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NILAI DAN SUBJEK 
NILAI

Minggu 5
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Nilai dan Penilaian.
Nilai Objektif dan Nilai 
Subjektif.
Subjektivisme dan 
Objektivisme, Kelemahan 
Objektivisme dan 
Subjektivisme.
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Value and Valuation

Persoalan nilai adalah persoalan yang 
sangat rumit dalam kehidupan sehari-
hari. Peribahasa: “de gustibus non 
disputandum” (selera tdk dpt
diperdebatkan) cukup untuk menunjukkan
satu ciri khas nilai, yaitu sifat yang 
mendalam dan langsung dari penilaian.
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Kemungkinan bagi keputusan yg buruk
(menilai) berakar dalam kekuatan dan
kerawanan kita sebagai pembuat
keputusan. Kekuatan terletak pada
kemampuan kita untuk memusatkan pada
situasi atau masalah, untuk mengartikan
apa yang sedang terjadi, menjadi sebuah
kesimpulan dan menerjemahkan
keputusan ke dalam tindakan pada saat
menilai.
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Proses pengambilan keputusan merefleksi
sekumpulan kemampuan: kemampuan melihat
pola; melihat bagaimana bagian-bagian tertentu
secara bersama-sama menjadi sebuah
keseluruhan; kemampuan menyuruh pengetahuan
(insight) ke dlm cara-cara yg baik utk mewujudkan
terlaksananya sst; melihat potensi sst yg mungkin
atau tidak mungkin muncul dlm permukaan
(nyata/tdk nyata); memahami “mengapa” kejadian
ketika dipahami hanyalah sebuah firasat/dugaan;
dan kemampuan menyusun ide-ide, bakat, 
kehendak, dan pengertian ke dalam tindakan.
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Kerawanan kita muncul dr salah satu milik kita
yg terbesar, keunikan kita sbg individu. Kita 
memandang dunia dr perspektif kita sendiri, 
berlandasan pd apa yg kita percaya sbg yg
penting. Kita memberikan perhatian pd 
beberapa hal dan meninggalkan beberapa hal
yg lain. Kita memandang dlm cara yg berbeda, 
menggunakan alat yg berbeda. Kita sering
memandang sst yg sama scr berbeda.
Keputusan kita adlh keunikan kita sendiri dan
berdasar pd interpretasi kita thdp apa yg kita
rasakan. Interpretasi ini dpt berbeda. 
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The Conflicts of Value

Konflik terjadi ketika ada benturan perbedaan
perspektif → karena: keunikan, individualitas, 
perbedaan kepentingan/prioritas, motivasi, dsb.
Konflik membutuhkan teknik “problem solving” yg
dpt menggabungkan seluruh perspektif dlm proses
penyelesaiannya (sst yg dpt menciptakan “win-win 
situation” tanpa merusak keunikan masing-masing
titik pijak/sudut pandang).
Perbedaan sudut pandang (ketidaksepakatan) 
perlu untuk dijaga sehingga memungkinkan
pemahaman nilai secara berbeda.
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Pola keunikan yang dimiliki masing-
masing individu dapat diamati dan
dipelajari dalam bentuk yang objektif, 
dapat dibandingkan pola-pola tersebut
dengan pola yang dimiliki individu yang 
lain dan dapat dipersatukan dalam
situasi problema yang aktual.
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Persoalan selanjutnya adlh: apakah
objek itu memiliki nilai karena subjek
mendambakannya? Atau, apakah
subjek mendambakannya karena objek
tsb memiliki nilai? Apakah hasrat yg
memberikan nilai kpd suatu objek, atau
subjek mengalami preferensi ini karena
kenyataan objek tsb memiliki nilai?
Apakah nilai itu objektif atau subjektif?
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Nilai Objektif

Nilai tidak tergantung pada subjek yang 
menilai.
Objek memang sudah bernilai.

Contoh: ?
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Nilai Subjektif

Penilaian tergantung pada
subjek/manusia yang menilai.
Bersifat relatif, karena tiap manusia bisa
memiliki penilaian yang berbeda-beda.

Contoh: ?
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Objektivisme

Aliran yg berpandangan:
Nilai itu ada pada objek.
Semua itu absolut.
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Subjektivisme

Aliran yang mempunyai pandangan:
Nilai itu sebetulnya dipengaruhi oleh
subjek.
Nilai bersifat relatif, tergantung pada
subjek.
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Kelemahan Subjektivisme

Subjektivisme lemah dalam bidang Etik dan
religius.
Bagaimanapun juga, tidak bisa dihindari
bahwa yang berekspresi dan berapresiasi
adalah subjek, sehingga sulit menentukan
standar di bidang Etik dan Religius.
Misal: Ketika baik berbenturan dg baik, 
ukuran yg diambil adl baik yg
menguntungkan bagi dirinya.

Contoh: ?

15

Kelemahan Objektivisme (1)

Sesungguhnya tidak semua nilai itu absolut. 
Jika nilai itu absolut, maka ia tdk direlasikan
dg yg lain.
Yang absolut hanyalah nilai yang ada pada
Tuhan, yang tidak perlu dipengaruhi penilaian
manusia.
Kelemahan ini dpt dilihat spt dalam konsep
Immanuel Kant (Imperatif kategoris). 
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Kelemahan Objektivisme (2)

Immanuel Kant:
“Duty”: menolong orang adl wajib, maka wajib
bagi kita menolong orang terjebur sumur dg 
cara menjeburkan diri ke dlm sumur. Ini
sangat formal (formal etik), jika tdk dikaitkan
dg hal yg lain= resiko mati, tenggelam, dsb.
Maka formal etik berarti unrelation (duty is 
duty). Mestinya conditional, artinya menolong
orang harus melihat situasi.
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Nilai bersifat Relasional

Segala Max Scheler ingin melanjutkan etika I. 
Kant, ttp ia menemukan bhw value 
mendahului duty, maka ia menemukan juga
“Apriorisme Material Ethic”.
Menurut Scheler: mengandalkan yg formal 
saja orang akan mengalami kegersangan.
Maka segala sesuatu harus “relation with…”
Maka formal ethic harus diikuti dg material 
ethic (mis: perintah dan isinya harus benar).


