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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan data skala sikap terhadap korupsi dan skala moralitas 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan 

teknik analisis korelasi Product Moment untuk mencari hubungan antara 

moralitas dengan sikap terhadap korupsi. Uji normalitas penelitian dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung harus dilakukan 

terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian terhadap korelasi 

antarvariabel. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 

13.00. Penghitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test.  

Hasil uji normalitas pada variabel sikap terhadap korupsi 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,861 dengan nilai p= 0,449 

(p>0,05). Uji normalitas pada variabel moralitas menghasilkan K-S 

Z sebesar 0,551 dengan nilai p= 0,922 (p>0,05). Uji asumsi yang 

telah dilakukan ini, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 
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2. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

yang ada. Variabel moralitas dan sikap terhadap korupsi memiliki 

hubungan dengan nilai F sebesar 16,884 dengan nilai p= 0,000 

(p<0,05) yang berarti bahwa hubungan antara moralitas dengan sikap 

terhadap korupsi adalah hubungan linier. Hasil uji linieritas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

(yaitu untuk menguji hubungan antara moralitas dengan sikap terhadap 

korupsi) digunakan teknik korelasi Product Moment dengan 

menggunakan program SPSS 13,00. Hasil uji korelasi product moment 

yang menguji hubungan antara moralitas dengan sikap terhadap korupsi 

menghasilkan koefisien korelasi sebesar -0,463 dengan p= 0,000 

(p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini diterima pada taraf signifikansi 1%, artinya ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara moralitas dengan sikap terhadap korupsi. 

Semakin tinggi moralitas maka semakin negatif sikap terhadap korupsi, 

demikian juga sebaliknya. 

 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara moralitas dengan sikap terhadap korupsi, artinya semakin tinggi 
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moralitas maka sikap terhadap korupsi semakin negatif, dan sebaliknya 

semakin rendah moralitas maka sikap terhadap korupsi semakin positif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Azwar (2010a, h.35) 

yang mengatakan bahwa konsep moral dan ajaran agama sangat 

menentukan sistem kepercayaan, maka konsep tersebut dapat ikut 

berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal. Pendapat 

ini menunjukkan bahwa moral memiliki hubungan dengan sikap. 

Sebagaimana hasil penelitian ini, bahwa adanya moralitas yang tinggi 

maka sikapnya negatif atau menolak korupsi. 

Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai 

macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma 

dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya 

dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar 

baik-buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya 

di mana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek 

kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan 

kehidupan sosial secara harmonis, adil dan seimbang. Perilaku moral 

diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, 

ketertiban, dan keharmonisan (Ali dan Asrori, 2010, h.136). 

Pendapat Ali dan Asrori (2010, h.136) di atas menunjukkan 

bahwa individu (termasuk perangkat desa) yang memiliki moralitas 

tinggi, mampu menentukan perbuatan baik dan buruk sesuai dengan 

kaidah norma atau nilai-nilai sosial budaya, demi terwujudnya 

kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. 

Oleh karena itu perangkat desa yang memiliki moralitas tinggi 
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cenderung menolak atau sikapnya negatif terhadap korupsi. Sikap 

negatif terhadap korupsi tersebut didasari dengan adanya keyakinan 

bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma 

sosial yang bertentangan dengan konsep moral. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Freud (dalam 

Sarwono, 2011, h.109) yang mengatakan bahwa moral, norma, dan nilai 

menyatu dalam konsep tentang super ego. Super ego sendiri merupakan 

bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego 

sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Pendapat Freud ini 

menunjukkan bahwa moral (yang terkandung dalam super ego) 

berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak 

bertentangan dengan masyarakat, sehingga individu yang memiliki 

moralitas yang tinggi tidak mau melakukan tindakan korupsi kerena 

bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku di dalam 

masyarakat. Sebagaimana pendapat Ormrod (2009, h.132) yang 

mengatakan bahwa moralitas adalah standar umum yang dimiliki 

seseorang mengenai perilaku yang dianggap benar dan salah. 

Budiningsih (2008, h.24) mengatakan bahwa moralitas terjadi 

apabila seseorang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan 

kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari 

keuntungan. Pendapat ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

moralitas dengan sikap seseorang, di mana moral menentukan sikap 

baik seseorang. 

Azwar (2010a, h.35) mengatakan bahwa lembaga pendidikan 

serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam 
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pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian 

dan konsep moral dalam diri individu. Berdasarkan pendapat ini maka 

diketahui pula bahwa sikap juga dapat dipengaruhi oleh moralitas. 

Pengaruh moralitas terhadap sikap terhadap korupsi dapat dilihat 

pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 21,4%, sisanya 

78,6% merupakan faktor-faktor lain seperti pengalaman pribadi, 

pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, 

media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh 

faktor emosional. 

Hasil mean hipotetik (MH) moralitas adalah sebesar 35 dengan 

SD= 7 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 32,92 dengan SD= 4,702, 

dengan demikian ME moralitas pada subjek lebih kecil daripada MH-

nya. Hal ini berarti bahwa rata-rata moralitas pada subjek termasuk 

kategori sedang (namun cenderung rendah). Hasil ini menunjukkan 

bahwa subjek telah memiliki moralitas yang tergolong sedang (namun 

cenderung rendah), yang ditandai dengan adanya aspek etika otonomi, 

masyarakat, dan aspek etika ketuhanan. 

Hasil penelitian rendahnya moralitas seperti yang diuraikan di 

atas dapat dijelaskan melalui masing-masing aspek dari moralitas, 

seperti aspek etika otonomi. Pada aspek ini mengandung pengertian 

seperti memiliki kesadaran akan kesetaraan atau persamaan hak dan 

keadilan pada setiap warga. Pada faktanya (melalui penuturan salah satu 

Kepala Desa di Kecamatan Gubug), masih ada perangkat desa yang 

memerlakukan warga secara diskriminatif. Pada aspek etika masyarakat 

mengandung pengertian memiliki tanggung jawab pribadi sesuai dengan 
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peran sosialnya. Pada faktanya, masih ada perangkat desa yang kurang 

memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya seperti memanfaatkan 

jam istirahat lebih dari jatah waktunya, dan pada jam-jam terakhir kerja 

(mendekati waktu pulang kerja), ingin bergegas meninggalkan ruang 

kerja, bahkan ada beberapa perangkat desa yang pulang sebelum jam 

pulang kerja. 

Hasil mean hipotetik (MH) sikap terhadap korupsi adalah sebesar 

47,5 dengan SD= 9,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 51,42 

dengan SD= 7,129, dengan demikian ME sikap terhadap korupsi lebih 

besar daripada MH-nya. Hal ini berarti bahwa rata-rata sikap terhadap 

korupsi pada subjek termasuk kategori sedang (namun cenderung 

tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa sikap subjek terhadap korupsi 

cenderung positif, yang ditandai dengan adanya komponen kognitif, 

afektif, dan komponen konatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap subjek cenderung 

positif atau mendukung korupsi, sebagaimana seperti hasil yang telah 

diuraikan di atas. Hasil ini dapat dijelaskan melalui penuturan salah satu 

Kepala Desa di Kecamatan Gubug, yang mengatakan bahwa masih ada 

beberapa perangkat desa yang melakukan kecurangan kerja, seperti 

perangkat desa masih sering menerima imbalan pribadi yang di luar 

ketentuan iuran wajib ketika warga mengurus surat-surat (seperti KTP, 

KK, dan lain-lainnya). Selain itu, ada perangkat desa yang mengambil 

keuntungan pribadi dari projek pembangunan desa. 


