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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Proses adaptasi skala kecerdasan moral (MCI) 

Penelitian ini bertujuan melakukan uji validitas skala 

kecerdasan moral untuk subjek dewasa di Indonesia dengan 

menggunakan teknik analisis faktor. Peneliti melakukan proses 

adaptasi dari bahasa asli yaitu bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Peneliti meminta lembaga bahasa yang resmi untuk 

menerjemahkan skala kecerdasan moral ke dalam Bahasa 

Indonesia dan melakukan back translation dari bahasa Indonesia 

ke dalam Bahasa Inggris. Proses penerjemahan dilakukan oleh 

dua penerjemah yang berbeda. 

b. Peneliti membaca dan mencoba membuat revisi atas terjemahan 

lembaga bahasa agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. 

c. Peneliti membuat lembaran penilaian yaitu memindahkan item-

item skala kecerdasan moral dalam tabel yang terdiri dari teks 

asli, terjemahan lembaga bahasa (T1), terjemahan peneliti (T2), 

dan T3 yang berupa baris yang kosong untuk diisi oleh teman 

sejawat. Peneliti menyebarkan format penilaian kepada teman 

sejawat baik dari lingkungan psikologi maupun dari luar 

psikologi. Tugas para rater adalah memberikan penilaian 
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mengenai kualitas bahasa dari dua terjemahan dan memberikan 

usulan terjemahan baru. Tujuh rater teman sejawat 

mengembalikan hasil penilaian mereka yaitu 2 dari lingkungan 

psikologi dan 5 dari luar psikologi.  Peneliti menghitung rata-rata 

hasil penilaian setiap item dan memilih terjemahan dengan nilai 

rata-rata yang lebih baik dengan menambahkan perubahan 

sesuai usulan rater.  

d. Setelah peneliti mengumpulkan hasil penilaian rater, skala 

terjemahan Indonesia yang sudah direvisi, diberikan kepada ahli 

untuk dinilai apakah skala tersebut sudah mewakili atribut yang 

hendak diukur (expert judgement). Ahli dipilih dari lingkungan 

psikologi yaitu dosen pembimbing (Dr. Y. Bagus Wismanto, 

dosen Statistika) dan dua dari luar lingkungan psikologi yaitu 

seorang dosen filsafat lulusan Universitas Ateneo Manila 

(Timoteus A. L. Ehaq, SS. MA) dan seorang psikiater (Dr. dr. 

Rusdi Maslim, SpKJ, M.Kes, penulis buku Buku Saku Diagnosis 

Gangguan Jiwa). Para ahli menilai bahwa kualitas bahasa sudah 

baik dan struktur item mewakili atribut yang hendak diukur 

sehingga layak diadministrasikan untuk uji validitas.  

 
 

2. Hasil Uji Normalitas 

Data uji validitas skala kecerdasan moral telah dikumpulkan 

dari 437 subjek dewasa di Indonesia (Jakarta, Yogyakarta, 
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Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Bali, NTT, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi selatan, Gorontalo, 

Ambon/Maluku, Kalimantan, Papua). Hasil survei tersebut perlu diuji 

apakah datanya terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu 

dilakukan sebelum melakukan uji statistika lanjutan meski tidak 

selalu mutlak. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk 

memeriksa apakah data hasil penelitian berasal dari populasi yang 

distribusinya normal (Santoso, 2010). Uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Hasil menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan 

nilai signifikansi p>0,05. Dengan demikian asumsi normalitas 

terpenuhi atau data terdistribusi secara normal. 

 

3. Data demografi 

Subjek yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu 

437 orang dewasa Indonesia, melebihi target yang direncanakan 

yaitu 400 orang. Subjek berasal dari beberapa wilayah di Indonesia 

yaitu Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, 

Palembang, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

selatan, Gorontalo, Ambon/Maluku, Kalimantan, Papua. Rata-rata 

usia subjek adalah 39 tahun. Subjek dikumpulkan menggunakan 

metode rekrutmen online. 
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Tabel 3. Subjek Penelitian 

Kategori Frekuensi % 

Jenis Kelamin   

1. Laki-laki 185 42,3 

2. Perempuan 252 57,7 

Pendidikan   

1. SMA/K 75 17,2 

2. D2 1 0,2 

3. D3 35 8 

4. S1 252 57,7 

5. S2 69 15,8 

6. S3 5 1,1 

Usia   

1. Dewasa awal (20 – 39) 225 51,5 

2. Dewasa madya (40 – 65) 212 48,5 

 

4. Validitas Skala 

a. Uji asumsi analisis faktor 

Sebelum melakukan analisis faktor, beberapa asumsi harus 

dipenuhi. Asumsi analisis faktor yang pertama adalah uji 

determinan matriks korelasi. Korelasi antar variabel dikatakan 

saling terkait jika determinannya mendekati nilai 0. Hasil uji 

determinan matriks korelasi adalah 0,005. Nilai ini mendekati nol 

sehingga matriks korelasi antar variabel saling terkait. Asumsi 

pertama terpenuhi. 

Asumsi kedua adalah ukuran sampel Kaiser Meyer Olkin 

(KMO) yaitu indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi 

dengan koefisien korelasi parsialnya. Nilai KMO dianggap 

mencukupi jika lebih besar dari 0,5 (Hair dkk., dalam Williams, 
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Onsman, & Brown, 2010). Hasil uji statistik KMO skala 

kecerdasan moral menunjukkan nilai KMO = 0,924, dan lebih 

besar dari 0,5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa asumsi kedua 

terpenuhi. 

 

Tabel 4. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,924 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4835,464 

Df 378 

Sig. ,000 

 
Asumsi ketiga adalah Bartlett Test of Sphericity. Nilai tes 

kebulatan Bartlett skala kecerdasan moral adalah sebesar 

4835,464, dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai ini 

menunjukkan bahwa hasil tes kebulatan alat ukur MCI sangat 

signifikan karena nilai signifikansinya <0,05 (Hair dkk, dalam 

Williams dkk., 2010). Dengan demikian asumsi ketiga terpenuhi. 

Asumsi keempat adalah Measure of Sampling Adequacy 

(MSA). Suatu variabel memenuhi persyaratan MSA jika nilainya 

di atas 0,5 (Azwar, 2012). Berdasarkan analisis SPSS, nilai MSA 

semua variabel >0,5, namun pada tabel komunalitas beberapa 

variabel memiliki nilai <0,5 sehingga perlu dibuang dan dilakukan 

proses analisis faktor dari awal. Setelah 4 kali pengujian tersisa 

28 item yang memenuhi syarat MSA. 12 item dikeluarkan dari 

pengujian karena nilainya kurang dari 0,5 yaitu item 1, 4, 7, 8, 17, 
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18, 19, 24, 30, 32, 33, dan 34. Secara rinci proses pengujian 

MSA terlampir. 

Asumsi normalitas dan asumsi analisis faktor telah terpenuhi 

sehingga analisis faktor dapat dilakukan. 

 
b. Hasil analisis faktor eksploratori 

1) Komunalitas 

Tabel 5. Komunalitas 

 Initial Extraction  Initial Extraction 

X2 1,000 0,618 X22 1,000 0,668 

X3 1,000 0,559 X23 1,000 0,586 

X5 1,000 0,767 X25 1,000 0,569 

X6 1,000 0,792 X26 1,000 0,645 

X9 1,000 0,588 X27 1,000 0,616 

X10 1,000 0,630 X28 1,000 0,598 

X11 1,000 0,539 X29 1,000 0,566 

X12 1,000 0,701 X31 1,000 0,630 

X13 1,000 0,681 X35 1,000 0,614 

X14 1,000 0,632 X36 1,000 0,569 

X15 1,000 0,629 X37 1,000 0,648 

X16 1,000 0,588 X38 1,000 0,615 

X20 1,000 0,629 X39 1,000 0,531 

X21 1,000 0,611 X40 1,000 0,610 

 

Komunalitas menunjukkan seberapa besar suatu variabel 

mampu menjelaskan faktor. X2 dalam tabel di atas dapat 

menjelaskan faktor sebesar 61,8%. Berdasarkan hasil uji 

statistik analisis faktor, 12 variabel atau item dari 40 item skala 

kecerdasan moral tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan 

dalam komunalitas karena nilainya kurang dari 0,5. Tabel di 
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atas menujukkan bahwa 28 variabel mampu menjelaskan faktor 

yang terbentuk. 

2) Faktor yang terbentuk 

Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor yang 

terbentuk adalah sebanyak 7 faktor yang mewakili seluruh 

komponen. 7 faktor tersebut memiliki nilai eigenvalues >1 dan 

dapat menjelaskan 62,062% varians. Jika hasil analisis faktor 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dihasilkan mampu 

menjelaskan antar 40% dan 60% varians, maka nilai tersebut 

dapat diterima dalam penelitian ilmu sosial (Tavsancil, dalam 

Toprak & Karakus, 2018). Nilai yang dihasilkan memenuhi 

syarat suatu analisis faktor.  

Sebagaimana tampak dalam tabel 6 di bawah ini, faktor 1 

dapat menjelaskan 32,548% varians. 6,638% varians dapat 

dijelaskan oleh faktor 2. Faktor 3 menjelaskan 5,603% varians. 

Faktor 4 menjelaskan 4,834% dari seluruh varians,  Faktor 5 

menjelaskan 4,571%, faktor 6 menjelaskan 4,111%, dan 

3,757% varians dapat dijelaskan oleh faktor 7.  

Dengan demikian hasil analisis faktor terhadap skala MCI 

membentuk 7 faktor seperti tampak dalam tabel 6. Masing-

masing faktor mencakup beberapa variabel pembentuknya 

yang terlihat dari tabel Rotated Component Matrix dalam output 
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SPSS. Penentuan variabel yang masuk dalam setiap faktor 

didasarkan pada nilai korelasi terbesar dalam tabel 7. 

 

Tabel 6. Total Variance Explained 

 

Kom

pone

n 

Initial eigenvalues Extraction sums of 

squared loadings 

Rotation sums of 

squared loadings 

Total % of 

varian

ce 

Cum 

% 

Total % of 

varian

ce 

Cum 

% 

Total % of 

varian

ce 

Cum 

% 

1 9,114 32,548 32,548 9,114 32,548 32,548 4,075 14,554 14,554 

2 1,859 6,638 39,186 1,859 6,638 39,186 3,340 11,929 26,483 

3 1,569 5,603 44,789 1,569 5,603 44,789 2,595 9,289 35,752 

4 1,354 4,834 49,624 1,354 4,834 49,624 2,250 8,037 43,789 

5 1,280 4,571 54,195 1,280 4,571 54,195 2,024 7,227 51,016 

6 1,151 4,111 58,305 1,151 4,111 58,305 1,828 6,529 57,545 

7 1,052 3,757 62,062 1,052 3,757 62,062 1,265 4,517 62,062 

8 0,853 3,047 65,109       

9 0,787 2,809 67,918       

10 0,727 2,597 70,516       

11 0,694 2,479 72,995       

12 0,639 2,281 75,275       

13 0,601 2,146 77,421       

14 0,590 2,108 79,530       

15 0,548 1,957 81,487       

16 0,520 1,858 83,345       

17 0,509 1,819 85,164       

18 0,482 1,721 86,885       

19 0,452 1,616 88,501       

20 0,435 1,554 90,055       

21 0,419 1,495 91,550       

22 0,407 1,453 93,003       

23 0,385 1,376 94,379       

24 0,366 1,308 95,688       

25 0,325 1,160 96,848       

26 0,303 1,084 97,931       

27 0,295 1,054 98,985       

28 0,284 1,015 100,000       
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Tabel 7. Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

X12 ,786 ,058 ,112 ,206 ,097 ,113 -,047 

X22 ,781 ,109 ,082 ,101 ,125 ,105 -,042 

X14 ,731 ,071 ,187 ,104 ,151 ,129 ,087 

X21 ,670 ,221 ,226 ,189 ,093 ,112 ,071 

X25 ,606 ,201 ,265 -,011 ,158 ,178 ,186 

X31 ,593 ,433 ,207 ,041 ,125 ,120 ,126 

X28 ,520 ,467 -,040 ,214 -,015 ,092 ,233 

X37 ,087 ,733 ,006 ,200 ,170 ,128 -,134 

X38 ,136 ,728 ,180 ,124 ,057 ,040 ,114 

X36 ,124 ,575 ,160 ,278 ,196 ,214 -,189 

X29 ,364 ,574 ,188 ,071 ,012 ,204 ,151 

X27 ,270 ,565 ,358 -,150 ,002 ,001 ,271 

X26 ,162 ,336 ,695 ,140 ,030 -,018 ,046 

X9 ,123 ,015 ,681 ,229 ,132 ,182 ,080 

X11 ,354 ,024 ,584 ,184 ,156 ,115 ,017 

X15 ,331 ,241 ,548 -,006 ,366 ,166 ,011 

X10 ,152 ,087 ,165 ,723 ,094 ,122 ,159 

X20 ,295 ,045 ,258 ,680 ,037 ,026 -,091 

X40 ,030 ,422 -,194 ,570 ,133 -,003 ,226 

X35 ,155 ,411 ,169 ,501 ,098 ,239 -,272 

X39 ,118 ,309 ,333 ,471 ,061 -,026 ,290 

X5 ,151 ,061 ,082 ,118 ,839 ,097 ,084 

X6 ,183 ,111 ,166 ,107 ,807 ,069 ,033 

X16 ,190 ,262 ,468 ,003 ,500 ,118 ,003 

X13 ,244 ,053 ,052 ,068 ,047 ,775 ,089 

X23 ,138 ,243 ,134 ,079 ,097 ,680 -,112 

X3 ,125 ,084 ,117 ,049 ,124 ,601 ,379 

X2 ,124 ,042 ,085 ,125 ,076 ,126 ,746 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 
Berdasarkan tabel di atas pembagian variabel ke dalam 7 

faktor adalah sebagai berikut:  
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Tabel 8. Penamaan Faktor yang Terbentuk 

Nama 

Faktor 

Variabel 

Faktor 1 

Konsistensi 

dan jujur 

12.Teman-teman saya tahu bahwa mereka dapat 

mengandalkan saya dalam hal kejujuran. 

22. Rekan-rekan kerja saya menganggap saya sebagai 
orang yang jujur 

14. Teman-teman dan rekan-rekan kerja saya percaya 
bahwa saya setia menepati janji. 

21. Teman-teman saya berpendapat bahwa perilaku saya 
sesuai dengan keyakinan dan nilai yang saya miliki. 

25. Rekan-rekan kerja saya berpendapat bahwa saya 
adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keputusan-
keputusan saya. 

31. Rekan-rekan kerja saya berpendapat bahwa perilaku 
saya sejalan dengan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai 
saya. 

28. Rekan-rekan kerja saya berpendapat bahwa saya 
adalah orang yang penuh belas kasih. 

Faktor 2 
Peduli 
terhadap 
orang lain 

37. Saya menghabiskan banyak waktu untuk menyediakan 
sumber daya pendukung dan menyingkirkan hambatan-
hambatan bagi teman-teman kerja saya. 

38. Saya aktif mendukung setiap usaha teman-teman kerja 
saya untuk mencapai tujuan penting mereka, karena saya 
peduli terhadap mereka. 

36. Saya mendiskusikan kesalahan-kesalahan saya dengan 
teman-teman kerja saya untuk meningkatkan toleransi 
terhadap terhadap resiko 

29. Rekan-rekan kerja saya berpendapat bahwa saya 
bersikap realistis terhadap kesalahan-kesalahan dan 
kegagalan-kegagalan saya. 

27. Saya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan teman kerja 
saya untuk dapat berkembang. 

Faktor 3 
Belajar dari 
kesalahan  

26. Saya memanfaatkan kesalahan saya sebagai 
kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya 

9. Saya menghargai aspek positif dari kesalahan-kesalahan 
masa lalu saya dan menganggapnya sebagai pelajaran 
berharga untuk mencapai kesuksesan 

11. Ketika dihadapkan pada suatu keputusan penting, saya 
secara sadar mempertimbangkan apakah keputusan yang 
saya ambil sejalan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan 
hakiki saya. 

15. Ketika saya melakukan kesalahan, saya bertanggung 
jawab untuk memperbaiki situasi. 
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Lanjutan Tabel 8. Penamaan Faktor yang Terbentuk 

Nama 

Faktor 
Variabel 

Faktor 4 
Mengampuni 
diri dan 
orang lain 

10. Saya mampu memaafkan dan melupakan kesalahan 
orang lain bahkan kesalahan yang serius sekalipun. 

 20. Saya menyadari bahwa memaafkan seseorang tidak 
hanya menguntungkan orang tersebut tetapi juga 
bermanfaat bagi diri saya sendiri 

 40. Saya tetap mempercayai orang lain, meskipun mereka 
melakukan kesalahan.  

 35. Ketika hal-hal tidak berjalan sebagaimana mestinya, 
saya tidak menyalahkan orang lain ataupun keadaan. 

 39. Saya mampu memaafkan diri saya sendiri dan 
melanjutkan hidup saya, meskipun saya telah melakukan 
kesalahan yang serius. 

Faktor 5 
Mengakui 
kesalahan 

5.Jika keputusan yang saya ambil terbukti salah, saya 
mengakui-nya. 

 6.Saya mengakui setiap kesalahan dan kegagalan saya 

 16. Saya bersedia menerima setiap konsekuensi dari 
kesalahan-kesalahan saya 

Faktor 6 
Membela 
kebenaran 

13. Jika saya yakin bahwa pimpinan saya melakukan 
sesuatu yang tidak benar, saya akan menentangnya. 

 23. Jika saya tahu bahwa perusahan saya terlibat dalam 
perilaku tidak etis atau ilegal, saya akan melaporkannya, 
bahkan jika hal tersebut berdampak buruk bagi karir saya. 

 3. Saya biasanya akan menentang orang yang melakukan 
sesuatu yang tidak benar 

Faktor 7 
Mengatakan 
kebenaran 

2. Saya mengatakan kebenaran kecuali terdapat alasan 
moral yang lebih penting yang mencegah saya untuk 
mengatakannya. 

  

Faktor-faktor tersebut diatas mampu merangkum seluruh 

variabel jika nilai korelasinya > 0,5. Nilai korelasi komponen 

atau faktor dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Berdasarkan 

tabel di bawah, nilai korelasi komponen 1 = 0,574, komponen 2 

= 0,660, komponen 3 = 0,432, komponen 4 = 0,807, komponen 

5 = 0,206, komponen 6 = 0,136, dan komponen 7 = 0,643. 
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Dengan demikian komponen 1,2,4, dan 7 yang paling mampu 

merangkum variabel yang diuji. Faktor 7 hanya terdiri dari 1 

variabel dan menurut Azwar (2012) faktor dengan satu variabel 

sebaiknya dihapus. Dengan demikian, faktor yang mampu 

merangkum variabel yang diuji atau yang lolos tersisa 3 faktor 

yaitu faktor 1, 2, dan 4. 

Tabel 9. Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 ,574 ,477 ,407 ,317 ,288 ,274 ,132 

2 -,485 ,660 -,207 ,472 -,211 -,122 -,061 

3 -,539 -,154 ,432 ,126 ,679 -,033 -,146 

4 ,180 -,531 -,105 ,807 -,080 -,120 -,058 

5 -,168 -,090 -,466 ,073 ,206 ,818 ,172 

6 -,277 -,139 ,462 ,063 -,397 ,136 ,714 

7 ,082 ,060 -,403 -,008 ,453 -,455 ,643 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 
c. Analisis faktor konfirmatori (CFA) 

Setelah analisis faktor dibuat, tahap selanjutnya adalah 

analisis faktor konfirmatori untuk menguji hubungan antara 

variabel atau item-item dengan variabel latennya (Brown, 2006). 

Analisis faktor konfirmatori menggunakan 4 dimensi skala 

kecerdasan moral (MCI) sebagai 4 variabel laten. Item-item yang 

sudah dikeluarkan pada analisis faktor eksploratori, juga tidak 

digunakan dalam analisis konfirmatori.  



46 
 

 
 

Berdasarkan hasil komputasi dengan menggunakan IBM 

SPSS Amos, beberapa variabel memiliki nilai kovarian yang tinggi 

sehingga perlu dilakukan modifikasi. Kovarian yang memiliki level 

tinggi yaitu item 5 dan 9, 2 dan 5 pada faktor integritas, item 1 

dan 2, 2 dan 4, 3 dan 4, 9 dan 10 dari faktor tanggung jawab, dan 

kovarian item 23 dan 27, serta 26 dan 27 pada faktor 

pengampunan. Modifikasi juga dilakukan karena model yang 

dihasilkan kurang dapat diterima karena beberapa nilai yang 

diminta tidak memenuhi syarat. Setelah dilakukan modifikasi nilai 

RMSEA menjadi 0,057, nilai RMR mendekati 0 (0,34), dan nilai 

CFI ≥ 0,90 (0,902). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa model 

skala MCI memiliki tingkat kecocokan yang baik atau dapat 

diterima. 

Tabel 10. Kecocokan Model 

Goodness of fit 

index 

Cut off 

value 

Hasil model Keterangan 

Chi-square - 762,913 Diharapkan kecil 

Probability ≥ 0,05 0,000 Kurang baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,057 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,883 Kurang baik 

AGFI ≥ 0,90 0,849 Kurang baik 

TLI ≥ 0,90 0,882 Kurang baik 

CFI ≥ 0,90 0,902 Baik 

RMR Close to 0 0,034 Baik 

 



47 
 

 
 

 

Gambar 1. Analisis faktor konfirmatori  
 

Nilai alpha Cronbach skala MCI setelah analisis faktor 

eksploratori dan konfirmatori tergolong baik yaitu α = 0,809. 

Masing-masing unsur juga memiliki nilai alpha yang baik yaitu 

berkisar antara 0,688 – 0,833. Korelasi item-total masing-masing 

komponen kecerdasan moral juga tergolong baik yaitu rit > 0,3. 

Item-item yang lolos seleksi dalam analisis faktor juga memiliki nilai 

alpha yang sangat baik yaitu α > 0,9. 
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Tabel 11. Item-Total Statistics 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Integrity 76,00 68,032 ,720 ,526 ,726 

Responsibility 75,11 66,807 ,773 ,602 ,688 

Compassion 109,60 128,200 ,653 ,433 ,833 

Forgiveness 93,27 94,764 ,690 ,498 ,740 

 
 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan menguji validitas dan reliabilitas skala 

kecerdasan moral yang disusun oleh Lennick dan Kiel (2011). Konstruk 

kecerdasan moral telah menjadi populer dan penting akhir-akhir ini, 

namun penelitian tentangnya masih tergolong sedikit (Kim & Kim, 

2011). Popularitas kecerdasan moral tidak diikuti dengan ketersediaan 

alat ukur yang valid untuk berbagai kepentingan khususnya dalam 

dunia psikologi. Lennick dan Kiel telah menyusun skala kecerdasan 

moral, namun tidak menunjukkan proses validasi skala tersebut (Martin 

& Austin, 2010).  

Upaya melakukan uji validasi terhadap skala MCI (Moral 

Competency Inventory) pertama kali dilakukan oleh Martin & Austin 

(2010). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa skala MCI 

merupakan alat ukur yang kurang valid dari segi validitas konstruknya. 

Validitas isinya secara umum baik meski terdapat beberapa 

kekurangan seperti rumusan item yang memiliki isi yang ganda 
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(misalnya pada item 1 : “saya dapat menunjukkan dengan jelas prinsip, 

nilai, dan keyakinan yang mengarahkan tindakan saya”).  

Studi ini merupakan upaya mereplikasi penelitian Martin & 

Austin (2010) dengan tujuan menguji validitas konstruk skala MCI 

dengan jumlah subjek yang lebih besar dari populasi orang dewasa di 

Indonesia. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas skala MCI 

adalah analisis faktor eksploratori dan konfirmatori.  

 
1. Validitas skala kecerdasan moral 

Martin dan Austin (2010) menyimpulkan dari penelitian mereka 

bahwa skala kecerdasan moral kurang valid sebagai alat ukur 

konstruk psikologi sehingga tidak dianjurkan untuk dipakai dalam 

proses seleksi. Hasil uji validitas dengan teknik analisis faktor, 

validitas konvergen, dan teknik validitas diskriminan tidak memenuhi 

syarat. Kedua peneliti menyimpulkan alat ukur kecerdasan moral 

belum layak digunakan sebagai alat ukur untuk kepentingan seleksi 

dalam dunia industri dan organisasi.  

Kesimpulan yang berbeda diambil oleh Toprak dan Karakus 

(2018) berdasarkan penelitiannya dengan jumlah sampel yang lebih 

besar yaitu 773 guru di Turki. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa alat ukur kecerdasan moral reliabel dan valid melalui 

pembuktian validitas dengan teknik analisis faktor eksploratori dan 

konfirmatori. Toprak dan Karakus (2018) mengatakan bahwa alat 

ukur kecerdasan moral valid karena item-itemnya benar-benar 
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mengukur empat dimensi original dari kecerdasan moral yaitu 

integritas, tanggung jawab, belas kasihan, dan pengampunan. 

Meskipun dalam analisis faktor beberapa item harus dihilangkan, 

namun secara keseluruhan alat ukur kecerdasan moral bersifat 

reliabel dan valid. 

Penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan 

kesimpulan Martin dan Austin (2010) bahwa alat ukur MCI (Moral 

Competency Inventory) tidak valid sebagai alat ukur konstruk 

psikologi kecerdasan moral. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penemuan Toprak dan Karakus (2018) dengan beberapa kekhasan. 

Berikut ini beberapa hasil terkait validitas skala kecerdasan moral: 

 
a. Analisis faktor eksploratori 

Skala MCI terdiri dari 10 komponen yang merupakan 

penjabaran dari 4 unsur dasar kecerdasan moral yaitu integritas (4 

komponen), tanggung jawab (3 komponen), bela rasa (1 

komponen), pengampunan (2 komponen). Hasil analisis faktor 

eksploratori menunjukkan bahwa skala MCI memiliki 7 faktor yang 

tersisa, namun karena faktor ketujuh hanya memiliki satu variabel 

maka faktor ketujuh dikeluarkan dari solusi akhir (Azwar, 2012).  

Meskipun berbeda dalam jumlah faktor, namun keenam 

faktor yang dihasilkan mengukur empat unsur asli kecerdasan 

moral. Faktor 1 dan 6 terdiri dari item-item yang mengukur aspek 

integritas.  Unsur tanggung jawab terjabarkan dalam faktor 2, 3, 
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dan 5. Faktor kedua selain mengukur tanggung jawab juga item-

itemnya berkaitan dengan kepedulian atau belas kasihan terhadap 

orang lain (compassion). Faktor 4 dibentuk dari item-item yang 

sama-sama mengukur aspek keempat yaitu pengampunan 

(forgiveness). Hasil ini mendukung penelitian dari Toprak dan 

Karaskus (2018) yang melakukan uji validitas skala MCI dengan 

teknik analisis faktor.  

Hasil analisis faktor eksploratori membentuk enam faktor 

yang terdiri dari item-item yang berasal dari 4 unsur utama 

kecerdasan moral sebagai berikut:  

1) Faktor 1 : Konsistensi dan kejujuran 

Faktor ini terbentuk dari 7 variabel yaitu item 12, 22 

(kejujuran), 14 (tepati janji), 21, 31 (konsistensi perilaku 

dengan prinsip), 25 (tanggung jawab terhadap keputusan), dan 

item 28 (penuh belas kasih). Item 12, 22, 14, 21, dan 31 

merupakan item-item dari unsur dasar kecerdasan moral 

pertama yaitu integritas, sedangkan item 25 merupakan bagian 

dari aspek tanggung jawab, dan item 28 adalah item dari unsur 

belas kasihan (compassion).  

Berdasarkan data hasil analisis faktor ini dapat 

disimpulkan bahwa bagi orang dewasa di Indonesia, integritas 

merupakan unsur penting dari kecerdasan moral. Integritas 

mencakup kemampuan untuk jujur dan konsistensi perilaku 
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dengan prinsip moral universal. Orang yang memiliki moralitas 

tinggi harus mampu berkata jujur, bertindak sesuai nilai atau 

prinsip moral yang berlaku, dan menepati janji. Bagi 

masyarakat Indonesia, kejujuran dan konsistensi perbuatan 

dengan nilai moral juga berkaitan dengan kemampuan 

bertanggung jawab atas keputusan pribadi. Belas kasihan juga 

dipandang sebagai hal penting sebagai seorang aktor moral 

yang berintegritas bagi orang dewasa di Indonesia. 

Faktor 1 menunjukkan bahwa item-item asli dalam skala 

MCI tidak terkumpul dalam payung komponen aslinya tetapi 

secara acak tergabung dalam faktor yang baru. Meski 

demikian sebagian besar item yang tergabung dalam faktor 

satu merupakan bagian dari faktor original kecerdasan moral 

yaitu integritas kecuali variabel 25 dan 38. Kecenderungan ini 

dapat disebabkan oleh perumusan item yang cukup kompleks 

dan sebagian item memiliki kemiripan rumusan sebagaimana 

diungkapkan oleh Martin dan Austin (2010). 

 
2) Faktor 2 : Peduli pada orang lain 

Faktor kedua mencakup 5 variabel yaitu item 37, 27 

(dukungan terhadap orang lain), 38 (peduli orang lain), 36 

(terbuka berdiskusi kesalahan dengan orang lain), 29 (realistis 

terhadap kesalahan sendiri). Faktor kedua dibentuk dari item-

item yang berasal dari komponen yang berbeda dari skala asli 
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MCI yaitu komponen ketujuh (tanggung jawab melayani orang 

lain) dan keenam (mengakui kesalahan dan kegagalan). 

Kedua komponen ini termasuk dalam unsur kedua kecerdasan 

moral yaitu tanggung jawab. Item 38 memiliki kemiripan 

rumusan dengan item 27 dan 37 yang sama-sama berbicara 

tentang dukungan terhadap orang lain. Item 29 tergabung yang 

tergabung dalam faktor 2 termasuk dalam unsur 

pengampunan, namun rumusannya berkaitan dengan 

pengakuan terhadap kesalahan seperti pada item 36. 

Kemiripan rumusan mungkin mempengaruhi tergabungnya 

item 29 dalam payung faktor 2 yang berkaitan dengan 

kepedulian terhadap orang lain (Martin & Austin, 2010) 

 
3) Faktor 3 : melihat kesalahan secara positif 

Faktor ketiga dibentuk oleh 4 variabel yaitu item 26 

(memanfaatkan kesalahan sebagai kesempatan), 9 

(memandang kesalahan secara positif), 11 (menyesuaikan 

keputusan dengan prinsip), dan 15 ( tanggung jawab 

memperbaiki kesalahan). Nada dasar dari faktor ketiga adalah 

kemampuan memandang kesalahan secara positif dan mampu 

memperbaiki yang disimpulkan dari item 26, 9, dan 15. Item 11 

tidak berbicara tentang kesalahan tetapi kemungkinan para 

responden Indonesia melihat item ini sebagai upaya mencegah 
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kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga berkaitan 

dengan 3 item lain. 

Keempat item dalam faktor 3 berasal dari komponen-

komponen yang berbeda yaitu mengakui kesalahan 

(komponen keenam, item 26), bertanggung jawab terhadap 

keputusan (komponen 5, item 15), bertindak sesuai prinsip, 

nilai, dan keyakinan (komponen 1, item 11), dan komponen 9 

(memaafkan kesalahan sendiri, item 9). Komponen kelima dan 

keenam merupakan dua komponen yang berada dalam unsur 

dasar kecerdasan moral yaitu tanggung jawab. Kemiripan isi 

rumusan item-item yang berkaitan dengan tema memandang 

kesalahan secara positif mempengaruhi terkumpulnya 

keempat item ini dalam faktor yang sama. Menurut orang 

dewasa di Indonesia tanggung jawab mencakup usaha 

menyesuaikan tindakan dengan prinsip moral yang berlaku 

dan kemampuan belajar dari kesalahan. 

 

4) Faktor 4 : kemampuan mengampuni diri dan orang lain 

Subjek dewasa Indonesia memandang pengampunan itu 

berkaitan dengan pengampunan terhadap diri sendiri dan 

orang lain. Item-item yang membentuk faktor keempat 

menerangkan perilaku memaafkan orang lain yaitu item 10, 20, 

40, perilaku memaafkan diri sendiri (item 39), dan sikap tidak 
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menyalahkan orang lain atau situasi (item 35).  Berbeda 

dengan komponen asli dalam MCI, item-item dalam faktor 

keempat berasal dari komponen berbeda yaitu kemampuan 

memaafkan orang lain (komponen 10, item 10, 20, 40), 

komponen 9 (memaafkan diri sendiri, item 39), dan 

kemampuan bertanggung jawab atas keputusan pribadi 

(komponen 5, item 35).  

Faktor keempat memiliki kemiripan dengan komponen asli 

skala MCI yaitu kemampuan memaafkan (forgiveness) 

tergabung dalam satu faktor. Item 35 berasal dari unsur dasar 

kecerdasan moral yaitu tanggung jawab, namun isi 

pernyataannya berkaitan dengan kemampuan untuk 

memaafkan atau tidak menyalahkan. Subjek dewasa Indonesia 

menganggap memaafkan juga berkaitan dengan kemampuan 

untuk tidak menyalahkan orang lain jika terjadi kesalahan. 

 
5) Faktor 5 : kemampuan mengakui kesalahan 

Faktor kelima mencakup 3 variabel yaitu item 5 (mengakui 

keputusan yang salah), 6 (menerima kesalahan), 16 

(menerima konsekuensi kesalahan). Faktor ini juga memiliki 

kemiripan dengan komponen aslinya yaitu semua item berasal 

dari unsur utama kecerdasan moral yaitu tanggung jawab 

(Lennick & Kiel, 2011). Ketiga item berasal dari dua komponen 

berbeda dari tanggung jawab yaitu komponen 5 dan 6. Meski 
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demikian ketiganya memiliki tema yang sama yaitu 

kemampuan menerima kesalahan dan konsekuensinya. 

 
6) Faktor 6 : melawan yang tidak benar 

Faktor keenam memiliki kesamaan dengan komponen asli 

dari skala MCI yaitu komponen ketiga (membela yang benar). 

Ketiga item dalam faktor ini semuanya berkaitan dengan 

kemampuan melawan yang tidak benar (item 13, 23, dan 3). 

Subjek dewasa di Indonesia memandang kemampuan 

melawan yang salah sebagai bagian dari kecerdasan moral 

manusia. Komponen ini termasuk dalam unsur dasar integritas 

dalam kecerdasan moral (Lennick & Kiel, 2011). 

 
b. Analisis faktor konfimatori : Skala MCI valid dan reliabel 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Toprak dan 

Karaskus (2018) yaitu skala MCI memiliki validitas yang cukup 

baik. Hal tersebut tampak dari nilai RMR yang mendekati nol 

(0,034), nilai CFI yang > 0,9 (0,0902), dan nilai RMSEA yang ≤ 

0,08 (0,057) menunjukkan bahwa model yang dihasilkan sudah 

cukup dapat diterima. Nilai RMSEA yang baik atau ‘close fit’ jika ≤ 

0,06 (Hu & Bentler, dalam Brown, 2006; Azwar, 2012) atau ≤ 0,05. 

Meski demikian para ahli juga setuju bahwa nilai RMSEA masih 

disebut baik atau good fit jika ≤ 0,08 (Brown, 2006; Wijanto, dalam 

Efendi & Purnomo, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa skala 
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kecerdasan moral cukup baik dalam mengukur konstruk 

kecerdasan moral individu. Nilai RMSEA yang <0,06 berarti 

tingkat kecocokan model skala MCI tergolong dalam kategori 

close fit atau sangat cocok menggambarkan atribut kecerdasan 

moral. Item-item yang menyusun skala MCI berkorelasi baik 

dengan keempat unsur dasar kecerdasan moral. Itu berarti skala 

MCI tergolong valid. 

Skala MCI juga memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai 

alpha Cronbach α = 0,809 dan nilai alpha Croncbach tiap-tiap 

unsur dasar juga cukup baik yaitu berkisar 0,688 – 0,833. Item-

item yang tersisa juga memiliki korelasi item-total yang baik atau > 

0,3. Nilai alpha Croncbach item-item yang lolos juga sangat baik 

yaitu α>0,9. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas skala MCI baik 

karena nilai alpha item-item penyusunnya lebih besar dari 0,70. 

 
2. Kekhasan kecerdasan moral orang Indonesia 

a. Tanggung jawab sebagai prinsip moral terbaik 

Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa unsur tanggung 

jawab merupakan kompetensi yang khas bagi orang Indonesia. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wankel dkk (2011). Orang 

dewasa di Indonesia memiliki kemampuan untuk bertanggung 

jawab atas tindakan dan keputusan serta bertanggung jawab 

membantu orang lain. Jumlah item yang lolos dari unsur tanggung 

jawab adalah 10 item dari 12 item. Nilai rata-rata unsur tanggung 
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jawab adalah yang paling tinggi. Sebaliknya, orang Indonesia 

lemah dalam hal kemampuan berbelas kasihan terhadap sesama. 

Tabel 12. Kecerdasan Moral Orang Indonesia 

Unsur Kecerdasan 

Moral 

Kompetensi Rata-rata I Rata-rata II 

Integritas I, II, III, IV 20,997 5,249 

Tanggung jawab V, VI, VII 21,443 7,148 

Belas kasihan VIII 4,198 4,198 

Pengampunan IX, X 12,359 6,179 

  

b. Integritas orang dewasa Indonesia 

Hasil analisis faktor juga menunjukkan bahwa item 2 

(kemampuan mengatakan kebenaran) dihilangkan dari struktur. 

Item tersebut merupakan faktor ketujuh dan disingkirkan dari 

solusi akhir karena hanya terdiri dari satu item (Azwar, 2012). 

Selain itu, item 32 (mengatakan tanggapan negatif dengan sopan) 

tereliminasi dari skala kecerdasan moral. Kedua item ini berasal 

dari komponen kedua unsur integritas yaitu kemampuan 

mengatakan kebenaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

meskipun kebanyakan merasa diri memiliki kejujuran (item 12 dan 

22), namun orang dewasa di Indonesia sulit mengatakan 

kebenaran dan mengkritik orang lain dengan sopan. Hal ini 

sejalan fakta yang terjadi di masyarakat yaitu berkembangnya 

berita hoax dan kritikan pedas di media sosial dengan kalimat 

yang merendahkan. Orang Indonesia cenderung sulit mengatakan 
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kebenaran tetapi terbiasa membenarkan yang biasa meskipun 

kebiasaan itu keliru (Sutrisno, 2014).  

Hal lain yang menarik dari hasil penelitian ini adalah 

kompetensi kedua dari integritas yaitu kemampuan menepati janji 

pada diri orang dewasa di Indonesia tergolong lemah. Hanya item 

14 (setia menepati janji) yang lolos seleksi item. Kemampuan 

melaksanakan janji sampai tuntas (item 4), ketrampilan negosiasi 

pelaksanaan janji saat terjadi halangan (item 24), dan kemampuan 

menjaga rahasia, pada orang dewasa di Indonesia tergolong 

rendah (item 34). Ketiga item dalam kompetensi menepati janji 

(kompotensi 4), dihilangkan dari skala MCI. Hal ini menunjukkan 

bahwa orang dewasa di Indonesia kurang setia menepati janji. 

Fakta yang sering terjadi dan menjadi pemberitaan media adalah 

anggota-anggota parlemen yang lupa dengan janji-janji saat 

kampanye setelah duduk di kursi parlemen. Orang dewasa di 

Indonesia juga kurang mampu menunjukkan prinsip atau nilai 

moral yang jelas yang mengarahkan tindakannya (item 1).  

Lemahnya dimensi integritas sejalan dengan pendapat 

Effendi (2015) bahwa nilai-nilai moral masyarakat Indonesia masih 

kurang sehingga menyebabkan pelbagai masalah sosial ekonomi 

di Indonesia termasuk kemiskinan. Revolusi mental yang 

dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014, juga 
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didasarkan oleh lemahnya integritas masyarakat Indonesia 

(Rembug Nasional, 2019). 

 

3. Kekuatan dan kelemahan penelitian 

Kekuatan penelitian ini dibandingkan uji validitas Martin dan 

Austin (2010) adalah besarnya sampel. Penelitian ini melibatkan 437 

subjek dewasa di Indonesia, sedangkan studi sebelumnya hanya 

melibatkan 171 mahasiswa administrasi bisnis. Subjek yang 

dilibatkan tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa tetapi 

sebagian adalah orang dewasa yang sudah bekerja. Kekuatan lain 

penelitian dibanding penelitian sebelumnya adalah penyebaran 

subjek. Subjek berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Jawa, 

Sulawesi, Papua dan Maluku, Kalimantan, Sumatera). 

Kelemahan penelitian ini adalah distribusi skala secara online 

menyebabkan peneliti tidak dapat berjumpa secara langsung dengan 

responden. Peneliti tidak mengetahui dengan pasti kemampuan 

pemahaman subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam skala 

MCI. 

  


