
 

 
 

Lampiran 1: Instrumen Penelitian 

2) Moral Judgment (Defining Issue Test 2) 

 

Cerita 1 

 

KELAPARAN 

Sebuah desa kecil di bagian utara India mengalami kelangkaan bahan 

makanan, namun tahun ini situasi kelaparan lebih buruk dari tahun sebelumnya. 

Beberapa keluarga bahkan berusaha makan dengan cara membuat sup dari kulit 

pepohonan. Keluarga Mustaq Singh hampir mati kelaparan. Dia telah mendengar 

bahwa ada seorang yang kaya di desanya yang telah menimbun makanan sehingga 

memiliki persediaan makanan yang banyak. Persediaan makanan itu akan dijual 

ketika harga meningkat, sehingga dapat diperoleh keuntungan yang sangat tinggi. 

Mustaq putus asa dan berpikir untuk mencuri sebagian makanan dari gudang 

makanan orang kaya tersebut, sehingga sejumlah kecil makanan yang diperlukan 

olehnya dan keluarganya mungkin akan tercukupi.  

Menurut anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Mustaq Singh?  

 Seharusnya mencuri makanan 

 Tidak dapat memutuskan 

 Seharusnya tidak mencuri makanan itu 

 

 

 

 



 

 
 

12 pertanyaan di bawah ini akan membantu anda dalam menjelaskan opsi 

anda di atas. Anda cukup membaca lalu memberikan pendapat mengenai 

pentingnya pertanyaan tersebut dalam membantu anda membuat sebuah 

keputusan.  

Urutkan 12 hal berikut ini sesuai dengan tingkat kepentingannya (1-5)    

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Apakah Mustaq Sigh cukup berani untuk 

mengambil resiko tertangkap karena mencuri? 

     

2 Bukankah hal yang lumrah seorang ayah yang 

mencintai keluarganya sehingga ia akan mencuri? 

     

3 Bukankah seharusnya hukum ditegakkan?      

4 Apakah Mustaq Singh mengetahui resep yang enak 

untuk membuat sup dari kulit pohon? 

     

5 Apakah orang kaya dalam cerita tersebut memiliki 

hak yang sah untuk menimbun makanan ketika 

orang lain hampir mati kelaparan? 

     

6 Apakah motif Mustaq Singh mencuri untuk dirinya 

sendiri? Atau untuk keluarganya? 

     

7 Nilai apa yang akan menjadi dasar kerjasama 

sosial? 

     

8 Apakah mencuri dapat diterima sebagai alasan 

kebutuhan akan makanan? 

     

9 Apakah seorang kaya dalam cerita tersebut layak 

dirampok karena keserakahannya? 

     

10 Tidakkah kekayaan pribadi seseorang dapat 

menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan dari 

orang miskin? 

     

11 Akankah mencuri membawa lebih banyak 

kebaikan bagi setiap orang yang terkait atau tidak? 

     



 

 
 

12 Apakah hukum merupakan cara paling mendasar 

mengorbankan siapapun dalam anggota 

masyarakat? 

     

 

Dari 12 pertanyaan di atas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut anda 

merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

memberikan pendapat pada cerita satu. Urutkan rangking satu sampai dengan empat 

menurut urutan pentingnya pertanyaan tersebut untuk memberikan pendapat anda. 

 

Urutkan sesuai ranking, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

 

URUTAN PENTINGNYA PERTANYAAN NO 

Pertanyaan yang paling penting 

 

 

Pertanyaan yang paling penting kedua 

 

 

Pertanyaan yang paling penting ketiga 

 

 

Pertanyaan yang paling penting keempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cerita 2 

 

REPORTER 

Molly Dayton sudah menjadi reporter surat kabar Gazette selama lebih dari 

sepuluh tahun. Secara tidak sengaja, dia mengetahui bahwa salah satu calon wakil 

gubernur untuk negara bagiannya, Grover Thompson, dua puluh tahun sebelumnya 

pernah ditangkap karena mencuri di sebuah toko. Dia mengetahui bahwa calon wakil 

gubernur  Thompson memiliki masa lalu yang suram dan sering melakukan tindakan 

yang sangat tidak semestinya yang kemudian pada akhirnya dia sesali. Aksinya 

mencuri di toko  merupakan pelanggaran ringan dan telah diminta untuk ganti rugi 

oleh pusat perbelanjaan tersebut. Sejak saat itu, Thompson tidak hanya insyaf, namun 

juga membuat hal-hal luar biasa dalam membantu orang banyak dan dalam 

memimpin proyek masyarakat yang bermanfaat. Sekarang, reporter Dayton 

menganggap Thompson sebagai kandidat terbaik dan kemungkinan akan memperoleh 

jabatan kepemimpinan penting di negara bagian. Dia bertanya-tanya apakah 

sebaiknya dia menuliskan cerita tentang masa lalu Thompson atau tidak, karena 

dalam persaingan ketat menjelang pemilihan yang akan datang, dia takut cerita 

semacam itu akan menghancurkan kesempatan Thompson untuk menang.   

Menurut anda, apakah anda setuju dengan melaporkan kisah tersebut?  

  Seharusnya melaporkan kisah tersebut  

  Tidak dapat memutuskan 

  Seharusnya tidak melaporkan kisah tersebut  

 

 



 

 
 

12 pertanyaan di bawah ini akan membantu anda dalam menjelaskan opsi 

anda di atas. Anda cukup membaca lalu memberikan pendapat mengenai 

pentingnya pertanyaan tersebut dalam membantu anda membuat sebuah 

keputusan.  

Urutkan 12 hal berikut ini sesuai dengan tingkat kepentingannya (1-5)  

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Bukankah masyarakat umum memiliki hak untuk 

mengetahui seluruh fakta tentang seluruh kandidat 

pejabat? 

     

2 Apakah dengan menerbitkan kisah tersebut akan 

menaikkan reputasi Dayton tentang penulisan 

investigatif? 

     

3 Jika Dayton tidak menerbitkan kisah tersebut, 

bukankah reporter lain akan mendapatkan kisah 

tersebut juga dan mengakui atas penulisan investigatif 

yang dilakukannya? 

     

4 Karena pemungutan suara merupakan lelucon, apakah 

yang dilakukan reporter Dayton akan membuat 

perbedaan? 

     

5 Apakah Thompson telah menunjukkan bahwa dalam 

20 tahun ini, dia menjadi pribadi yang lebih baik 

daripada masa lalunya ketika dia menjadi seorang 

pencuri toko? 

     

6 Apa yang terbaik dalam melayani masyarakat?      

7 Jika kisah masa lalu Thompson benar, bagaimana bisa 

salah jika melaporkan hal tersebut? 

     

8 Bagaimana bisa reporter Dayton sekejam itu dan tidak 

mempunyai hati dengan menuliskan kisah yang 

merugikan tentang Thompson? 

     

9 Apakah hak (hukum) “habeus corpus” berlaku dalam 

kasus ini? 

     



 

 
 

10 Akankah proses pemilihan akan menjadi lebih adil 

dengan atau tanpa melaporkan kisah tersebut? 

     

11 Apakah reporter Dayton sebaiknya memperlakukan 

semua kandidat pejabat dengan cara yang sama 

dengan menuliskan segala yang dia ketahui dari para 

kandidat, entah berita baik atau buruk?  

     

12 Bukankah tugas reporter melaporkan semua berita 

apapun situasinya? 

     

 

Dari 12 pertanyaan di atas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut anda 

merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

memberikan pendapat pada cerita dua. Urutkan rangking satu sampai dengan empat 

menurut urutan pentingnya pertanyaan tersebut untuk memberikan pendapat anda. 

 

Urutkan sesuai ranking, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

URUTAN PENTINGNYA PERTANYAAN NO 

Pertanyaan yang paling penting 

 

 

Pertanyaan yang paling penting kedua 

 

 

Pertanyaan yang paling penting ketiga 

 

 

Pertanyaan yang paling penting keempat 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cerita 3  

KANKER 

Ibu Bennett berusia 62 tahun, dan mengidap kanker usus besar stadium akhir. 

Dia sangat kesakitan dan meminta dokter memberikan obat pembunuh rasa sakit lebih 

banyak. Dokter telah memberinya dosis aman maksimum dan enggan meningkatkan 

dosis lagi karena mungkin akan mempercepat kematian Ibu Bennett. Dalam kondisi 

medis yang jelas dan rasional, Ibu Bennett menyadari hal tersebut, namun dia ingin 

mengakhiri penderitaannya meski itu artinya juga mengakhiri hidupnya. Apakah 

dokter tersebut sebaiknya meningkatkan dosis obat? 

Menurut anda, apakah anda setuju dengan tindakan menambah dosis obatnya? 

Seharusnya dosis obat Ibu Bennets ditambah agar membuatnya meninggal 

dunia 

  Tidak dapat memutuskan 

  Seharusnya dosis obatnya tidak ditambah  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 pertanyaan di bawah ini akan membantu anda dalam menjelaskan opsi 

anda di atas. Anda cukup membaca lalu memberikan pendapat mengenai 

pentingnya pertanyaan tersebut dalam membantu anda membuat sebuah 

keputusan.  

Urutkan 12 hal berikut ini sesuai dengan tingkat kepentingannya (1-5) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Bukankah dokter memiliki kewajiban hukum yang 

sama seperti semua orang lain jika memberi obat 

dengan dosis berlebihan akan sama saja dengan 

membunuhnya? 

     

2 Bukankah masyarakat akan lebih baik tanpa 

berbagai hukum tentang apa yang bisa dan tidak 

bisa dilakukan oleh dokter? 

     

3 Jika Ibu Bennet meninggal, akankah dokter 

tersebut secara hukum bertanggungjawab atas 

malpraktik? 

     

4 Apakah keluarga Ibu Bennett setuju bahwa beliau 

sebaiknya memperoleh obat pembunuh rasa sakit 

lebih banyak? 

     

5 Apakah obat pembunuh rasa sakit merupakan obat 

heliotropika aktif? 

     

6 Apakah negara memiliki hak untuk memaksa 

kelangsungan hidup pada mereka yang tidak ingin 

hidup? 

     

7 Apakah membantu mengakhiri hidup orang lain 

selamanya merupakan tindakan kerja sama yang 

bertanggungjawab? 

     

8 Akankah dokter terlihat lebih bersimpati pada Ibu 

Bennett dengan memberinya obat yang diminta? 

     

9 Akankah dokter tersebut merasa bersalah jika 

memberikan Ibu Bennett begitu banyak obat 

     



 

 
 

sehingga dia meninggal? 

10 Apakah hanya Tuhan saja yang seharusnya 

menentukan kapan hidup seseorang akan 

berakhir? 

     

11 Bukankah masyarakat seharusnya melindungi 

setiap orang dari dibunuh? 

     

12 Dimanakah seharusnya masyarakat menarik garis 

(membuat batasan) antara melindungi hidup dan 

mengizinkan seseorang mati jika orang tersebut 

menghendakinya? 

     

 

Dari 12 pertanyaan di atas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut anda 

merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

memberikan pendapat pada cerita tiga. Urutkan rangking satu sampai dengan empat 

menurut urutan pentingnya pertanyaan tersebut untuk memberikan pendapat anda. 

 

Urutkan sesuai ranking, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

URUTAN PENTINGNYA PERTANYAAN NO 

Pertanyaan yang paling penting 

 

 

Pertanyaan yang paling penting kedua 

 

 

Pertanyaan yang paling penting ketiga 

 

 

Pertanyaan yang paling penting keempat 

 

 

 



 

 
 

Cerita 4 

DEMONSTRASI 

Ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu negara Amerika Selatan 

mendesak Presiden Amerika Serikat mengirim tentara untuk menjaga ketertiban 

daerah tersebut. Mahasiswa di berbagai kampus di AS memprotes Amerika Serikat 

menggunakan kekuatan militer untuk keuntungan ekonomi. Terdapat kecurigaan 

bahwa ada perusahaan minyak besar multinasional menekan Presiden untuk menjaga 

persediaan minyak murah meski artinya mengorbankan banyak nyawa. Mahasiswa di 

salah satu kampus turun ke jalan, demonstrasi, menghambat lalu lintas dan 

menghentikan kegiatan umum di kota. Rektor universitas tersebut meminta agar 

mahasiswanya menghentikan demonstrasi ilegal tersebut. Kemudian mahasiswa 

mengambil alih gedung administrasi kampus, dan benar-benar melumpuhkan 

kampus. Apakah mahasiswa benar melakukan demonstrasi dengan cara demikian?  

Menurut anda, apakah anda setuju terhadap aksi demonstrasi seperti ini? 

Seharusnya melanjutkan demonstrasi dengan cara tersebut  

Tidak dapat memutuskan 

Seharusnya tidak melanjutkan demonstrasi dengan cara tersebut 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 pertanyaan di bawah ini akan membantu anda dalam menjelaskan opsi 

anda di atas. Anda cukup membaca lalu memberikan pendapat mengenai 

pentingnya pertanyaan tersebut dalam membantu anda membuat sebuah 

keputusan.  

Urutkan 12 hal berikut ini sesuai dengan tingkat kepentingannya (1-5) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Apakah para mahasiswa berhak untuk mengambil 

alih properti yang bukan milik mereka?  

     

2 Apakah para mahasiswa menyadari bahwa mereka 

mungkin akan ditahan dan didenda, dan bahkan 

dikeluarkan dari sekolah? 

     

3 Apakah para mahasiswa serius akan akibat yang 

ditimbulkan atau apakah mereka melakukannya 

hanya untuk bersenang-senang? 

     

4 Jika rektor universitas bersikap lunak kepada para 

mahasiswa saat itu, apakah akan mengakibatkan 

lebih banyak kekacauan? 

     

5 Akankah masyarakat menyalahkan seluruh 

mahasiswa atas tindakan beberapa mahasiswa 

pelaku demonstrasi? 

     

6 Apakah pihak berwenang disalahkan dengan 

menyerah pada keserakahan perusahaan minyak 

multinasional? 

     

7 Mengapa beberapa orang seperti presiden dan 

pemimpin bisnis seharusnya memiliki 

kewenangan lebih daripada rakyat ?  

     

8 Apakah demonstrasi mahasiswa membawa lebih 

banyak atau lebih sedikit kebaikan bagi 

masyarakat dalam jangka panjang? 

     

9 Dapatkah para mahasiswa menjustifikasi 

ketidakpatuhan mereka? 

     



 

 
 

10 Bukankah seharusnya pihak yang berwenang 

dihormati para mahasiswa? 

     

11 Apakah mengambil alih gedung konsisten dengan 

prinsip keadilan? 

     

12 Bukankah sudah kewajiban setiap orang untuk 

mematuhi hukum, meskipun suka atau tidak? 

     

 

Dari 12 pertanyaan di atas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut anda 

merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

memberikan pendapat pada cerita empat. Urutkan rangking satu sampai dengan 

empat menurut urutan pentingnya pertanyaan tersebut untuk memberikan pendapat 

anda. 

 

Urutkan sesuai ranking, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

URUTAN PENTINGNYA PERTANYAAN NO 

Pertanyaan yang paling penting 

 

 

Pertanyaan yang paling penting kedua 

 

 

Pertanyaan yang paling penting ketiga 

 

 

Pertanyaan yang paling penting keempat 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

sr

17 50.0 50.0 50.0

17 50.0 50.0 100.0

34 100.0 100.0

slack inducing

truth induc ing

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

progdi

5 14.7 14.7 14.7

29 85.3 85.3 100.0

34 100.0 100.0

Non akuntansi

Akuntansi

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Descriptive Statistics

34 .53 1.15 .9176 .14493

34 19 204 103.29 37.543

34 17 35 21.56 2.904

34

pscore

slack

umur

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

jeniskelamin

15 44.1 44.1 44.1

19 55.9 55.9 100.0

34 100.0 100.0

laki-laki

perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent

Lampiran 2: Hasil Pengolahan Data 

1) Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Group Statistics

15 100.40 34.608 8.936

19 105.58 40.497 9.291

jeniskelamin

laki-laki

perempuan

slack

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

.552 .463 -.394 32 .696 -5.179 13.136 -31.937 21.579

-.402 31.761 .691 -5.179 12.890 -31.444 21.086

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

slack

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

Group Statistics

29 104.76 35.618 6.614

5 94.80 51.402 22.988

progdi

Akuntansi

Non akuntansi

slack

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

3) Hasil Uji Beda  

Hasil Uji Beda Slack menurut Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Beda Slack menurut Progdi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Independent Samples Test

1.910 .177 .542 32 .592 9.959 18.377 -27.475 47.392

.416 4.685 .696 9.959 23.920 -52.795 72.712

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

slack

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

ANOVA

slack

5590.000 8 698.750 .427 .894

40923.059 25 1636.922

46513.059 33

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Group Statistics

15 .8767 .15825 .04086

19 .9500 .12856 .02949

jeniskelamin

laki-laki

perempuan

pscore

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji beda Slack menurut Umur 

 

 

 

 

 

Hasil Uji beda P-score menurut  Jenis Kelamin 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

Independent Samples Test

.413 .525 -1.492 32 .146 -.07333 .04915 -.17346 .02679

-1.455 26.743 .157 -.07333 .05039 -.17678 .03011

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

pscore

F Sig.

Lev ene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif f erence

t-test f or Equality  of  Means

Group Statistics

29 .9276 .14946 .02775

5 .8600 .10983 .04912

progdi

Akuntansi

Non akuntansi

pscore

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

.434 .515 .962 32 .343 .06759 .07026 -.07553 .21070

1.198 6.862 .271 .06759 .05642 -.06636 .20153

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

pscore

F Sig.

Lev ene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Dif f erence

t-test f or Equality  of  Means

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Beda P-score menurut Progdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANOVA

pscore

.199 8 .025 1.263 .306

.494 25 .020

.693 33

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Independent Samples Test

1.427 .241 2.992 32 .005 34.588 11.559 11.043 58.134

2.992 29.448 .006 34.588 11.559 10.962 58.214

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

slack

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

Group Statistics

17 120.59 38.342 9.299

17 86.00 28.309 6.866

sr

slack inducing

truth inducing

slack

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

Hasil Uji Beda P-score menurut Umur 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Beda Slack menurut Skema Reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4) Hasil Pengujian Hipotesis  

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error (STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

mj -> slack -0.269688 -0.251231 0.717545 0.717545 0.375848 

sr -> slack -1.304223 -1.248675 1.293703 1.293703 1.008132 

sr * mj -> 
slack 0.909995 0.8256 1.335895 1.335895 0.681187 

 

 

 




