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Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang

tidak dapat dipisahkan.
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Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia

berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain

mengenai kejujuran, keadilan, suap, dan perbuatan negatif

lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan

moral yang tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis,

tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja.

Secara umum ada 3 lingkungan yang sangat kondusif untuk

melaksanakan pendidikan agama dan moral yaitu :

1. Lingkungan keluarga,

2. Lingkungan pendidikan, dan

3. Lingkungan masyarakat.

 Manusia secara bahasa berasal dari kata “manu”

(Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal

budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai

makhluk lain).

 Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau

sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah

kelompok (genus) atau seorang individu.

 Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh

lingkungan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, setiap

orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal

(genetika, tradisi), horisontal (geografik, fisik, sosial),

maupun kesejarahan.



9/7/2018

3

 Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi

sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain.

Mereka belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian,

belajar membaca, belajar membuat sesuatu dan

sebagainya, memerlukan bantuan orang lain yang lebih

dewasa.

 Ketergantungan individu terhadap individu lain dalam

kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia

dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan

sosialnya yang dilakukan melalui perantaraan kebudayaan.

 Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan hidup

berkelompok ini, diciptakan aturan-aturan dan kontrol-

kontrol sosial tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh

dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Selain itu

ditentukan pula siapa yang berhak mengatur kehidupan

kelompok untuk tercapainya tujuan bersama.
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 Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan

kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai

berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan

manusia.

• Sifat-sifat nilai adalah :

• Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan

manusia.

• Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung

harapan, cita-cita dan suatu keharusan sehingga nilai

memiliki sifat ideal (das sollen).

• Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivasi dan

manusia adalah pendukung nilai.

 Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai

nilai dalam 2 konteks :

1. Manusia akan memandang nilai sebagai sesuatu yang

obyektif, apabila dia memandang nilai itu ada meskipun

tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai

telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai.

Baik dan buruk,benar dan salah bukan hadir karena

hasil persepsi dan penafsiran manusia,tetapi ada

sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia

dalam kehidupannya.



9/7/2018

5

2. Manusia memandang nilai itu subyektif, artinya nilai

sangat tergantung pada subyek yang menilainya. Jadi

nilai memang tidak akan ada dan tidak akan hadir tanpa

hadirnya penilai, oleh karena itu nilai melekat dengan

subyek penilai.

 Moral berasal dari kata bahasa Latin “mores” yang berarti

adat kebiasaan. Kata “mores” ini mempunyai sinonim mos,

moris, manner, atau moral. Dalam bahasa Indonesia, kata

moral berarti akhlaq (bahasa Arab) atau kesusilaan yang

mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati

nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup.

 Kata “moral” ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos

yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran

tentang “baik-buruk” yang diterima masyarakat umum

sebagai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.
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 Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan

dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia

tidak bisa melakukan proses sosialisasi.

 Moral adalah produk dari budaya dan agama, jadi moral

adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang

mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan

tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia

untuk menjadi manusia yang baik.

 Hukum adalah kaidah yang mengatur kehidupan manusia,

yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai

sanksi yang jelas.

 Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan

masyarakat agar terjadi keserasian diantara warga

masyarakat dengan sistem sosial-budaya yang dibangun,

disepakati dan berlaku pada masyarakat tersebut.

 Pada masyarakat modern hukum dibuat oleh lembaga-

lembaga yang diberikan wewenang (lembaga yudikatif) oleh

masyarakat tersebut.
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 Pola perilaku merupakan cara masyarakat bertindak atau

berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua

anggota masyarakat tersebut.

 Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu

mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi.

 Pola perilaku berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan

merupakan cara bertindak seseorang yang kemudian diakui

dan mungkin diikuti oleh orang lain.

 Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan

dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang

berhubungan dengan orang lain, dinamakan social

organization.

Thanks for the attention and 

Success for your study!


