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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kecerdasan moral tidak hanya penting bagi kepemimpinan 

yang efektif, tetapi merupakan kecerdasan sentral bagi semua 

manusia. Kecerdasan moral mengarahkan semua jenis kecerdasan lain 

untuk melakukan sesuatu yang benar dan berguna (Lennick & Kiel, 

2011). Kecerdasan moral merupakan konstruk yang sedang populer 

akhir-akhir ini, di samping konstruk lain yang serumpun yaitu 

kecerdasan intelektual dan emosional. Pelbagai skandal yang menimpa 

perusahan besar dunia seperti Tyco, Enron, dan Worldcom telah 

membuat diskusi tentang kecerdasan moral manusia menjadi populer di 

kalangan peneliti (Martin dan Austin, 2010). Konstruk kecerdasan moral 

adalah konstruk baru dalam dunia psikologi yang makin penting meski 

studi tentangnya masih sangat kurang (Beheshtifar, Esmaili, & 

Moghadam, 2011) . Selain itu, pengukuran konstruk ini tergolong sulit 

karena ketiadaan alat ukur yang valid (Martin & Austin, 2010). 

Pengembangan nilai-nilai moral di Indonesia menjadi suatu 

agenda pemerintah dalam rangka revolusi mental yang dicanangkan 

sejak tahun 2014. Revolusi mental berarti kembali ke karakter asli 

bangsa Indonesia yaitu berbudi pekerti luhur, santun, ramah, dan 

bergotong royong. Kasus-kasus korupsi, nepotisme, rendahnya etos 

kerja, birokrasi yang rumit, dan ketidakdisiplinan dipengaruhi oleh 
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perubahan karakter bangsa (Kuwado, 2014). Praktek revolusi mental 

dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadi manusia yang 

berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong 

(Kominfo, 2015).  

Revolusi mental berarti mengubah atau mengembalikan 

karakter moral bangsa seperti integritas, etos kerja yang baik, dan 

karakter gotong royong (Rembuk Nasional, 2019).  Effendy (2015) 

mengatakan bahwa penurunan kualitas moral masyarakat seperti 

integritas, kejujuran, kepedulian terhadap orang lain, kerelaan 

membantu, dan keadilan, menjadi akar munculnya masalah kemiskinan 

di Indonesia. Pemberdayaan komunitas atau masyarakat menjadi 

syarat utama kemajuan bangsa yang mencakup penguatan kualitas 

moral individu sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, 

komunitas masyarakat Indonesia membutuhkan kecerdasan moral 

dalam rangka revolusi mental dan perkembangan masyarakat yang 

berkelanjutan.  

Kecerdasan moral diperkenalkan secara lengkap untuk 

pertama kali oleh Lennick dan Kiel (Beheshtifar, Esmaeli, & Moghadam, 

2011). Kecerdasan moral merupakan bagian dari diri manusia yang 

membentuk penunjuk arah moral (nilai-nilai, tujuan, dan keyakinan-

keyakinan), dan menjamin bahwa tujuan-tujuan invididu konsisten 

dengan prinsip-prinsip moralnya. Kecerdasan moral tampak secara 

nyata dalam kompetensi moral. Kompetensi moral (moral competence) 
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mengacu kepada suatu kemampuan untuk menentukan bagaimana 

suatu prinsip universal manusia diterapkan pada nilai-nilai, tujuan-

tujuan, dan tindakan-tindakan individu  (Lennick & Kiel, 2011). Dengan 

kata lain, kompetensi moral merupakan kemampuan untuk berperilaku 

secara konsisten menurut prinsip-prinsip etis yang diterima (Wankel, 

Stachowicz-Stanusch, & Tamtama, 2011). Kecerdasan moral berkaitan 

dengan knowing what to do, sedangkan kompetensi moral mencakup 

keterampilan untuk secara aktual melaksanakan hal yang benar (doing 

what is right to do).  

Kompetensi moral berbeda dengan kompetensi lainnya seperti 

emosi, sosial, atau intelektual. Kompetensi moral berorientasi nilai dan 

menekankan kemampuan mental individu untuk menentukan 

bagaimana melaksanakan sesuatu yang baik dan benar. Kompetensi 

emosi mengacu pada persepsi individu tentang kemampuan 

emosionalnya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk 

berelasi dengan orang lain secara efektif yang mencakup pertemanan, 

keterbukaan, saling mendukung, dan berorientasi hubungan (Kim & 

Kim, 2012).  

Keberhasilan seorang individu dalam relasi dengan orang lain 

bergantung pada prinsip-prinsip moral yang dijunjungnya (moral 

compass). Seorang individu yang bermoral hendaknya (1) bertindak 

sesuai prinsip dan keyakinan (integrity); (2) bertanggung jawab 

terhadap tindakan atau keputusan yang diambil serta konsekuensi dari 
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keputusan itu (responsibility); (3) mendekati orang lain dengan cinta 

dan bela rasa (compassion), (4) mampu mengakui, menerima, dan 

memaafkan kesalahan sendiri dan orang lain (forgiveness) (Lennick & 

Kiel, 2011). Pembangunan komunitas melalui pemberdayaan 

masyarakat di Indonesia berarti juga mengembangkan nilai-nilai moral 

seperti integritas, tanggung jawab, kepedulian terhadap orang lain, dan 

pengampunan. Hal ini sejalan dengan program revolusi mental yaitu 

membangun manusia Indonesia yang berintegritas, mau bekerja keras 

membangun bangsa, dan bersemangat gotong royong (Kominfo, 2015). 

Meski demikian, prinsip-prinsip moral tersebut tidak mudah 

untuk diukur. Lennick dan Kiel (2011) mengatakan bahwa prinsip-

prinsip moral  bersifat universal atau melampaui batas-batas budaya, 

sehingga suatu alat ukur kecerdasan moral harusnya bersifat lintas 

budaya. Kedua tokoh ini telah menyusun sebuah standar pengukuran 

kecerdasan moral yang disebut Moral Competence Inventory. Skala ini 

mengukur empat elemen dasar dari kecerdasan moral yaitu integritas, 

tanggung jawab, pengampunan, dan bela rasa.  

Kecerdasan moral telah menjadi elemen kunci bagi suatu 

kepemimpinan yang efektif dan relasi sosial antar individu (Lennick & 

Kiel, 2011; Kim & Kim, 2012). Kecerdasan moral berguna bagi individu, 

organisasi bisnis, maupun organisasi masyarakat (Beheshtifar dkk., 

2011). Kecerdasan moral telah menjadi salah satu atribut yang mulai 

dikenal dan semakin populer disamping kecerdasan emosi dan sosial. 
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Popularitas konstruk kecerdasan moral tidak diikuti dengan 

ketersediaannya alat untuk mengukur tingkat kecerdasan moral 

individu. Alat ukur kecerdasan moral yang diciptakan oleh Lennick dan 

Kiel belum banyak digunakan sebagai alat ukur standar.  

Martin dan Austin (2010) pernah melakukan uji validitas skala 

kompetensi moral dari Lennick dan Kiel yaitu validitas isi, konstruk, 

konkuren, dan diskriminan. Hasilnya menunjukkan nilai reliabilitas yang 

cukup baik yaitu α = 0,65 – 0,84. Validitas isi alat ukur kecerdasan 

moral MCI baik, namun rendah dalam validitas konstruk, konkuren, dan 

diskriminan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor demografis, yaitu 

proporsi jumlah subjek yang kurang seimbang. Peneliti mengakui 

keterbatasan penelitian mereka terkait partisipan yang diambil dengan 

pemberian kredit nilai jika berpartisipasi menjawab kuesioner yang 

diberikan.  

Pengembangan nilai-nilai moral dalam masyarakat di Indonesia 

membutuhkan pemahaman tingkat kecerdasan moral setiap individu, 

sehingga dibutuhkan alat ukur yang baik. Perwujudan revolusi mental 

masih jauh dari kenyataan dan banyak dikritik karena hasilnya tidak 

terukur. Revolusi mental sudah berjalan hampir 5 tahun. Nyoman 

(dalam Malik & Fikri, 2019) mengatakan gerakan revolusi mental sudah 

menunjukkan hasil positif seperti gerakan Indonesia melayani yang 

terlihat dari proses rekrutmen calon PNS yang transparan. Selain itu, 
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menurunnya peredaran kabar hoax merupakan salah satu hasil dari 

program revolusi mental yaitu program Indonesia Bersatu.  

Sebaliknya, Mardani (dalam Fadil, 2019) mengkritik program 

revolusi mental yang menurutnya belum berjalan dengan baik karena 

indeks korupsi masih tinggi, kualitas pendidikan rendah, dan peredaran 

narkoba belum dapat diatasi. Selain itu, elit politik masih banyak terjerat 

masalah hukum.  Mardani mengatakan bahwa pemerintah perlu 

melanjutkan program revolusi mental di periode kedua 

pemerintahannya. Pelaksanaan revolusi mental yang mencakup 

pengembangan nilai-nilai moral seperti integritas, etos kerja, dan 

gotong royong, membutuhkan pemahaman yang jelas tentang kualitas 

moral yang sudah tercapai. Pengukuran kualitas moral menjadi penting 

dalam rangka revolusi mental. Alat ukur kecerdasan moral dapat 

menjadi alternatif untuk mengetahui kualitas moral masyarakat 

Indonesia yang sedang mengusahakan revolusi mental. 

Meski demikian, alat ukur kecerdasan moral yang baik masih 

sangat jarang ditemukan terutama di Indonesia. Pengukuran 

kecerdasan moral individu (MCI) pernah diaplikasikan oleh Wankel dkk 

(2011) di Indonesia tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas dari 

lingkungan terbatas yaitu 46 mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas alat ukur kecerdasan moral yaitu 

inventori kompetensi moral (MCI) yang disusun oleh Lennick dan Kiel 

untuk orang dewasa di Indonesia. Pengukuran validitas menggunakan 
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teknik analisis faktor. Penurunan kualitas moral masyarakat Indonesia 

baik pimpinan maupun rakyatnya, telah menjadi penyebab pelbagai 

masalah politik, ekonomi, maupun gejolak sosial kemasyarakatan. 

Peneliti menyadari pentingnya pengembangan kualitas moral di 

Indonesia. Pengembangan kualitas moral membutuhkan pemahaman 

tingkat kecerdasan moral individu sehingga dibutuhkan suatu alat ukur 

yang valid.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

skala kecerdasan moral yang diciptakan oleh Lennick & Kiel (2005), 

untuk subjek dewasa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan standar penilaian moralitas yang berguna bagi orang 

dewasa Indonesia untuk pengembangan kualitas moral dalam rangka 

revolusi mental. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu psikologi khususnya bidang psikometri yaitu 

menyediakan alat ukur atribut kecerdasan moral yang valid untuk 

orang dewasa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

membantu memberikan pemahaman tentang kecerdasan moral 
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dan alat ukurnya, khususnya kecerdasan moral orang dewasa di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menghasilkan alat ukur kecerdasan moral 

yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan moral 

orang dewasa di Indonesia. Alat ukur kecerdasan moral dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan moral sebagai 

landasan untuk pengembangan kualitas moral orang dewasa di 

Indonesia. 


