
 

Manusia 
dan 
Harapan 

Pengertian dan 

Harapan 

Sebab manusia 

punya harapan 

Dorongan 

Kebutuhan Hidup 

Kodrat ialah sifat atau keadaan atau pembawaan 

alamiah yang sudah terjalma dalam diri manusia 

diciptakan tuhan.misalnya:Menangis,bergembira. 

� Kodrat juga terdapat pada binatang dan tumbuh-
tumbuhankarena perlu makan dan minum 

� Manusia dan kodratnya mengetahui mana yang 
baik dan mana yang buruk 

� Dengan kodrat manusia punya harapan 

� Kebutuhan Jasmani adalah kebutuhan dalam 

keseharian,misalnya:makan,minum,pakaian,rumah 

� Kebutuhan Rohani adalah kebutuhan batin 
manusia.misalnya:Agama,ketenangan jiwa 

� Kelangsungan Hidup : Sandang,Pangan,Papan 
� Keamanan : tidak harus diwujudkan dengan 

perlindungan.dapat diwujudkan oleh AGAMA 

karena merupakan benteng manusia dalam 

menjalani hidup 

� Hak dan Kewajiban Mencintai dan dicintai 
biasanya terjadi pada anak menginjak usia remaja 

� Status adalah harga diri yang dimiliki oleh setiap 
orang yang telah melekat pada dirinya 

� Perwujudan cita-cita sesuai dengan keahliannya 
yang juga dapat mengembangkan bakat atau 

kepandaian 

Kepercayaan 

1. Teori Konsistensi: Pernyataan yang dianggap 
benar bila pernyataan itu bersifat konsisten 

3. Teori Pragmatis: Kebenaran yang diukur dengan 
criteria apakah pernyataan tersebut bersifat 
fungsional dalam kehidupan praktis 

Kebenaran 
menurut 
Dr.Yuyun 
Sumantri 

2. Teori Korespondensi: Menjalankan bahwa suatu 
pernyataan benar dan juga berhubungan dengan objek 

yang dituju 

Berasal dari kata percaya yang artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran yang 

dapat diwhyukan artinya diberitahukan oleh Tuhan langsung ataupun tak langsung 

kepada manusia.kebenaran merupakan ajaran setiap agama dan kunci kebahagiaan 

a. Berasal dari kata harap yang bararti 

keinginan supaya sesuatu terjadi 

b.Arti harapan : sesuatu yang 

diinginkan dapat terjadi dengan 

harapan itu menyangkut masa depan 

Harapan dan cita-cita ada persamaan : 

� Keduanya menyangkut masa depan 
karena belum terwujud 

� Umumnya orang menginginkan hal 
yang lebih baik atau meningkat 

Dorongan Kodrat 

Berbagai 

Kepercayaan dan 

Usaha 

Meningkatkannya 

1.Kepercayaan kepada diri sendiri:ditanamkan pada diri 
manusia yang memang harus diteguhkan dihati 

2. Kepercayaan kepada pemerintah:Pandangan demokratis 
adalah KEDAULATAN DITANGAN RAKYAT 

3.Kepercayaan kepada orang lain: Kepercayaan terhadap 
saudara atau orang disekitar kita 

4.Kepercayaan kepada tuhan: amat penting karena merupakan 
tali penghubung yang mengalirkan daya kekuatannya 

Usaha manusia mendekatkan diri kepada Tuhan 

a.Meningkatkan ketaqwaan dengan meningkatkan ibadah 
b.Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat 
c.Meningkatkan kacintaan kepada sesama 
d.Mengurangi nafsu untuk mengumpulkan harta yang berlebihan 
e.Menekan perasaan negatif seperti iri,dengki,fitnah 
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NPM    :  13210889 
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