24. Kognisi Jurnal, Vol.1 No.1 Agustus 2016

2528-4495

TINGKAT PERTIMBANGAN MORAL REMAJA

Asih Menanti ,Abdul Murad
asih_menanti@yahoo.com
Universitas Negeri Medan
Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Kec.Medan Tembung, Sumatera Utara
20221
Abstract
This study aimed at describing some research results that had been done about
adolescent’s moral judgment. The researcher presented those research results in form of
percentage calculation. The research results showed that adolescent’s moral judgment tends or
dominance to be on the conventional level, while according to Lawrence Kohlberg as an expert
proposing the moral judgment theory, adolescent should already reach the post conventional level.
The achievement of moral judgment level to be on the conventional level was contributed by
adolescent cultural orientation toward interdependent construal of self, so adolescent respected the
interdependent values that actually have similarity with moral judgment characteristics of
conventional level, namely emphasizing relationships, conformity, and loyality to be considered as
good person. It was concluded that adolescent orienting strongly to interdependent construal of
self, considered enough to moral judgment values of conventional level, not to be unable to achieve
post-conventional level of moral judgment.
Keywords: Level moral judgment, adolescent, interdependent construal of self

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan
tentang penilaian moral remaja. Peneliti disajikan hasil tersebut penelitian dalam bentuk
perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian moral remaja cenderung
atau dominasi berada di tingkat konvensional, sedangkan menurut Lawrence Kohlberg sebagai
ahli mengusulkan teori pertimbangan moral, remaja harus sudah mencapai tingkat pasca
konvensional. Pencapaian tingkat penilaian moral untuk berada di tingkat konvensional
disumbangkan oleh orientasi budaya remaja menuju construal saling bergantung diri, sehingga
remaja menghormati nilai-nilai saling yang benar-benar memiliki kesamaan dengan karakteristik
penilaian moral dari tingkat konvensional, yaitu menekankan hubungan, sesuai, dan loyalitas
dianggap sebagai orang yang baik. Disimpulkan bahwa berorientasi remaja kuat untuk construal
saling tergantung diri, cukup dianggap nilai-nilai moral dari tingkat konvensional, tidak mampu
untuk mencapai tingkat pasca konvensional dari penilaian moral.
Kata Kunci : Tingkat pertimbangan moral, remaja, construal saling tergantung diri

1. PENDAHULUAN
Manusia berkembang sepanjang kehidupannya, di dalam perkembangan tersebut kerap
sekali tidak seluruh aspek-aspek perkembangan berkembang optimal. Sementara itu pada
hakikatnya pendidikan berupaya untuk mengoptimalisasikan perkembangan individu. Dalam aspek
pertimbangan moral, Lawrence Kohlberg, yakni ahli yang mengemukakan teori pertimbangan
moral berdasarkan penelitiannya pada bangsa Barat mengemukakan bahwa pertimbangan moral
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remaja mencapai tingkat (level) pascakonvensional. Pandangan ini penting ditelusuri khususnya
pada masyarakat Timur, yang dalam hal ini adalah Indonesia. Dari pengamatan penulis pada
tahun 2008 - 2015 di lingkungan sekitar dalam keseharian kerja sebagai pendidik, penulis melihat
bahwa terdapat kecenderungan remaja, yaitu mahasiswa yang belum mencapai tingkat
pertimbangan moral
pascakonvensional. Sebelumnya pada tahun 2007 (Menanti, 2008)
mewawancarai secara mendalam lima orang remaja, dan dari hasil wawancara tersebut disimpulkan
bahwa pada umumnya jawaban remaja terhadap wawancara yang dilakukan merupakan jawabanjawaban tingkat pertimbangan moral konvensional.
Pertimbangan Moral merupakan aspek perkembangan yang krusial, mengingat perannya
sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perbuatan/perilaku moral. Diharapkan dengan
tingkat pertimbangan moral yang tinggi, maka seseorang akan berbuat/berperilaku konsisten antara
apa yang menjadi pertimbangan moral dengan perbuatan/perilakunya yang muncul. Dengan
demikian, dalam memunculkan perbuatan/perilaku yang moralis dan humanis sudah seyogianya
didasari oleh suatu pertimbangan moral yang matang/tinggi. Disini teori pertimbangan moral
menaruh perhatiannya pada covert behavior dengan menyentuh pemikiran/pertimbangan moral
sebagai karakteristik utama makhluk hidup manusia. Teori pertimbangan moral tidak mengekpos
pada fokus overt bahavior.
Untuk memperoleh jawaban yang akurat tentang sejauhmana pencapaian pertimbangan
moral remaja, maka perlu dilanjutkan penelusuran yang dilakukan oleh Menanti (2007), dengan
menelusuri hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Dalam rumusan kalimat lain, permasalahan yang
hendak dijawab adalah “Sejauhmana pencapaian tingkat pertimbangan moral remaja, dari hasil
penelitian-penelitian yang ada”. Manfaat dari penelusuran tentang pencapaian pertimbangan moral
remaja ini adalah untuk memperoleh informasi yang selanjutnya dapat menjadi baseline
pengembangan.
2. TINJAUAN TEORETIK
Pada bagian ini dikemukakan tiga pokok kajian, yaitu tentang konsep pertimbangan moral,
tingkat pertimbangan moral, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tahap (stage) dan
tingkat (level) pertimbangan moral
2.1. Konsep Pertimbangan Moral
Teori tentang pertimbangan moral dikemukakan oleh Kohlberg, kemudian banyak
disosialisasikan oleh para ahli melalui buku (literatur). Teori pertimbangan moral termasuk sebagai
teori
kognitif
(Setiono,
1982),
yang
membatasi
kajiannya
pada
domain
pemikiran/penalaran/pertimbangan tentang baik-buruk, benar-salah, pantas-tidak pantas, patuttidak patut suatu keputusan atau perbuatan yang diambil/dilakukan oleh seseorang. Teori
pertimbangan moral tidak mengkaji perilaku moral, melainkan mengkaji unsur kognitif dari moral.
Orientasi teoritis dan pendekatan penelitian Kohlberg sama dengan Piaget, keduanya menggunakan
teori perkembangan kognitif (Arbuthnot dan Faust, 1981).
Menurut Kohlberg (dalam Lickona, 1976), konsep moralitas dalam teori pertimbangan moral
adalah sebuah philosophis (ethical) daripada sebagai konsep perilaku. Esensi dari struktur moralitas
adalah prinsip keadilan (justice) dan inti dari keadilan adalah distribusi antara hak dan kewajiban
yang diatur oleh konsep-konsep persamaan hak bagi setiap individu (equality) dan hubungan
timbal balik atau pertukaran hak diri antar individu (reciprocity). Keadilan yang dimaksud bukan
aturan konkrit, melainkan prinsip moral (moral principled). Di dalam aturan moral ada
pengecualian, sedangkan di dalam prinsip moral tidak ada pengecualian. Prinsip moral
mengandung tanggung jawab menghargai hak atau tuntutan orang lain dengan basis penyelesaian
yang adil dan sama. Kohlberg menandaskan bahwa “A moral principled is not only a rule of action
buat a reason for action. As a reason for action, justice is called respect for persons …” (Lickona
dalam Lickona, 1976: 5).
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2.2. Tingkat dan Tahap Pertimbangan Moral
Kohlberg mengemukakan tiga tingkat pertimbangan moral, masing-masing tingkat terdiri
atas dua tahap, sehingga terdapat enam tahap pertimbangan moral (Arbuthnot dan Faust, 1981;
Campbell dan Christopher, 1996; Smetana dan Turiel dalam Adams dan Berzonsky, 2003;
Steinberg, 2002; Reimer, Paolitto, dan Hersh, 1983; Kohlberg dalam Lickona, 1976; Velasquez,
2002; Eckensberger dan Zimba dalam Berry, Dasen, Saraswathi, 2001; Menanti, 2008, 2003, 1990,
2015). Pada perkembangan selanjutnya digunakan lima tahap pertimbangan moral, oleh karena
hanya sedikit sekali orang yang dapat mencapai pertimbangan moral tahap 6. Masing-masing level
dan tahap pertimbangan moral diterangkan sebagai berikut:
Tingkat Prakonvensional:
Pertimbangan Moral tingkat prakonvensional menekankan kepatuhan pada aturan,
menghindari hukuman, dan dorongan untuk mendapatkan hadiah. Tingkat konvensional
menekankan konformitas pada aturan yang ditentukan oleh persetujuan orang lain atau aturanaturan masyarakat, dan tingkat pascakonvensional merupakan penalaran moral menurut prinsip dan
hati nurani diri.
Pada penalaran moral tingkat prakonvensional tahap 1 (yaitu moralitas heterenomous),
moralitas anak mengacu pada hukuman fisik dan kepatuhan terhadap pemilik otoritas (misalnya
orang tua). Kebenaran dikonsepsi oleh anak dengan membuat kesamaan dengan pemilik otoritas
dan menjauhi hukuman. Pada tahap 2 (yaitu moral individualisme, tujuan instrumental, dan
pertukaran), anak memandang yang benar adalah yang melayani kebutuhan dan keinginan diri
sendiri dan orang lain, yang berlaku dalam hubungan timbal balik (hukum jual beli) yang sangat
pragmatis. Misalnya anak berpikir: “Ibu memberi saya kue, maka saya melaksanakan perintah ibu”.
Pada tahap ini, kebenaran didefinisikan sebagai nilai instrumental yang memberi kesenangan pada
diri dan orang lain.
Tingkat konvensional:
Pertimbangan Moral tingkat konvensional tahap 3 (yaitu harapan-harapan interpersonal
bersama, hubungan-hubungan, dan konformitas interpersonal), moralitas individu mengacu kepada
hubungan interpersonal untuk memperoleh sebutan sebagai orang baik, motivasi moralnya untuk
memelihara hubungan interpersonal, dan berusaha memenuhi harapan orang lain dan loyal kepada
kelompok. Suatu tindakan dinilai baik atau buruk tergantung dari persetujuan orang lain. Pada
tahap 4 (yaitu sistem sosial), moralitas individu berorientasi pada pemeliharaan aturan, keteraturan,
dan hukum sebagai suatu cara, belum sebagai kata hati. Kebenaran didefinisikan sebagai orang
yang menjalankan tugas-tugas di masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. Jadi loyalitas
individu pada hukum, bukan pada orang.
Tingkat pascakonvensional:
Pertimbangan Moral tingkat pascakonvensional tahap 5 (yaitu kontrak sosial atau kegunaan
dan hak-hak individu), individu memandang yang benar adalah yang menegakkan hak-hak, nilainilai dasar, dan persetujuan masyarakat, walaupun menimbulkan konflik dengan hukum-hukum
dan aturan-aturan tertentu suatu kelompok. Konteks kelompok dipandang relatif. Ada nilai-nilai
yang dipandang absolut (seperti hak untuk hidup dan hak untuk kemerdekaan), yang harus
ditegakkan tanpa memperhatikan pendapat publik. Pada tahap 6 (prinsip-prinsip etik yang
universal), individu memutuskan apa yang benar berdasarkan prinsip-prinsip sendiri yang
dimaksudkan untuk seluruh kemanusiaan. Prinsip-prinsip yang diterima berdasarkan pemahamanpemahaman dasar dari keadilan, yaitu kesamaan hak manusia dan menggambarkan sikap
menghargai martabat individual setiap orang. Pertimbangan Moral pada tahap 6 mengandung
pertimbangan dari sebuah prinsip moral yang komprehensif, logis, konsisten, dan universal.
Menurut individu, seseorang dibimbing oleh pertimbangan yang otonom yang secara universal
dapat diterapkan.
Kohlberg (1969) meringkas ciri-ciri umum tahap kognitif yang awalnya dikemukakan oleh
Piaget (1965). Ada empat hal utama yang dikemukakan, yaitu mempunyai sifat perbedaan kualitas
(qualitative differences), urutan yang tetap (invariant sequence), keutuhan/keseluruhan struktur
(structural whole), dan integrasi yang hierarkhis (hierarchical integrations) (Arbuthnot dan Faust,

Asih, Tingkat Pertimbangan Moral Remaja,,,27
1981). Perbedaan kualitas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara kualitatif dalam
memecahkan masalah yang sama pada individu yang mempunyai tahap perkembangan yang
berbeda. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan kuantitatif dan perbedaan kualitatif. Individu yang
mempunyai tahap lebih tinggi secara kuantitatif akan menggunakan lebih banyak dan secara
kualitatif akan menggunakan pemikiran yang lebih logis dan lebih canggih (sophisticated). Urutan
yang tetap mengandung arti bahwa perkembangan tahap dilalui oleh setiap individu dengan urutan
tanpa kecuali, dimulai dari tahap yang lebih rendah menunju tahap yang lebih tinggi secara berurut.
Hal yang berbeda dalam kecepatan perkembangan. Keutuhan struktur berarti bahwa respon
individu pada tahapannya menggambarkan suatu keseluruhan yang terstruktur. Respon ini
merefleksikan bagaimana cara individu mengorganisasikan struktur pikirannya, bukan merupakan
hasil keakraban individu terhadap tugas atau persoalan yang dihadapi. Integrasi hierarkhis
mengandung arti bahwa bagian-bagian yang ada dalam sistem tersusun dan mampu berkombinasi
dalam cara-cara yang baru. Tahap yang lebih tinggi akan terdiferensiasi, yakni sistem berpikir lebih
banyak bagian-bagiannya, lebih kompleks.
2.3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pertimbangan Moral
Peningkatan tahap pertimbangan moral dari tahap yang lebih rendah ke tahap yang lebih
tinggi diawali oleh adanya pengalaman alih peran (role taking) yang kaya, yang menimbulkan
konflik moral-kognitif, dan konflik moral-kognitif
tersebut mampu diselesaikan dengan
menggunakan tahapan pertimbangan moral yang lebih tinggi dari tahap pertimbangan moral yang
dimiliki individu. Alih peran adalah kemampuan mengambil persepsi sosial atau perspektif orangorang lain (Reimer, Paolitto, dan Hers, 1983). Alih peran bukan hanya sekedar mengetahui
perasaan-perasaan orang lain tetapi lebih dari itu, individu menyadari bahwa ada perspektif lain
yang berbeda dari perspektif sendiri. Alih peran meliputi penerimaan bahwa orang lain mempunyai
perspektif mereka sendiri dan memahami hubungan-hubungan yang kompleks antara perspektifperspektif yang sama dan berbeda. Dalam alih peran, individu memahami kemampuankemampuan, atribut-atribut, keinginan-keinginan, harapan-harapan, perasaan-perasaan, emosiemosi, dorongan-dorongan, reaksi-reaksi, dan pemikiran-pemikiran orang lain (Arbuthnot & Faust,
1981). Konflik moral-kognitif (pertentangan-pertentangan kognitif) menunjukkan keadaan tidak
seimbang (disequilibrium) seperti pada situasi teka teki dan rasa ingin tahu bila menghadapi suatu
persoalan yang menarik, yang mengundang pemikiran untuk menyelesaikannya. Keadaan tidak
seimbang yang dialami oleh individu mendorong untuk memperoleh keseimbangan (equilibrium)
kembali, hal ini diperoleh bila ia dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan reorganisasi
struktural.
Untuk mengalami pengalaman alih peran, individu memerlukan interaksi sosial yang kaya.
Dalam situasi interaksi demikian ini, proses alih peran dapat digambarkan sebagai berikut: Individu
memahami pandangan-pandangan orang lain, kelompok-kelompok lain, pandangan-pandangan ini
memperkaya wawasan pandangan moral individu. Pengalaman alih peran yang dialami oleh
individu ini dapat berlanjut atau sebaliknya terhenti. Alih peran yang kaya yang berlanjut pada
munculnya konflik sosio-kognitif, dapat diterangkan dalam proses sebagai berikut: Individu
menyadari bahwa diantara pandangan-pandangan yang berbeda, ia menyadari ada pandanganpandangan orang/kelompok lain, yang berbeda dari pandangan-pandangannya. Kesadaran akan
perbedaan ini mendorong individu untuk memilih atau menentukan pandangan mana yang benar.
Apabila individu mampu menentukan pandangan mana yang benar dengan menggunakan
pertimbangan (judgment) tahap pertimbangan moral yang sama atau lebih rendah dari tahap
pertimbangan moral yang ia miliki saat itu, maka pertimbangan moral tetap (tidak meningkat). Jika
individu menggunakan tahap pertimbangan moral yang lebih tinggi dari tahap pertimbangan moral
yang lebih tinggi dari yang ia miliki, maka pertimbangan moral meningkat ke satu tahap yang lebih
tinggi (N + 1).
Berdasarkan mekanisme terjadinya peningkatan pertimbangan moral, maka situasi yang
dibutuhkan untuk terjadingan pengalaman alih peran, konflik sosio-kognitif, pertimbangan moral,
adalah situasi yang membuat individu berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda (tahap
pertimbangan moral, usia, pengalaman, pekerjaan). Individu terlibat dalam situasi-situasi dialog
moral, diskusi/seminar. Menanti (1990) dalam studi eksperimen menemukan bahwa peningkatan
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pertimbangan moral anggota kelompok diskusi yang bervariasi tahap penalaran moral anggotanya
lebih tinggi meningkatkan prinsip penalaran moral daripada kelompok diskusi yang tahap
penalaran moral anggotanya sama.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian menyajikan hasil penelitianpenelitian tentang pertimbangan moral, khususnya data tentang pencapaian tahap/level
pertimbangan moral. Hasil penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif, dan
instrumen yang digunakan untuk mengungkap tahap/level pertimbangan moral adalah instrumen
yang disusun oleh Rest (1979) dalam bentuk skala, kecuali penelitian yang dilakukan oleh Setiono
(1982). Setiono (1982) menggunakan wawancara mendalam. Instrumen yang disusun oleh Rest
telah diuji coba dalam berbagai budaya yang berbeda dan telah diuji coba oleh Menanti (2008)
pada remaja suku bangsa Melayu di Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
4.
a.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Beberapa hasil penelitian tentang pencapaian tahap/level moral judgment remaja yang
dilakukan pada tahun 1982, 1990, 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, dan 2015
menunjukkan sebagai berikut:
Tabel . Beberapa Hasil Penelitian tentang Pencapaian Tingkat Pertimbangan Moral Remaja yang
Dilakukan pada Tahun 1982 hingga 2014

Peneliti

Judul Penelitian

Setiono
(1982)

Perkembangan kognisi sosial mahasiswa: Efek
KKN UNPAD pada koordinasi perspektif sosial
dan penalaran moral mahasiswa
Peran
stimulasi
diskusi
moral
dalam
meningkatkan penalaran moral remaja
Hubungan antara persepsi tentang pembinaan
pramuka dengan penalaran moral
Penalaran moral siswa unggulan dan non
unggulan di SMUN IV Medan
Hubungan antara partisipasi dalam organisasi
dengan penalaran moral pada remaja akhir
Hubungan antara religiusitas dengan penalaran
moral pada remaja akhir

Menanti
(1990)
Supartini
(1999)
Menanti
(2003)
Maryani
(2005)
Rosito
(2006)
Oki, P.S.
(2007)
Suhana
(2014)

Keterangan:

Studi mengenai tahapan moral judgment pada
mahasiswa yang melakukan perilaku mencontek
saat ujian
Pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui
teknik
sosiodrama
dalam
meningkatkan
pertimbangan moral siswa yang menyontek

Persentase
Moral Judgment
K , PrK
PcK
A, M,
99. 1

0

MT
0

42,86.
2,68
20. 2,86

26,78

27,68

37,14

40

32,09.
5,22
28. 4

32,48

29,85

40

28

32,8
(K dan
PrK)
31,66
(K dan
PrK)
49,9
(K dan
PrK)

40,6

26,5

36,66

31,68

41,6

8,5
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- A (anti-establishment) adalah moral judgment yang sulit dikategorikan secara tepat berada pada
tahap tertentu.
- M (meaningless) adalah moral judgment yang tidak cukup kuat untuk dikategorikan berada pada
tahap tertentu.
- MT (mixed type) adalah moral judgment bercampur.
- K adalah moral judgment tingkat konvensional
- PrK adalah moral judgment tingkat prakonvensional
- PcK adalah moral judgment tingkat pascakonvensional
Hasil penelitian yang dikemukakan pada tabel 1 memperlihatkan bahwa pertimbangan
moral remaja dominan berada pada tingkat konvensional ada yang hanya mencapai tingkat
prakonvensional. Tampak bahwa persentase remaja yang berada pada tingkat konvensional atau
yang lebih rendah (prakonvensional) adalah sebagai berikut: Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Setiono (1982), 99% pertimbangan moral mahasiswa berada pada tingkat konvensional dan 1%
berada pada tingkat prakonvensional. Hasil penelitian Menanti (1990) menunjukkan bahwa 42,86%
remaja berada pada tingkat konvensional. Hasil penelitian Supartini (1999) menunjukkan bahwa
20% remaja berada pada tingkat konvensional dan 2,86% berada pada tingkat prakonvensional.
Hasil penelitian Menanti (2003) menunjukkan bahwa 32,09% remaja yang berada pada tingkat
konvensional dan 5,22% berada pada tingkat prakonvensional. Hasil penelitian Maryani (2005)
menunjukkan bahwa 28% berada pada tingkat konvensional, dan 4% berada pada tingkat
prakonvensional. Hasil penelitian Rosito (2006) menunjukkan bahwa 32,08% berada pada tingkat
konvensional dan prakonvensional. Hasil penelitian P.S. (2007) menunjukkan bahwa 31,66%
berada pada tingkat prakonvensional dan konvensional, dan hasil penelitian Suhana (2014)
menunjukkan bahwa 49,9% berada pada tingkat konvensional.
b.

Pembahasan

Pencapaian pertimbangan moral yang rendah, yaitu tidak sesuai dengan perkiraan usia
kalender individu, dapat disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, keterbatasan kecerdasan sebagai
kondisi yang dipersyaratkan untuk pencapaian pertimbangan moral pada tingkat/tahap tertentu.
Kedua, keterbatasan stimulasi pertimbangan moral yang diterima individu, dan ketiga, faktor
orientasi budaya. Taraf kecerdasan pada taraf tertentu diperlukan untuk memahami persoalanpersoalan moral, memahami situasi-situasi sosial-moral. Taraf kecerdasan yang kurang akan
menghambat pencapaian tingkat/tahap pertimbangan moral. Stimulasi pertimbangan moral
diperlukan untuk optimalisasi pencapaian pertimbangan moral. Jika stimulasi terbatas, maka tahap
pertimbangan moral yang matang tidak muncul pada saat individu memutuskan persoalanpersoalan sosial-moral. Budaya akan mengarahkan alasan moral yang digunakan sebagai acuan
individu.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertimbangan moral remaja dominan berada
pada pertimbangan moral tingkat konvensional sebagaimana dikemukakan pada tabel 1, berarti
bahwa pencapaian pertimbangan moral remaja bila diletakkan dalam kerangka teori pertimbangan
moral yang dikemukakan oleh Kohlberg, tidak berkembang optimal. Seharusnya remaja telah
mencapai perkembangan pertimbangan moral tingkat pascakonvensional. Kondisi bahwa remaja
tersebut belum mencapai tingkatan pertimbangan moral seharusnya, bila diletakkan pada tiga faktor
yang mempengaruhi pencapaian pertimbangan moral, maka dari ketiga faktor tersebut, yang diduga
sebagai faktor yang berkontribusi signifikan adalah faktor budaya. Faktor kecerdasan tidak menjadi
faktor penyebab, oleh karena remaja berhasil menjalani pendidikannya hingga tingkat pendidikan
Sekolah Menengah Atas/Perguruan Tinggi. Kemampuan menjalani tingkat pendidikan tersebut
menjadi asumsi bahwa remaja memiliki kecerdasan yang cukup untuk mencapai pertimbangan
moral tingkat pascakonvensional. Faktor stimulasi pertimbangan moral yang kurang, mengandung
kemungkinan namun kecil, oleh karena remaja berinteraksi cukup memadai dengan orang lain dan
memperoleh situasi-situasi yang menumbuhkan alih peran dan konflik sosio-kognitif, minimal di
sekolah/di kampus dan di dalam keluarga.
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Budaya dalam kaitannya dengan pertimbangan moral, sesuai ditinjau dari orientasi budaya
interdependen dan independen. Kedua orientasi budaya ini merupakan suatu kontinum, sehingga
berlaku dominan. Gagasan tentang pemahaman diri (sense of self/self-concept/self-construal
dikemukakan oleh Markus dan Kitayama (Matsumoto, 2000, Matsumoto, 2004). Dalam gagasan
ini, ada individu yang cenderung/dominan berorientasi pada pemahaman diri independen dan ada
individu yang cenderung/dominan berorientasi pada pemahaman diri interdependen. Pemahaman
diri independen (independent construal of self) adalah suatu pemahaman yang memandang diri
sebagai entitas yang berbatas, terpisah dari orang-orang lain yang relevan atau signifikan seperti
saudara, teman kerja, sahabat. Pemahaman diri interdependen (interdependent construal of self)
adalah suatu pemahaman yang memandang diri dan orang-orang lain berkait, tidak berbatas,
fleksibel, dan tergantung pada konteks (Matsumoto, 2000), Menanti (2008).
Menurut Kitayama dan Markus (dalam Matsumoto, 2004; Matsumoto, 2000; Menanti 2008),
individu yang mempunyai pemahaman diri independen mempunyai tugas normatif
mempertahankan independensi (kemandirian) diri sebagai entitas yang terpisah dan terbatas pada
diri. Oleh karenanya, individu dibesarkan untuk menjadi unik, mengekspresikan diri,
mengaktualisasikan diri, mempunyai harga diri atas prestasi dari atribut-atribut internalnya, dan
mengekspresikan prestasi pada ruang publik. Sebaliknya, pada individu yang mempunyai
pemahaman diri interdependen, individu cenderung menjelaskan tingkah laku atau keberhasilan
berdasarkan kekuatan-kekuatan situasional yang mempengaruhi orang tersebut, bukan berdasarkan
predisposisi-predisposisi internalnya. Individu yang berorientasi pemahaman diri interdependen,
memandang keterpisahan antara diri dan orang lain secara jelas/tegas tidak dihargai, melainkan
sebaliknya saling-terkaitan dan saling-tergantungan antar individu sangat ditekankan. Setiap
individu mengemban tugas normatif mempertahankan interdependensi tersebut dan melakukan
penyesuaian diri untuk menjadi cocok (fit) dengan individu/kelompok. Kegagalan individu
menjalankan tugas normatif menimbulkan perasaan bersalah, perasaan bersalah mendorong
individu mengharmoni dan menyesuaikan diri dalam hubungan interdependen kembali. Tingkah
laku demikian semakin meningkatkan interdependensi antar individu. Individu dibesarkan dalam
budaya untuk menyesuaikan diri dengan orang dalam suatu hubungan atau kelompok, menjadi
orang yang simpatik, menempatkan diri dan menjalani peran diri kita, bertindak secara pantas.
Dapat menjalankan tugas normatif, bisa menjadi cocok dan menjadi bagian dari suatu hubungan
interdependen, dipandang meningkatkan harga diri. Individu terfokus pada status interdependen
mereka dengan orang lain dan berusaha memenuhi tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan
tanggung jawab sosial.
Karakteristik individu yang cenderung/dominan berorientasi pada pemahaman diri
interdependen ( interdependent construal of self), ditemui pada masyarakat Timur, termasuk
mayoritas masyarakat di Indonesia. Dari paparan tentang karakteristik pemahaman diri
interdependen dan karakteristik pertimbangan moral konvensional, tampak bahwa karakteristik
orientasi budaya pemahaman diri interdependen relatif sama dengan karakteristik pertimbangan
moral konvensional, yang pada intinya adalah konformitas dan loyalitas terhadap orang
lain/kelompok, untuk tujuan utama memelihara hubungan, memperoleh sebutan sebagai orang yang
tidak menimbulkan masalah (orang baik), dan berusaha memelihara norma yang telah ada. Dengan
demikian, memuliakan karakteristik budaya interdependen akan memelihara pencapaian
pertimbangan moral pada tahap konvensional, bukan oleh karena ketidakmampuan kapasitas untuk
mencapai pertimbangan moral pascakonvensional. Karakteristik pertimbangan moral konvensional
dipandang “cukup” dan lebih “mulia” (Setiono, 2008 dalam pembimbingan disertasi).
Pandangan tersebut mendukung temuan penelitian Menanti (2008) tentang pertimbangan
moral pada 58 orang remaja wanita dan 58 orang remaja laki-laki berlatarbelakang suku bangsa
Melayu, di 13 buah SMAN Kabupaten Langkat. Temuan tersebut adalah bahwa “Penalaran moral
(moral judgment-penulis) remaja suku bangsa Melayu berlatarbelakang pemahaman diri
interdependen, kalau dipandang dari teori Kohlberg memang tidak berkembang optimal. Namun
bila ditempatkan dalam perspektif pemahaman diri interdependen suku bangsa Melayu, tercapainya
penalaran konvensional berarti telah tercapai optimal”.
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5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Remaja dominan berorientasi pada budaya interdependen, maka jika diletakkan dalam
kerangka budaya pemahaman diri interdependen, pencapaian pertimbangan moral pada tingkat
konvensional dipandang cukup dan mengandung nilai-nilai yang lebih mulia, bukan keterbatasan
kapasitas untuk dapat mencapai tingkat pascakonvensional.
5.2. Saran
Disarankan kepada pemerhati dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam
pengembangan moral terutama moralitas generasi muda, agar memperkaya interaksi sosial mereka
dalam wadah dan orang yang bervariasi dan di lingkungan individu yang menunjukkan
karakteristik pertimbangan moral pascakonvensional. Disamping itu disarankan untuk
membimbing sehingga generasi muda/remaja/mahasiswa mampu menggunakan orientasi budaya
interdependen dan orientasi budaya independen, sesuai dengan konteks kebutuhannya.
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