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BAB II 

LANDASAN TEORITIK 

2.1 Pengertian Perkembangan Iman. 

  Tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI 

no. 20 pasal 3, tahun 2003). Namun pada kenyataannya 

tujuan yang diharapkan dan diinginkan oleh Undang-

Undang tersebut belum sepenuhnya terwujud. Proses 

pendidikan ternyata belum berhasil membangun 

manusia Indonesia yang berkarakter positif. Bahkan, 

pendidikan telah gagal membangun karakter, 

menggambarkan kualitas moral dan iman menjadi 

menurun (Saidah, 2011). 

Yang menjadi dasar tujuan dari pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik 

yang beriman dan beraklak mulia. Pendidikan tentang 

iman menjadi dasar bagi seluruh proses pendidikan 

berikutnya. Menurut Fowler (1976), pengertian awal   
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tentang iman adalah kompleks karena multidimensional. 

Iman itu meliputi kenyataan bahwa pribadi menemukan 

arti atau ditemukan oleh arti. Iman hendaklah 

dipandang sebagai tindakan asli eksistensial individu 

sebagai upaya mencari arti dan makna. Menurut Fowler 

(dalam Cremers, 1995), Tahap perkembangan iman 

adalah bukan hanya pemberian arti tetapi merupakan 

proses dinamis pemberian arti itu sendiri. Proses itu 

terwujud dalam urutan sejumlah tahap perkembangan 

iman. 

 

2.2 Tahap Perkembangan Iman 

 Fowler (dalam Cremers, 1995) bersama staf 

penelitinya mengadakan wawancara semi-klinis yang 

panjang kepada lebih dari 500 orang reponden. Usia 

bervariasi, mulai dari umur 4 tahun sampai 88 tahun. 

Analisis atas semua hasil wawancara itu 

memungkinkannnya untuk menyusun sebuah teori baru 

yaitu teori tahap perkembangan iman (Faith 

Development Theory). Teori tahap perkembangan iman 

adalah usaha psikologis ilmiah untuk menguraikan dan 

menganalisis seluruh dinamika proses perkembagan 

tahap-tahap iman secara empiris dan teoritik. 

Tahap 0: Kepercayaan Elementer Awal  (Primal 

Faith)    

Tahap ini timbul sebagai tahap atau pratahap (pre 

stage), yaitu bayi 0 sampai 2 atau 3 tahun. Tahap ini 
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ditandai oleh cita rasa yang bersifat praverbal terhadap 

kondisi-kondisi eksistensi, yaitu rasa percaya dan setia 

yang elementer kepada semua orang dan lingkungan 

yang mengasuh sang bayi. Serta pada gambaran tentang 

kekuasaan akhir yang dapat dipercaya, untuk mengatasi 

rasa takut yang timbul dalam diri anak kecil,  sebagai 

akibat dari ancaman peniadaan hidup dan pemisahan 

dirinya dari para pengasuhnya. Kepercayaan elementer 

adalah suatu rasa yang menyusun gambaran atau 

pragambar. Semula Fowler (dalam Cremmer, 1995) 

menamakan tahap ini  sebagai kepercayaan yang belum 

terdeferensiasi baru kemudian sebagai Primal faith, hal 

ini disebabkan oleh masih bersatunya rasa kepercayaan, 

keberanian, harapan, dan kasih sayang dan tak terbeda-

bedakan. 

Tahap 1: Kepercayaan Intuitif-Proyektif  

Tahap perkembagan pertama  usia 2 sampai 6 

tahun. Proses berpikir anak masih berjalan lamban. 

Anak asyik meniru orang dewasa yang penting 

baginya  sebagai sumber autoritas mutlak.  

 Intuitif  (intuisi) adalah istilah untuk kemampuan 

memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional 

dan intelektualitas. Disebut “intuitif-proyektif” karena 

dunia pengalaman anak disusun berdasarkan kesan-

kesan indrawi-emosional yang kuat, sehingga persepsi 

dan   perasaan   menimbulkan   gambaran   intuitif   dan  



14 
 

konkret yang mendalam dan bertahap. Daya imajinasi 

dan dunia gambaran itu dirangsang oleh cerita, gerak, 

isyarat, ucapan, simbol-simbol dan kata-kata 

Tahap 2:  Kepercayaan Mistis-Harafiah  

Anak usia 7-12 tahun. Berbagai pola baru 

ditemukan pada pola pengertian kepercayaan mistis-

harafiah. Anak mulai berpikir secara “logis” dan 

mengatur dunia dengan kategori-kategori baru, seperti 

kausalitas, ruang, dan waktu. Ia akan berusaha untuk 

menyelidiki segala hal dan seluruh kenyataan. Yang 

mistis meliputi seluruh dimensi naratif (termasuk cerita, 

simbol, dan mitos). Yang mengandung khazanah arti 

dan nilai yang kaya dari tradisi budaya dan religious 

sebagaimana disajikan kepada anak oleh lingkungan 

sosial dan kelompok miliknya. Tahap ini diberi ciri 

harafiah alasannya adalah pada tahap ini anak sebagian 

besar mengunakan  simbol dan konsep secara konkret 

dan menurut arti harafiahnya. 

Tahap 3: Kepercayaan Sintetis-Konvensional   

Pada usia 12 atau 13  tahun terjadi perombakan 

pada awal remaja sampai sekitar 20 tahun. Muncullah 

berbagai macam kemampuan kognitif yang mendorong 

anak untuk kembali meninjau pandangannya. Gaya 

kognitif memungkinkan terjadinya suatu cara interaksi 

baru. Akibatnya, ego harus berhadapan dengan aneka 

ragam bayangan diri yang kadang-kadang sangat 

bertentangan satu sama lain. Hal ini yang 
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membingungkan remaja dan menimbulkan pertanyaan 

dalam hati individu tentang siapakah dirinya.  

Pertanyaan mengenai jati diri mulai menghantui 

pikiran sehingga perlu mengintegrasikan berbagai 

macam bayangan diri serta menjadikannya satu 

kesatuan diri atau indentitas diri yang dapat berfungsi 

dengan baik. Oleh karena itu Fowler (dalam Cremers, 

1995) menyebut dengan istilah sinstesis, yang artinya 

bahwa keanekaragaman isi dan keyakinan itu belum 

disatupadukan sehingga dapat membentuk satu 

kesatuan yang menyeluruh. Pola kepercayaan ini juga 

disebut konvensional, sebab secara kognitif, afektif, dan 

sosial penting bagi individu untuk menyesuaikan diri 

dengan orang lain yang penting baginya dan mayoritas 

orang.  

Krisis identitas menjadi krisis yang paling utama 

pada tahap kepercayaan sintesis-konvensional. Tugas 

besar dalam tahap ini adalah menciptakan suatu 

sintesis dengan mempersatukan sekian banyak fragmen 

diri sampai akhirnya diperoleh suatu identitas 

psikososial dan pola peran pribadi yang cukup mantap.  

Tahap 4: Kepercayaan Individuatif-Reflektif  

 Tahap ini muncul pada usia 20 tahun ke atas. 

Individu mengalami perubahan yang mendalam dan 

menyeluruh dalam hidupnya. Ada tiga hal yang terjadi 

dalam tahap ini antara lain: Munculnya kesadaran 

tentang indentitas diri yang khas dan otonomi tersendiri, 
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individu akan semakin dapat melihat perbedaan dari 

pribadi lain; Dengan daya operasional formal dan sikap 

refleksi yang tinggi  ia mulai mempertanyakan nilai atau 

pandangan hidupnya; Individu sendirilah yang 

mempunyai tugas untuk mengambil keputusan dan 

menyingkirkan kepercayaan lain. Pada masa ini individu 

akan cepat tanggap dan kristis terhadap pemimpin yang 

ideologis dan kharismatik. 

Disebut individuatif-reflektif karena individu 

mengembangkan kepercayaannya sebagai hasil refleksi 

kritis semata-mata. Ketika seluruh keyakinan religious 

yang tidak diucapkan itu diungkapkan secara eksplisit 

dan di kaji secara kritis, menemukan banyak unsur dari 

keyakinan, nilai, ajaran, dan mitos serta cerita 

konvensional dari tradisi agama yang tidak dapat 

diterima dengan akal budi. Akibatnya, dalam pengujian 

kritis terhadap keyakinan tradisional yang biasa 

diangkat dari agama lain, bukan dari agama atau 

gerejanya sendiri.  

Tahap 5: Kepercayaan  Eksistensial  Konjungtif  

Fowler (dalam Cremers, 1995), memilih istilah 

kepercayaan konjungtif yang berarti menghubungkan, 

mengikat satu dengan yang lain. Istilah konjungtif 

mengarah pada segala hal yang bersifat pertentangan 

yang pada tahap sebelumnya dirasakan terpisah satu 

sama lain dan tidak mungkin diperdamaikan, kini 
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dipersatukan dalam satu kesatuan utuh yang lebih 

tinggi, bersifat dinamik, dan terbuka terus.  

Kepercayaan meningkatkan kepekaan dan sikap 

terbuka terhadap kompleksitas kebenaran dan 

kedalaman realitas Allah serta mencerminkan sikap 

tanggung jawab terhadap kemajemukan agama. 

Pengalaman religius tentang Allah diekspresikan pula 

dalam semua agama lain yang merupakan sistem 

simbolisasi khas.  

Pada tahap kepercayaan konjungtif, iman dalam 

tahap ini secara pribadi dan kritis dirasakan sebagai 

kekuatan eksistenisal yang paling besar dan penting, 

jauh melampaui segala daya manusia yang terbatas. 

Namun, seluruh kehendak, upaya, pikiran, perasaan, 

dan motivasi pribadi konjungtif diwarnai oleh 

ketidakcocokan dan pertentangan nyata yang tidak 

dapat diatasinya pada tahap ini, sehingga membawa 

“diri yang masih terbagi” menuju tahap keenam, yaitu 

kepercayaan eksistensial yang mengacu pada 

universalitas 

 Tahap 6:  Kepercayaan Yang mengacu pada   

Universalitas. 

Kepercayaan ini sebenarnya jarang terjadi, dan jika 

terjadi umumnya terjadi sesudah usia 30 tahun. Tahap 

ini biasanya muncul pada tokoh-tokoh besar di sejarah 

agama. Pribadi mengosongkan diri, tetapi sekaligus 

mengalami diri sebagai mahluk yang berakar dalam 
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Allah, dan inilah yang menjadi pusat perspektif bagi 

individu. 

Ciri khas dari tahap ini antara lain: 1) Para 

universalizer dipandang sebagai contoh yang sungguh 

berhasil dalam mencapai kepenuhan dan kesempurnaan 

panggilan hidup manusia; 2) Universalizer  memandang 

segala sesuatu, seperti halnya kebenaran, nilai, 

komitmen, diri yang lain, kelompok dan segala ciptaan 

di bawah terang unversalitas; 3) ciri khas ketiga yang 

mencolok pada pribadi yang kepercayaannya bersifat 

universal adalah dampak “subversifnya” yang 

sebenarnya bersifat pembebasan dan penyelamatan atas 

dasar gejala “irelevansi yang relevan”; 4) Para 

universalizer memikul beban tugas menjadi “utusan 

Allah” di tengah-tengah dunia. Memiliki tanggung jawab 

menjadi teladan dan titik acuan pola persekutuan 

antara Allah dan manusia.  

 

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Perkembangan Iman 

Perkembangan iman individu dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut.  

1. Perkembangan Kognitif 

Fowler (dalam Cremers, 1995) menyebut Piaget 

dan Kohlberg sebagai  sumber inspirasi dalam upaya 

memahami bagaimana suatu kepercayaan berkembang 

secara berangsur-angsur menuju kepercayaan yang 
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matang. Suatu tahap merupakan sebuah sistem operasi 

pemikiran dan penilaian yang terintegrasi. Aspek logika 

merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan 

iman individu, yaitu pola khas gaya penalaran dan 

pertimbangan yang dimiliki pribadi pada setiap tahap 

kognitifnya.   

2. Pengalaman Hidup 

     Pengalaman hidup merupakan faktor yang 

mempengaruhi perkembangan iman. Menurut Fowler 

(dalam Cremers, 1995), manusia pada hakikatnya 

memusatkan perhatian pada dinamika, proses, 

pembentukan, perubahan dan kemajuan dalam hidup. 

Di sini tampak bahwa individu menafsirkan seluruh 

peristiwa dan pengalaman yang berlangsung dalam 

segala daya kehidupan yang majemuk dan kompleks. 

Tafsiran tersebut diusahakan atas dasar rasa 

keterikatannya pada pusat-pusat makna, nilai dan 

kekuatan yang menopang dan mengangkat bobot 

eksistensialnya, sehingga manusia berusaha untuk 

menjalin hubungan akrab dengan pusat-pusat 

transenden dengan penuh rasa percaya. Pusat-pusat 

tersebut dapat berupa orang lain, tujuan atau adat 

kebiasaan yang wibawanya sungguh-sungguh dapat 

diandalkan. 

3.  Dimensi Relasi  

     Menurut Fowler (dalam Cremers, 1995), 

kepercayaan eksistensial berawal dari relasi. 
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Kepercayaan eksistensial menunjukkan kepercayaan 

pada yang lain, penyerahan diri, harapan, serta rasa 

kebergantungan kepada yang lain. Sisi lain dari 

kepercayaan eksistensial adalah cinta kasih, komitmen 

dan kesetiaan dengan yang lain.  

Dimensi relasi dapat mencakup, relasi dengan 

orang tua di dalam keluarga, melibatkan diri dalam 

lingkungan sosial, relasi dalam lingkungan pendidikan, 

maupun relasi dengan Tuhan. Semakin individu 

memiliki keterbukaan menjalin relasi maka semakin 

banyak pengalaman yang dimiliki, untuk dimengerti, 

dialami bahkan dikritisi. Dengan demikian dimensi 

relasi ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan iman individu. Menurut Fowler (dalam 

Cremers, 1995) kepercayaan eksistensial adalah suatu 

kegiatan mengenal dan berada, dimana individu 

memahami hubungan dengan yang lain.  

4. Lamanya Masa Studi 

  Hasil Penelitian Pascarella (dalam Powell, 2012), 

menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan saat 

mahasiswa menghadiri kuliah. Studi ini menemukan 

bahwa pengalaman mahasiswa di perguruan tinggi  

secara akademik memiliki manfaat dalam 

perkembangan kognitif.  Semakin lama mahasiswa 

menghadiri kuliah di perguruan tinggi maka mahasiswa 

akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan 

serta pengalaman. Tantangan ini memungkinkan 
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mahasiswa mengeksplorasi diri untuk mencari arti dan 

makna, menyebabkan mahasiswa untuk memiliki iman 

yang matang.  

5. Budaya 

Tisdel (dalam Powell, 2012) menegaskan bahwa 

budaya memiliki dampak terhadap perkembangan iman 

mahasiswa di perguruan tinggi. Identitas budaya dapat 

berinteraksi dengan identitas spiritual mahasiswa 

untuk menciptakan pengalaman unik. Pengalaman 

hidup mahasiswa dalam kaitannya dengan identitas 

budaya dan spiritual dapat dieksplorasi untuk 

membantu para mahasiswa dalam proses pencarian 

makna hidup menuju pada tahap perkembangan iman 

yang matang. 

 

2.4 Pengukuran Tahap Perkembangan Iman 

Menurut Streib (2005) Tahap perkembangan iman 

dapat diukur dengan menggunakan skala antara lain: 

1. The Faith Styles Scale (FSS) oleh Barnes, Doyle, 

and Johnson (1989), yang  kemudian digunakan 

dalam penelitian Gillan (2001); James & Samuels, 

(1999). The Faith Styles Scale (FSS) ini  terdiri dari 

9 item dengan menggunakan tahap pekembangan 

iman Fowler.  

2. Development The Stages Of Faith Scale 

dikembangkan oleh Swenson, Fuller, dan Clements 

http://acronyms.thefreedictionary.com/FSS
http://acronyms.thefreedictionary.com/FSS
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(1993) terdiri dari 5 item pernyataan untuk 

mengukur perkembangan iman dalam studi 

empiris tentang perkembangan iman pasien yang 

terkena penyakit kanker. Skala ini kemudian 

digunakan dalam disertasi Canavan(1999). 

3. Faith Develompent Scale dikembangkan oleh Leak 

(1999), skala terdiri dari 16 item pernyataan dalam  

penelitian kuantitatif untuk mengukur perbedaan 

tahap perkembangan iman mahasiswa baru dan 

mahasiswa senior. 

 Tahap perkembangan iman  juga dapat diukur 

dengan interview seperti The Faith Development 

Interview (FDI), dikembangkan Fowler (1981). FDI 

adalah Wawancara semi-klinis  yang difokuskan pada 

pengalaman hidup yang dikaitkan secara signifikan 

dengan arti dan makna hidup  

Tahap perkembangan iman juga dapat diukur 

dengan menggunakan inventory seperti Faith 

Development Inventory. Inventory ini  dikembangkan oleh 

Green dan Hoffman (1989). Faith Development Inventory 

terdiri dari 105 pertanyaan dengan menggunakan tahap 

perkembangan iman Fowler (1976). 

 

2.5 Kajian Yang Relevan tantang Tahap 

Perkembangan Iman  

Leak (1999) melakukan penelitian perbedaan tahap 

perkembangan iman mahasiswa baru dan mahasiswa 
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senior, menemukan ada perbedaan yang signifikan 

tahap perkembangan iman antara mahasiswa baru dan 

mahasiswa senior. Pada tahun 2003 Leak kembali 

melakukan duapenelitian untuk mengevaluasi lebih 

lanjut validitas Faith Developmnt Scale untuk mengukur 

perbedaan tahap perkembangan iman mahasiswa baru 

dan mahasiswa senior, menemukan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan tahap perkembangan iman 

antara mahasiswa baru dan mahasiswa senior. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiwa baru berada 

pada tahap 3 dan mahasiwa senior berada pada tahap 4.  

Holcomb (2004), dalam studi cross-sectional 

melakukan penelitian kepada 166 orang mahasiswa, 

diantaranya 110 orang  mahasiswa baru, 56 orang 

mahasiswa senior, menemukan ada perbedaan  tahap 

perkembangan iman antara mahasiswa baru dan 

mahasisa senior. Hasil penelitian Holcomb (2004) 

menunjukkan mahasiwa baru berada pada tahap 2 dan 

mahasiswa senior berada pada tahap 3. 

 

2.6 Pengertian Perkembangan Moral 

  Tujuan dari institusi pendidikan adalah untuk 

menanamkan moral bagi peserta didik, karena 

pendidikan moral adalah kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Adanya perubahan dan perkembangan moral 

merupakan peluang terbentuknya pertimbangan moral 
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yang matang. Dengan pertimbangan moral yang matang, 

tentu individu akan mencapai kematangan moral. 

Teori L. Kohlberg (dalam Cremers, 1995) adalah 

tentang tahap perkembangan moral yang mengacu pada 

kemampuan penalaran moral. Kemampuan penalaran 

moral merupakan kemampuan seseorang untuk 

memakai cara tertentu untuk dapat menerangkan 

pilihannya, mengapa melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan suatu. Penalaran moral seseorang 

menunjukkan tingkat perkembangan moralnya (Crain, 

2007). 

Perkembangan moral menurut Kohlberg (dalam, 

Cremers, 1995), terinspirasi teori perkembangan moral 

Piaget dengan menggunakan perkembangan kognitif. 

Kohlberg (1958) mengembangkan teori tentang teori 

perkembangan moral dan mendalami struktur proses 

berpikir yang terlihat dalam penalaran moral.  Kohlberg 

(1958) menekankan bahwa perkembangan moral 

didasarkan pada penalaran moral dan berkembang 

secara bertahap. 

 

2.7. Tahap Perkembagan Moral  

Teori perkembangan moral Kohlberg (dalam 

Cremers, 1995) mempunyai 3 level dan 6 tahap karena 

masing masing level terdapat 2 tahap sebagai berikut: 
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1. Level Pra-konvensional.  

 Pada level ini individu sangat tanggap terhadap 

aturan-aturan kebudayaan dan penilaian baik buruk, 

tetapi baik  buruk ini ditafsirkan sebagai akibat fisik 

dari tindakannya (hukuman fisik, penghargaan, tukar 

menukar kebaikan). Kecenderungan utamanya dalam 

interaksi dengan orang lain adalah menghindari 

hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan 

(hedonistis). Level ini dibagi 2 tahap:  

 Tahap 1.Orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada 

tahap ini, baik buruknya suatu tindakan ditentukan 

oleh akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti atau 

nilai manusiawi tidak diperhatikan. Menghindari 

hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa 

mempersoalkannya.  

Tahap 2. Individualisme  dan tujuan. Pada tahap ini 

tindakan individu selalu diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga 

kebutuhan orang lain. Unsur-unsur keterbukaan, 

kesalingan dan tukar menukar merupakan prinsip 

tindakannya dan hal-hal itu ditafsirkan dengan cara 

fisik dan pragmatis. 

2. Level Konvensional  

 Pada level ini individu hanya memenuhi harapan 

keluarga, kelompok atau bangsa dan dipandang sebagai 

hal   yang   bernilai   dalam  dirinya   sendiri.  Maka  itu, 
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 kecenderungan orang pada tahap ini menyesuaikan diri 

dengan aturan-aturan dalam masyarakat. Level ini 

terdiri dari 2 tahap : 

Tahap 3. Norma-norma interpersonal. Pada tahap ini 

individu berpandangan bahwa perilaku yang baik adalah 

perilaku yang menyenangkan atau menolong orang lain 

serta diakui oleh orang lain. Individu cenderung 

bertindak menurut harapan-harapan lingkungan 

sosialnya. Tujuan utamanya, demi hubungan sosial 

yang memuaskan.  

Tahap 4. Orientasi hukum dan ketertiban. Pada 

tahap ini tindakan seseorang berorientasi pada otoritas, 

peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban sosial. 

Perilaku yang baik adalah memenuhi kawajiban, 

mematuhi hukum, menghormati otoritas, dan menjaga 

tertib sosial merupakan tindakan moral yang baik pada 

dirinya. 

3. Level Post-konvensional  

Pada level ini, terdapat usaha yang jelas untuk 

merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki 

keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas 

kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-

prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu 

sendiri dengan kelompok tersebut. Level ini terbagi atas 

2 tahap : 

Tahap 5. Orientasi kontrak sosial legalistis. 

Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung 
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ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan 

kesepakatan umum. Dengan demikian individu 

menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-

pendapat pribadi. Terlepas dari apa yang telah 

disepakati secara konstitusional dan demokratis, maka 

hak adalah soal “nilai” dan “pendapat”pribadi. Hasilnya 

adalah penekanan pada sudut pandang legal, tetapi 

dengan penekanan pada kemungkinan untuk mengubah 

hukum berdasarkan pertimbangan rasional mengenai 

manfaat sosial (bukan membekukan hukum itu sesuai 

dengan tata tertib, tahap 4).   

 Tahap 6. Orientasi etika universal. Pada tahap ini 

individu mengembangkan suatu standar moral yang 

mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, 

konsistensi logis. Pada hakikatnya inilah prinsip-prinsip 

universal keadilan dan persamaan hak asasi manusia 

serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi 

individual. 

 

2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Perkembangan Moral 

 Perkembangan iman seseorang sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain : 

1. Lamanya Masa Studi 

       Pengalaman kuliah dapat memiliki dampak yang 

signifikan terhadap penalaran moral individu (McNeel, 

1994). Penelitian Rest (dalam Susilo, 1992) 
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menunjukkan bahwa lamanya masa studi seseorang 

mempengaruhi penalaran moralnya. Pada masa “Adult-

hood” masih terjadi peningkatan tahap penalaran moral, 

sedangkan pada masa “adult” yang sudah tidak sekolah 

lagi, keadaanya relatif menetap. Kesimpulan dari 

penelitian bahwa mahasiswa pada tingkat akhir 

memiliki penalaran moral yang matang. Selama studi 

tertentu, individu dimungkinkan untuk mencapai tahap 

perkembangan kognitif operasional yang memungkinkan 

individu melakukan penalaran moral pada level 

konvesional atau post-konvensional. 

2. Budaya 

   Menurut White (dalam Budiningsih, 2004) 

Kebudayaan akan mempengaruhi cepat lambatnya 

pencapaian tahap-tahap perkembangan moral dan juga 

mempengaruhi batas tahap perkembangan yang dicapai. 

Martini (dalam Budhiningsih, 2004) mengemukakan 

bahwa individu yang mempunyai latar budaya tertentu 

dapat berbeda perkembangan moralnya dengan individu 

yang berasal dari kebudayaan lain.  

 Hasil penelitian White (dalam Budiningsih, 2004) 

sejalan dengan hasil penelitian Sachdeva (2011) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan moral seseorang adalah 

faktor budaya. 
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3. Faktor Lingkungan Sosial.  

Kohlberg (dalam Cremers, 1995), menyatakan bahwa 

proses perkembangan pertimbangan moral dihasilkan 

oleh proses interaksi individu dengan lingkungan 

sosialnya. Perkembangan moral merupakan suatu hasil 

kemampuan yang berkembang untuk memenuhi 

kenyataan sosial atau untuk menyusun dan 

mengintegrasikan pengalaman sosial Kohlberg (dalam 

Budhiningsih, 2004). Pengalaman sosial itu berupa 

kesempatan untuk mengambil peran dan berjumpa 

dengan sudut pandang orang lain serta berpartisipasi 

dalam kelompok sosial. 

 Kohlberg (dalam Susilo,1992), menekankan bahwa 

berpartisipasi dalam berbagai kelompok sosial, menjadi 

pemimpin maupun anggota dalam kelompok akan 

banyak memberikan situasi konflik, di mana individu 

perlu menguji pandangan, tujuan dan tindakan dengan 

orang lain. 

4. Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Kohlberg (dalam Susilo, 1992) peran 

pengasuhan orang tua dalam perkembangan penalaran 

moral adalah dalam hal menstimulasi perkembangan 

kognisi dan kemampuan alih peran. Orang tua 

membantu anak untuk menumbuhkan pola berpikir 

yang baik dan perilaku moral yang baik melalui disiplin 

diri, hormat, santun, dan membantu orang lain. Orang 

tua juga memiliki perilaku yang baik sebagai teladan 
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bagi anak. Dengan demikian pola asuh orang tua 

menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman 

moral kepada anak sebagai bekal utama sebelum anak 

terjun ke masyarakat melalui sekolah dan media 

interaksi sosial lainnya. 

5.  Perkembangan Kognitif 

  Salah satu wujud dari kognisi adalah inteligensi. 

Inteligensi adalah kecakapan individu untuk bertindak 

secara terarah, berpikir secara baik dan bergaul 

dengan lingkungannya secara efisien. Ada hubungan 

antara inteligensi dengan moral misalnya untuk 

melihat perbedaan mengenai baik buruk, benar  salah 

dan dapat mengerti akibat apa yang akan terjadi 

setelah melakukan suatu tindakan semakin 

berkembang, kapasitas intelektual dibutuhkan.   

 Menurut Piaget (dalam Susilo,1992) kapasitas 

kemampuan intelektual individu pada usia 12 tahun 

ke atas telah mencapai tingkat operasional formal. 

Kapasitas intelektual ini memungkinkn individu 

memiliki kemampuan penalaran moral tingkat 

konvensional dan post konvensional dalam teori 

Kohlberg. 

 

2.9 Pengukuran Tahap Perkembangan Moral 

Menurut Kohlberg (dalam Cremers, 1995), tahap 

perkembangan moral dapat diukur dengan 

menggunakan interview, yaitu Moral Judgement 
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Interview yaitu wawancara terstruktur terdiri 21 

pertanyaan tentang alasan klien berkaitan dengan 3 

dilemma moral. 

Menurut Rest (dalam Weber, 1994), tahap 

perkembangan moral dapat diukur dengan 

menggunakan  test dan Inventory,  yaitu Defining Issues 

Test  merupakan test  tertulis yang mempresentasikan 

dilema-dilema untuk dijawab menurut preferensi klien. 

The Ethical Reasoning Inventory, merupakan inventory 

tertulis yang berisi 6 pertanyaan dari perkembangan 

moral Kolhberg (1958).  

Tahap perkembangan moral dapat diukur dengan 

menggunaka skala, yaitu Moral Development Scale 

(Skisland, 2011). Moral Development Scale For 

Professional  merupakan skala yang terdiri dari 12 item 

pernyataan, dikembangkan untuk mengukur tahap 

perkembangan moral mahasiswa.  

 

2.10 Kajian Yang Relevan Tentang Tahap 

Perkembangan Moral  

Hasil penelitian Wisesa (2009) menemukan bahwa 

tahap perkembangan moral mahasiswa pada umumnya 

berada pada level 1 prakonvensional tahap 2 

individualisme dan tujuan.  Hasil penelitian Kiser (2009) 

menemukan perkembangan moral mahasiswa pada 

umumnya berada pada level 2 konvensional tahap 3 

norma-norma interpersonal.  
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Gultekin (2011), melakukan penelitian di 

Universitas Hacettepe yaitu kepada mahasiswa baru 

tahun pertama dan mahasiswa senior tahun ke empat, 

menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

tahap perkembangan moral antara mahasiswa baru dan 

mahasiswa senior.  

Hasil penelitian Larsen (2008) di Christian Liberal 

Arts College, kepada 600 mahasiswa, dalam studi cross-

sectional untuk mengukur penalaran moral mahasiswa 

baru sampai mahasiswa senior, menemukan bahwa 

tidak terdapat perbedaan tahap perkembangan moral 

antara mahasiswa baru dan mahasiswa senior dengan 

indeks rata-rata berada pada level post-konvensional. 

Nilai t tahap penalaran moral adalah 0,375, dengan 

derajat signifikansi 0,708>0,05.  

Menurut Sachdeva (2011), faktor yang 

mempengaruhi perkembangan moral seseorang adalah 

faktor budaya. Penelitian Sachdeva (2011) sejalan 

dengan penelitian Lin and Ho (2009) yang menemukan 

ada perbedaan yang signifikan perkembangan moral 

responden yang berlatang belakang budaya China 

dengan responden yang berlatang belakang budaya 

Taiwan dengan nilai independent-tes (t = 4,35, p <0,01 

untuk Taiwan dan t=5.31, p<0,01 untuk China). 

Responden berlatar belakang budaya  China berada 

pada level 2 konvensional  tahap 3 dan 4  sedangkan  
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responden berlatar belakang budaya Taiwan berada 

pada Level 3 post konvensional tahap 5 dan 6.  

 

2.11 Hubungan Perkembangan Iman dan 

Perkembangan Moral 

Ada hubungan yang positif antara perkembangan 

iman dan perkembangan moral. Iman dan moral 

memiliki hubungan yang erat. Moral yang baik akan 

terwujud melalui iman yang berkembang secara baik. 

Iman dan moral merupakan suatu kegiatan penalaran 

individu dan terungkap dalam bentuk ekspresi dan 

perilaku seseorang. 

Hasil penelitian Snarey (dalam Parker, 2006), 

menemukan ada hubungan yang signifikan antara 

perkembangan iman dengan perkembangan moral. Hasil 

penelitian Snarey sejalan dengan hasil penelitian 

Driedger (dalam Parker, 2006) dalam penelitiannya 

menemukan ada hubungan yang signifikan antara 

perkembangan iman dengan perkembangan moral. Rest 

(dalam Parker, 2006) menemukan ada hubungan yang 

signifikan antara tahap perkembangan iman Fowler 

(1981) dan tahap perkembangan moral Kohlberg (1976).  
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2.12 Hipotesis Penelitian 

1. Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembagan iman mahasiswa tama dengan 

mahasiswa wreda fakultas teologi UKSW 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan 

perkembagan iman mahasiswa tama dengan 

mahasiswa wreda fakultas teologi UKSW  

2. Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembagan moral mahasiswa tama 

dengan mahasiswa wreda fakultas teologi 

UKSW 

   H1: Terdapat perbedaan yang signifikan 

perkembagan moral mahasiswa tama 

dengan mahasiswa wreda fakultas teologi 

UKSW. 


