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ORIENTASI METODOLOGIS DALAM PENDIDIKAN NILAI
(Analisis Konseptual terhadap Model-Model Pendidikan Nilai Modern)

Oleh: Ahmad Syamsu Rizal

Abstrak
Dalam rangka membina kepribadian atau karakter, aspek metodologis merupakan hal paling
strategis dalam pendidikan nilai. Ada berbagai metode dan model yang telah dikembangkan
dalam sistem pendidikan nilai modern yang, meskipun berbeda dalam strategi belajar-
mengajarnya dan asumsi yang mendasarinya, tetapi sepakat untuk tidak melibatkan agama di
dalamnya. Hasil analisis oleh penulis terhadap berbagai model pendidikan nilai yang
berkembang selama ini ditemukan ragam orientasi di mana aspek ontologis dan
epistemologis nilai dan pendidikan menjadi acuannya. Penulis mengklasifikasikan orientasi
model-model pendidikan nilai tersebut ke dalam kognitifis, afektualis, dan habitualis, bagi
model-model pendidikan nilai yang berorientasi tunggal. Dari keempat ini muncul varian-
varian yang merupakan sintesis dari dua atau lebih di antara keempatnya.
Model-model pendidikan nilai modern (baca Barat-sekuler) ini lebih menekankan pada
pengembangan kemampuan menimbang secara rasional dalam membuat keputusan
mengambil suatu tindakan moral. Dengan demikian, moralitas direduksi menjadi suatu
alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan moral atau pertimbangan dalam
menentukan pilihan suatu tindakan yang dianggap baik, baik menurut dirinya atau menurut
lingkungan tempat ia berada.
Menurut hemat penulis, pendekatan semacam ini tidak akan cukup memadai untuk mencapai
tujuan pendidikan manusia sebagai insan kaffah yaitu manusia yang cerdas trampil dan
berakhlak mulia. Hal ini karena moralitas atau akhlaki bukanlah sekedar suatu tindakan
berdimensi tunggal, dan bukan hanya menyangkut rasio dan emosi saja, tetapi juga aspek
rohaniah dan pengendalian hawa nafsu. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan nilai haruslah
merupakan pendidikan yang dapat menggerakkan hati, menghidupkan dan memenejnya
sehingga mampu melawan egonya sendiri, dan mengorbankannya demi nilai-nilai yang lebih
tinggi, yaitu nilai kemanusiaan universal, yang dapat mendorong tindakan baik demi
kebaikan itu sendiri. Tindakan semacam ini hanya akan terjadi apabila didasari oleh iman,
yaitu iman kepada Tuhan YME. Oleh karena itu, pendidikan moral tidak bisa tidak mesti
terintegrasi dengan pendidikan agama.

Kata kunci: Orientasi-metodologis, model pendidikan nilai, pembinaan kepribadian

A. PENDAHULUAN

Pentingnya pendidikan bagi manusia sudah menjadi konvensi umat manusia
sepanjang sejarah. Para ahli bersepakat bahwa "manusia adalah makhuk yang
"belum selesai" dan "belum jadi" sebagai "manusia" sewaktu dilahirkan. Untuk
memunginkannya kelak hidup sebagai manusia dan melaksanakan tugas hidup
kemanusiaan ia perlu dididik dan dibesarkan oleh manusia dalam lingkungan
kemanusiaan (Soelaeman, 1988: 43-44). Tanpa dididik dan dikembangkan, potensi
manusia akan tumbuh kerdil dan tak terarah. Karena itu, pendidikan merupakan
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kebutuhan bagi manusia. Manusia adalah "homo educandum et educabile", makhluk
yang dapat dididik dan memerlukan pendidikan (Said, 1989: 19).

Dalam rangka membina kepribadian atau karakter, aspek metodologis
merupakan hal paling strategis dalam pendidikan nilai. Dalam aspek metodologis ini,
ada berbagai metode dan model yang telah dikembangkan dalam sistem pendidikan
nilai modern yang, meskipun berbeda dalam strategi belajar-mengajarnya dan
asumsi yang mendasarinya tapi, secara prinsipnya adalah hampir searah, yaitu
pengembangan moralitas melalui penalaran logis, rasional dan emosional. Secara
konseptual dan praktikal, berbagai model rekaupaya dalam pembelajaran nilai ini
telah dikembangkan di dunia Barat, di antaranya Cognitive Moral Building dari
Kohlberg, Rational Building Model dari Shaver, Value Clarification dari Rath &
Harmin, Consideration Model dari Mc. Phail, Social Action dari Newman, Values
Analysis Model dari Coombs (Winecoff, 1987).

Dalam rangka membina kepribadian atau karakter, aspek metodologis
pendidikan nilai setidaknya melibatkan tiga aspek utama: (1) proses transformasi
nilai, (2) tujuan yang ingin dicapai dan (3) tahap-tahap kejiwaan subjek. Oleh karena
itu, dalam pengembangan metodologi harus mempertimbangkan tiga aspek pokok
tersebut. Ketiga aspek inilah yang akan melahirkan model-model pendidikan nilai
dalam tataran praksis. Berdasarkan ketiga aspek metodologis tersebut di atas, model-
model pendidikan dan pengajaran nilai dikembangkan dengan beragam coraknya
sesuai dengan asumsi yang mendasari dan orientasi pembinaan nilai, serta
pandangan filsosofis yang mendasari kebijakan pendidikannya.

Meskipun demikian, semua pendekatan-pendekatan ini lebih terfokus pada
pengembangan kemampuan menimbang secara rasional dalam membuat keputusan
mengambil suatu tindakan moral. Dengan demikian moralitas tereduksi menjadi
suatu alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan moral atau
pertimbangan dalam menentukan pilihan suatu tindakan yang dianggap baik, baik
menurut dirinya atau menurut lingkungan tempat ia berada. Oleh karena itu, dalam
tataran aplikasinya dalam praxis pendidikan di Indonesia tidak boleh serta merta,
tetapi perlu disesuaikan dengan pandangan hidup dan landasan filosofis budaya
Indonesia sendiri yang lebih menekankan aspek spiritualitas dan relijiusitas.

B. PENDIDIKAN NILAI DALAM MEMBINA KEPRIBADIAN

Dalam pendidikan terdapat aspek-aspek (a) Pembinaan manusia, (b)
Aktualisasi fitrah, yaitu daya potensial yang sudah tersedia sejak awal penciptaan,
yaitu fikir, rasa, karsa, dan karya (c) Oleh orang yang dapat memberi pengaruh, (d)
Bertujuan me"manusiawi"kan manusia sebagai diri yang mandiri dan
bertanggungjawab. Dalam kata “pembinaan” termuat makna upaya yang disengaja
dan direncanakan. Oleh karena itu, upaya pendidikan biasanya menyangkut kegiatan
yang ditata sedemikian rupa dengan penuh pertimbangan dan perhitungan efek baik
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dan buruknya. Oleh karena itulah, Djahiri (Rizal, 2008) mengategorikan pendidikan
sebagai "suatu rekayasa terencana, terarah dan terkendali." Dalam hal aktualisasi
fitrah, termuat suatu pengertian bahwa individu yang dididik bukanlah objek pasif,
tetapi merupakan subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk menerima pengaruh
luar tidak tanpa reserve, sehingga keputusan tetap berada pada kesadaran individu
sendiri, suka atau tidak. Dalam kata “aktualisasi” itu sendiri termuat pengertian
”pendidikan” yang lebih mengandung makna “membantu” daripada “menjadikan.”

“Pengaruh” merupakan hal esensial terjadinya proses “belajar” pada individu.
Tanpa “pengaruh,” yang bermakna “dampak yang menancap pada pembelajar
sehingga mau berubah,” maka pendidikan tidak ada maknanya. Oleh karena itu,
upaya pendidikan hanya mungkin berhasil bila dilakukan oleh orang yang memiliki
daya mempengaruh terhadap subjek-didik. Sementara itu, “manusiawi” merupakan
suatu penegasan atas proses eksistensi “manusia potensial” menjadi “manusia-
aktual,” yang tanpa ini manusia dianggap sebagai “kurang” sebagai manusia.
Aksidensi ideal dari seorang manusia actual adalah mandiri dan bertanggungjawab,
secara mental dan moral, dalam konteks kehidupan bersama orang lain.

Dari wacana tentang berbagai konsep dan pendekatan tentang pendidikan seperti
di atas, dapatlah kita rumuskan pengertian pendidikan itu sebagai "suatu rekayasa
terencana, terarah dan terkendali oleh orang berpengaruh (individu atau
kelompok/lembaga) dalam membantu individu-individu, melalui pengaruhan-
pengaruhan, agar memiliki kemampuan mengaktualkan potensial kemanusiaannya –
budi, cipta, rasa, karsa dan karya- sehingga menjadi manusia dewasa yang mandiri
dan bertanggungjawab."

Dalam konteks pendidikan nilai, nilai dapat dimaknai dalam kedudukan sebagai
genetivus-objectivus maupun sebagai genetivus- subjectivus. Sebagai suatu
genetivus- objectivus, pendidikan nilai, di mana nilai berposisi sebagai objek (yang
dididikkan, artinya nilai luar yang dilesakkan ke dalam jiwa individu dalam proses
perkembangan kepribadiannya) dapat berkonotasi inculcating values, atau values-
inculcation, yaitu ‘menanamkan nilai-nilai tertentu yang normatif dari berbagai
sumbernya, kepada anak didik agar anak didik menerima, mengadopsi dan
menginternalisasikannya dalam kepribadiannya. Sebagai genentivus-subjectivus, di
mana nilai berposisi sebagai subjek (yang dididik, artinya kesadaran nilai bawaan
yang dikembangkan), pendidikan nilai berkonotasi clarifying values, atau values
clarification, yaitu mempertajam pilihan-pilihan nilai yang ada dalam dirinya dalam
menentukan pilihan tindakan.

Dengan berbasis pada pengertian “pendidikan” dan ‘nilai” seperti tadi maka
“pendidikan nilai” dapat dirumuskan sebagai ”suatu upaya oleh orang dewasa
membina peserta didik dalam mengaktualkan kesadaran nilainya, melalui
penanaman nilai-nilai maupun penajaman pilihan nilai, selaras dengan kualitas
kemanusiaan untuk dijadikan dasar dalam bertindak dan berperilaku secara mandiri
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dan bertanggungjawab atas segala akibat dan konsekuensi dari perbuatan dan
tindakannya itu.

Meskipun pendidikan nilai dapat dirumuskan sesederhana itu, akan tetapi dalam
mencapai sasaran dalam pendidikan nilai tidaklah semudah membalik telapak
tangan. Tertanam dan terinternalisasinya nilai, lebih jauh lagi terpersonalisasi, dalam
diri seseorang memerlukan suatu proses panjang dan penuh liku. Oleh karena itu,
pendidikan nilai memerlukan suatu rekayasa yang bijak dan penuh kearifan. Dalam
konteks makna dan pengertian pendidikan seperti tersebut di atas peran pendidikan
nilai oleh Djahiri (1996:67) dirumuskan sebagai berikut (1) menumbuhsuburkan
kesadaran nilai, (2) meluruskan orientasi nilai, (3) membina kemandirian dalam
menetapkan nilai, (4) menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, (5) menajamkan
apresiasi nilai, dan (6) memberikan kemampuan menyelesaikan konflik nilai. Di sini
termuat dua arah pendidikan nilai, inkulkasi nilai dan klarifikasi nilai.

Dalam membentuk suatu tipe kepribadian, pendidikan nilai merupakan hal yang
paling mendasar dan menentukan. Betapa mendasarnya pendidikan nilai, Coomb
(dalam Djahiri, 1996: 2) menegaskan "Value education or non at all," bahwa
pendidikan apapun untuk meningkatkan kapasitas kemanusiaan akan menjadi tidak
berguna apabila tidak diiringi dengan pendidikan nilai. Perkembangan kemampuan
intelektual, sebagai efek dari pendidikan, yang tak dibarengi oleh pendidikan nilai
akan menimbulkan disequilibrium mental pada diri manusia, karena manusia bukan
sekedar makhuk berfikir, tapi juga berperasaan. Coomb (Djahiri, 1996: 46)
mengemukakan berkenaan dengan esensi pendidikan nilai atau affective education
bahwa (1) belajar yang bersifat intelektual semata dapat melahirkan ekses destruktif;
(2) pendidikan nilai sangat diperlukan untuk pengembangan potensi emotion and
feeling; (3) otak bukan hanya berfungsi sebagai "the store of fact" melainkan juga
untuk "discovery and creation of meaning" (isi, pesan, makna, jiwa semangat), dan
mencari dan menemukan arti dan pola "the ways of behave." Tugas sekolah dalam
pendidikan nilai adalah memberikan kemampuan kepada peserta untuk memilah dan
memilih nilai-nilai yang harus diprioritaskan dijadikan dasar pertimbangan dalam
menentukan suatu tindakan.

Kepribadian berkaitan dengan fenomena kemanusiaan, dimana manusia adalah
eksistensi yang kompleks dan penuh misteri, sehingga penafsiran yang tidak
komprehensif bukan hanya menghasilkan pengertian tentang manusia yang tidak
utuh, tapi akan mendistorsi pemahaman akan manusia itu sendiri. Hardono Hadi
(2002: 26) menyatakan:

"Dalam diri manusia terdapat kesatuan (unitas) sekaligus keberagaman (kompleksitas)
yang tidak mungkin disangkal kebenarannya. Unitas dan kompleksitas jatidiri manusia
inilah yang memberikan kekayaan kepada manusia, tetapi sekaligus menyebabkan
kesulitan untuk memahaminya secara tepat apa dan siapakah aku, apa dan siapakah
diriku"
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Setiap teori tentang kepribadian jadinya harus ditinjau dari sudut mana si
pembuat teori memandang manusia. Poduska (1990) dalam bukunya Empat Teori
Kepribadian mengemukakan empat aliran utama tentang kepribadian, yaitu
Eksistensialisme, Behaviorisme, Psikoanalitik, dan Aktualisasi Diri, yang disebut
juga Humanistik. Bagi Eksistensialis (Poduska, 1990: 6), kepribadian bukanlah hasil
atau korban dari pengaruh lingkungan. Diri adalah eksistensi bebas, yang merupakan
penafsir dan penerjemah lingkungan. Sesuai dengan tafsirannya itulah seseorang
memilih menjadi pribadi ini atau pribadi itu seperti keadaannya sekarang. Bagi aliran
ini kepribadian merupakan hasil penyesuaian terhadap lingkungan yang didasarkan
pada persepsi atau tanggapan individu terhadap lingkungan. Lingkungan hanya
menyediakan perangsang dari mana sensasi atau perasaan dapat dibentuk.
Behaviorisme (Kneller, 1984: 145-146), sebaliknya, memandang bahwa kepribadian
terbentuk karena faktor lingkungan, melalui proses belajar. Oleh karena itu, melalui
conditioning, kepribadian dapat dibentuk. Skinner, salah seorang tokohnya,
berpandangan bahwa perilaku lebih merupakan tanggapan atas rangsangan yang
berasal dari luar daripada suatu ekspresi niat yang dipilih secara bebas, sementara
yang disebut proses mental itu tidak ada. Aliran Psikoanalisis, yang dikembangkan
oleh Freud, berpandangan bahwa "jiwa merupakan medan orisinal kehidupan"
(Qutub, 1993: 55). Menurut Freud (Poduska, 1990: 78-79), kepribadian terbentuk
dari tiga unsur kejiwaan, yaitu Super Ego, Ego dan Id dalam interaksinya dengan
lingkungan. Super Ego adalah sitem nilai dan hati nurani sebagai bawaan semenjak
lahir, yang merupakan sumber motivasi utama. Id adalah keinginan-keinginan atau
dorongan syahwat yang bersifat potensial, sebagian disadari dan sebagian lain tidak
disadari. Sedangkan Ego merupakan suatu mediator antara Super Ego dan Id, yang
merupakan bagian diri yang berhubungan kepada tuntutan dunia nyata. Bagi
Humanisme (Poduska, 1990: 126-127), kepribadian dipandang sebagai hasil proses
pertumbuhan dan perkembangan individu secara bertahap dalam rangka pemenuhan
potensi diri menuju aktualisasi diri. Pekembangan diartikan oleh Humanisme
(Goble, 1987: 103) sebagai mekarnya bakat-bakat, kapasitas-kapasitas, kreativitas,
kebijaksanaan dan karakter secara terus-menerus. Sedangkan pertumbuhan
merupakan pemuasan secara progresif atas kebutuhan-kebutuhan psikologis yang
makin meningkat.

Pada masa sekarang konsep-konsep tentang kepribadian menekankan juga
motivasi sebagaimana halnya aspek perilaku yang tampak. Konsep-konsep ini tidak
hanya menekankan bagaimana individu-individu itu tampil di hadapan orang lain,
tapi juga apa sebenarnya ia itu dan mengapa ia itu sebagai mana ia demikian. Oleh
karena itu, Allport (Hurlock, 1986: 7) mendefinisikan kepribadian, sebagai
"organisasi dinamik dari sistem-sistem psikofisikal, dalam diri individu, yang
menentukan pola fikir dan pola perilaku yang menjadi karakter, atau ciri khasnya."
Keseluruhan aspek kepribadian berkembang dan mengaktualisasi dalam proses
berkelanjutan bersamaan dengan pengalaman individu dalam hidupnya. Beberapa
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kajian empiris membuktikan bahwa kepribadian itu, sekalipun ditentukan oleh faktor
hereditas, tetapi perkembangannya ditentukan oleh interaksinya dengan lingkungan.
Hal ini berlaku baik sebagai subjek yang mengadaptasikan dirinya terhadap
lingkungan fisikal dan sosial, maupun sebagai objek yang dibina oleh fihak lain,
yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dilaksanakan baik oleh orang perorangan
seperti orang tua, guru, pelatih, maupun oleh institusi seperti lembaga pendidikan,
agama, ideologi, budaya, politik, dsb. Oleh karena itu, sebagai suatu yang "in
proccess of becoming" secara potensial kepribadian dapat dibentuk dan diarahkan ke
arah "bentuk" tertentu melalui pendidikan.

Perkembangan diri manusia ke arah suatu ”bentuk” tersebut terus menerus
menjadi bahan kajian dan pemikiran, apakah ia sudah diformat secara alami ataukah
ia terbentuk oleh lingkungan. Menurut Makmun (2004: 5) setidaknya ada tiga
pandangan besar berkenaan dengan hal ini, yaitu:

(1) Faham Nativisme atau Naturalisme, dengan tokohnya Rousseau dan
Schopenhauer, berpandangan bahwa setiap bayi lahir membawa potensi alamiah,
sedangkan lingkungan (di antaranya pendidikan) hanya memelihara dan
memekarkan potensi-potensi yang sudah dibawanya tersebut.

2) Faham Empirisime atau Environmentalisme, dengan tokohnya Lock dan
Herbart, berpandangan bahwa bayi itu lahir sebagai kertas yang belum tertulisi
(tabula rasa) atau "bayi itu lahir sebagai bejana yang masih kosong." Lingkunganlah
yang mengisinya.

3) Faham Konvergensionisme atau Interaksionisme, dengan tokohnya William
Stern, yang memadukan kedua faham di atas dengan pandangan bahwa diri pribadi
anak itu berkembang sebagai resultante hasil interaksi pembawaan (potensi alamiah)
dan lingkungannya.

Para teoritikus belakangan biasanya berpendapat bahwa bayi dilahirkan tidak
dengan sifat baik dan tidak pula dengan sifat buruk, melainkan memiliki potensi
keduanya. Segala kepribadian tercipta dari interaksi alat fisik kita dengan dunia
(Wilcox, 1995: 202). Hurlock (1986: 19) juga menekankan bahwa pola kepribadian
adalah hasil belajar, dan tidak diwariskan, sedangkan hereditas merupakan fondasi
bagi terbentuknya pola kepribadian tersebut. Disini tampak jelas bahwa Hurlock
termasuk ke dalam madzhab Konvergensionisme dalam teori pembentukan pola
kepribadian, artinya keduanya bersama-sama berkontribusi membentuk pola
kepribadian seseorang. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hereditas tidaklah
berfungsi sebagai faktor yang mengembangkan suatu pola kepribadian, tetapi lebih
berperan sebagai fondasi dan faktor "yang membatasi" perkembangan suatu pola
kepribadian. Artinya, bahwa lingkungan dapat mengubah arah perkembangan suatu
pola-kepribadian dalam batas-batas potensi yang dibawa sejak lahir. Dengan
demikian, pola kepribadian terbentuk sebagai hasil belajar individu dalam
pengalaman panjang bersama orang lain, baik di lingkungan rumah maupun di luar
rumah. Adapun hereditas, berupa bahan-bahan mentah dasar kepribadian seperti
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fisik, inteligensi dan temperamen merupakan potensi-potensi dalam diri individu
yang menentukan reaksinya dalam merespons rangsangan yang diterimanya dalam
proses berinteraksi dengan lingkungan, personal atau sosial. Bersamaan dengan itu,
faktor hereditas ini membatasi upaya individu mengembangkan pola kepribadiannya
secara bebas menurut apa yang ia maui, dalam arti individu tidak dapat sepenuhnya
bebas memilih dan mengembangkan jenis pola kepribadiannya sekehendaknya,
tetapi dibatasi oleh ketiga faktor hereditas tadi. Peran belajar, dengan berbagai
bentuknya, begitu besar dalam perkembangan pola kepribadian, terutama bentuk-
bentuk pengondisian, peniruan, dan pelatihan, serta pembelajaran di bawah
bimbingan dan arahan orang lain. Melalui pengulangan-pengulangan, setahap demi
setahap konsep-diri terbangun, dan respons-respons yang dipelajari menjadi
kebiasaan, selanjutnya membentuk traits dalam pola kepribadian individu. Oleh
karena itu, dimungkinkan mengontrol kekuatan-kekuatan lingkungan untuk
memastikan perkembangan pola kepribadian yang diinginkan atau mengubah suatu
pola yang diperkirakan akan mengarah pada ketidakmampuan menyesuaikan diri
dengan lingkungan.

Ada dua jenis belajar, menurut Hurlock (1986: 81, 84 dan 104) selanjutnya,
yang paling bertanggungjawab dalam pembentukan kepribadian. Pertama, belajar
yang diarahkan dari luar, melalui bimbingan dan kontrol perilaku oleh orang lain,
yang dikenal dengan pengasuhan atau pendidikan. Kedua, belajar yang lahir dari
inisiatif sendiri, melalui peniruan keyakinan, sikap dan pola perilaku orang lain,
yang disebut dengan identifikasi. Cara bagaimana lingkungan mempengaruhi pola
kepribadian ini adalah bahwa lingkungan menyediakan model-model untuk ditiru
dan diikuti. Hal ini terjadi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara
langsung, lingkungan –melalui anggota-anggota kelompoknya, terutama orang tua
dan guru- menyediakan kesempatan bagi seseorang untuk mempelajari pola-pola
perilaku yang secara budaya diterima dan dengan cara mencegah mempelajari pola-
pola perilaku yang tidak diterima. Secara tidak langsung, lingkungan menset-up
model-model prestisius sehingga anak-anak yang sedang tumbuh ingin menirunya.

Dalam proses identifikasi, kaum remaja akan memilih model yang ia kagumi
dan hormati dan ia akan mencoba meniru sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh
modelnya. Dalam pemilihan sumber-sumber, identifikasi ini mengikuti pola-pola,
dimulai dari rumah bersama orang tua, kemudian ke orang dewasa di luar rumah,
teman yang lebih tua, atau pahlawan-pahlawan dari budaya anak-anak. Mana dari
sumber-sumber identifikasi tersebut yang akan digunakan tergantung pada seberapa
baik model itu dapat memenuhi harapannya, tekanan dari orang yang berpengaruh
terhadapnya, kepuasan yang diperoleh dari identifikasi kepada model tersebut, serta
perubahan-perubahan dalam nilai. Meskipun demikian, menurut Hurlock (1986: 96-
98) sebagai faktor pembentuk kepribadian, identifikasi seringkali lebih efektif
daripada pelatihan karena kesetiaan emosional seseorang terhadap model yang jadi
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pilihannya memberikan motivasi yang kuat baginya untuk belajar sikap, nilai, dan
pola-pola perilaku yang ia kagumi pada modelnya tersebut.

C. RAGAM ORIENTASI METODOLOGIS DALAM PENDIDIKAN NILAI

Dalam rangka membina kepribadian atau karakter, aspek metodologis
pendidikan nilai setidaknya melibatkan tiga aspek utama: (1) proses transformasi
nilai, (2) tujuan yang ingin dicapai dan (3) tahap-tahap kejiwaan subjek. Oleh karena
itu, dalam pengembangan metodologi harus mempertimbangkan tiga aspek pokok
tersebut. Ketiga aspek inilah yang akan melahirkan model-model pendidikan nilai
dalam tataran praksis. Berdasarkan ketiga aspek metodologis tersebut di atas, model-
model pendidikan dan pengajaran nilai dikembangkan dengan beragam coraknya
sesuai dengan asumsi yang mendasari dan orientasi pembinaan nilai, serta
pandangan filsosofis yang mendasari kebijakan pendidikannya.

Ada berbagai metode dan model yang telah dikembangkan dalam sistem
pendidikan nilai modern dengan orientasi yang berbeda dalam prinsip dan asumsi
yang mendasari, penetapkan target-didik-nilai, ketrampilan yang diharapkan,
maupun dalam strategi belajar-mengajarnya. Meskipun demikian, secara prinsipnya
adalah hampir searah, yaitu pengembangan moralitas melalui penalaran logis
rasional dan emosional

Hasil analisis oleh penulis terhadap berbagai model pendidikan nilai yang
berkembang selama ini ditemukan ragam orientasi di mana aspek ontologis dan
epistemologis nilai dan pendidikan menjadi acuannya, yang pada umumnya berpijak
pada ketiga aspek metodologis di atas. Penulis dapat menyebut para pengembang
model pendidikan nilai tersebut berdasarkan orientasi pemikirannya tentang nilai
sebagai kaum kognitifis, afektualis, habitualis, dan spiritualis bagi model-model
pendidikan niai yang berorientasi tunggal. Dari keempat ini muncul varian-varian
yang merupakan sitesis dari dua atau lebih di antara keempatnya.

1. Cognitivist

Yang dapat dikelompokkan sebagai kaum Cognitivist adalah para tokoh
pendidikan nilai yang berpandangan bahwa kesadaran nilai dan/atau moralitas
adalah produk berfikir. Karena itu pendidikan nilai bertujuan meningkatkan daya
nalar moral, dari heteronom ke otonom. Model-model pendidikan dan pengajaran
nilai modern, khususnya di Barat, kebanyakan masuk ke dalam kategori ini.
Pendekatan kognitif terhadap konsep nilai, khususnya nilai-moral, mulanya
dikembangkan oleh Immanuel Kant. Ia (Magnis-Suseno, 2003: 137-154)
beranggapan bahwa kesadaran moral ada di dalam batin manusia, lex moralis intra
me, katanya. Meskipun demikian tindakan moral merupakan hasil pertimbangan dari



Orientasi Metodologis dalam Pendidikan Nilai Ahmad Syamsu Rizal

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 11 No. 1 - 2013 9

aktifitas akal yang disebut akal praktis (der praktischen vernunft), sebagai kembaran
dari intelektualitas yang merupakan hasil aktifitas akal murni (der reinen vernunft) .

a. Value Clarification Technique (VCT)

VCT dikembangkan oleh Raths, Harmin dan Simon, bertujuan mengurangi
tingkat kebingungan moral siswa serta mengembangkan sistem nilai yang konsisten
yang harus ia pilih melalui proses penilaian. Model ini didasarkan pada anggapan
bahwa melalui proses penilaian siswa akan merasakan dan bisa menjernihkan
perasaan dan nilainya sendiri (Hersh, et al., 1980: 75; Winecoff, 1987: 7.1)

Prinsip-prinsip pendidikan nilai menurut model ini (Winecoff, 1987: 7.1)
adalah:
1) Siswa yang mengerti dengan jelas relationshipnya dengan masyarakat akan lebih

positif, konstruktif, dan konsisten dalam value judgmentnya.
2) Perilaku orang didasarkan atas nilainya sendiri sendiri
3) Proses penilaian bisa diajarkan. Pilihan bisa dibuat dengan akal sehat menurut

konteks sosial
4) Nilai harus dipilih dengan bebas

VCT ini tidaklah menekankan pada konten dari nilai masyarakat itu sendiri,
tetapi lebih menekankan pada proses penilaian (process of valuing) yang menjadi fo-
kus pengajarannya adalah bagaimana agar orang menganut keyakinan tertentu dan
memperkokoh pola peri laku tertentu (Simon, et al., 1978: 19). O1eh karena itu,
pendekatan model ini tidak bertujuan menanamkan perangkat nilai tertentu apapun.

b. Value Analysis Model (VAM)

VAM dikembangkan oleh Jerrold Coomb, Milton Mieux dan James
Chadwick (Hersh, et al., 1980: 99). Menurut Winecoff (1981:10.1), model ini
bertujuan mengajari siswa mempergunakan pendekatan sistimatis dan ilmiah dalam
menghimpun dan menganalisis data agar mereka mampu menemukan nilai pri-
badinya sendiri dan nilai-nilai dari lingkungan masyarakatnya Model ini didasarkan
pada anggapan bahwa keputusan membuat pertimbangan nilai akan berhasil secara
efektif dengan cara menganalisis informasi dan menentukan mana yang benar-benar
fakta dan mana isu-isu yang dianggap keputusan nilai, asumsi, atau hanya
propaganda. Prinsip-prinsip pendidikan nilai nenurut model ini adalah :
1) Penalaran logis adalah merupakan proses yang paling efektif dalam memutuskan

konflik nilai.
2) Siswa akan mampu menangani konflik nilai secara efektif apabila ia

mempergunakan prosedur analisis konflik secara bertahap.
3) Agar mampu menganalisis situasi konflik secara tepat perlu pemisahan fakta

dari tipe informasi lainnya.
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4) Kriteria nilai akan beragam dari satu situasi ke situasi lainnya tergantung pada
kondisi dan konteks dimana kondisi itu berada.

Model pengajaran menurut VA adalah mengumpulkan informasi dan
menganalisisnya, kemudian menentukan mana fakta dan mana bukan. Siswa
bertugas memilah-milahkan antara apa yang ia ketahui sebagai fakta dan apa yang ia
perkirakan tapi belum ia buktikan.

c. Rational Building Model (RBM)

Dikembangkan oleh James Shaver, RBM bertujuan membantu siswa
mengembangkan kematangan moral melalui analisis situasi secara kritis dikaitkan
dengan konteks sosial yang spesifik. Model ini berusaha mencoba menentukan apa
itu nilai dalam berbagai kontek sosial yang berbeda-beda dan apa itu nilai moral
yang membimbing kesatuan sosial. Model ini didasarkan atas anggapan bahwa
kematangan moral siswa akan bisa dicapai dengan cara menganalisis berbagai situasi
yang berkaitan dengan konteks sosial yang spesifik secara kritis (Winecoff, 1987:
5.1). Prinsip-prinsip yang mendasari model ini adalah:
1) Nilai adalah konsep, bukan perasaan. Oleh karena itu bisa dijelajahi secara

rasional
2) Nilai adalah standar atau prinsip-prinsip untuk menentukan mana yang patut dan

mana yang baik
3) Nilai bersifat dimensional dan bisa digunakan untuk menentukan derajat-derajat

"benar'" dan "salah”

d. Cognitive Moral Development Model (CMD)

CMD dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg (Hersh, et al. 1980: 119;
Winecoff, 1981:8.1). bertujuan membantu siswa untuk beranjak secara bertahap
menuju tahap yang lebih tinggi dalam hierarki perkembangan moral melalui
pertimbangan nalar. Dengan kata lain, CMD mengembangkan ketrampilan penalaran
moral agar menghasilkan pertimbangan moral yang lebih baik (Winecoff, 1981:8.2).
Model ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perkembangan moral individu sejajar
dengan kemampuan nalar kognitifnya, oleh karena itu “…proses pendidikan formal
harus dipandang sebagai pengembangan rasionalitas individual setahap demi setahap
menuju otonomi moral” (Downey & Kelly, 1992 : 60). Prinsip-prinsip pendidikan
moral menurut model ini (Winecoff, 1981:8.1) adalah:
1) Perkembangan moral mesti diajarkan secara bertahap
2) Seseorang mesti bergerak setahap demi setahap secara berurutan dan tak bisa

meloncat.
3) Proses penalaran bisa dipelajari
4) Standar moral didasarkan atas konsep nilai universal
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5) Moral judgment merupakan pemecahan atas konflik dari berbagai nilai (dilema
moral)

6) Moral judgment merupakan hasil dari proses penalaran moral dimana nilai-nilai
ditempatkan dalam urutan prioritas secara rasional.

7) Guru mesti mampu menyesuaikan berbagai dilemma moral dengan usia siswa.
Pendidikan moral model ini mengeksploitir dilema moral untuk

mengembangkan penalaran moral pada anak didik.
Model-model ini memiliki tekanan yang berbeda dalam mencapai target

pendidikan nilai. Value Clarification dan Value Analysis bermanfaat untuk mendidik
kemandirian siswa dalam menentukan nilainya sendiri terbebas dari pengaruh orang
lain, tetapi menerima juga nilai yang dianut oleh orang lain. Dengan model ini
berkembanglah sikap kemandirian, menghargai pendapat orang lain tidak
memaksakan kehedak, toleransi, dsb. Selain itu VCT dan VA membantu siswa
mengembangkan dasar-dasar logis rasional dalam menerima nilai-nilai baku.
Rational Building bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam
mengkaji permasalahan-permasalahan sosial dalam situasinya yang riel, menilainya
dengan ukuran-ukuran nilai baku, aspek mana yang sesuai dan aspek mana yang
tidak sesuai. Kematangan moral diharapkan tumbuh melalui model pengajaran ini.
CMD digunakan untuk mengembangkan tingkat moralitas siswa dalam mengadopsi
nilai. Dengan model ini siswa diharapkan menerima nilai-nilai karena didorong oleh
kesadaran moral, motivasi intrinsik dan keyakinan bahwa nilai itu adalah suatu
kebenaran dan keniscayaan. Mereka menerimanya bukan karena takut dituduh anti-
nilai atau a-sosial, atau karena ingin disebut anak baik apabila ia berperilaku sesuai
dengan nilai-nilai masyarakatnya.

2. Affectualist

Masuk dalam kategori afektualis adalah tokoh-tokoh pendidikan nilai yang
berpandangan bahwa kesadaran nilai dan/atau moralitas merupakan gejolak emosi,
karena nilai sebagai kesadaran batin berada pada tataran emosi yang bersifat
afektual. Oleh karena itu, Pendidikan Nilai bertujuan meningkatkan kematangan
emosi dalam membuat keputusan nilai dan pertimbangan moral. Adapun nalar
rasional hanyalah berfungsi sebagai alat bantu. Consideration Model (MCM)
mungkin dapat dikategorikan ke dalamnya melihat prinsip-prinsip yang dijadikan
dasar pengembangannya.

Dikembangkan pertama kali oleh Peter McPhail, MCM bertujuan membantu
membentuk perilaku siswa menuju kematangan berhubungan sambil
mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dengan cara memberikan
perhatian dan mempertimbangkan orang lain Model ini didasarkan pada anggapan
bahwa hidup untuk orang lain adalah merupakan suatu pengalaman yang
membebaskan ketegangan, dan dengan melalui pertimbangan atas orang lainlah kita
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bisa benar-benar menjadi diri kita sendiri. Guru menurut model ini mestilah seorang
yang sungguh-sungguh humanitarian, ia bertangung jawab mendorong perilaku
moral secara sistematis sehingga bisa menurunkan konflik, dominasi dan kompetisi
yang tidak sehat. Model ini juga didasarkan atas keyakinan bahwa kebutuhan dasar
manusia adalah hidup selaras dengan orang lain, mencinta dan dicinta (Winecoff,
1987: 6.1, 6.2).

Yang menjadi prinsip-prinsip dasar pendidikan nilai dari model ini, sebagaimna
yang dirumuskan oleh Winecoff (1987: 6: 2)
a) Kebutuhan dasar manusia adalah hidup selaras dengan orang lain; mencinta dan

dicintai. Tugas pendidikan adalah mempertemukan kebutuhan ini.
b) Pendidikan moral mesti memperhatikan personalitas secara total, terutama dalam

kaitannya dengan interaksi dengan orang lain
c) Siswa itu sebenarnya siap untuk belajar tapi enggan atas dominasi dan otorisasi

yang berlebihan.
d) Kaum muda maju secara bertahap dari ketidak matangan dalam relasi sosialnya

dalam bentuk mempertimbangkan perasaan orang lain menuju kematangan.

Consideration Model bermanfaat dalam menumbuhkan sikap mau
menpertimbangkan perasaan orang lain sehingga berkembang kesadaran saling
ketergantungan satu sama lain. Dari sini CM dipergunakan untuk mengembangkan
nilai-nilai keadilan, teposeliro, kooperatif saling tolong menolong, anti-egoisme dan
sebagainya. Tokoh-tokoh seperti May, Krathwoll dan Philip Coomb, mungkin dapat
dimasukkan ke dalam kelompok afektualis ini. Djahiri (1996: 54) memasukkan juga
Metcalf, Justin Aaronfreed, dan Imam Ghazali ke dalam kelompok ini.

3. Habitualist

Dapat dimasukkan ke dalam kelompok Habitualist adalah tokoh-tokoh
pendidikan nilai dan etika yang berpandangan bahwa kesadaran nilai dan moralitas
sebagai hasil kebiasaan karena interaksi dengan lingkungan. Pendidikan nilai
merupakan latihan internalisasi melalui pembiasaan-pembiasaan. Dengan teori
”Eudaimonisme”-nya, Aristoteles sangat menekankan pentingnya hidup bersama
orang lain dalam sebuah Polis (Masyarakat Kota), yang ia sebut dengan praxis,
untuk menjadi orang bermoral atau beretika (Magnis-Suseno, 2003: 32-35).
Progresivisme Dewey juga beranggapan bahwa kebiasaan bersama masyarakatlah
seseorang akan tumbuh kesadaran etisnya (Howard, 1992: 34-50). Djahiri (1996: 54)
memasukkan Model Social Learning Approach dan tokoh-tokoh seperti Bandura dan
Skinner ke dalam kelompok ini juga.
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4. Cognitive-Affectualist:

Kaum Cognitive-Affectualist berpandangan bahwa pertimbangan etis, tidak
sekedar melibatkan nalar, tetapi juga emosi. Oleh karena itu, pendidikan nilai harus
menyentuh rasa terdalam manusia, di samping pertimbangan rasional yang berfungsi
sebagai refiner objektif atas fakta-fakta yang dinilai. Meskipun nilai secara ontologis
bersifat afektif, dan karena itu berada pada tataran rasa, secara epistemologis
pertimbangan nilai seseorang ditentukan juga oleh keluasan dan kedalaman
pengetahuan dan apresiasinya terhadap suatu perangkat nilai yang dipilihnya. Oleh
karena itu, dalam pendidikan nilai, penanaman aspek kognitif tidak dapat diabaikan,
yang berfungsi sebagai instrumen merasuknya nilai ke dalam hati (dalam proses
internasilasi).

Pandangan ini didasarkan pada teori moral Imperative-Categoris Kant, yang
menyatakan bahwa keputusan moral diambil melalui pertimbangan rasional yang
dibarengi oleh kesadaran batin yang terhunjam di lubuk hati manusia. Ucapannya
yang terkenal ”Cellum stellatum supra me, lex moralis intra me,” yang artinya
”langit berbinar bintang di atasku, hukum moral ada di batinku” (Ibrahim, 1980: 5).
Downey & Kelly dapat dikategorikan ke dalam golongan yang mengabungkan
Rasionalisme Kant dengan Strukturalisme Kohlberg. Keduanya berpandangan
bahwa ”dimensi yang paling penting dan sering dilupakan adalah dimensi afektif,
yaitu peran emosi” (Downey & Kelly, 1982: 30).

5. Eclectisism

Pandangan ini mencoba meramu berbagai pendekatan pendidikan nilai dan
memadukannya sebagai satu kesatuan teknis dalam mencapai tujuan pendidikan nilai
dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek yang menjadi ciri eksistensi manusia.
Pertimbangan nilai melibatkan segala aspek kemanusiaan, pengetahuan (kognitif),
emosi (afektif), kebiasaan (habitual) dan kesadaran batin (qalbu). Lickona mungkin
dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, (Djahiri 1996: 55). VCT (sebutan
lengkapnya adalah PVCT, atau Pengajaran Value Clarification Technique, dengan
tekanan pada “pengajaran”, Djahiri 1996: 61f.) yang dikembangkan oleh Djahiri
sendiri juga mungkin termasuk kategori ini. Berbeda dengan model VCT yang
dikembangkan oleh Rath & Harmin, VCT yang dikembangkan oleh Djahiri
menekankan perlunya value inculcating, terutama nilai-nilai luhur yang bersumber
baik dari agama, budaya, keilmuan atau tatanan politis dan institusional (Djahiri,
1996: 60-62). Oleh karena itu, model ini dapat disebut dengan VCT (D), Value
Clarification Techniques (Djahirian).
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D. PENUTUP

Dari hasil uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan nilai, dalam
pengertian modernnya (baca Barat), adalah membantu siswa dalam
mengklarifikasikan dan mengkonfirmasikan nilai-nilai dirinya menuju ke
kematangan moralitasnya, yaitu dalam mengadopsi dan menginternalisasikan nilai-
nilai dalam dirinya. Upaya tersebut dilangsungkan melalui penalaran rasional,
pengembangan aspek kognitif, maupun afektif dan pembiasaan dalam tindakan,
untuk memantapkan komitmennya terhadap suatu nilai atas dasar kesadaran dirinya
sendiri. Meskipun demikian, semua pendekatan-pendekatan ini lebih terfokus pada
pengembangan kemampuan menimbang secara rasional dalam membuat keputusan
mengambil suatu tindakan moral.

Dalam pengertian modern (baca: Barat yang sekuler) ini, pendidikan nilai diarti-
kan sebagai "proses membantu siswa menguji nilai-nilai yang ada melalui analisis
kritis agar ia bisa meningkatkan kualitas berfikirnya dan perasaannya serta memban-
tu siswa mengklarifikasikan dan mengembangkan perangkat nilainya sendiri
(Winecoff, 1987:3.4). Dalam hal ini, Downey & Kelly (1982) menegaskan bahwa
pendidikan nilai moral pada hakekatnya adalah upaya menanamkan kebajikan dan
kebijakan pada anak didik melalui pengetahuan tentang "baik" yang dipilih oleh
anak sendiri. Pendidikan moral bukanlah pengajaran dengan ajaran-ajaran moral
tententu atau memperkenalkan nilai-nilai tertentu yang dianggap sudah baku.
Pendidikan moral adalah proses belajar berfikir dalam masalah-masalah moral untuk
dirinya sendiri. Dengan pendidikan moral, menurut keduanya, diharapkan
terbentuknya manusia-manusia yang terdidik secara moral (morally educated man),
yaitu individu-individu yang (1) memiliki pengetahuan faktual yang relevan dengan
setiap issu di mana keputusan moral mesti diambil; (2) memiliki ketrampilan sosial,
yaitu kemampuan berhubungan dan berkomunikasi dengan yang lain; dan (3)
memahami perasaan orang lain yang disebut dengan perilaku bermoral. Hal ini
melibatkan \dimensi afektif dan emosi. Dengan demikian konsep moralitas tereduksi
menjadi suatu alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan moral atau
pertimbangan dalam menentukan pilihan suatu tindakan yang dianggap baik, baik
menurut dirinya atau menurut lingkungan tempat ia berada.

Pedekatan-pendekatan semacam ini tidak akan cukup memadai untuk mencapai
tujuan pendidikan manusia sebagai insan kaffah yaitu manusia yang cerdas trampil
dan berakhlak mulia. Hal ini karena moralitas atau keterikatan pada nilai-nilai etis,
atau akhlaki bukanlah sekedar suatu tindakan berdimensi tunggal, dan bukan hanya
menyangkut rasio dan emosi saja, tetapi merupakan tindakan multi dimensi,
sebagaimana kehidupan manusia itu sendiri. Pada manusia ada kesadaran baik (roh),
ada rasa (emosi), ada kehendak (baca, nafsu), ada pertimbangan (akal), ada potensi
berbuat (organ tubuh). Oleh karena itu, moralitas harus melibatkan seluruh dimensi-
dimensi kehidupan manusia tersebut secara simultan. Untuk mencapai tujuan ini,
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pendidikan nilai haruslah merupakan pendidikan yang dapat menggerakkan hati,
menghidupkan dan memenejnya sehingga mampu melawan egonya sendiri, dan
mengorbankannya demi nilai-nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai kemanusiaan
universal, yang dapat mendorong tindakan baik demi kebaikan itu sendiri. Tindakan
semacam ini hanya akan terjadi apabila didasari oleh iman, yaitu iman kepada Tuhan
YME.

Hal ini berarti bahwa pendidikan nilai-moral semestinyalah menyentuh hati,
bukan sekedar otak. Hati menjadi target dan sasaran binaan, sedangkan otak sebagai
sasaran antara saja, agar hati lebih mantap menerimanya. Untuk dapat menyentuh
hati pendidikan moral seharusnya dikaitkan dengan iman, yaitu keyakinan akan
Kebenaran Mutlak yang akan memberi penghargaan atas perbuatan moral yang
dilakukan. Oleh karena itu, pendidikan moral tidak bisa tidak mesti terintegrasi
dengan pendidikan agama.

Dalam pendidikan nilai, bahkan tidak kurang pentingnya peran lembaga
pendidikan, karena di sanalah sebenarnya para peserta didik itu belajar nilai, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Tatkala pendidikan diselenggarakan oleh
suatu institusi (baik didirikan oleh masyarakat atau pemerintah) maka manajeman
pendidikan dikembangkan oleh institusi tersebut. Demikian juga pengembangan
metodologi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan institusionalnya. Adapun
guru, sebagai ujung tombak terjadinya proses pendididikan yang sebenarnya,
berperan sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan institusi dalam mencapai tujuan
pendidikan yang telah digariskan. Oleh karena itu, aspek metodologis dalam
pendidikan nilai, tidak sebatas dalam arti methode of teaching, tetapi mencakup
segala aspek penataan sarana dan potensi (means) untuk mencapai tujuan (ends),
dalam hal ini pendidikan, yang mencakup etos dan nomos dari seluruh fihak yang
terlibat dalam proses pendidikan. Dalam konteks institusi, hal ini melibatkan model
kepemimpinan (sebagai pusat kebijakan), system pendidikan (dengan delapan
aspeknya), struktur kurikulum, metode pembinaan, peran, fungsi dan posisi guru
serta penataan iklim.

Dalam konteks pendidikan nilai, nilai-nilai masyarakat pun akan menjadi
rujukan dan sumber nilai bagi anak-anak dan para remaja yang sedang tumbuh.
Mereka akan belajar dari orang dewasa di tengah masyarakatnya nilai-nilai sosial
melalui interaksinya dengan mereka, baik melalui komunikasi bahasa maupun
kontak fisik sehari-harinya. Djahiri (1996: 69) menegaskan bahwa nilai-nilai
masyarakat ini akan menjadi faktor resonansi maupun faktor desonansi bagi nilai-
nilai yang diperolehnya baik di dalam keluarga maupun di institusi pendidikan.
Counter-culural values merupakan desonan afektual yang berupa nilai budaya yang
berlawanan dengan nilai-nilai dasar yang hendak ditanamkan kepada peserta didik,
sehingga dapat merintangi proses internalisasi dan personalisasi nilai-nilai moral
atau memperlemah nilai moral atau keyakinan yang sudah ada atau mempribadi
dalam diri seseorang
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