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PERTEMUAN II

Pengertian Etika 

dan Perbedaan 

dengan Etiket

Oleh: Adelin Australiati Saragih, M. Psi, Psikolog



ILUSTRASI

B. Zumi merupakan seorang mahasiswa asal Sumatera 

Barat yang berhasil mendapatkan beasiswa ke Perancis. 

Saat berada di Perancis ia diajak oleh temannya untuk 

makan di restoran Perancis. Ia kemudian makan 

menggunakan tangan saat berada di restoran Perancis 

karena menikmati makanan yang disajikan. Dahulu, saat 

berada di kampung halaman, ia selalu makan 

menggunakan tangan saat makan di Rumah Makan 

Padang.

A. Bayu merupakan seorang camat baru di 

daerahnya. Selama proses pencalonan, ia 

telah mengeluarkan banyak biaya. Setelah 

menjabat selama dua bulan, ia melakukan 

tindak korupsi untuk menutupi biaya 

pencalonan yang telah ia keluarkan.
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Apa 

pendapatmu 

tentang ilustrasi 

tersebut?

Mana yang menunjukkan 

etika dan etiket?



Secara etimologis, berasal dari 
kata latin Ethicus dan 
bahasa Yunani Ethicos

ETIKA

Yang menggambarkan 
karakter,watak kesusilan atau adat

Berkaitan dengan konsep yang 
dimiliki individu atau kelompok 
untuk menilai apakah tindakan yang 
dilakukan benar atau salah, 
baik atau buruk



Cabang dari ilmu Filsafat yang 
mengkaji tentang perbuatan atau 
tingkah laku manusia, mana yang 
dapat dinilai baik atau yang tidak 
baik

ETIKA

Berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) 

dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari.
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Kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian 

perbuatan seseorang

Etika sebagai ilmu01

Perbuatan kebajikan

Etika dalam arti perbuatan02

Mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-

persoalan yang berhubungan dengan masalah 

kesusilaan

Etika sebagai filsafat03

Etika 

dibedakan 

menjadi 

tiga



Sistematika 

Etika

A. Bayu merupakan seorang camat baru di 

daerahnya. Selama proses pencalonan, ia 

telah mengeluarkan banyak biaya. Setelah 

menjabat selama dua bulan, ia melakukan 

tindak korupsi untuk menutupi biaya 

pencalonan yang telah ia keluarkan.
Etika

Etika umum

Etika khusus

Etika 

individual

Etika sosial



Penjelasan

01 02

03 04

Etika Umum

Kondisi-kondisi dasar 

bagaimana manusa 

bertindak secara etis

Etika individual

Menyangkut kewajiban dan 

sikap manusia dengan manusia, 

baik secara perorangan ataupun 

kelompok. Misalnya etika 

terhadap sesama,etika 

keluarga,etika profesi

Etika sosial

Menyangkut hubungan manusia 

dengan manusia, baik secara 

perorangan maupun kelompok. 

Misalnya etika politk, etika 

lingkungan hidup, kritik ideologi

Etika Khusus

Penerapan prinsip-

prinsip moral dasar 

dalam bidang 

kehidupan yang 

khusus



Tugas dan Tujuan Etika

Tujuan Etika

Agar setiap manusia mengetahui dan 
menjalankan perilaku baik yang 
berguna bagi diri sendiri, orang lain, 
masyarakat, bangsa dan negara dan 
terutama bagi Tuhan YME

Berusaha mengetahui hal 
yang baik dan buruk

Tugas Etika



ETIKET

Berasal dari bahasa Perancis 

Etiquette, yang berarti undangan 

yang lazim dari raja Perancis saat 

akan mengadakan pesta

Etiket
Merupakan kumpulan cara dan 
sikap perbuatan, tingkah laku 
yang baik dalam tata pergaulan, 
relasi dan interalsi antar manusia

Etiket
Merupakan sekumpulan peraturan-peraturan 

kesopanan yang tidak tertulis, namun penting 
untuk diketahui setiap orang yang ingin 

mencapai sukses



Sopan santun
Etiket

Ajaran moral
Etika



Persamaan

01 02
Menyangkut perilaku manusia 

yang membedakan dari makhluk 
hidup lain yaitu hewan dan 

tumbuhan

Mengatur perilaku secara 
normatif artinya memberi norma 
pada perilaku manusia berupa 
apa yang harus dilakukan dan 
yang tidak boleh dilakukan. 
Berkaitan dengan hal ini, kedua 
istilah ini sering 

dicampuradukkan

ETIKA & ETIKET



Perbedaan

Etiket

Your Text Here

You can simply impress your 

audience and add a unique 

zing and appeal to your 

Presentations. Easy to 

change colors, photos and 

Text. You can simply 

impress your audience and 

add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. Get a 

modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  

ETIKA & ETIKET

Menyangkut tata cara perbuatan 
yang tepat yang diharapkan dan 
ditentukan dalam kalangan 
tertentu

CONTOH:
• Saat makan, etiketnya orang tua didahulukan 

mengambil nasi

• Di Indonesia, menyerahkan sesuatu harus 

menggunakan tangan kanan, bila tidak dianggap 

melanggar etiket

Etika

Menyangkut perbuatan yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan, 
menyangkut cara dilakukannya 
suatu perbuatan sekaligus memberi 
norma dari perbuatan itu sendiri

CONTOH:
• Dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin 

karena mengambil milik orang lain tanpa izin 

merupakan perbuatan mencuri. “Jangan Mencuri” 
merupakan suatu norma etika



Perbedaan

Etiket

Your Text Here

You can simply impress your 

audience and add a unique 

zing and appeal to your 

Presentations. Easy to 

change colors, photos and 

Text. You can simply 

impress your audience and 

add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. Get a 

modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  

ETIKA & ETIKET

Hanya berlaku dalam pergaulan 
dimana berlaku dalam situasi kita 
tidak seorang diri (ada orang lain di 
sekitar). Bila tidak ada orang lain 
atau saksi mata etiket tidak berlaku

CONTOH:
• Saat makan bersama menaruh kaki di atas meja 

melanggar etiket, bila dilakukan sendiri tidak 

melanggar etiket

Etika

Selalu berlaku baik saat sedang 
sendiri maupun bersama orang lain

CONTOH:
• Barang yang dipinjam harus dikembalikan 

walaupun pemiliknya sudah lupa



Perbedaan

Etiket

Your Text Here

You can simply impress your 

audience and add a unique 

zing and appeal to your 

Presentations. Easy to 

change colors, photos and 

Text. You can simply 

impress your audience and 

add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. Get a 

modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  

ETIKA & ETIKET

Bersifat relatif. Yang dianggap tidak 
sopan dalam satu kebudayaan bisa 
saja dianggap sopan dalam 
kebudayaan lain

CONTOH:
• Bersendawa sesudah makan, salim tangan, 

makan tanpa alat makan

Etika

Bersifat absolut atau mutlak

CONTOH:
• “Jangan berbohong”. “Jangan mencuri” 

merupakan prinsip etika yang tidak bisa ditawar



Perbedaan

Etiket

Your Text Here

You can simply impress your 

audience and add a unique 

zing and appeal to your 

Presentations. Easy to 

change colors, photos and 

Text. You can simply 

impress your audience and 

add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. Get a 

modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  

ETIKA & ETIKET

Memandang manusia dari segi 
lahiriah saja

CONTOH:
• Seorang penipu, tutur katanya lembut, memegang 

etiket namun menipu

• Orang yang berpegang pada etiket, namun 

munafik

Etika

Memandang manusia dari dalam

CONTOH:
• Seseorang yang berpegang pada etika tidak 

mungkin munafik karena jika munafik maka ia tidak 

bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah 

orang yang sungguh baik



Tugas 

Kelompok 2

Kasus LGBT (lesbian,guy,biseksual,transgender) 
merupakan fenomena yang tidak awam lagi. Beberapa 
fenomena terkait LBGT bermunculan ke permukaan 
bahkan terjadi pada kelompok yang berpengaruh. 
Menurut pedapat kelompok,apakah LGBT merupakan 
contoh pembahasan dari etika atau etiket?Berikan 
penjelasan yang logis dari sumber ilmiah. Masuk ke dalam 
kelompok dan diskusikan argumentasi di dalam kelompok. 
Buatlah pembahasan dalam bentuk ppt dan masukkan 
daftar pustaka yang menjadi rujukan kelompok.



Tugas 

Kelompok 3

A. Rangkumlah materi etika dan etiket dari sumber utama maupun 
sumber lainnya (buku/jurnal). Sertakan daftar pustakanya.

B. Berilah 2 contoh kasus terkait etika. Carilah satu contoh kasus 
etika dari media masa/media sosial/buku/jurnal dan satu contoh 
kasus dari video youtube (tambahkan pembahasan terkait kasus 
dari video tersebut). Sertakan link videonya dan daftar pustaka 
dari sumber lainnya. Jelaskan pembahasan dari contoh kasus 
tersebut berdasarkan teori ilmiah baik dari jurnal/buku.

C. Berilah 2 contoh kasus terkait etiket. Carilah satu contoh kasus 
etiket dari media masa/media sosial/buku/jurnal dan satu 
contoh kasus dari video youtube (tambahkan pembahasan 
terkait kasus dari video tersebut). Sertakan link videonya dan 
daftar pustaka dari sumber lainnya. Jelaskan pembahasan dari 
contoh kasus tersebut berdasarkan teori ilmiah baik dari 
jurnal/buku.

D. Tuliskan dalam bentuk makalah (pdf) dan kirimkan melalui 
email adelinasaragihpsi@gmail.com dengan subjek tugas 
kelompok 2_nama kelompok_Kelas.....

mailto:adelinasaragihpsi@gmail.com
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