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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini berfokus pada teknik validitas konstruk dengan 

metode analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa skala kecerdasan moral (MCI) memiliki validitas 

dan reliabilitas yang baik. Hal ini sejalan dengan kesimpulan penelitian 

sebelumnya oleh Toprak dan Karaskus (2018), tetapi berbeda dengan 

hasil validasi yang dilakukan Martin dan Austin (2010). Martin dan 

Austin menyimpulkan bahwa skala kecerdasan moral memiliki validitas 

yang kurang baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala MCI sebagai alat 

ukur baik untuk mengukur kecerdasan moral individu yang hasilnya 

berguna untuk kepentingan pengembangan kualitas moral.  Martin dan 

Austin (2010) dan Toprak dan Karakus (2018), menyimpulkan hal yang 

sama bahwa skala MCI dapat digunakan untuk kepentingan 

pengembangan atribut kecerdasan moral individu. Para praktisi di 

bidang psikologi dapat menggunakannya untuk mengetahui tingkat 

kecerdasan moral individu. Hasilnya dapat digunakan untuk tindakan-

tindakan pelatihan dan pengembangan kualitas kecerdasan moral 

individu dewasa. Skala MCI terbukti dapat diaplikasikan untuk orang 

dewasa Indonesia untuk pengembangan kualitas moral dalam rangka 

program revolusi mental. 
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Hasil penelitian juga mendukung pembagian kecerdasan 

moral dalam empat elemen dasar yaitu integritas, tanggung jawab, 

belas kasihan, dan pengampunan. Analisis faktor eksploratori dan 

konfirmatori menunjukkan bahwa item-item yang lolos merupakan 

penjabaran dari keempat komponen dasar kecerdasan moral.  

Hasil lain dari penelitian ini sebagai tambahan adalah bahwa 

orang dewasa di Indonesia memiliki kompetensi tanggung jawab yang 

lebih baik dibandingkan unsur-unsur kecerdasan moral lainnya. Orang 

dewasa di Indonesia memiliki kelemahan dalam unsur integritas 

khususnya kemampuan menepati janji, mengatakan kebenaran, dan 

menyampaikan kritikan secara santun. Orang Indonesia juga lemah 

dalam kemampuan empati atau bela rasa. 

 
B. Saran 

Penelitian selanjutnya perlu mencoba mendistribusikan skala 

tidak secara online tetapi dengan mengadministrasikan tes MCI melalui 

perjumpaan secara langsung dengan responden. Teknik ini 

memungkinkan peneliti mengetahui kemampuan subjek dalam 

memahami bahasa dan konten item-item skala. Peneliti selanjutnya 

juga sebaiknya melibatkan subjek dengan kategori yang sama seperti 

guru atau aparatur sipil negara atau pemimpin organisasi baik swasta 

maupun pemerintahan. 


