
                 MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP  Belenggu……………? 
Mismatch : antara sosok wa/wi yang ada sesuai dengan 
tuntutan kompetensi bidang kuliahnya 
 
Under student : belum adanya target atau kontrak kinerja 
yang harus dilakukan wa/wi dalam melaksanakan kuliahnya 

A.Pengertian pandangan hidup        Pendapat atau pertimbangan yg dijadikan 
pedoman atau petunjuk hidup didunia berdasarkan pengalaman sejarah menurut 
waktu dan tempat hidupnya,berdasarkan asalnya terdiri dari 3 macam : 
1.Agama              Mutlak kebenarannya   
2.Ideologi            Sesuai dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada 

negara tersebut 
3.Renungan         Relatif kebenarannya 4 unsur pandangan hidup : 

1.cita-cita yg diinginkan dapat dicapai dengan usaha atau 
perjuangan 

2.Usaha adalah kerja keras yang dilandasi keyakinan 
3.Keyakinan merupakan hal tyerpenting dalam hidup 

manusia B.Cita-Cita        Keinginan,harapan,tujuan,yang selalu ada dalam pikiran. 
3 faktor tercapai atau tidaknya cita-cita 
a.Manusia yang memiliki cita-cita  
b.Kondisi yang dihadapi selama mencapai apa yang dicita-citakan  
c.Seberapa tinggi cita-cita yang hendak dicapai 

C.Kebajikan       Suatu perbuatan yang 
mendatangkan 
kesenangan bagi diri      
sendiri maupun orang 
lain 

• Manusia berbuat baik karena pada 
hakekatnya manusia itu baik 

• Manusia merupakan makhluk sosial 
yang tidak dapat hidup sendiri 

• Suara hati adalah semacam bisikan 
dalam hati yang mendesak seseorang 
untuk menimbang dan menentukan 
baik buruknya suatu perbuatan  

• Kebajikan adalah perbuatan yang 
selaras dengan suara hati masyarakat 
dan tuhan 

D.Usaha dan Perjuangan        Kerja keras 
untuk 
mewujudkan 
cita-cita 

• Kerja keras pada dasarnya menghargai dan 
meningkatkan harkat dan martabat manusia 

• Kerja keras manusia dibatasi oleh 
kemampuan itulah timbul perbedaan tingkat 
kemakmuran antara manusia 

• Manusia mempunyai rasa kebersamaan dan 
cinta kasih maka ketidakmampuan dapat 
diatasi secara tolong menolong dalam 
wadah kekeluargaan  

E.Keyakinan atau kepercayaan       Berasal dari akal 
atau kekuasaan 
tuhan 

Menurut Prof.Dr.Harun Nasution  : 
a.Aliran naturalisme : berintikan spekulasi mungkin 
ada tuhan mungkin juga tidak benar.dasar aliran ini 
adalah kekuatan gaib dari nature dan itulah ciptaan 
tuhan 
b.Aliran intelektualisme : besar aliran ini adalah logika 
atau akal. 
c.Aliran gabungan : dasar aliran ini adalah perbuatan 
yang gaib dan akal  

F.Langkah-langkah Berpandangan Hidup yang Baik 
1.Mengenal : Kodrat manusia dan tahap hidup pertama dari setiap 

individu 
2.Mengerti  : Mengerti tentang pandangan hidup 
3.Menghayati  : nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan 

hidup dengan memperluas dan memperdalam 
pengetahuan tentang pandangan hidup 

4.Meyakini : hal yang cenderung memperoleh suatu kepastian 
sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya  

5.Mengabdi : hal yang penting dalam menghayati dan meyakini 
sesuatu  

6.Mengamankan  : Langkah terberat dan benar-benar 
membutuhkan iman yang teguh 
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