
Pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan,
petunjuk hidup di dunia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan
tempat hidupnya.

Pengertian 
Pandangan Hidup

1. Agama : pandangan hidup yang mutlak kebenarannya.
2. Ideologi : disesuaikan dengan budaya dan norma yang berlaku
3. Renungan : bersifat relatif kebenarannya

Klasifikasi 
Pandangan Hidup 
berdasar asalnya :

4 (Empat) Unsur 
Pandangan Hidup 1. Cita-cita Keinginan, harapan, tujuan, yang selalu ada dalam

pikiran

3 (Tiga) Faktor 
Penentu Pencapaian 

Cita-cita
2. Kondisi yang dihadapi : peluang dan hambatan.

3. Tingginya cita-cita : realistis

2. Kebajikan 
atau 
Kebaikan

Perbuatan yang mendatangkan kesenangan bagi diri
sendiri maupun orang lain.

Perbuatan moral yang sesuai dengan norma-norma
agama dan etika.

Perbuatan yang selaras dengan suara hati kita,
suara hati masyarakat dan Tuhan

Berkata sopan, santun, berbahasa baik, bertingkah
laku baik, ramah tamah terhadap siapapun,
berpakaian sopan, dll.

3. Usaha & 
Perjuangan

Bekerja keras mencapai cita-cita baik dengan
ilmu/otak, jasmani atau ilmu & jasmani

Bekerja keras dibatasi 
oleh kemampuan

Tolong menolong dengan sesama untuk mengatasi
ketidakmampuan

Kemakmuran setiap 
manusia berbeda

MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP

1. Manusianya : berkualitas, berusaha
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4. Kepercayaan 
dan 
Keyakinan

Berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan

Prof. Dr. Harun
Nasution

Aliran Naturalisme, spekulasi mungkin ada Tuhan
mungkin juga tidak

Aliran Intelektualisme, besar aliran ini adalah
logika atau akal. pandangan hidup ini dilandasi
oleh keyakinan kebenaran yang diterima oleh akal.

Agama Dogmatis, berasal dari Tuhan
melalui para Nabi

Agama dari pemuka Agama, hasil
pemikiran manusia, bersifat relatif

Aliran gabungan, dasar aliran ini adalah perbuatan
yang gaib (kekuatan yang berasal dari Tuhan) dan
akal.

Pandangan hidup sosialisme, 
mengutamakan logika berfikir dari pada 
hati nurani

Pandangan hidup sosialisme religius,
mengutamakan logika berfikir dan hati
nurani

6 (Enam) Langkah
Pandangan Hidup

Mengenal pandangan hidup, kodrat hidup manusia, tahap hidup pertama
setiap individu. Pandangan hidup muslim : Al-Qur’an & Hadist serta ijmak
para Ulama.

Mengerti tentang pandangan hidup ; Apa dan bagaimana Al-Qur’an, hadist,
ijmak para Ulama mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat.

Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup ;
memperluas dan memperdalam pengetahuan.

Meyakini pandangan hidup, selalu berpedoman pada pandangan hidup yang
diyakininya.

Mengabdi, suatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu
yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya sendiri lebih dari
orang lain

Mengamankan, memerlukan iman yang teguh dan kebenaran untuk
menanggulangi tetap tegaknya pandangan hidup.
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