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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini menguji pengaruh ethical principles (idealisme dan 

relativisme) dan cognitive style (sensing-intuition dan thinking-feeling) 

terhadap tindakan plagiasi dan cheating menggunakan teknologi informasi 

pada mahasiswa akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa : 

1. Kepribadian sensing memiliki idealisme lebih tinggi daripada 

kepribadian intuition. Kepribadian intuition memiliki relativisme lebih 

tinggi daripada kepribadian sensing. Kepribadian thinking memiliki 

idealisme lebih tinggi daripada kepribadian feeling. Kepribadian 

feeling memiliki relativisme lebih tinggi daripada kepribadian 

thinking. 

2. Ethical principles idealisme memiliki pengaruh negatif terhadap 

tindakan plagiasi dan cheating menggunakan teknologi informasi. 

Ethical principles relativisme memiliki pengaruh positif terhadap 

tindakan plagiasi dan cheating menggunakan teknologi informasi.  

3. Konsentrasi dan jenis kelamin berpengaruh terhadap tindakan plagiasi 

dan cheating, sedangkan IPK tidak berpengaruh. Konsentrasi sistem 

berpengaruh terhadap tindakan plagiasi dan cheating. Sedangkan jenis 
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kelamin perempuan berpengaruh dengan tindakan plagiasi dan 

cheating daripada jenis kelamin laki - laki. IPK kategori sedang dan 

tinggi (IPK 2.76 – 3.50 dan 3.51 – 4.00) tidak berpengaruh dengan 

tindakan plagiasi dan cheating. 

5.2 Saran dan Harapan 

 Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan, maka saran yang 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengevaluasi proses pembelajaran akademik, terutama yang 

menggunakan teknologi informasi agar terhindar dari penyalahgunaan 

tindakan, seperti tindakan plagiasi dan cheating.  

2. Peneliti berharap agar mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata bisa berpikir dan bertindak 

etis dalam menggunakan teknologi informasi supaya menjadi individu 

yang berkualitas. 

3. Peneliti berharap agar penelitian ini menjadi acuan serta bahan 

evaluasi universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk terus 

berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan mulai 

membiasakan diri berperilaku etis dan jujur agar tidak merugikan 

orang lain. 

4. Peneliti berharap agar dapat dilakukan penelitian serupa di masa 

depan dengan objek atau variabel yang berbeda. Misalnya saja objek 
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yang diteliti tidak hanya mahasiswa akuntansi di Universitas Katolik 

Soegijapranata, tetapi bisa jurusan atau universitas lain. Variabel yang 

bisa ditambahkan misalnya perbedaan usia dan tingkat pengetahuan. 

Penelitian selanjutnya juga bisa mengganti variabel IPK dengan 

variabel IQ untuk menjelaskan individu berdasarkan tingkat 

intelektual seseorang terhadap tindakan plagiasi dan cheating. 

Penelitian ini hanya menguji tinggi rendahnya idealisme dan 

relativisme, oleh karena itu penelitian selanjutnya bisa menguji lebih 

empat klasifikasi idealisme dan relativisme (situationists, 

subjectivists, absolutists, exceptionists).  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini mendapatkan 161 sampel dari 157 sampel minimum 

yang disarankan oleh rumus Slovin. Salah satu keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah waktu penelitian dan kesediaan responden meluangkan waktu 

untuk mengisi kuesioner. Penelitian ini dilakukan saat libur perkuliahan 

(hanya ada semester pendek) dan dilakukan pada mahasiswa aktif per 

semester ganjil 2016/2017 yang sudah mengambil konsentrasi penjurusan. 

Keterbatasannya adalah beberapa mahasiswa susah ditemui dan beberapa 

sudah lulus karena termasuk angakatan atas. Mahasiswa kadang mengisi 

kuesioner dengan tidak bersungguh – sungguh, bahkan ada yang tidak mau 

mengisi. Keterbatasan lainnya adalah responden kebanyakan adalah 
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mahasiswa yang mengambil konsentrasi sistem karena dalam angkatan yang 

bersangkutan banyak mahasiswa yang mengambil konsentrasi sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


