
1

FAKTA, MANUSIA, 
DAN NILAI

MINGGU 2

Skema Pemahaman Fakta, Manusia, 
dan Nilai

ALAM

BUDAYA

FAKTA

NILAI

MANUSIA

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.

Manusia selalu terkait dengan Nilai

Perbuatan dan hidup manusia mempunyai 
makna sejauh kemampuan diri             

untuk mewujudkan dan mengembangkan 
nilai luhur yang diyakininya

Nilai dan Budaya

NILAI

NILAINILAI

NILAI

BUDAYA

• 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.



2

PERSOALAN NILAI

• Persoalan Nilai sangat berkaitan dg Fakta.
• Fakta harus dibedakan dg Nilai.
• Ada perbedaan pandangan antara Karl 

Marx dan van Peursen dalam melihat
Fakta dan Nilai.

• Problematika Fakta dan Nilai sbg problem 
“Ought to – Is”.

Pernyataan bidang Fakta dan Nilai

Is, Sein (=adalah)Ought to, Sollen
(=keseharusan)

Sifatnya KognitifSifatnya Normatif

Dpt diukur/ 
dipastikan

Tdk dpt dipastikan
FaktaNilai

• Nilai itu ada di mana-mana, dalam
apapun, kapanpun, karena jelas segala
sesuatunya di dalamnya ada kualitas. 
Maka nilai tidak membutuhkan campur
tangan manusia. Sedangkan realitas yang 
ada dengan campur tangan manusia →
Fakta.
Contoh: Kebakaran → mns, air, ember, 
gedung/rumah.

• Fakta sebenarnya adalah pembatas
realitas. Fakta juga mrp hasil deteksi atas
nilai-nilai. Tdk spt nilai (yg sifatnya sangat
luas), fakta sangat terbatas sifat dan
ruang lingkupnya. Dalam kehidupan
sehari-hari fakta lebih mudah
dibuktikan/dipastikan.

• Seharusnya fakta adalah realisasi dari
nilai-nilai. Misal: kesadaran seseorang atas
sst seharusnya direalisasikan dlm
kehidupan nyata.

Hubungan Fakta dan Nilai

Pertanyaan:
• Apakah Fakta dan Nilai berdiri

sendiri/terpisah, atau ada hubungan
antara keduanya?

• Ada 2 Kategori:
a. Nilai dan Fakta: tidak ada

hubungan (keduanya berdiri
sendiri-sendiri) → Kaum
Rasionalis.

b. Nilai dan Fakta itu ada hubungan:
■ Nilai berasal dari fakta → K.Marx
dan para Scientific/Positivis.
■ Fakta berasal dari Nilai (van 
Peursen). 
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Pembuktian Nilai berasal dari
Fakta (Karl Marx)

•P: Manusia adalah anak Tuhan (is)
•P: …………………………….(sembunyi)
•K: Semua manusia harus tolong-menolong
Kesalahan Marx:
•Bicara ttg Tuhan berarti bicara ttg nilai, 
bukan fakta (krn tdk bisa diukur dg apapun).
•Dlm logika, konklusi “ought to” hrs ada
premis yg mengandung “ought to”

Pembuktian Fakta berasal dari
Nilai (van Peursen)

• Indeks Prestasi Anita adalah 3. IP ini tidak
datang secara tiba-tiba ttp melalui proses. 
IP merupakan kumpulan dari kualitas
(nilai) Anita selama sekian waktu dan
sekian mata kuliah.

• Termometer yg ditempelkan pd ketiak
Andi menunjukkan angka 40 derajat
Celcius.

Pembuktian Fakta berasal dari Nilai

• Bgs Indonesia memproklamasikan
Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

• Jakarta menjadi Ibukota RI.
• Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
• Turi menjadi daerah Agrowisata.
• Dll.

Kesimpulan

• Pandangan bahwa Nilai berasal dari Fakta
mulai ditinggalkan orang. Misal: Adanya Tuhan
tidaklah dianggap Tuhan itu ada maka menjadi
ada, ttp Tuhan adalah “ought to”, bukan
kebetulan ada, ttp juga bukan ada krn campur
tangan mns. Anggapan Tuhan ada tidak sama
dg adanya mns scr faktual. Adanya Tuhan krn
anggapan mns bhw Tuhan itu dipikirkan shg
ada, sedangkan mns ada krn adanya Tuhan

Problematika Fakta dan Nilai

• Mestinya ada hubungan positif antara nilai
dan fakta.

das Sollen wollen das Sein
Nilai Will Fakta (?)

• Fakta bisa menjadi fakta baru dg muatan
nilai yg berbeda, krn ada pemikiran mns
yg berubah-ubah.

Contoh problem:
☺Yogyakarta sbg kota pelajar berubah

mjd kota narkoba.
• Fakta bisa berubah, nilainya bisa

negatif atau positif.
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Nilai bersifat Rasional

• Ketika sso hendak memutuskan sesuatu, 
maka harus ada relasi antara akal, rasa,dan
kehendak serta kepercayaan, didukung oleh
jasmani dan rohani yang sehat. 

• Dg demikian sso dituntut untuk menjadi
bijak.

• Sgl aktivitas mns seharusnya menuju pd hal-
hal yg positif, direlasikan dengan budaya
yang dipercayainya.


