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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan 

desain survei. Penelitian kuantitatif bertujuan menguji teori-teori tertentu 

secara objektif dengan meneliti hubungan antar variabel (Creswell, 

2012). Variabel-variabel ini harus bersifat terukur sehingga data yang 

berupa bilangan dapat dianalisis secara statistik. Pengukuran psikologis 

dalam penelitian kuantitatif bertujuan mengukur dan menunjukkan 

kepemilikan atribut oleh individu atau subjek penelitian (Supratiknya, 

2014). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menguji kepemilikan atribut 

kompetensi moral orang dewasa di Indonesia. 

Metode survei memungkinkan peneliti mendeskripsikan secara 

kuantitatif kecenderungan-kecenderungan, perilaku-perilaku, atau opini-

opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. 

Rancangan survei yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis 

survei cross-sectional atau lintas bagian yaitu mengumpulkan data satu 

per satu dalam satu waktu (Creswell, 2012). Rancangan survei dipilih 

karena metode ini sederhana dan dapat menyajikan data secara cepat. 

Selain itu, metode survei juga memungkinkan peneliti 

mengidentifikasikan sifat-sifat suatu populasi melalui sekelompok 

individu yang lebih kecil (Supratiknya, 2014, Creswell, 2012). 
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B. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

Rancangan penelitian ini merupakan rancangan survei 

terhadap kepemilikan atribut psikologis yaitu kecerdasan moral pada 

subjek dewasa di Indonesia. Penelitian ini memiliki satu variabel saja 

yaitu kecerdasan moral orang dewasa sebagaimana dipahami oleh 

Lennick dan Kiel (2011). 

Definisi operasional kecerdasan moral dalam penelitian ini 

adalah kapasitas mental manusia untuk menyesuaikan nilai-nilai, 

tujuan-tujuan, dan tindakan-tindakan pribadi dengan prinsip-prinsip 

moral manusia universal yang mencakup integritas, tanggung jawab, 

belas kasihan, dan pengampunan. Empat prinsip moral ini dibagi dalam 

10 kompetensi moral (Lennick & Kiel, 2011) yaitu:  

1. Kompetensi bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan keyakinan.  

2. Kemampuan mengatakan yang kebenaran  

3. Kemampuan membela yang benar 

4. Kemampuan memenuhi janji-janji 

5. Kemampuan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan 

pribadi 

6. Kemampuan mengakui kesalahan dan kegagalan-kegagalan  

7. Kemampuan untuk bertanggung jawab melayani orang lain  

8. Kemampuan untuk secara aktif peduli terhadap orang lain  

9. Kemampuan menerima dan mengampuni kesalahan sendiri 

10. Kemampuan menerima dan mengampuni kesalahan orang lain  
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Kecerdasan moral diukur dengan menggunakan inventori 

kompetensi moral yang disusun oleh Lennick & Kiel (2005; 2011) 

dengan nilai alpha Cronbach 0,65 – 0,84 (Martin & Austin, 2010) dan 

0,987 (Wankel dkk., 2011). Tes ini menggunakan skala likert dengan 

skor 1 – 5 (1= tidak pernah; 2= jarang; 3 = kadang-kadang; 4 = hampir 

di semua situasi; 5 = di semua situasi), dengan jumlah item yaitu 40 

item pernyataan. Skor dalam skala ini menunjukkan kesesuaian 

tindakan responden dengan prinsip atau keyakinan moralnya (Lennick 

& Kiel, 2011). Semakin tinggi skor tes seseorang, semakin sesuai 

tindakannya dengan prinsip-prinsip moral atau dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat kecerdasan moralnya.  

 
C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini direncanakan melibatkan 400 subjek dewasa di 

Indonesia dengan kategori usia 20 – 65 tahun, yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia, khususnya Semarang, Yogyakarta, Jakarta, 

Manado, dan Ambon. Subjek yang dipilih adalah mereka yang telah 

menyelesaikan pendidikan tingkat SMA/SMK. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik non-random sampling atau non-probability 

sampling (Myers & Hansen, 2002). Subjek tidak dipilih secara random 

tetapi berdasarkan kesediaan atau kemudahan subjek untuk mengisi 

skala yang diberikan. Teknik sampling ini sering disebut convenience 

sampling (Supratiknya, 2015).  
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kumpulan pertanyaan yang bersifat self-report atau laporan diri. Self 

report adalah semua jenis prosedur yang meminta responden atau 

partisipan untuk memberikan informasi tentang dirinya berupa 

perilaku, fakta atau atribut kepribadian lainnya (Supratiknya, 2015). 

Skala yang digunakan adalah skala laporan diri yang diadaptasi dari 

Moral Competency Inventory (MCI) dari Lennick dan Kiel (2005; 

2011) yang terdiri dari 40 pernyataan sebagai penjabaran dari 4 

prinsip moral dasar yaitu integritas, tanggung jawab, belas kasihan, 

dan pengampunan. 

Skala ini  diadaptasi dengan melakukan proses penerjemahan 

dengan bantuan ahli dan menerapkan teknik back translation. 

Peneliti menggunakan dua penerjemah yaitu satu penerjemah 

menerjemahkan skala MCI dari bahasa Inggris ke Indonesia, yang 

lain menerjemahkan hasil terjemahan itu ke dalam bahasa Inggris. 

Hasil terjemahan dibagikan kepada beberapa teman sejawat untuk 

dinilai. Penilaian teman sejawat diberikan kepada ahli untuk dinilai 

lagi kelayakan item-item skala untuk subjek dewasa di Indonesia 

(expert judgment). Setelah itu, skala dibagikan secara online dalam 

bentuk Google Form. Skala ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik 
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yaitu α = 0,987 (Wankel dkk., 2011). Validitas skala dalam penelitian 

ini diuji dengan menggunakan teknik analisis faktor. 

 
2. Blue print 

Penelitian ini menggunakan skala kompetensi moral yaitu MCI 

yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Peneliti tidak 

melakukan penambahan atau pengurangan jumlah item skala yang 

berjumlah 40 pernyataan. Secara rinci pembagian skala kompetensi 

moral MCI adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Blue Print 

Unsur KM Kompetensi MCI 
Jumlah 

Item 
% 

Integritas 

Konsistensi perilaku dengan 

prinsip, nilai dan keyakinan 
4 10 % 

Mengatakan kebenaran 4 10 % 

Membela yang benar 4 10% 

Memegang janji 4 10% 

Tanggung 

jawab 

Bertanggungjawab atas 

keputusan pribadi 
4 10% 

Mengakui kesalahan dan 

kegagalan 
4 10% 

Bertanggung jawab melayani 
orang lain 

4 !0% 

Belaskasihan 
Secara aktif peduli pada orang 
lain 

4 10% 

Pengampunan 

Kemampuan memaafkan 
kesalahan sendiri 

4 10% 

Kemampuan memaafkan 
kesalahan orang lain 

4 10% 

Total 40 100% 

 
Semua item skala MCI bersifat favorable atau mendukung 

atribut kompetensi moral. Penilaian item-item menggunakan skala 
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likert dengan nilai 1 – 5, mulai dari tidak pernah sampai di semua 

situasi. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin tinggi tingkat 

kompetensi moral subjek. 

 
3. Prosedur penelitian 

Penelitian ini berkaitan dengan adaptasi skala kecerdasan 

moral ke dalam bahasa Indonesia yang dibagikan untuk subjek 

dewasa Indonesia. Proses adaptasi skala yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti meminta 2 ahli bahasa yang berbeda untuk 

menerjemahkan skala MCI. Satu ahli bertugas menerjemahkan 

skala ke dalam bahasa Indonesia. Ahli yang lain bertugas 

melakukan back translation, menerjemahkan dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Inggris. 

b. Skala terjemahan juga dibagikan kepada 10 orang dewasa dari 

kalangan mahasiswa psikologi dan orang dewasa dengan latar 

belakang pendidikan non-psikologi. Tugas mereka adalah 

memberikan penilaian tentang apakah tata bahasa item-item 

mudah dipahami dan dikerjakan ataukah masih perlu diperbaiki. 

Para rater juga diminta untuk menuliskan usulan terjemahan atau 

kalimat yang lebih sesuai menurut pendapatnya. 

c. Skala diberikan kepada ahli yang berkompeten untuk memberikan 

penilaian apakah item-item skala MCI sudah mengungkapkan 

atribut yang diukur (expert judgment).  
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d. Hasil penilaian rater  atau teman sejawat dan penilaian ahli 

dibagikan kepada orang dewasa di Indonesia secara online 

dengan format google form. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Teknik validasi adalah teknik untuk menguji sejauh mana suatu 

instrumen penelitian mampu menghasilkan pengukuran yang sesuai 

dengan tujuan tes tersebut disusun. Validitas juga berkaitan dengan 

pertanyaan apakah penafsiran hasil suatu tes sebagaimana 

dimaksudkan oleh tes yang bersangkutan sungguh-sungguh dapat 

dipertanggungjawabkan (Supratiknya, 2014). Dengan kata lain, 

validitas tidak hanya berhubungan dengan karakteristik yang melekat 

pada tes tersebut tetapi juga berkaitan dengan relevansi hasil tes 

tersebut bagi kehidupan nyata (Creswell, 2012; Supratiknya, 2015). 

Validitas berkaitan dengan hasil ukur bukan dengan alat ukurnya 

(Azwar, 2012). Validitas tes memberitahukan tentang apa yang bisa 

disimpulkan dari skor-skor tes. Validitas tes ditetapkan dengan 

merujuk pada manfaat dari tes tersebut (Anastasi & Urbina, 2006). 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis faktor. 

Analisis faktor merupakan teknik statistika yang dipakai untuk 

menganalisa hubungan faktor-faktor dari data perilaku. Analisis 

faktor berkaitan dengan prosedur validasi konstruk. Tujuan utamanya 
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adalah untuk menyederhanakan deskripsi perilaku dengan 

mereduksi jumlah kategori yang banyak dalam suatu tes ke dalam 

beberapa faktor atau sifat umum (Anastasi & Urbina, 2006). Analisis 

faktor mencakup analisis faktor eksploratori dan konfirmatori (Azwar, 

20012). Penelitian ini menggunakan kedua jenis analisis faktor 

tersebut. 

 
2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 

estimasi reliabilitas konsistensi internal, yaitu menguji keajegan suatu 

alat ukur hanya dengan satu kali pengetesan. Teknik ini memiliki nilai 

praktis dan efisiensi yang lebih tinggi dibanding prosedur tes ulang 

dan bentuk pararel (Azwar; 2012). Teknik pembuktian reliabilitas 

jenis ini dilakukan dengan dua cara yaitu metode belah dua dan 

metode pembelahan sebanyak item yang ada atau metode berbasis 

kovarians item. Penelitian ini menggunakan teknik estimasi 

reliabilitas konsistensi internal berbasis kovarians item.  

 
 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan desain survei untuk menguji 

validitas dan reliabilitas alat ukur kecerdasan moral yaitu inventori 

kompetensi moral atau MCI bagi subjek dewasa di Indonesia. Teknik 

statistika yang digunakan adalah pengujian validitas dengan 

menggunakan metode analisis faktor. Model analisis faktor yang 
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diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik EFA (exploratory factor 

analysis) atau PCA (principle factor analysis) dan CFA (confirmatory 

factor analysis). Teknik statistika lain yang digunakan adalah komputasi 

koefisien reliabilitas konsistensi internal alpha Cronbach.   


