
BAB III 

TEORI TENTANG MORALITAS  

A. Moralitas 

1. Pengertian Moralitas  

Moral berasal dari kata latin mores yang berarti adat kebiasaan.
1
 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti “akhlak atau 

kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati 

nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup”.
2
 

Moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, 

kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia 

harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.  

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan moral adalah 

ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam 

kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau beraklak.
3
 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang 

menunjukan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. 

moralitas mencakup pengertian tentang baik, buruknya perbuatan 

manusia.
4
  

Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal 

yang menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang. Pada 

binatang tidak ada kesadaran tentang baik dan buruk, yang boleh dan tidak 

boleh, harus dan yang tidak pantas dilakukan baik keharusan alami 
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maupun keharusan moral. Keharusan alamiah terjadi dengan sendirinya 

sesuai hukum alam, sedangkan keharusan moral adalah hukum yang 

mewajibkan manusia melakukan atau tidak melakukan. 

Menurut Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita 

dengan norma hukum batiniah kita , yakni apa yang kta pandang sebagai 

kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah 

bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau 

takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari 

bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita.
5
 

Kata amoral berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan 

moral atau tidak mempunyai arti moral. Moralitas dapat objektif atau 

subjektif. Moralitas objektif memandang perbuatan manusia semata 

sebagai perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-

pengaruh sukarela pihak pelaku. Sedangkan moralitas subjektif adalah 

moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi 

pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu. Selain itu juga 

dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, 

kemantapan emosinya, dan sifat pribadi lainnya.
6
 

Moralitas juga dapat ekstrintik atau instrinstik. Pembagian ini 

hendaknya jangan di campur adukan dengan pembagian moralitas secara 

objektif atau moralitas secara subjektif. 

Moralitas instrinstik memandang suatu perbuatan sesuai dengan 

hakikatnya, bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Yang dipandang 
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adalah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan karena seseorang 

telah memerintahnya atau melarangnya.
7
 

Moralitas ekstrintik adalah moralitas yang memandang perbuatan 

sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang 

berkuasa atau oleh hukum positif, baik manusia asalnya maupun dari 

Tuhan.
8
  

Moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-norma 

atau kelakuan-kelakuan tertentu tetapi merupakan perspektif atau cara 

pandang tertentu. Moralitas mencakup etika, norma serta moral. 

2. Pengertian Etika 

 Etika berasal dari kata Yunani yang berarti kebiasaan,custom. 

Dalam bahasa Latin, kata untuk kebiasaan adalah mos, dan dari sinilah 

kata moral, moralitas, mores. Secara etimologis etika mempelajari 

kebiasaan manusia yang terdiri dari konvensi-konvensi, seperti cara 

berpakaian, tata cara, tata krama, etiquette dan semacam itu
9
.  

Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu, ilmu tentang apa yang baik 

dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), 

kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai 

benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
10

 

Menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, 

yakni “ethic”, sedangkan dalam bahasa Greek, Ethikos yaitu a body of 

moral principle or values. Etik, arti sebenarnya adalah kebiasaan. Jadi, 
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dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu sesuai dengan  

kebiasaan masyarakat (pada saat itu).
11

  

Lambat laun pengertian etika itu berubah dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian 

etika tidak terlepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang 

membicarakan masalah perbuatan, tingkah laku manusia dinilai baik dan 

mana yang jahat. Istilah lain dari etika yaitu, moral, susila, budi pekerti, 

akhlak.
12

 

Etika dalam bahasa arab disebut akhlaq, yang merupakan kata 

jamak dari khuluq yang berarti adat, kebiasaan, perangai,tabiat, watak, 

adab dan agama.
13

 

Secara historis, etika sebagai wujud usaha filsafat lahir dari 

rusaknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun 

yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk 

tidak dipercaya lagi, para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma 

dasar bagi keakuan manuia saat itu. Persoalan yang sering mengumuka 

saat itu bukanlah apakah yang menjadi kewajiban bagi manusia dan apa 

yang bukan, melainkan manakala norma-norma untuk menentukan apakah 

yang harus dianggap sebagai kewajiban. Misalnya dalam bidang etika 

seksual, hubungan anak dan orang tua, kewajiban terhadap negara, etika 

sopan santun dan pergaulan serta penilaian terhadap nyawa manusia, 

pandangan-pandangan tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Untuk 
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mencapai suatu pendirian dalam pergolakan perbedaan pendapat tersebut, 

di perlukan refleksi kritis terhadap etika.
14

  

Selain itu juga secara istilah etika mempunyai tiga arti: pertama, 

nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang 

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa disebut 

sistem nilai, misalnya etika Protestan, etika Islam, etika suku Indoan. 

Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik), misalnya 

kode etik kedokteran, kode etik peneliti, dll. Ketiga, etika berati ilmu 

tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu bila kemungkinan-

kemungkinan etis menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis 

dan metodis.   

Menurut Al-Kindi, seorang filsuf muslim pertama di dunia islam 

mengatakan bahwa tujuan terakhir filsafat terletak pada moralitas, 

sedangkan tujuan etika adalah untuk mengetahui kebenaran kemudian 

berbuat sesuai dengan kebenaran tersebut.
15

 

Etika dapat dipahami sebagai pernyataan rasional yang berkaitan 

dengan, esensi dan dasar perbuatan, keputusan yang benar, serta prinsip-

prinsip yang mendasari klaim bahwa secara moral, terpuji dan tercela. 

3. Pengertian Norma 

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang 

mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di 

dalam berbuat, bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. 
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Menurut Poespoprodjo, “norma adalah aturan, standar, ukuran.” 
16

 Norma 

adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk 

membandingkan sesuatu yang lainyang kita ragukan hakikatnya, besar 

kecilnya, ukurannya, atau kualitasnya. Norma moralitas adalah aturan, 

standar, atau ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur kebaikan 

atau  keburukan suatu perbuatan. Sesuatu perbuatan yang secara positif 

sesuai ukurannya dapat di sebut moral baik. Apabila secara positif tidak 

sesuai dengan ukurannya dapat di sebut moral buruk. Dan disebut moral 

indiferen apabila netral terhadap ukuran tadi
17

 

Norma adalah wujud konkret dari nilai yang merupakan pedoman, 

yaitu berisikan suatu keharusan bagi individu atau masyarakat dalam 

berperilaku. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih 

dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga 

merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak 

perilaku seseorang 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan norma adalah 

kaidah, aturan, ketentuan, kriteria, standar, dan ukuran yang berlaku di 

masyarakat untuk dipatuhi agar tertib, teratur, dan aman. Norma-norma 

yang berada di masyarakat yaitu norma agama, norma kesopanan, norma 

kesusilaan, dan norma hukum. 

4. Pengertian Nilai 

Kajian tentang nilai menjadi kajian yang amat penting mengingat 

posisinya sebagai masalah awal dalam filsafat moral. Kajian nilai menjadi 
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kajian yang menyentuh persoalan subtansial dalam filsafat moral. 

Pertanyaan yang selalu muncul dalam kajian ini, apakah yang disebut 

“baik” dan “tidak baik”.
18

 

Terdapat dua aliran dalam kajian nilai yakni aliran naturalisme dan 

non naturalisme. Dalam pandangan naturalisme, nilai adalah sejumlah 

fakta yang dapat diuji secara empiris, misalnya sifat perilaku yang baik 

seperti jujur, adil dan dermawan atau kebalikannya menjadi indikator 

untuk menentukan predikat seseorang berperilaku baik atau tidak baik. 

Konsekuensi dari setiap perbuatan adalah indikator untuk menetapkan 

apakah perbuatan seseorang itu baik atau tidak baik.
19

 

Berbeda dengan naturalisme, aliran non naturalisme memandang 

bahwa nilai bukanlah sekedar fakta tetapi lebih bersifat normatif dalam 

menentukan sesuatu apakah ia baik atau buruk, benar atau salah. Nilai 

tidak hanya ditentukan oleh konsekuensi dari suatu perbuatan melainkan 

dipengaruhi oleh intuisi moral yang dimiliki manusia, sebuah kesadaran 

langsung adanya nilai murni seperti benar atau salah dalam setiap perilaku, 

objek atau seseorang.
20

 

Immanuel Kant sebagai tokoh kelompok nonnaturalisme 

mengemukakan prinsip autonomy dan heteronomy dalam menentukan 

moralitas. Autonomy merupakan wujud otonomi kehendak. Seseorang 

melakukan perilaku moral berdasar atas kehendak yang teleh menjadi 
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ketetapan bagi dirinya untuk melakukan perilaku moral- dan tidak 

ditentukan oleh kepentingan atau kecenderungan lain.
21

 

Heteronomy atau disebut juga prinsip heteronomi kehendak 

menyatakan bahwa seseorang berperilaku moral karena dipengaruhi oleh 

berbagai hal di luar kehendak manusia. Pada prinsip ini, kehendak tidak 

serta merta menjadikan dirinya sebagai sebuah ketetapan, tetapi sebuah 

ketetapan diberikan oleh objek tertentu melalui kaitannya dengan 

kehendak.
22

 

Perilaku moral yang ideal dalam kacamata Immanuel Kant adalah 

perilaku moral yang lahir dan muncul dari desakan kehendak diri manusia 

sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, sehingga setiap perilaku moral 

yang dilakukannya benar-benar lahir dari dirinya sendiri bukan dari luar 

dirinya. Menurut kant yang baik adalah kehendak baik itu sendiri. Suatu 

kehendak menjadi baik sebab bertindak karena kewajiban. Bertindak 

sesuai dengan kewajiban disebut legalitas. Kant membagi kewajiban 

menjadi dua: imperatif kategoris (perintah yang mewajibkan begitu saja, 

tanpa syarat). dan imperatif hipotetis (perintah yang mewajibkan tapi 

bersyarat).  

Imperatif kategoris yang menurut Kant menjadi hukum moral. 

Kant sangat menekankan otonomi kehendak. Inilah kebebasan dalam 

artian Kant. Kebebasan tidak dalam arti bebas dari segala ikatan, tapi 

bebas dengan taat pada hukum, moral. 
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B. Teori-teori Tentang Moralitas 

Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan 

oleh konvensi dan bahwa semua bentuk moralitas itu adalah resultan dari 

kehendak seseorang yang dengan sekendak hatinya memerintahkan atau 

melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang 

instrintik dalam perbuatan manusia sendiri atau pada hakikatnya manusia 

dikenal dengan sebagai aliran positivisme moral. Disebut begitu karena, 

aliran tersebut, semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan 

hukum kodrat. Menurut teori tersebut perbuatan manusia di anggap benar 

atau salah berdasarkan kepada; kebiasaan manusia, hukum-hukun Negara dan 

pemilihan bebas Tuhan.
23

 

1. Moralitas Sebagai Kebiasaan Manusia 

Teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu sekedar 

kebiasaan saja, sudah lama tersebar, yakni sejak zaman para sofis dan 

kaum skeptik pada zaman yunani kuno. Ada yang mengira bahwa 

moralitas itu dipaksakan oleh orang-orang pandai dan berpengaruh untuk 

menundukan rakyat biasa. Terhadap tekanan, pendapat umum dan tradisi, 

orang biasa menerima hukuman moral dan mau memakai tantai belenggu 

yang telah dibuatkan untuknya. Dan hanya beberapa pemberani yang 

berani berjuan dan dapat merdeka. Inilah filsafat dan dunia pemberontak 

dalam bidang moral.
24

 

Menurut Nietszche pada awalnya tidak ada hal yang baik dan hal 

yang buruk. Yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Yang kuat 
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dengan kejantanannya, dengan kekuatannya, dengan kelicinannya, 

dengan kenekatannya menghina yang lemah, yang seperti perempuan, 

yang sabar, patuh, ramah tamah, dan lembut. Yang lemah takut kepada 

yang kuat. Masing-masing golongan memuja sifatnya masing-masing, 

dan menghukum golongan lain. Munculah perbedaan antara moralitas 

bendoro dan moralitas budak. Karena jumlahnya besar dan mendapat 

pengaruh agama Katolik, moralitas budak menang.
25

 

Para kaum evolusionis modern. Seperti Herbert Spencer, mencari 

jejak-jejak permulaan gagasan moral pada binatang. Sebagai mana 

manusia berkembang dari hewan, maka gagasan-gagasan moral tentu 

mengalami perkembangan evolusi yang sama. Cara berbuat yang 

dianggap berguna, berkembang menjadi kebiasan-kebiasan suku primitif. 

Bersama dengan maju nya peradaban, semakin disaringlah, dan menjadi 

sistem moral yang kita miliki sekarang. Karena proses evolusi bumi 

belum berhenti, maka sistem tersebut masih bisa menjadi sistem yang 

lebih tinggi. 

Auguste Comte, pendiri aliran positivisme, memandang etika 

sebagai bagian sosiologi yang di anggap sebagai ilmu tertinggi. 

Kebiasaan moral muncul dari kebiasaan sosial dan terus berubah bersama 

perbuatan-perbuatan yang terdapat di masyarakat.
26

 

Pada kenyataan nya tidak ada moralitas yang universal sifatnya. 

Hukum moral itu berbeda bagi setiap orang. Setiap filsafat moral itu 

hanya sah bagi suasan peradaban dimana filsafat moral itu muncul. 
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Teori-teori ini lah yang tidak menerima bahwa perbedaan antara baik dan 

buruk yang dibuat manusia umumnya itu didasarkan atas hakikat 

kenyataan nya. Semua nya hanya berdasarkan adat istiadat yang berlaku 

di masyarakat. Adat itu muncul karena perbuatan yang sama yang 

diulang dengan cara yang sama. Adat sendiri bukan lah sumber dari 

perbuatan. Nilai adat dan tradisi adalah sebagai sesuatu yang diwariskan 

turun temurun kepada generasi mendatang dalam bentuk yang sudah siap 

pakai, yakni suatu pengalaman yang berguna dari orang-orang tua. 

Sebagai hubungan sejarah dengan masa lalu, dan sebagai pondasi 

kelangsungan budaya. Adat adalah tiang penyokong setiap bentuk 

peradaban. 

Adat juga merupakan penghalang kemajuan. Setelah beberapa 

lama, keadaan mungkin tealh berubah secara radikal. Dengan perbuatan 

yang dulu menguntungkan, mungkin keadaan baru menjadi tidak berguna 

dan merugikan. Namun karena tekanan kebiasaan yang kuat, manusia 

terus menjalankan perbuatannya tanpa memikirkan mengapa berbuat 

demikian. Pada dasarnya adat tidak membuat moralitas. 

2. Moralitas Bersumber Dari Hukum Negara 

Rousseau mengatakan bahwa sebelum manusia mengorganisasi 

dirinya kedalam masyarakat politik, tidak ada hal yang baik dan buruk. 

Negara sendiri bukanlah masyarakat kodrat, melainkan hasil sosial 

contract, persetujuan yang sama sekali konvensional, yang dengan itu 

manusia mengorbankan sebagian hak-hak kodratnya untuk 

menyelamatkan hak-hak kodrat lainnya. Pada saat masyarakat sipil 



terbentuk, masyarrakat ini memerintahkan dan melarang perbuatan-

perbuatan tertentu guna tercapinya common good. Dan inilah saat 

munculnya hal baik dan hal buruk. Jadi, tidak ada perbuatan yang baik 

dan buruk menurutt hakikatnya, tetapi hanya karena diperintahkan atau 

dilarang oleh Negara. Jadi, teori ini menyamakan moralitas dengan civil 

legality. 
27

 

Apabila negara membuat moralitas, negara dapat mengubah atau 

menghapuskan moralitas. Tetapi negara negara tidak dapat mengahapus 

atau mengubah moralitas, maka negara tidak membuat moralitas. 

3. Moralitas Sebagai Pemilihan Bebas Tuhan  

Bila moralitas itu bukan hasil konvensi manusia, sumbernya harus 

terdapat Tuhan. Scotus berpendapat bahwa semua keharusan datangnya 

dari kehendak Tuhan yang mutlak merdeka dan perbuatan serong atau 

perzinahan dan pembunuhan pada hakikatnya buruk bagi manusia 

sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya. Tetapi perbuatan-

perbuatan tersebut tidak akan buruk andaikata dulu tuhan tidak 

pelarangnya. 

Benar bahwa moralitas itu bergantung pada kepada tuhan dan 

bahwa kehendak tuhan itu bebas. Tuhan memerintahkan perbuatan baik 

dan melarang perbuatan  buruk  tidak sembarangan dan tidak semau-

maunya. Kehendak tuhan bergantung kepada intelek nya. Kehendak dan 

intelek bergantung pada hakikatnya.
28
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Apabila moralitas berbantung pada pemelihan tuhan yang serba 

sembarangan dan semau-maunya, mungkin sekali dia menentukan 

aturan-aturan moralitas yang ada sekarang berakhir pada saat tertentu, 

dan diganti dengan yang lainnya yang bertentangan. Bila benar demikian 

berarti Tuhan sendiri akan membuat manipulasi-manipulasi, tipuan-

tipuan tentang moralitas dan manipulasi-manipulasi atas dirinya sendiri 

sebagai sumber moralitas. 

 


