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Minggu 4

KARAKTERISTIK NILAI
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• Kualitas abstrak
• Melekat pada Objek
• Bipolar
• Keberpihakan

3

Kualitas yang Abstrak

• Nilai dipahami sebagai sesuatu yang 
tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai
membutuhkan pengemban agar ia bisa
eksis.

• Nilai merupakan kualitas. Sebagai
sebuah kualitas, nilai tidak nampak
apabila tidak dilekatkan pada sesuatu.

Contoh: indah, baik, sholeh (ia akan
mewujud dalam di dalam objek).
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Melekat pada Objek

• Nilai melekat pada sesuatu (orang atau
benda).

• Nilai tidak independen.
• Nilai merupakan ada yang bersifat

parasitis, yang tidak dapat hidup tanpa
didukung oleh objek yang riil.
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Bipolar (1)

• Nilai Positif
• Nilai Negatif
Contoh:
Θ Anak Pak Ali pandai sekali, tetapi anak Pak 

Subur bodoh.
Θ Dulu pemandangan desa itu indah sekali, 

tetapi setelah gempa desa itu terlihat jelek.
Θ Bunga melati harum baunya, tetapi bunga

bangkai tidak sedap baunya.
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Bipolar (2)

• Janganlah dipikirkan bahwa nilai negatif
mengandung arti ketidakberadaan nilai
positif semata-mata.

• Nilai negatif ada melalui dirinya sendiri, 
secara positif, dan bukan karena
ketidakberadaan nilai positif.

Contoh: Ketidaksetiaan; sama efektifnya
dlm penampakan kesetiaan.
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Bipolar (3)

• Nilai juga tersusun secara hierarkhis, 
yaitu ada nilai yang lebih tinggi dan nilai
yang lebih rendah (tapi bukan klasifikasi
berdasarkan skala sesuatu lebih penting
dari sesuatu yang lain).

Misal: ada tabel nilai yang menunjukkan
dua nilai; orang biasanya lebih senang
dg nilai yg tertinggi, namun ada juga
orang yg memilih yg lebih rendah krn
motivasi tidak langsung.
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Bipolar (4)

• Contoh:
Tabel Nilai:

Menolong orang lain: baik - buruk
Orang biasanya memilih “baik” sebagai

nilai yang lebih tinggi, tetapi pada saat
tertentu orang terpaksa atau harus
memilih “buruk” sebagai nilai yang 
tertinggi.
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Keberpihakan

• Melihat nilai sebagai kualitas, dan
polaritas yang dimiliki dalam nilai, maka
tidak ada nilai yang sekaligus dua
dalam sebuah objek. 

Misal: Gedung itu megah, atau gedung itu
tidak megah → Tidak mungkin gedung itu
sekaligus megah dan tidak megah.


