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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden di tinjau dari aspek 

gender, usia, dan daerah asal dapat dilihat pada tabel 

4.1, 4.2  dan 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Gender 

No Jenis 

Kelamin 

Mahasiswa  

Tama prosentase Wreda Prosentase 

 

1 Perempuan  61 67,03% 17 51,52% 

2 Laki-laki 30 32,97% 16 48,48% 

Jumlah  91 100% 33 100% 

Sumber: Rekapitulasi data mahasiswa tama angakatan 2012 
dan mahasiswa wreda angkatan 2008 

Tabel 4.1 menunjukkan responden tama 

sebagian besar adalah mahasiswa berjenis kelamin  

perempuan (67,03%) sedangkan responden wreda 

hampir seimbang prosentasinya antara laki-laki dan 

perempuan. 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia 
 

Mahasiswa  

Tama Prosentase Wreda Prosentase 

 

1 17 tahun 1 1,10% 0 0 

2 18 tahun 41 45,10% 0 0 

3 19 tahun 22 24,10% 0 0 

4 20 tahun 15 16,50% 0 0 

5 21 tahun 9 9,90% 4 12,2% 

6 22 tahun 1 1,10% 18 54,55% 
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7 23 tahun 0 0 6 18,18% 

8 24 tahun 1 1,10% 1 3,03% 

9 25 tahun 0 0 0 0 

10 26 tahun 1 1,10% 3 9,091% 

11 42 tahun 0 0 1 3,03% 

Jumlah  91 100% 33 100% 

Sumber: Rekapitulasi data mahasiswa tama angkatan 2012 
dan mahasiswa  wreda angkatan 2008 

Tabel 4.2 menunjukkan penyebaran usia 

mahasiswa tama sebagian besar berada pada usia 18 

tahun (45,10%). Mahasiswa wreda sebagian besar 

berada pada usia 22 tahun (54,55%), dengan 

perbedaan usia 4 tahun. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal 

Sumber: Rekapitulasi data mahasiswa tama angakatan 2012 
dan mahasiswa  wreda angkatan 2008 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mahasiswa tama berasal dari daerah 

Maluku (26,24%). Sedangkan mahasiswa wreda 

No  Daerah  Mahasiswa 

Tama  Prosenta
se 

Wreda  Prosent
ase 

1 Sumatera 14 15,4 % 6 18,2% 

2 Jawa 12 13,2% 7 21,2% 

3 Bali 4 4,4% 1 3,03% 

4 Kalimantan 0 0 0 0 

5 Sulawesi 11 12,1% 2 6,06% 

6 NTT 20 22% 8 24,2% 

7 NTB 0 0 0 0 

8 Maluku 24 26,4% 8 24,2% 

9 Papua 0 0 1 3,03% 

10 Jakarta 5 5,49% 0 0 

11 Banten 1 1,10% 0 0 

 Jumlah  91 100%  100% 
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sebagian besar responden berasal dari daerah Maluku  

(24,2%) dan NTT (24,2%) 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskriptif Perkembangan Iman 

Untuk mengukur tinggi rendahnya perkembangan 

iman mahasiswa tama dipakai pedoman penilaian menurut 

teori tahap perkembangan iman Fowler  (dalam Parker,  2006 ). 

Hasil pengukuran untuk konsep  tahap perkembangan iman 

mahasiswa fakultas teologi UKSW antara mahasiswa 

tama dan mahasiswa wreda dapat dilihat pada tabel 4.4 

dan 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Kategori dan distribusi Perkembangan Iman 

Mahasiswa Tama 
Ketegori Rentang 

Skor 

Frekuensi 

Mahasiswa 

Prosentase 

Tinggi  >70 0 0 

Transisi 31-69 90 98,90% 

Rendah 0-30 1 1,10 

Jumlah  91 100% 

 

  

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa perkembangan 

iman mahasiswa tama sebagian besar berada pada 

kategori Transisi (98,90%).  

 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

Tabel 4.5 
Kategori dan distribusi Perkembangan Iman Mahasiswa 

wreda 

Ketegori Rentang Skor Frekuensi 
Mahasiswa 

Prosentase 

Tinggi  >70 0 0 

Transisi 31-69 31 93,93% 

Rendah 0-30 2 6,07 

Jumlah  33 100% 

 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar 

perkembangan iman mahasiswa wreda berada pada 

kategori Transisi (93,93%).  

 

4.2.2 Analisis Deskriptif Tahap Perkembangan Moral  
Deskripsi level dan distribusi perkembangan 

moral mahasiswa program studi teologi UKSW antara 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda dapat dilihat 

pada tabel 4.6 dan 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 
Level dan Distribusi Perkembangan Moral 

Mahasiswa Tama 
Level Rentang 

Skor 

Frekuensi Mahasiswa 

Prosentase 

Post-Konvensional 46-62 0 0 

Konvensional 29-45 91 100% 

Pra-Konvensional 12-28 0 0 

Jumlah  91 100% 
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Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa  semua 

responden perkembangan moral mahasiswa tama, 

berada pada ketegori Konvensional (100%). 

Tabel 4.7 
Level dan Distribusi Perkembangan Moral 

Mahasiswa Wreda 
Level Rentang 

Skor 

Frekuensi 

Mahasiswa 

Prosentase 

Post-

Konvensional 

46-62 0 0 

Konvensional 29-45 33 100% 

Pra-Konvensional 12-28 0 0 

Jumlah 33 100% 

 

 

Tabel 4.7  menunjukkan bahwa semua responden 

perkembangan moral mahasiswa wreda berada pada 

ketegori Konvesional (100%). 

 

4.3 Analisis Perbedaan antar Variabel 

Penelitian 

4.3.1 Perbedaan Perkembagan Iman Mahasiswa 

Fakultas Teologi UKSW Antara Mahasiswa Tama  

dengan Mahasiswa Wreda 

 Untuk memastikan apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara perkembangan iman mahasiswa tama 

dan mahasiswa wreda, dilakukan uji beda rata-rata. 

Hasil uji beda rata-rata dapat dilihat pada tabel 4.8  

sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Beda Rata-rata Perkembangan Iman Mahasiswa 
Tama dan Mahasiswa wreda 

Group Statistics 

 
Status  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Mahasiswa Tama 91 43.64 4.135 .433 

Wreda 33 43.70 5.139 .895 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata (mean) 

perkembangan iman mahasiswa tama, M=43,64, 

SD=4,135  dan mahasiswa wreda, M=43,70, SD=5,139. 

Artinya, rata-rata (mean) perkembangan iman 

mahasiswa wreda lebih tinggi dari mahasiswa tama 

Tabel 4.9 
Uji t Perkembangan Iman Mahasiswa Tama Dengan 

Mahasiswa Wreda 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Erro

r 
Diffe
renc

e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

  Lower Upper 

Perkemba
ngan Iman 
Mahasisw
a  

Equal 
variances 
assumed 

1.163 .283 -.066 122 .947 -.060 .898 -1.838 1.719 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.060 47.857 .952 -.060 .994 -2.058 1.939 

 

Tabel  4.9 menunjukkan uji t diketahui nilai t=-

0,060, p=0,952>0,05. Artinya, tidak ada perbedaan 
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yang signifikan antara perkembangan iman mahasiswa 

tama dengan mahasiswa wreda. 

 

4.3.2 Perbedaan Perkembagan Moral Mahasiswa 

Program Studi Teologi UKSW Antara Mahasiswa  

Tama dan Mahasiswa Wreda 

 Untuk memastikan apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara perkembagangan moral mahasiswa 

tama dan mahasiswa wreda, dilakukan uji beda rata-

rata. Hasil uji beda rata-rata dapat dilihat pada tabel 

4.10 berikut ini 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Beda Rata-rata Perkembangan Moral 
Mahasiswa Tama dan Mahasiswa Wreda 

Group Statistics 

 Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Mahasiswa Tama 91 37.29 2.770 .290 

Wreda 33 37.97 2.143 .373 

 
Tabel  4.10 menunjukkan  rata-rata (mean) 

perkembangan moral mahasiswa tama, M=37,29, 

SD=2,770 dan mahasiswa  wreda, M=37,97, SD=2,143. 

Artinya, rata-rata (mean) perkembangan iman 

mahasiswa wreda lebih tinggi dari mahasiswa tama. 
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Tabel 4.11 
Uji t Perkembangan Moral Mahasiswa Tama  

 dan Mahasiswa Wreda 
 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

  
Lower 

Upp
er 

Tahap 
perkemba
ngan 
moral  

Equal 
variances 
assumed 

6.038 .015 -1.285 122 .201 -.684 .532 -1.738 .370 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1.447 72.993 .152 -.684 .473 -1.626 .258 

 

Tabel 4.11 menunjukkan  uji t diketahui  nilai t=-

1,447, p=0,152>0,05. Artinya, tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara perkembangan moral mahasiswa 

tama dengan mahasiswa wreda. 

 

4.4 Uji Hipotesis 

1. Ho:µ1 = µ2 : Tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan iman mahasiswa fakultas teologi 

UKSW antara mahasiswa tama dengan 

mahasiswa wreda. 

H1: µ1 ≠ µ2 : Ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan iman mahasiswa fakultas teologi 
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UKSW antara mahasiswa tama dengan 

mahasiswa wreda. 

2. Ho: µ1 = µ2 : Tidak ada perbedaan yang 

signifikan perkembangan moral mahasiswa 

fakultas teologi UKSW antara mahasiswa tama 

dengan mahasiswa wreda. 

H1: µ1 = µ2 : Ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan moral mahasiswa fakultas teologi 

UKSW antara mahasiswa tama dengan 

mahasiswa wreda. 

Hasil analisis pada penelitian ini adalah: 

1. Hasil independen T-Test  perkembangan iman 

mahasiswa fakultas teologi antara  mahasiswa 

tama dengan mahasiswa wreda diperoleh nilai t=-

0,060,  p=0,952>0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan 

signifikan perkembangan iman mahasiswa 

program studi teologi UKSW antara mahasiswa 

tama dengan mahasiswa  wreda. 

2. Hasil independen T-Test perkembangan moral 

mahasiswa fakultas teologi antara  mahasiswa 

tama dengan mahasiswa wreda, diperoleh nilai 

t=-1,447, p=0,152>0,05, maka Ho diterima dan 

H1 ditolak, yang berarti bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan perkembangan moral 
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mahasiswa program studi teologi UKSW antara 

mahasiswa tama dengan mahasiswa wreda 

 

4.5 Pembahasan  
4.5.1 Pembahasan Perbedaan Perkembangan Iman 
Mahasiswa Program Studi Teologi UKSW antara 

Mahasiswa Tama dan Mahasiswa Wreda 

        Berdasarkan uji t diketahui nilai t=-0,060,  

p=0,952>0,05 yang menunjukkan tidak  ada perbedaan 

signifikan perkembangan iman mahasiswa program 

studi teologi UKSW antara mahasiswa tama dengan 

mahasiswa wreda. Hasil penelitian menunjukkan tidak 

ada perbedaan yang signifikan dapat disebabkan 

karena faktor budaya. Sebagian besar mahasiswa tama 

(75,82%) dan mahasiswa wreda (54,545%) berasal dari 

luar pulau Jawa seperti Sumatera Utara, NTT, Sulawesi 

Utara dan Maluku merupakan daerah kuat tradisi 

kekristenannya. Berdasarkan data BPS (2010), 

Prosentase jumlah penduduk beragama kristen cukup 

banyak di daerah Sumatera Utara (15,23%), NTT 

(15,74%), Sulawesi Utara (5,84%) dan Maluku (3,80%).  

Hal ini sejalan dengan pandangan Tisdell (dalam 

Powell, 2012) yang menegaskan bahwa tidak hanya 

latar belakang spiritual dan identitas mahasiswa 

memainkan peran penting dalam perkembangan iman, 

tetapi budaya religius yang kuat juga memiliki dampak 

terhadap perkembangan iman dan spiritual mahasiswa 
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di perguruan tinggi. Latar belakang budaya kekristenan 

yang sangat dihargai terutama didasarkan pada apa 

yang telah dipelajari dari keluarga dan gereja 

mempengaruhi pola pikir mahasiswa sehingga 

mahasiswa menilai praktik dan keyakinan didasarkan 

pada sumber yang dapat dipercaya, seperti para 

pemimpin gereja dan tradisi kekristenan yang dianut 

(Leak, 1999).  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian dari Leak (1999) yang menemukan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan perkembangan iman 

mahasiswa antara mahasiswa baru dan mahasiswa 

senior. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Leak  (1999) disebabkan oleh jumlah sampel 

yang berbeda. Jumlah sampel Leak (1999), mahasiswa 

senior = 518 orang responden  dan mahasiswa baru = 

416 orang responden. Sedangkan dalam penelitian ini 

jumlah sampel mahasiswa tama = 91 orang responden  

dan mahasiswa wreda = 33 orang responden.  

Peneliti mencoba membandingkan sampel dalam 

ukuran yang sama yaitu 33 orang responden 

mahasiswa tama 33 orang responden mahasiswa wreda 

yang diambil secara acak,  dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut ini: 

 



59 
 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Beda Rata-rata  Perkembangan Iman Mahasiswa 

Tama dan Mahasiswa wreda 
Paired Samples Statistics 

 Mahasiswa  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Tama 41.30 33 2.974 .518 

Wreda  43.70 33 5.139 .895 

 

Tabel 4.12, menunjukkan bahwa rata-rata (mean) 

perkembangan moral mahasiswa tama, M=41,30, 

sedangkan mahasiswa  wreda, M=43,70. Artinya, rata-

rata (mean) tahap perkembangan iman mahasiswa 

wreda lebih tinggi dari mahasiswa tama. 

Tabel 4.13 

Uji t Perkembangan Iman Mahasiswa Tama Dengan 
Mahasiswa Wreda 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviati

on 
Std. Error 

Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  
Lower 

Uppe
r 

Pai
r 1 

Tama- Wreda 
-2.394 6.471 1.126 -4.688 -.099 -2.125 32 .041 

 

Tabel  4.13 menunjukkan uji t diketahui nilai t=-

2,125, p=0,041<0,05. Artinya, ada perbedaan yang 

signifikan antara perkembangan moral mahasiswa 

tama dengan mahasiswa wreda. 
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Adanya perbedaan hasil uji beda rata-rata dan 

hasil uji t antara ukuran sampel yang sama dengan 

ukuran sampel yang berbeda. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ukuran sampel dapat mempengaruhi 

signifikansi perbedaan hasil tahap perkembangan iman 

mahasiswa. 

 

4.5.2 Pembahasan Perbedaan Perkembangan Moral 

Mahasiswa Program Studi Teologi UKSW antara 

Mahasiswa Tama dan Mahasiswa Wreda 

Berdasarkan uji-t diketahui nilai t=-1,447, 

p=0,152>0,05, menunjukkan bahwa  tidak ada 

perbedaan yang signifikan perkembangan moral 

mahasiswa program studi teologi UKSW antara 

mahasiswa tama dengan mahasiswa wreda. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan perkembangan moral 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda dapat 

dipengaruhi oleh perkembangan kognitif mahasiswa, 

terutama kemampuan berpikir abstrak dan luas. 

Penelitian ini menemukan gaya penalaran moral 

mahasiswa tama sama dengan gaya penalaran moral 

mahasiswa wreda berada pada level konvensional. 

Piaget (dalam Budiningsih, 2004) telah membuktikan 

bahwa individu yang berusia diatas 12 tahun memiliki 

pemikiran oparasional formal. Kohlberg (dalam 

Cremers, 1995), secara sejajar menunjukkan 

perbandingan penalaran moral mahasiswa yang sudah 
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lama kuliah dengan yang baru kuliah tidak akan 

memperlihatkan adanya perubahan penalaran moral, 

kecuali melihat pada cara berpikir mahasiswa 

mengenai nilai-nilai yang tersirat dalam tindakan yang 

dilakukan. 

Tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan moral mahasiswa tama dan mahasiswa 

wreda  dapat dipengaruhi oleh faktor gender. Dalam 

penelitian ini mahasiswa tama perempuan 67,03% dan 

laki-laki 32,97%. Sedangkan mahasiswa wreda 

perempuan 51,52% dan laki-laki 48,48%. Total sampel 

perempuan tama dan wreda 62,91% dan laki-laki 

37,09%. Data ini memperlihatkan bahwa dalam 

penelitian ini jumlah responden perempuan lebih 

banyak dari jumlah responden laki-laki.  

Penelitian mengenai hubungan antara tahap 

penalaran moral dengan jenis kelamin didasarkan atas 

anggapan bahwa kematangan moral merupakan hasil 

sosialisasi individu. Sosialisasi antara laki-laki dan 

perempuan tidak sama karena itu dimungkinkan 

terdapat perbedaan tahap penalaran moral. Menurut 

Setiono (dalam Susilo, 1992) penalaran moral 

perempuan berkisar pada tahap 3 atau 4 saja. 

Sementara laki-laki terus berkembang mencapai tahap 

4 dan 5   

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Palmer (2009) yang menemukan adanya 
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perbedaan yang signifikan tahap perkembangan moral 

antara mahasiswa baru dan mahasiswa senior. 

Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan karena 

perbedaan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

Palmer (2009) menggunakan tes untuk mengukur 

perkembangan moral mahasiswa. Tes yang diberikan 

adalah Defining Issues Test, berupa format pilihan 

ganda yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

mengisi dalam waktu 35-45 menit dengan jumlah 

responden 27 orang mahasiswa baru dan 17 orang 

mahasiswa senior. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan Moral Development Scale For Profssional. 

Juliati (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

penggunaan alat ukur yang berbeda dapat 

menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rose (2012), 

yang menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan moral mahasiswa baru dengan 

mahasiswa senior, karena ukuran sampel  yang 

digunakan oleh Rose (2012) mahasiswa baru  31 orang 

responden lebih banyak dari mahasiswa senior 16 

orang responden. Dalam penelitian ini ukuran sampel 

mahasiswa tama  91 orang responden lebih banyak dari 

mahasiswa wreda 33 orang responden, menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang signifikan tahap 

perkembangan moral mahasiswa  tama dan mahasiswa 

wreda. 
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Untuk memastikan bahwa kesamaan hasil 

penelitian ini dipengaruhi oleh ukuran sampel maka 

peneliti melakukan uji-t dengan mengunakan ukuran 

sampel yang sama, yang diambil secara acak. Dapat 

dilihat pada Tabel 4.14 dan 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Beda Rata-rata  Perkembangan Moral Mahasiswa 
Tama dan Mahasiswa wreda 

Paired Samples Statistics 

 Mahasiswa 
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Tama-Wreda        35.94 33 2.609 .454 

          37.97 33 2.143 .373 

 

Tabel 4.12, menunjukkan bahwa rata-rata (mean) 

perkembangan moral mahasiswa tama, M=35,94, 

sedangkan mahasiswa  wreda, M=37,97. Artinya, rata-

rata (mean) perkembangan moral mahasiswa wreda 

lebih tinggi dari mahasiswa tama. 

Tabel 4.15 

Uji t Tahap Perkembangan Moral Mahasiswa Tama 
Dengan Mahasiswa Wreda 

 

 

Tabel  4.13, menunjukkan uji t diketahui nilai t=-

3,389, p=0,002<0,05. Artinya, ada perbedaan yang 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Tama-Wreda -2.030 3.441 .599 -3.251 -.810 -3.389 32 .002 
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signifikan antara perkembangan moral mahasiswa 

tama dengan mahasiswa wreda. 

Adanya perbedaan hasil uji beda rata-rata dan 

hasil uji t antara ukuran sampel yang sama dengan 

ukuran sampel yang berbeda. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ukuran sampel dapat mempengaruhi 

signifikansi perbedaan hasil perkembangan moral 

mahasiswa. 

 

 

 

 


