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Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh dua 

faktor utama yang mempengaruhi penalaran moral 

remaja siswa SMA yang berasal dari suku bangsa 

Melayu yang bermukim di lingkungan budaya dominan di 

Kabupaten Langkat. Pengaruh kedua faktor tersebut Kabupaten Langkat. Pengaruh kedua faktor tersebut 

adalah pengaruh persepsi remaja mengenai teknik 

pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua (yaitu teknik 

pendisiplinan unjuk kuasa, lepas kasih, bina nalar) dan 

pemahaman diri interdependen remaja terhadap 

penalaran moral remaja.



Hipotesis

Persepsi remaja mengenai teknik pendisiplinan yang 

dilakukan oleh orang tua pada remaja (yaitu teknik 

pendisiplinan unjuk kuasa, teknik pendisiplinan lepas 

kasih, teknik pendisiplinan bina nalar) dan 

pemahaman diri interdependen remaja, secara 

simultan dan parsial berpengaruh terhadap penalaran 

moral remaja suku bangsa Melayu di lingkungan 

budaya dominan.



Metode penelitian

• Penelitian dilakukan pada remaja siswa SMAN yang 
berasal dari suku bangsa Melayu di lingkungan budaya 
dominan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera 
Utara. Penelitian dirancang sebagai penelitian kuantitatif, 
dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner 
berstruktur dan DIT (Defining Issues Test) dari Rest 
(1979).

• Penelitian dikontribusikan oleh pendekatan kualitatif 
untuk memperoleh data sekunder yang diungkap melalui 
wawancara. Data kualitatif yang diungkap adalah 
berkenaan dengan variabel yang diteliti, data ini 
digunakan untuk memperkaya pembahasan hasil 
penelitian secara mengintegrasi.



• Terhadap kuesioner dan DIT dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas, kemudian dilakukan analisis faktor 
konfirmatori untuk mengetahui apakah item-item valid 
mengukur indikator dan apakah bobot faktor indikator 
membentuk variabel. Uji pengaruh menggunakan SEM 
(Structural Equation Model), dan pengelolaan datanya 
menggunakan LISREL (Linear Structural Relationship) 
yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (1993, 
1996). Terhadap data kualitatif dilakukan pemeriksaan 
validitas dan reliabilitas data dengan triangulasi data  validitas dan reliabilitas data dengan triangulasi data  
(Creswel, 1994) dan menjelaskan kepada 
informan/sumber data mengenai tujuan penelitian dan 
peran mereka dalam penelitian.



Hasil penelitian kuantitatif (pengujian 

hipotesis)

Secara simultan persepsi remaja mengenai teknik 
pendisiplinan unjuk kuasa, teknik pendisiplinan lepas 
kasih, teknik pendisiplinan bina nalar, dan pemahaman 
diri interdependen remaja berpengaruh terhadap 
penalaran moral remaja sebesar 72 %. Sisanya sebesar 
27,90%, penalaran moral remaja dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain di luar pengaruh variabel eksogen yang 
diteliti, yaitu 1) Faktor interaksi sosial remaja dengan 
faktor-faktor lain di luar pengaruh variabel eksogen yang 
diteliti, yaitu 1) Faktor interaksi sosial remaja dengan 
teman sebaya dan orang lain yang signifikan (seperti 
abang, adik, tetangga) berkontribusi terhadap 
peningkatan penalaran moral remaja, 2) 
Ketersediaan/ketidaksediaan stimulasi penalaran moral 
tahap tinggi, 3) Nilai-nilai budaya orang tua dan 
masyarakat sekitar yang mendukung/tidak mendukung 
penalaran moral tahap tinggi (penalaran moral 
pascakonvensional).  
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