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FAKTA, MANUSIA, 
DAN NILAI

MINGGU 2
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Skema Pemahaman Fakta, Manusia, 
dan Nilai
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MANUSIA DAN NILAI

• Nilai menjadi penting dalam kehidupan
manusia, mjd pegangan dan prinsip hidup
sso, shg dpt mempengaruhi tindakannya.

• Nilai dpt dimengerti sbg norma/pegangan
yg mengarahkan manusia pd perbuatan-
perbuatan yg terpuji.

• Perbuatan manusia tersebut senantiasa
mengarah pd kebahagiaan bagi dirinya.
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*Manusia  Selalu Terkait Nilai*

Perbuatan dan hidup manusia mempunyai 
makna sejauh kemampuan diri             

untuk mewujudkan dan mengembangkan 
nilai luhur yang diyakininya
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NILAI DAN BUDAYA

BUDAYA
NILAI

NILAI NILAI

NILAI

Budaya yang bagaimana?
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• Hanya mns yg mampu mengembangkan
pengetahuan, krn mns mempy bahasa
dan mampu berpikir. Dg bhs, mns bisa
mengkomunikasikan dg dunia yg lain atau
generasi berikutnya.

• Ernest Cassirer mengatakan: man is 
animal symbolicum.

• Mns mampu menciptakan sst yg baru. 
Inilah proses budaya.
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• Budaya selalu mengalami perubahan. 
Perubahan tsb dpt menimbulkan persepsi
baru. Inilah yg dimaksud norma.

• Perubahan persepsi diakibatkan oleh
pengaruh lingkungan. Mis: Pd jaman
penjajahan, kaum bangsawan dan
pegawai negeri lebih dihargai daripada
orang biasa yg berprestasi. Sekarang org 
berprestasi lebih dihargai. Namun org bs
lemah dlm penilaian thd kualitas org lain.
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• Max Scheler: Nilai itu tetap, meskipun
pengembannya sudah rusak.

Contoh:
(Pahlawan) R.A. Kartini, nama dan jasanya

tetap harum meskipun ia sudah wafat.
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PERSOALAN NILAI

• Bila benar dikatakan bahwa fakta
senantiasa hadir dg muatan nilai, 
sementara manusia mengusung nilai
untuk tujuan kebaikan dan kebahagiaan, 
maka persoalan di dlm realitas adalah: 
mengapa terjadi perbedaan-perbedaan
fakta (orang membunuh/bunuh diri, 
perang, dsb yg secara umum dinilai sbg
bukan tindakan positif)?
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Persoalan Klasifikasi Nilai

• Berdasarkan pengakuan.
• Berdasarkan Objek yg dipermasalahkan.
• Berdasarkan keuntungan yg dicapai.
• Berdasarkan tujuan yg akan dicapai.
• Berdasarkan hub antara pengemban nilai

dg keuntungan.
• Berdasarkan hub yg dihasilkan nilai itu

sendiri dg hal-hal yg lebih baik.
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Klasifikasi nilai berdasarkan pengakuan

• Apakah nilai dipertahankan oleh
perseorangan atau kelompok, lalu urutan
apa dalam sebuah kelompok?

• Ada beberapa pembagian kelompok: nilai
pribadi, nilai profesional atau nilai kerja, 
nilai kebangsaan, dsb.
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Klasifikasi nilai berdasarkan objek yg
dipermasalahkan

• Sesuatu dinilai dg menunjuk karakter nilai
tertentu: Sso dinilai sehub dg 
kecerdasannya, negara dg keadilannya, 
batu mulia dg kemurniannya. Sebuah nilai, 
katakanlah, cerdas atau adil atau murni
dihub dg keadaan nilai tertentu pd hal yg
kemudian dinyatakan: sso menjadi cerdas, 
masyarakat mjd adil, batu mjd murni.
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Contoh

Jenis nilai
• Nilai benda
• Nilai lingkungan
• Nilai individu
• Nilai kelompok
• Nilai masyarakat

Contoh nilai
• Kemurnian (batu mulia)
• Kecantikan (disain kota)
• Kecerdasan, keberanian
• Saling percaya
• Keadilan
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Klasifikasi Nilai berdasarkan keuntungan yg
akan dicapai

Kategori nilai
• Materi dan fisik
• Moral
• Sosial
• Politik
• Estetika
• Religius
• Perasaan

Contoh nilai
• Sehat, nyaman.
• Kejujuran.
• Kesopanan, toleransi.
• Kebebasan, keadilan.
• Keindahan.
• Kesalehan.
• Cinta.
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Klasifikasi Nilai berdasarkan Tujuan yg akan
dicapai

Nilai dpt diklasifikasikan berkenaan dg tipe
maksud yg dijalankan melalui realisasi
keadaan yg dinilai. Contoh: 

• Nilai perubahan maksud pd nilai
pencegahan sebuah senjata.

• Nilai tawar menawar
• Nilai persuasif.
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Klasifikasi Nilai berdasarkan hub 
pengembang nilai dg keuntungan

Pengemban nilai
• Orientasi diri sendiri
• Orientasi orang lain:
a. Dlm kelompok
Keluarga
Profesi
Negara
Masyarakat
a. Umat manusia

Contoh nilai
• Sukses, nyaman

• Kebanggaan keluarga
• Reputasi yg baik
• Patriotisme
• Keadilan sosial
• Nilai estetis atau

kemanusiaan scr umum
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Klasifikasi Nilai berdasarkan nilai itu sendiri
dg hal-hal yg lebih baik

Nilai ttt dipandang sbg subordinat bagi yg
lain. Misal:

• Kesederhanaan hampir tdk dpt dipandang
sbg nilai penyambung hidup diri sendiri, ttp
sbg bagian dari kekayaan.

• Kemurahan hati mungkin dihargai selama
mendatangkan kebahagiaan bagi orang
lain.
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Catatan

Berdasarkan 6 prinsip klasifikasi nilai, 
maka nilai dpt dibedakan dg:

• Pengakuannya.
• Jenis objeknya.
• Urutan keuntungan yg dicapai.
• Urutan tujuan yg dicapai.
• Hub antara pengemban dg keuntungan.
• Hub antara nilai dg nilai yg lain.
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Setiap orang memiliki nilai tertentu dan menjadi
berbeda-beda tergantung dari tujuan yg akan

dicapainya. Tetapi tentu saja tujuan seseorang
mengambil atau lebih suka seseorang merefleksi, 
menunjukkan nilai seseorang. Hubungan antara

nilai dan tujuan tidaklah terbuka. Misalnya: 
orang tidak dapat mengatakan tujuannya ketika

ia membuat uang, kita juga tdk dapt
mengatakannya sebagai “mementingkan diri

sendiri saja”.
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Nilai dan Tingkah laku Manusia

Nilai dihubkan dg perbuatan mns dan
perbedaannya dipengaruhi oleh:

1. Motif dan kebiasaan tertentu.
2. Keadaan fisik tertentu (kesehatan).
3. Kemampuan, bakat tertentu.
4. Keadaan pikiran atau sikap tertentu

(patriotisme).
5. Ciri pembawaan tertentu (keteguhan hati).
6. Status keadaan tertentu (pribadi, keadilan

ekonomi).


