut pandangan 

para pemulung, pekerjaannya merupakan pekerjaan yang harus di tekuni 

karena pekerjaan tersebut adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. 

Sedangkan menurut pandangan orang lain, pemulung adalah orang yang di 
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pandang negatif dan di pandang rendah oleh lingkungan sekitar atau 

masyarakat sekitar, yang dimana masyarakat lain memandang pemulung 

sebagai orang yang secara tidak langsung mencuri barang-barang yang tidak 

layak pakai di kampung masyarakat sekitar. 

Pemulung berjuang secara terus menerus tidak hanya dalam 

menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan-tekanan sosial dan budaya. 

Pemulung memiliki cara sendiri untuk tetap bertahan hidup yaitu dengan 

melawan, menghindar, dan bertahan.  

Pemulung melakukan beberapa aktivitas sekaligus strategi untuk 

bertahan hidup. Pemulung mendapatkan  kebebasan untuk menentukan sikap 

dengan memilih jalan alternatif dan dengan menjadi pemulung, pemulung 

mendapat adanya motivasi untuk bekerja, dan dengan menjadi pemulung,  

tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga, serta pemulung secara tidak 

langsung, dapat membantu  permasalahan sampah yang berperan sebagai 

penyelamat lingkungan. Serta pemulung tetap bersyukur dengan keadaan 

yang di alami, dengan keterbatasan yang dimiliki, pemulung tidak mengeluh, 

tidak malu dengan apa yang mampu pemulung buat, sehingga kehidupan 

pemulung terdapat adanya dorongan taraf  kebermaknaan hidup, yang dimana 

kebermaknaan hidup merupakan keadaan  yang menunjukkan sejauh mana 

seseorang telah mengalami dan menghayati keberadaan dirinya, memuat hal-

hal penting, dirasakan dapat berharga dan memberikan arti khusus yang 

menjadi tujuan hidup.  
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 Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat di gambarkan melalui bagan 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir  
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