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kedewasaan diri & merancang
kehidupan

bahan pembelajarantujuan pembelajaran umum

Mahasiswa akan dapat
menetapkan tujuan hidupnya
dan menyusun rencana
mencapai tujuan hidupnya
dengan terlebih dahulu
memahami tentang kekuatan
dan kelemahan dirinya, aspek
yang berpengaruh, motivasi, 
kreativitas dan nilai-nilai dalam
kehidupannya, dan melalui
strategi pengembangan dirinya
dan pencapaian tujuan hidup. 

memahami kekuatan dan
kelemahan diri

aspek yang berpengaruh
dalam pengembangan diri

Motivasi
mengembangkan
kemampuan diri

kreativitas dan inovasi
nilai-nilai & perbuatan
mengelola kehidupan
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Mahasiswa dapat menjelaskan 
tentang nilai2 dalam kasus 
kehidupan sehari-hari ( C5 )

Mahasiswa dapat menunjukan 
kerukunan dan  hubungan baik 
antar mahasiswa ( A3   )

Kasih, Damai, Sukacita, Rendah 
Hati, Empati, Memaafkan

Kesabaran, Toleransi, Keramahan, 
Kesetiaan, Saling Pengertian

Adil, Egaliter, Jujur, Kebenaran, 
Kebaikan

Hubungan baik, Hormat Sesama, 
Kerja-sama, Hidup Bersama

Kematangan dan Penguasan Diri
Kata dan Perbuatan

bahan pembelajarantujuan pembelajaran khusus

Mekanisme Pembelajaran :  dosen berfungsi sebagai motivator dan
moderator, mahasiswa harus berperan aktif dalam mengikuti perkuliahan, 
melalui kegiatan - paparan dosen, - tanya-jawab,- dialog, - diskusi, dan
presentasi mahasiswa. 

nilai – nilai



Pendahuluan

Agar manusia tidak hanya sekedar untuk terus mengejar harta, 
uang, pangkat, dan kesenangan di dunia ini, seharusnya
manusia juga memahmi akan nilai-nilai dalam kehidupan. Nilai-
nilai kehidupan akan memberikan arah, apresiasi, pedoman, dan
juga sebagai koridor bagi manusia agar tidak tamak dengan
sebuah hedonisme kehidupan, tidak hanya mengejar
kesenangan duniawi, namun memiliki suatu prinsip yang hakiki
dalam kehidupan. Nilai-nilai kehidupan bersifat universal, lintas
agama, budaya dan bangsa serta negara. Seringkali kita
menyaksikan kecenderungan manusia untuk mengabaikan, dan
meremehkan nilai-nilai kehidupan.  Peperangan, penindasan, 
perbuatan jahat, teror, keserakahan, korupsi, rasialis, sampai
kepada hubungan tidak baik antar sesama teman dan saudara
merupakan pengabaikan akan nilai-nilai dalam kehidupan.  
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Kasih

Kasih merupakan perwujudan dari rasa sayang terhadap sesuatu
sesama manusia, barang, dsb. Kasih berarti pengorbanan, mau
melakukan sesuatu untuk orang, atau barang yang 
dikasihi/disayangi. Kasih selalu bersifat sakral dan suci, dan
tulus, bukan nafsu, atau berdasarkan conflict of interest. 

Kasih seorang ibu kepada anaknya selalu tulus, dengan segenap
hati mau berbuat apa saja demi anaknya. Pikirkan wujud kasih
yang lain dalam kehidupan, harus bisa membedahkan kasih
dengan nafsu memiliki, nafsu menguasai, cemburu, dll.   

Damai

Damai merupakan wujud dari ketenangan jiwa, dan berlandaskan
kasih. Kedamiaan selalu dirindukan oleh semua manusia. Damai
senantiasi mengikuti perbuatan-perbuatan kasih. Kedamaian
selalu ada dalam hati orang yang memiliki rasa kasih.

9 -10 nilai – nilai



Damai, 

Namun saat ini damai merupakan sesuatu yang cukup sulit
diraih. Peperangan, teror, perkelahian, atau perbuatan jahat lain 
merusakan perdamaian yang ada. Kedamaian selalu mulai dari
rasa kasih dalam hati, dan diwujudkan dalam tindakan nyata mau
menerima tanpa curiga, tanpa iri atau dengki dengan siapa pun. 
Damai tentu tidak ada rasa permusuhan, namun memiliki rasa
saling menghargai dan mau menerima orang lain apa adanya. 
Pikirkan kejadian yang membuat orang bermusuhan,  kejadian-
kejadian seperti apa yang merupakan wujud kedamaian, dan juga
kejadian seperti apa yang merupakan wujud permusuhan ?  
Dapatkah anda menciptakan rasa damai di dalam hati, damai
bagi teman, damai bagi lingkungan, damai bagi sesama dan
damai bagi siapa saja dalam hidup ini ?         
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Suka-Cita

Suka-cita merupakan perwujudan dari rasa kasih dan rasa damai, 
yang timbul dalam hati dan diekspresikan dalam tindakan nyata. 
Terpancarnya suka-cita berasal dari hati yang damai, yang ingin
mewujudkan rasa suka tersebut kepada orang disekitarnya. 
Rasa-suka cita dari seorang ibu tentu ingin berbagi suka-citanya
kepada anaknya melalaui tindakan nyata dalam perbuatannya. 
Kasih, damai dan suka-cita beriringan dalam hati yang dilahirkan
melalui tindakan dan perbuatan nyata. Diskusikan peristiwa dan
perbuatan nyata yang terjadi di masyarakat tentang Kasih, Damai
dan Suka Cita. WUjud dan kejadian-kejadian tentang ketiga nilai
tersebut tentu sangat indah yang sangat didambakan oleh semua
manusia dalam kehidupannya. Indahnya kehidupan sangat
berharga dan berarti bila kita mengalami suka-cita dalam
kehidupan kita
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Rendah Hati

Rendah-hati merupakan wujud dari tidak sombong. Rendah-hati
merupakan tindakan nyata dari orang yang bersahaja, dan dapat
menerima dirinya sendiri dan tidak merasa bahwa dirinya yang 
paling super.  Seorang yang rendah-hati selalu merasa dirinya
bukan yang paling hebat, atau paling pintar, paling kaya, paling 
jago, paling cantik, paling ganteng, dan paling yang lain. Seorang
yang rendah hati mau menerima orang lain, baik pendapat, usul, 
saran, dll. Wujud orang yang rendah hati yaitu orang yang bisa
menerima orang lain, dan mau berkawan dengan siapapun. 
Orang yang rendah hati biasanya orang yang bisa dan mampu
mengalahkan eg, keangguhan dirinya sendiri. Diskusikan
contoh-contoh orang yang rendah hati. Apa keuntungan dari
orang yang rendah hati ? Bisakah anda menjadi seorang yang 
rendah hati ?        
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Empati

Salah satu wujud kasih, damai, suka cita, yaitu empati. Rasa 
empati akan muncul bila teman, sahabat, saudara, orang
disekeliling kita atau orang yang paling jauh sekalipun tertimba
bencana, tragedi. Sifat dasar manusia muncul dengan sendirinya
ingin juga merasakan pahit, getir bencana, mushiba, tragedi
tersebut. Rasa ini akan lahir bisa kita juga memiliki hati yang 
tulus, kasih, damai, dan bersahabat. Sering dalam kehidupan
rasa empati itu diekspresikan melalui tindakan nyata karena
suatu kejadian yang menyedihkan sehingga rasa empati itu
diekpresikan melalui air-mata, sumbangsih barang, ikut bersedih, 
mengunjungi, dll. Tentu semua orang memiliki rasa empati antara
satu dengan lainnya. Pertemanan, persaudaraan, rasa kesetia-
kawanan sosial yang kuat memunculkan empati antar sesama. 
Diskusikan, dan ekspresikan kejadian dan masalah empati dalam
kehidupan sehari-hari.        
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Memaafkan

Suatu sikap yang sangat indah dan mulia bila kita bisa
memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan kepada diri kita. 
Hal ini bisa terjadi apabila kita bisa menerima kejadian yang kita
alami apa adanya yang dilakukan orang lain tersebut kepada diri
kita. Kendatipun tidak mudah untuk memaafkan kesalahan orang
lain kepada kita namun perbuatan ini sangat mulia dan terpuji. 
Untuk itu kita harus berbesar hati, tidak dendam, tidak sombong, 
harus rendah hati dapat menerima kenyataan dan mau
memaafkan orang lain, walaupun ketika kejadian yang menimpah
diri kita sangat sakit. Hanya orang-orang yang berhati mulia dan
berjiwa besar bisa dan mau memaafkan orang lain. Renungkan
dan cobalah menjadi orang yang mau memaafkan kesalahan
orang lain. Kendatipun hal ini tidak mudah namun seharusnya
bisa mencoba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan
kita sehari-hati.      
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Kesabaran

Sabar merupakan sikap dari kasih, damai, rendah hati. Sabar
artinya bisa dan mau mengalahkan diri sendiri. Kebanyakan
orang tidak bisa menjadi sabar, namun cepat melakukan
tindakan balasan atas ketidak adilan, atas sikap arogansi orang
lain, atas penindasan orang lain kepada diri kita. Sikap sabar
merupakan sikap yang terpuji, sikap yang sangat matang dalam
kehidupan sehari-hari. Cenderung orang akan tidak sabar, cepat
marah, cepat berontak, cepat bereaksi yang negatif terhadap
sikap orang terhadap kita. Sabar sering beriringan dengan sikap
memafkan. Renungkan sikap kita masing-masing yang mungkin
kita tidak/kurang sabar dalam kehidupan ini, kita sering sekali
mudah marah, mudah terpancing emosi utk melalukan tindakan
yang tidak terpuji, hanya untuk melampiaskan emosi belaka. 
Marilah kita mencoba untuk menjadi orang yang sabar, mau
memaafkan orang lain, walupun mungkin sulit, renungkan dan
lakukan itu dalam kehidupan kita.    

9 -10 nilai – nilai



Toleransi

Sikap toleransi, merupakan tahapan dari sikap sabar, tahap
selanjutnya dari sabar, yaitu toleransi. Sikap toleransi yaitu sikap
mau menerima perbedaan, ketidak-samaan pandangan, 
perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan perbedaan lainnya. 
Orang yang bisa toleransi terhadap orang lain, yaitu orang yang 
bisa menerima pendapat, sikap, dll, dari orang lain atau pihak
lain, siapa pun yang berbeda dengan pendapat, sikap, dirinya
sendiri. Kenyataan dalam hidup banyak orang tidak bisa
menerima perbedaan pendapat dalam hidup ini, tidak bisa
menerima perbedaan-perbedaan lainnya dalam hidup ini. Orang-
orang seperti ini memiliki pandangan yang sangat sempit, dan
mau menang sendiri, tidak bisa menerima perbedaan, sedangkan
dalam kehidupan ini penuh dengan ke-aneka-ragaman pendapat, 
budaya, agama, ras, suku, idelisme, dll. Untuk itu seharusnya kita
mau juga memiliki sikap tolerensi yang baik kepada siapapun
dalam kehidupan ini.     
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Keramahan

Sikap ramah dan membuka diri sangat penting dalam pergaulan. 
Ramah merupakan ekspresi dari hati yang damai dan tulus, 
untuk menerima orang lain dalam diri kita yang diwujudkan
dengan sikap bersahabat kepada siapa pun. Wujud yang paling 
mudah dan sangat murah yang sangat bisa dilakukan oleh
siapapun dalam hidup ini dimulai dengan senyuman kepada
siapapun. Senyuman merupakan ekspresi dari mata hati yang 
tulus dan damai. Tahap selanjutnya yaitu sikap mau berkawan, 
mau berdialog, mau menegur-sapa, mau berkenalan, mau
berteman dengan sikap yang tidak angkuh, sikap yang rendah
hati, sikap yang terbuka. Apakah anda memiliki sikap ini ? 
Pribadi anda akan sangat bernilai bila anda memiliki kepribadian
yang ramah, mau menerima siapapun tanpa membedahkan ras, 
suku, agama, idelisme, dst. Renungkan dan praktekan sikap ini
dalam diri kita masing-masing
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Kesetiaan

Kesetiaan merupakan sikap mulia dari seseorang terhadap orang
lain sesuai dengan komitmen dalam diri orang itu. Kesetiaan
diikiat oleh hubungan dara, hubungan baik pertemanan, 
hubungan cinta, hubungan kesamaan nasib. Walaupun mungkin
dalam kehidupan banyak orang yang tidak setia dengan orang
lain, namun masih sangat banyak orang, baik suami-istri, pacar, 
teman, dll yang masih memegang janji kesetiaan. Memang
banyak orang dalam hidup ini berkianat terhadap orang yang 
tadinya menyayangi, mencintainya, namun masih selalu ada
orang yan tetap setia. Kesetiaan bisa luntur karena berbagai
faktor dan pengaruh dalam kehidupan antara lain masalah uang, 
pangkat, materi, harga diri, dll. yang bermutan kesenangan dan
keikmati duniawi. Nilai kesetiaan didasari oleh hubungan baik
yang terbina, komitmen dan rasa kedekatan, yang tertanam
dalam nilai-nilai luhur yang mulia. Cobalah praktekan bagi diri
sendiri dalam kehidupan ini.     
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Saling Pengertian

Saling pengertian merupakan sikap yang terpuji dalam
kehidupan di antara dua orang yang menjadi suami-istri, pacar, 
teman, anggota dalam organisasi, kumpulan, dll. Saling
pengertian merupakan tahap selanjutnya dari rasa sabar, 
toleransi, kesetiaan, yang akhirnya mau mengerti orang lain. 
Wujud saling pengertian yaitu menerima orang lain apa adanya, 
memahmi orang lain dan mau mengerti orang lain, dalam
kesulitan, maupun dalam situasi apapun ketika orang tsb. tidak
berdaya. Orang yang mau mengerti dan saling mengerti orang
lain merupakan sifat yang sangat terpuji, yang harus terus dibina
dan dikembangkan dalam diri kita masing-masing. Wujudkan
semua itu dalam kehidupan ini.  
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Adil

Sikap yang tidak mau berpihak kepada siapapun, sikap netral
dan bijak dalam memahami persoalan yang timbul ketika terjadi
suatu pertikaian ataupun keadaan dan situasi untuk memutuskan
sesuatu. Bersikap netral dan tidak berpihak meurpakan suatu
sikap yang adil. Di sisi lain adil yaitu memberikan sesuatu yang 
merupakan milik orang itu, jangan berbuat curang dan jangan
berlebihan. Kekacauan sering terjadi karena pimpinan atau
penguasa, orang tua, yang mempunyai wewenang bertindak
tidak adil, membela dan berpihak kepada orang atau pihak yang 
hendak dibela tanpa alasan yang jelas. Hendaknya sebagai
pimpinan atau yang memiliki wewenang dan juga kepada semua
manusia harus bertindak adil, tidak melihat dari kepentingan. 
Walaupun sering kita jumpai ketidak-adilan dalam masyarakat, 
namun kita harus bertindak adil dan merata kepada siapapun. 
Tegakan keadilan dalam dirimu dan jalankan dalam kehidupanmu
sehari-hari dengan rasa tanggung jawab.     
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Egaliter

Sikap yang tidak membedahkan orang, tidak memilih orang
dalam berkawan, dalam bekerja, dalam kehidupan setiap hari. 
Sikap egaliter memandang bahwa semua orang sama, tidak
didasari oleh ras, agama, suku, idelisme, daerah, dst. Egaliter
merupakan tahap selanjutnya dari adil; sama seperti adil sikap
egaliter tidak membedahkan orang. Dalam kehidupan nyata, 
banyak kejadian orang selalu membedahkan satu dengan
lainnya, hal ini sering sekali terjadi. Kejadian seperti ini sering
menimbulkan pertentangan, protes, iri, dengki, dst. Yang 
akhirnya menimbulkan permusuhan, perkelahian, dst. Untuk itu
seharusnya kita bertindak egaliter, jangan memedahkan daqri
mana orang itu berasal, karena semua mahluk di atas dunia ini, 
suku, ras, golongan, agama, orangtua, dewasa, anak kecil
semuanya sama; semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Hendaknya
anda pun memiliki sikap egaliter dalam hidup anda.     
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Jujur

Sifat jujur dan terbuka mengakui dan bersikap tidak membohong, 
menyatakan kebenaran tidak mudah. Sering orang akan bersikap
tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itu dilakukan dengan
berbagai alasan, antara lain karena ketakutan, rakus, 
kepentingan pribadi, mempunyai maksud tertentu. Memang tidak
mudah seseorang bersikap dan bertindak jujur; banyak kejadian
di mana orang melakukan korupsi, tidak jujur dalam bekerja; 
sering kali terjadi mahasiswa berbuat curang, nyontek dalam
ujian, atau mengerjakan pekerjaan rumah, dll. Sikap ini tidak jujur
akan membuat kerugian bagi diri sendiri, di mana orang merusak
kepercayaan, reputasi, dan image orang itu sendiri. Namun
kadang orang harus berbohong demi suatu kebaikan, apakah ini
betul ? Kita harus lihat permasalahannya secara jelas dan baik, 
sehingga kita mengetahui dengan baik agar bisa bertindak
dengan tepat. Jujurlah kita dalam kehidupan ini, demi integritas
kita dalam masyarakat.    

9 -10 nilai – nilai



Kebenaran

Sifat menjunjung tinggi kebenaran merupakan sifat mulia yang 
berlandaskan kejujuran. Antara kejujuran dan kebenaran saling
tumpang-tidih, dan beriringan, sejalan. Bagi orang yang jujur
akan menjunjung tinggi kebenaran. Dalam kenyataan mungkin
tidak mudah seseorang untuk menyetakan kebenaran, bila
berada di bawah tekanan, dan pengaruh orang lain. Orang sering
tidak jujur dan mengabaikan kebenaran, karena mungkin
kebenaran akan merugikan dirinya secara duniawi, sehingga
orang bersikap berbohong untuk kepentingan dirinya. Sikap
menjunjung tinggi kebenaran memang sulit, namun harus
dilakukan agar mendukukan suatu masalah dengan betul, dan
tidak menimbulkan protes, ketidak-adilan, dll. Dapatkah anda
memiliki sifat menjunjung tinggi kebenaran ? Harus dilatih dan
terus berbuat kebenaran demi tegaknya masyarakat madani.        
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Kebaikan

Perbuatan baik memang selalu diharapkan dari semua orang
dalam hidupnya. Kebaikan tentu akan memberikan arti dan
makna bagi banyak orang. Sifat dan sikap kebaikan seseorang
kepada orang lain, tentu memberikan suatu kepuasan, 
penghargaan, dan nilai yang tak terhingga. Kadang orang bisa
berbohong, mengabaikan kejujuran demi kebaikan, namun harus
dilihat permasalahan yang betul. Kebaikan biasanya
mengalahkan sikap-sikap yang lain. Namun jangan sampai
menyalahkan arti kebaikan, karena kebaikan menginginkan suatu
kedamaian, suatu kenyamanan, suatu keindahan dalam hidup ini. 
Berbuatlah banyak kebaikan kepada banyak orang melalui sikap
setiap hari, jadikan kebaikan suatu tindakan yang terus dilakukan
setiap harinya, jadikan sikap kebaikan sebagai suatu kebutuhan
untuk berbuat kepada orang lain.    
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Hubungan Baik

Hubungan baik merupakan suatu ekspresi yang harus terus
dilakukan antara seseorang dengan orang lainnya. Hubungan
baik ini mempuyai harta yang tidak ternilai, dan juga sering
menjadi kekuatan dan modal dalam kehidupan. Hendaknya
hubungan baik selalu dijaga dan terus dikembangkan dengan
baik. Dalam berbagai aktivitas kehidupan tentu kita menemui tali
pertemanan, hubungan pekerjaan, hubungan kekeluargaan, 
hubungan saudara, dll. hendaknya hubungan ini harus terus
dijaga agar antara satu dengan lainnya terjalan dengan baik. 
Hubungan baik akan langgeng bila ada penghargaan antara satu
dengan lainya. Saling menghargai, saling memahami merupakan
sikap dasar dari hubungan baik. Kita harus selalu memelihara
hubungan dengan siapa pun dalam kehidupan kita agar 
kehidupan yang kita jalankan mempunyai arti dan makna yang 
dapat memberikan sesuatu nilai dalam kehidupan. Jalankan
hubungan baik dengan siapa pun dalam hidup ini.     
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Hormat, kerja-sama, hidup bersama

Hubungan baik akan langgeng bila seseorang dengan orang lain 
memiliki rasa hormat antara satu dengan lainnya. Orang bisa
langgeng memiliki hubungan baik, dapat bekerja-sama, dapat
hidup bersama, bila satu dengan lainya bisa memiliki rasa
hormat. Penghargaan dan hormat merupakan sesutau yang 
hakiki dan mendasar dalam membangun kebersamaan dalam
kerja-sama, hidup bersama sebagai teman, sebagai pacar, 
sebagai suami-istri, sebaai saudara, sebagai rekan kerja, sebagai
apa pun dalam hidup. Rasa hormat, merupakan ekspresi
kebesaran hati yang didasari nilai-nilai yang telah dijelaskan di
depan untuk bisa menerima siapapun dan dapat berkawan, 
bekerja-sama, hidup bersama dalam masyarakat. Camkan hal ini
sebaik-baiknya dan berlatihlah agar kita memiliki sesuatu nilai
yang tidak terhingga dalam hidup ini yaitu kita bisa diterima oleh
golongan, ras, agama, suku, lapisan masyarakat dan bangsa
manapun di dunia ini.      
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Kematangan dan Penguasaan Diri

Bila kita memiliki semua sifat yang telah diuraikan di depan kita
akan bisa menjadi lebih dewasa, lebih matang dan juga lebih bisa
menguasai diri. Kematangan dan penguasaan diri merupakan
kunci keberhasilan sikap seseorang dalam hidupnya. Di samping
kepandaian IQ, namun jauh lebih penting yaitu kedewasaan, 
kematangan dan penguasaan diri dalam bersikap. Sangat
diperlukan orang yang memiliki EQ yang tinggi, di mana meiliki
kedewasaan, kematangan dan penguasaan diri yang baik. 
Kesuksesan tidak hanya datang dari kepintaran seseorang, 
namun akan lahir melalui sikap seseorang dalam kehidupannya. 
Pahamilah masalah ini, dan marilah kita terapkan dalam
kehidupan ini agar kita menggapai kebahagian dalam hidup ini
dan juga kebahagiaan di akhirat.      
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Satu Kata dan Perbuatan

Memahami nilai-nilai jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan
menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Sering orang
mengatakan bahwa semuanya hanya bicara tanpa diikuti dengan
sikap nyata dalam kehidupan. Nilai-nilai tidak bermaksud hanya
mengajari orang untuk menghafal, dan hanya memahami saja, 
namun harus bisa menjelankan melalui sikap setiap harinya
dalam kehidupan ini, sesuai dengan yang dikatakan orang yaitu
“Satu Kata dan Perbuatan”. Kendatipun tidak mudah namuan
hendaknya semua nilai-nilai yang kita ketahui tsb. seharusnya
dijalankan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini akan sangat
berarti bila semua orang bisa menjalankan nilai-nilai kehidupan
tersebut. Kehidupan ini akan damai, sejahtera, aman dan sentosa
bila semua orang mengetahui nilai-nilai tersebut dan
menjalankannya melalui sikap dan perbuatannya sehari-hari. 
Lakukan ini dalam hidup kita sehari-hari.        
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