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Perkembangan moral merupakan hal yang sangat penting bagi 
perkembangan kepribadian dan sosial anak menuju kedewasaannya. Dari 
perkembangan ini mereka akan mengetahui bagaimana seseorag itu berfikir 
mengenai konsep salah dan benar, serta memutuskan berbagai tindakan benar 
ataupun salah. Tindakan moral antara individu satu dengan individu yang lain 
tidaklah sama, seseorang dikatakan bermoral apabila prilakunya sesui dengan 
norma-norma yang ditetapkan dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi perkembangan moral tersebut diantaranya adalah: lingkungan 
sosial, lingkungan keluarga, dan pengasuhan orangtua. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat perkembangan penalaran moral anak di lingkungan 
pesisir pantai kabupaten Tuban, untuk mengetahui tingkat perkembangan 
penalaran moral anak di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban, juga 
perbedaan tingkat perkembangan penalaran moral anak di lingkungan pesisir 
pantai dan di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban. 

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan rancangan deskriptif 
komparatif. Sampel yang digunakan berjumlah 80 anak, dengan rincian 48 anak 
yang tinggal di lingkungan pesisir pantai kabupaten Tuban, dan 32 anak yang 
tinggal di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban. Sedangakan analisis dalam 
penelitian ini adalah menggunakan analisis independent sampel T-test.  

Dari haril analisis tersebut diperoleh hasil nilai rata-rata tingkat penalaran 
moral untuk anak di lingkungan pesisir pantai kabupaten Tuban adalah 17.7083, 
sedangkan untuk anak di lingkungan dataran tinggi kabupaten Tuban adalah 
17.3125. nilai t dari keduanya adalah 0,554, dan nilai signifikansinya (p) = 0.496 
> 0.05. Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai T-hitung (-0.554) lebih kecil 
dibandingkan nilai T-tabel (1.671), Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan 
Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara tingkat 
perkembangan penalaran moral anak di lingkungan pesisir pantai kabupaten 
Tuban dan anak di lingkungan dataran tinggi kabupaten tuban. 


