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Tujuan Perkuliahan

Pada pertemuan pertama ini, setelah memelajari materi kajian dan 
melakukan aktivitas perkuliahan, maka Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep-konsep pokok etika dengan baik;

2. Mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan konsep-konsep etika
dari berbagai ahli secara tepat;

3. Mengidentifikasi macam-macam etika sebagai disiplin kajian secara
tepat;

4. Menglasifikasi contoh-contoh etika sehari-hari menurut konsep
pokok yang diberikan Bertens.



Coba Cermati Beberapa Pertanyaan Sbb.

•Mengapa memelajari Etika?
•Apakah etika itu?
•Apa saja materi kajian etika?
•Bagaimana mempelajari etika?
•Apa sajakah yang dapat digolongkan sebagai
etika?



Simak gambar-gambar sebagai berikut!



Cermati gambar-gambar sebagai berikut!



Pelajari Beberapa Istilah di dalam Kotak!

ETIKA

MORAL

NORMA

ETIKET

BUDI PEKERTI

AKHLAK

TATA KRAMA

SOPAN SANTUN

• Dari beberapa istilah-istilah di dalam
kotak tersebut, carilah persamaan-
persamaan dan perbedaan
pengertiannya!

• Bagaimana kesimpulan Anda terhadap
berbagai istilah tersebut jika dikaitkan
dengan pengertian etika?

• Silakan tulis temuan Anda di ruang
lembar jawab yang disediakan!



Apa yang anda ketahui tentang etika?

• Cobalah perhatikan di sekitar persimpangan jalan ketika Anda berhenti
berkendara karena lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Apakah
semua pengendara sepeda motor menggunakan helm ber-SNI? Adakah
dijumpai pengendara kendaraan bermotor yang menerabas rambu-rambu
alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL)?

• Ada banyak konsep yang berhubungan dengan etika. Misal, rambu lalu
lintas merupakan norma hukum yang merupakan bagian dari kajian Etika.

• Di mana pun Anda berada, ada banyak etika yang mengatur kehidupan
umat manusia. Termasuk pula saat Anda berada di Kampus, terdapat etika
kehidupan kampus yang mengatur hubungan antar sivitas akademika.

• Coba Anda hitung, berapa etika yang mengatur hidup Anda?



Pengertian Etika

K. Bertens (1989) mengartikan etika sebagai:

▪ Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

▪ Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan

▪ Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 

Dari penjelasan teoretik terhadap pengertian tersebut, maka:

Pengertian pertama merujuk kepada: sistem nilai (contoh: etika Hindu, Etika Protestan, dsb)

Pengertian kedua mengacu kepada : kode etik (contoh: Etika Kedokteran, Etika Jurnalistik, Kode Etik Guru, dsb.)

Pengertian ketiga menunjuk kepada: ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk.
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Etika dan Moral 
Pengertian Moral :
- Secara Etimologis: bhs. Latin mos (jamak: mores), moral berarti tata-cara atau

adat-istiadat. 

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1989) mengartikan moral sebagai akhlak, 
budi pekerti, atau susila.

- Kata Moral sering disinonimkan dengan Etika, berasal dari bhs. Yunani (Ethos 
berarti: kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap atau cara berfikir).   

- Kata Moral sering juga dipadankan dengan kata akhlak (bhs. Arab, berarti: perangai
(watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber
timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu
dipikirkan dan direncanakan sebelumnya.
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Etika sebagai Ilmu(3)

Etika sebagai Ilmu (Bertens, 1993; Magnis-Suseno, 1987)

• Etika deskriptif, mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas, sebatas
menggambarkan atau memperkenalkan dan sama sekali tidak memberikan penilaian
moral.

• Etika normatif, bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat
dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perbuatan nyata; 
memberikan penilaian tingkah laku moral berdasarkan norma-norma tertentu.

• Meta-etika, membahas bahasa-bahasa moral; nalar moral dalam bahasa-bahasa yang 
memuat moralitas. 
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