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PERKEMBANGAN MORAL
• Moral = mores :                                            

Tata cara, adat istiadat, 
kebiasaan.

• Bayi yang baru lahir 
dikatakan belum 
memiliki moral karena 
belum memiliki 
pengetahuan dan 
pengertian yang 
diharapkan oleh 
masyarakat di 
lingkungan ia hidup.



Perkembangan 
Moral

• Pikiran, perasaan dan 
perilaku yang dikaitkan 
dengan standar benar 
atau salah

• Sesuatu yang 
menyangkut kebiasaan 
atau aturan yang harus 
dipatuhi oleh seseorang 
dalam berinteraksi 
dengan orang lain.

• Perkembangan moral 
m em ilik i 2  d im ensi ya itu              
– dimensi interpersonal 
– intrapersonal



Dimensi Moral
• Dimensi Intrapersonal 

– Aturan/Nilai dasar dan penilaian diri  
individu 

– Dimensi ini  mengatur atau 
mengarahkan  aktivitas orang tersebut 
saat dia tidak terlibat dalam interaksi 
sosial

• Dimensi Interpersonal 
– Titik perhatiannya adalah pada apa 

yang seharusnya dilakukan individu 
saat  berinteraksi dengan orang lain

– Dimensi ini mengatur interaksi sosial 
individu dg org lain dan menengahi 
konflik



3 KOMPONEN 
MORAL

1. Kognitif → moral Judgement cara 
ssorg mengkonseptualisasikan 
benar salah dan membuat 
keputusan tentang bagaimana 
bertindak.                  Teori : Piaget 
d a n  K o h l b e r g                                                                                     

2. Afektif → moral feeling         
perasaan mengenai benar 
salahnya yg menyertai tindakan  
yg diambil dan memotivasi pikiran 
d a n  t i n d a k a n  t t g  m o r a l .                                                          
Teori : Freud

3. Perilaku → moral behavior 
bagaimana ssorg bertindak ketika 
mengalami kebimbangan/godaan 
untuk berlaku bohong, curang atau 
p e r b u a t a n  y a n g  m e l a n g g a r  m o r a l                                    
Teori : Behavioristik



AFEKTIF : Moral Feelings
• Perasaan seseorang jika melakukan kesalahan 

adanya rasa bersalah/tidak. 

• Freud menerangkannya melalui masa oedipal di 
mana pada masa ini anak melakukan identifikasi 
dengan salah satu orangtuanya sehingga 
terbentuk orangtua dalam diri anak. Orangtua 
dalam diri anak inilah yang akan menghukum 
(menimbulkan perasaan bersalah) bila anak 
melanggar. 

• Selanjutnya setelah terjadi internalisasi, apakah 
anak akan bertingkah laku benar atau tidak tidak 
ditentukan oleh identifikasi tersebut tetapi oleh 
kekuatan egonya (apakah egonya mengikuti kata 
orangtua dalam dirinya atau tidak).



PERILAKU : Moral Behavior
Didasari oleh teori Social Learning. Pembicaraan berpusat pada 
dapatkah tingkah laku anak sesuai dengan keadaan internalnya.

•Hobart Mowrer : 
– Menerangkan tentang internalisasi aturan-aturan dengan memakai dasar 

teori Classical conditioning. Contoh : jika anak merasa enak ketika diberi 
makan maka akan mengembangkan perasaan anak terhadap ibu. 
Kedekatan dengan ibu menjadi pemicu timbulnya perasaan enak pada 
anak. 

– Prinsip ini digunakan untuk menerangkan internalisasi aturan. Jika anak 
bertingkah laku tidak baik dan dapat hukuman akan timbul rasa tidak 
enak. Rasa ini menyertai tingkah lakunya (anak tidak akan melakukan 
tingkah laku itu). Jadi internalisasi aturan berbentuk tingkah laku yang 
menghindari, yaitu menghindari tingkah laku yang tidak disukai 
lingkungan. 

– metode untuk menanamkan tingkah laku adalah melalui reward dan 
punishment.

•Albert Bandura :
– Menurutnya aturan-aturan (benar-salah) untuk mengontrol tingkah laku 

anak diperoleh melalui proses modelling. Anak belajar benar-salah 
diberitahu secara khusus oleh orangtua dengan cara mencontoh perilaku 
mereka (orangtua teladan anak). 



Komponen Perilaku : Teori Belajar Sosial
Ø Perilaku moral dapat dipelajari
ØMetode : pengamatan dan pengukuhan 

(Observation dan reinforcement )
Ø Pengaruh situasi



Piaget’s Theory of Moral Development
Pra moral : Bayi yang baru lahir dikatakan belum memiliki moral karena belum 

memiliki pengetahuan dan pengertian yang diharapkan oleh masyarakat di 
lingkungan ia hidup

Heteronomi (berakhir pada usia 5/6 tahun)
• Seorang anak belum bisa melihat tingkah laku dari intensinya. Jadi 

anak hanya bisa melihat bahwa baik-buruk tingkah laku adalah 
akibat fisik yang harus diderita seseorang. 

• Pada saat ini aturan-aturan tidak bisa berubah dan harus diikuti, 
selain itu aturan-aturan ini tetap ada di manapun, kapanpun. Oleh 
karena itu jika seseorang melanggar aturan maka ia mandapat 
hukuman (dari orang-orang yang dipandang mempunyai otoritas 
seperti; orangtua, guru, dsbnya). 

Otonomi 
• Pada saat ini seorang anak masih belum bisa melihat tingkah laku 

dari intensinya. Awalnya seorang anak belum bisa mengerti bahwa 
aturan-aturan sosial bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan 
kelompok. 

• Kemudian pada tahap ini seorang anak sudah mulai bisa menunjang 
kejujuran, keadilan dan aturan-aturan sebagai suatu dasar untuk 
melakukan hubungan dengan orang lain.



Heteronomous Morality• Merupakan tahap pertama perkembangan moral dalam teori Piaget. 
Berlangsung pada usia 4 sampai 7 tahun

• Keadilan dan aturan dibayangkan/dinilai sebagai 
– sesuatu yang ada di dunia yang tidak bisa berubah dan 
– Sesuatu yang ada di dunia yang tidak  bisa dihilangkan/ dikendalikan 

oleh orang.
• Menilai perilaku  itu benar/baik dengan

– Mempertimbangkan hanya akibat yang ditimbulkan perilaku. 
– Tidak mempertimbangkan niat dari si pelaku.

Contoh: memecahkan gelas 1 dengan sengaja dan memecahkan 
gelas 12 karena enggak sengaja, maka yang baik adalah yang 
memecahkan satu

• Ciri Orang yang berpikir secara Heteronomous : 
– Menilai baik atau benarnya perilaku hanya dengan mempertimbangkan akibat 

yang ditimbulkan oleh perilaku tertentu, dan tidak mempertimbangkan niat 
atau tujuan dari si pelaku. 

– Mempercayai Konsep “Immanent Justice” yaitu konsep yang menekankan 
bahwa bila seseorang melanggar aturan, maka ia harus segera 
dihukum



Moralitas yang Autonomous
• Merupakan tahap kedua perkembangan moral

• Muncul atau terjadi pada anak yang lebih tua (10 tahun ke atas)

• Memiliki pemahaman  bahwa aturan dan sistem hukum 
merupakan buatan manusia. Jadi, dalam menilai baik buruknya 
perbuatan, akibat yang ditimbulkan oleh perilaku serta niat atau 
tujuan si pelaku sama-sama dipertimbangkan.

• Individu yang Berfikir Secara Autonomous 

– Dalam memberikan penilaian baik atau benarnya perilaku 
seseorang, ia akan mempertimbangkan niat atau tujuan dari 
si pelaku.

– Bisa menerima perubahan dan mampu mengenali bahwa 
aturan itu bisa disesuaikan, dibuat dan disetujui melalui 
kesepakatan bersama dan bisa berubah melalui konsensus



Lawrence Kohlberg
(American 1927-1988)

• Perkembangan moral yang dasar 
utamanya adalah  penalaran moral 
dijelaskan dalam serangkaian 
tahapan-tahapan/tingkatan/

• Teori Kohlberg muncul berdasarkan 
jawaban  yang diberikan orang-orang 
saat ditanya bagaimana pendapat 
mereka tentang cerita “Kohlberg 
Moral Dilemmas”

• Konsep kunci atau utama dalam 
memahami perkembangan moral 
adalah proses INTERNALISASI
– Yaitu perubahan yang terjadi 

dalam perkembangan di mana  
awalnya perilaku itu dikendalikan 
oleh kekuatan di luar diri individu 
menjadi dikendalikan oleh standar 
dan prinsip-prinsip internal



Tahapan Moral Kohlberg
• Tingkat 1 Pra- Konvensional (4-9 tahun) : Tidak adanya internalisasi terhadap  nilai-nilai 

moral. Penilaian tentang moral didasarkan pada hadiah atau hukuman yang berasal dari luar 
dirinya

–Stadium 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman 
–Stadium 2. Orientasi minat pribadi ( Apa untungnya buat saya?) 

• Tingkat 2 Konvensional (10-15 tahun) Ada proses internalisasi, hanya masih sebagian atau 
sedang. Penilaian individu sebagian didasarkan   oleh standar pribadi (internal) tapi ada juga  
yang berdasarkan  standar orang lain (orangtua)

–Stadium 3. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas ( Sikap anak baik) 
–Stadium  4. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial ( Moralitas hukum 
dan aturan) 

• Tingkat 3 Pasca- Konvensional (> 16 tahun) Proses internalisasi sudah terjadi secara utuh 
dan penilaian moral tidak lagi menggunakan standar orang lain. Mengenali adanya alternatif 
dalam memberikan penilaian, mengeksplorasi setiap alternatif dan akhirnya memutuskan 
mana yang paling pas sesuai dengan nilai pribadi yang diyakininya.

–Stadium 5. Orientasi kontrak sosial 
–Stadium 6. Prinsip etika universal ( Principled conscience = berprinsip ) 





Tahap Pra konvensional

Menilai moralitas dari suatu tindakan 
berdasarkan konsekuensi fisik perbuatannya 

secara langsung. 
Tingkah laku individu tunduk pada peraturan 

dari luar –bukan dari standar dirinya.



Individu memfokuskan diri pada 
konsekuensi langsung dari tindakan 
mereka yang dirasakan sendiri (akibat 
fisik). 
Anak berorientasi pada hukuman; Anak 
patuh krn takut dihukum.
Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa 
sudut pandang orang lain berbeda dari 
sudut pandang dirinya (egosentris).

Stadium 1. 
Orientasi kepatuhan dan hukuman 



Stadium 2. 
Orientasi minat pribadi 
( Apa untungnya buat saya?)

Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling 
diminatinya. Kurang menunjukkan perhatian pada 
kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila 
kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya 
sendiri.
Anak menyesuaikan diri thd harapan                              
sosial utk memperoleh penghargaan.
Contoh : 
Anak aktif sesuai anjuran guru                                             
agar dipuji



Tingkat konvensional 

umumnya ada pada 
seorang remaja atau 

orang dewasa. 

Orang di tahapan ini 
menilai moralitas dari 
suatu tindakan dengan 

membandingkannya pada
pandangan dan harapan 

masyarakat (bersifat 
konformitas)



Stadium 3.
Orientasi keserasian interpersonal dan
konformitas
( Sikap anak baik)

Seseorang memasuki masyarakat dan memiliki
peran sosial. Individu mau menyesuaikan dengan
orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan 
persetujuan masyarakat terhadap peran yang 
dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak 
baik untuk memenuhi harapan tersebut.

Called the “good boy-nice girl” orientation
Good behavior is that which

Pleases others
Helps others
is approved of by others
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Lanjutan :
Stadium 3. Orientasi keserasian interpersonal
dan konformitas ( Sikap anak baik)

Penalaran tahap tiga menilai moralitas dari
suatu tindakan dengan mengevaluasi
konsekuensinya dalam bentuk hubungan
interpersonal. Keinginan untuk mematuhi
aturan dan otoritas hanya untuk menghindari
penolakan orang lain
thd peran sosialnya.



Stadium  4. 
Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial 
( Moralitas hukum dan aturan) 

Penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial
karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat
(ketertiban). 
Penalaran moral dalam stadium empat lebih dari sekedar 
kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap tiga; 
kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. 
Bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga 
akan begitu - sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi 
hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum, maka ia 
salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan 
dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik.



Pasca-Konvensional

Prinsip-prinsip moral diterima atas 
kehendaknya sendiri.
Kenyataan bahwa individu-individu adalah 
entitas yang terpisah dari masyarakat kini 
menjadi semakin jelas. 
Perspektif seseorang harus dilihat sebelum 
perspektif masyarakat. 
Akibat ‘hakekat diri mendahului orang lain’ 
ini membuat tingkatan pasca-konvensional 
sering tertukar dengan perilaku pra-
konvensional.
Postconventional

Individuals weigh moral alternatives
Realize the law may conflict with basic human 

rights
“Right” is whatever furthers basic human rights

R e q u i r e s  a b i l i t y  t o  t h i n k  a t  P i a g e t ’ s  s t a g e  o f  f o r m a l  



Stadium 5. Orientasi kontrak sosial Stage 5
Believes the laws are formulated to protect both society and the individual
Laws should be changed if they fail to do so. 

individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat 
dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka 

dihormati dan dihargai tanpa memihak. Kenyataannya, tidak ada 
pilihan yang pasti benar atau absolut - 'memang anda siapa 

membuat keputusan kalau yang lain tidak'? Sejalan dengan itu, 
hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan 
kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan 

sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan orang 
banyak . Anak patuh krn menghormati kepentingan bersama. Hal 
tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. 

Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan 
pada penalaran tahap lima.
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Stadium 6.
Prinsip etika universal
( Principled conscience)

penalaran moral berdasar pada penalaran
abstrak menggunakan prinsip etika
universal. Hukum hanya valid bila berdasar
pada keadilan, dan komitmen terhadap
keadilan juga menyertakan keharusan untuk
tidak mematuhi hukum yang tidak adil.
Stage 6

ethical decisions based on universal principles
Respect for human life, justice, equality, and 

dignity 
Believe following conscience may require 

violation of 
laws

8888



Lanjutan :
Stadium 6. Prinsip etika universal 
( Principled conscience) 

Individu menyesuaikan diri dengan
standar sosial karena keinginan dari
hati nuraninya sendiri, sbg
perwujudan tanggung jawab pribadi,
bukan karena kecaman sosialnya. Hal
ini bisa dilakukan dengan
membayangkan apa yang akan
dilakukan seseorang saat menjadi
orang lain, yang juga memikirkan apa
yang dilakukan bila berpikiran sama. 8888



Lanjutan :
Stadium 6. Prinsip etika universal 
( Principled conscience) 

Tindakan yang diambil adalah hasil
konsensus. Dengan cara ini, tindakan tidak
pernah menjadi cara tapi selalu menjadi
hasil; seseorang bertindak karena hal itu
benar, dan bukan karena ada maksud
pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah
disetujui sebelumnya. Walau Kohlberg
yakin bahwa tahapan ini ada, ia merasa
kesulitan untuk menemukan seseorang
yang menggunakannya secara konsisten.
Tampaknya orang sukar bisa mencapai
tahap enam dari model Kohlberg ini.



Dilema
Heinz

Heinz Mencuri Obat di Eropa.

Seorang perempuan sudah hampir 
meninggal dunia akibat semacam 
kanker. Ada suatu obat yang menurut 
dokter dapat menyelamatkannya. 
Obat itu adalah semacam radium
yang baru saja ditemukan oleh 
seorang apoteker di kota yang sama. 
Obat itu mahal ongkos 
pembuatannya, tetapi si apoteker 
menjualnya sepuluh kali lipat ongkos 
pembuatannya tersebut. Ia membayar 
$200 untuk radium tersebut dan 
menjualnya $2.000 untuk satu dosis 
kecil obat tersebut. 



Suami dari perempuan yang sakit, Heinz, pergi 
ke setiap orang yang dia kenal untuk meminjam 
uang, tapi ia cuma memperoleh $1.000, 
setengah dari harga obat seharusnya. Ia 
berceritera kepada apoteker bahwa isterinya 
sudah sekarat dan memintanya untuk dapat 
menjual obat dengan lebih murah atau 
memperbolehkan dia melunasinya di kemudian 
hari. Tetapi si apoteker mengatakan: “Tidak, 
saya yang menemukan obat itu dan saya akan 
mencari uang dari obat itu.”

Heinz menjadi putus asa dan 
membongkar apotek tersebut 
untuk mencuri obat demi 
istrinya.

Haruskah Heinz membongkar 
apotek itu untuk mencuri obat 
bagi isterinya? Mengapa?



IMPLIKASI

Kohlberg realized discussion of moral  
dilemmas does not reliably improve moral 
behavior

– Direct teaching of moral values is necessary
– General cognitive development strongly influences 

how children respond to moral teaching
– Young children’s ability to infer moral messages is 

strongly linked with reading comprehension skills
– Parent’s who read moral stories to children (Little 

Red Hen) should provide explicit information of 
the moral message and how it relates to the 
characters in the story



PENYEBAB KESENJANGAN ANTARA PENGETAHUAN MORAL 
DAN PERILAKU MORAL

Faktor Kebingungan, disebabkan karena:
– konsep moral bersifat abstrak bagi dirinya
– terdapat kesenjangan (jarak) antara perkataan orangtiua dan 

orang lain yang berwenang
– terdapat kesenjangan antara perilaku yang dilukiskan dalam 

media massa dan apa yang diajarkan pada mereka tentang 
benar salah.

– Konsep moral anak berbeda dengan konsep moral terhadap 
teman sebaya

– Konsep moral bertentangan dengan konsep kejujuran, loyalitas 
dan kerjasama

Faktor Emosi
– Sewaktu marah anak mungkin malkakukan hal yang ia tahu itu 

salah untuk membalas supaya orang lain marah.
Faktor Motivasi (dorongan)

– Anak mungkin merasa bahwa berbuat sesuatu itu tidak benar, 
namun dapat menguntungkan bagi mereka.



PELANGGARAN MORAL YANG UMUM 
TERJADI PADA ANAK :

Berbohong
• Anak kecil yang berbohong biasanya tidak menipu, melainkan sedang 

mengkhayal. Pada anak yang lebih besar berbohong karena rasa takut 
akan hukuman atau diejek.

Kecurangan
• Kecurangan dalam bermain umumnya terjadi pada anak dari semua usia 

karena kemenangan mempunyai nilai sosial yang tinggi.
Mencuri
• Biasanya dilakukan anak kalau mereka tidak dapat memperoleh sesuatu 

yang dilakukan dengan cara lain.
Merusak
• Biasanya tidak dilakukan anak kecil, kecuali jika dilakukan secara 

pembalasan. Pada anak yang lebih besar merusak sudah mulai 
dilakukan. Kalau terjadi kegiatan merusak biasanya dilakukan oleh 
kelompok sebagai ekspresi kemarahan.

Membolos
• Pada anak kecil, membolos biasanya karena takut masuk sekolah. Pada 

anak yang sudah besar membolos karena tidak suka.


