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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

 Penelitian ini dilakukan pada universitas di Semarang, yang pada 

periode penelitian ini memilih mahasiswa jurusan akuntansi program S1.  

Berikut ini adalah tabel penyebaran kuesioner pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

NO Nama Universitas Jumlah 

kuesioner yang 

disebarkan 

Jumlah kuesioner 

yang kembali  

Jumlah 

kuesioner yang 

dapat diolah 

 PT Swasta:    

1. Unika Soegijapranata  50 44 42 

 

2. Unissula 70 70 69 

3. Udinus 45 45 42 

4. Untag 10 8 4 

5. Unisbank 60 55 53 

6. USM 160 155 152 

 PT Negeri:    

7. Universitas Diponegoro 10 10 8 

8. Unnes 20 15 11 

 Total Sampel: 425 402 381 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kuesioner yang 

disebar berjumlah 402, tetapi ada 21 kuesioner yang tidak lengkap sehingga 
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tidak dapat diolah. Sehingga kuesioner lengkap yang dapat diolah berjumlah 

381. 

 

4.2. Deskripsi Objek Penelitian 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin 

dan latar belakang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

164 

217 

 

43% 

57% 

 TOTAL: 381 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 164 orang (43%) dan 217 

orang atau 57% adalah perempuan. 

 

 

Tabel 4.3. Latar Belakang Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Latar Belakang: 

a. IPA 

b. IPS 

 

235 

146 

 

61,7% 

38,3% 

 TOTAL: 381 100% 
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Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berlatar 

belakang IPA berjumlah 235 orang (61,7%), dan yang berlatar belakang IPS 

berjumlah 146 orang (38,3%). Karena mayoritas responden berasal dari IPA 

akan berpengaruh terhadap tingkat perilaku mencontek yang lebih rendah. 

Tabel 4.4. Universitas Responden 

No Nama PT Jumlah % 

PT Swasta:   

1. Unika Soegijapranata  42 11,02% 

2. Unissula 69 18,11% 

3. Udinus 42 11,02% 

4. Untag 4 1,05% 

5. Unisbank 53 13,91% 

6. USM 152 39,90% 

PT Negeri:   

7. Universitas Diponegoro 8 2,10% 

8. Unnes 11 2,89% 

Total: 381 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah mahasiswa dari Universitas Semarang (USM yaitu berjumlah 152 

orang atau  %. 
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4.2. Hasil Validitas dan Reliabilitas  

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas 

 Validitas konstruk digunakan untuk menunjukan seberapa baik hasil-

hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai dengan teori-

teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 2004). 

Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS yaitu pengujian Factor Analysis.  

Berikut adalah hasil pengujiannya: 

 

Tabel 4.5. Rotated Component Matrix ke-1 

 Component 

1 2 3 

R1  ,815  

R2  ,518  

R3  ,648  

R4  ,595  

R5  ,781  

R6  ,517 ,473 

R7   ,580 

R8   ,567 

R9  ,572  

R10  ,639 ,429 

T1  ,781  

T2 ,612   

T3 ,539 ,582  

T4  ,728  

T5 ,757   

T6 ,781   

T7 ,776   
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T8 ,697   

T9 ,713   

T10 ,650   

K1 ,748   

K2 ,603   

K3 ,764   

K4 ,737   

K5 ,757   

K6 ,736   

K7  ,524 ,481 

K8  ,407 ,632 

K9 ,446  ,636 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 

iterations. 

             Sumber: Lampiran 3a 

 

Pada langkah kedua di Tabel 4.5. Rotated Component Matrix, pernyataan yang 

valid terlihat berkumpul dalam grup component. Pada variabel Rasionalisasi indikator 

pernyataan yang valid yaitu indikator R1 hingga R6, dan R9,R10. Kemudian pada 

variabel tekanan  indikator pernyataan yang valid yaitu  indikator T2, T3, T5 hingga 

T10. Kemudian pada variabel kesempatan indikator pernyataan yang valid yaitu 

indikator K7, K8, dan K9.  

Tabel 4.6. Pengujian KMO  

KMO and Bartlett's Test 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,879 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3974,566 

df 171 

Sig. ,000 

 

Sumber: Lampiran 3b 

 

Pengujian KMO  setelah mengeliminasi indikator yang tidak valid, pada Tabel 

4.6. nilai KMO dari hasil pengujian adalah 0,879 > 0,5 dan nilai Bartlett's Test 

signifikan pada 0,000. Analisis ini dapat digunakan karena memiliki nilai KMO > 0,5 

dan nilai Bartlett’s Test yang signifikan. Berdasarkan kedua hal tersebut yang 

memenuhi syarat maka analisis ini dapat digunakan kembali (Ghozali, 2013). Berikut 

tabel dan analisis Rotated Component Matrix yang ke-2: 

 

 

 

 

Tabel 4.7. Rotated Component Matrix ke-2 

 Component 

1 2 3 

R1 ,736   

R2 ,666   

R3 ,756   

R4 ,608   

R5 ,643   

R6 ,605   

R9 ,496   

R10 ,789   
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T2   ,647 

T3   ,623 

T5   ,438 

T6   ,811 

T7   ,487 

T8   ,742 

T9   ,781 

T10   ,544 

K7  ,656  

K8  ,698  

K9  ,773  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

              Sumber: Lampiran 3b 

 

Dari Tabel 4.7. Rotated Component Matrix ke-2 di atas, pernyataan yang valid 

terlihat berkumpul dalam grup component. Pada variabel Rasionalisasi indikator 

pernyataan yang valid yaitu indikator R1 hingga R9,R10. Kemudian pada variabel 

tekanan  indikator pernyataan yang valid yaitu  indikator T2 hingga  T10. Kemudian 

pada variabel kesempatan indikator pernyataan yang valid yaitu indikator K7, K8, 

dan K9. Berdasarkan Tabel 4.7. Rotated Component Matrix ke-2 yang dapat terlihat 

dari semua indikator variabel telah berkelompok pada setiap variabel. Menurut 

Ghozali (2013) dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut telah 
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menunjukan hasil-hasil dalam pengukuran Factor Analysis sesuai dengan teori-teori 

yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruknya. Dengan ini pengujian 

validitas konstruk dinyatakan valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya 

(Ghozali, 2013). 

 

4.2.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Rasionalisasi 0,867 Reliabel 

Tekanan 0,886 Reliabel 

Kesempatan 0,863 Reliabel 

Sumber:  Lampiran 4  

Dilihat dari tabel 4.9. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 

sehingga dikatakan reliabel. 

4.3. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.9. Compare Means Untuk Perempuan 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Rasionalisasi 1-5 2.37-4.58 3.4949 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Sedang   

Tekanan 1-5 2.40-5.00 3.6682 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Sedang  

Kesempatan 1-5 2.46-5.00 3.7496 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Tinggi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

Perilaku 

Mencontek 

1-5 2.48-5.00 
3.5392 

1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Sedang  

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk variabel rasionalisasi rata-

rata atau mean nya sebesar 3.4949 dan termasuk kategori sedang artinya rasionalisasi 

responden perempuan cukup baik. Hal ini didukug oleh jawaban responden yang 

menyatakan bahwa mencontek adalah hal yang wajar atau biasa, mencontek agar 

orang tua senang apabila memiliki IPK tinggi, menyontek diperbolehkan asal tidak 

ketahuan, responden tidak memahami pelajaran maka dosen akan mengajari dengan 

telaten, responden menyontek karena hampir semua teman-teman juga menyontek, 

dosen membedakan mahasiswa yang pintar dan kurang pintar, menyontek merupakan 

bentuk dari solidaritas kepada teman, responden menyontek jika terdesak, jika soal 

yang diberikan mudah, maka bisa mendapat nilai bagus tanpa menyontek, dan 

responden tidak merugikan siapapun ketika menyontek. 

Begitu juga untuk tekanan termasuk dalam kategori sedang, artinya menurut 

responden perempuan mengalami tekanan untuk mencontek cukup tinggi. Hal ini 

didukug oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa responden takut 

mendapatkan nilai/IPK jelek, tidak percaya diri dengan jawaban sendiri, tidak pandai 

membagi waktu belajar dengan kegiatan non akademis, mencontek karena materi 

ujian terlalu banyak, materi yang dipelajari dengan soal ujian yang dikeluarkan 

berbeda, dianggap egois jika tidak mau bekerjasama dengan teman-teman 
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(menyontek), keterbatasan waktu saat ujian memaksa untuk menyontek, tugas yang 

diberikan terlalu banyak sehingga tidak punya waktu untuk belajar, akan dicap pelit 

dan tidak solid karena tidak memberikan jawaban, dam responden menyontek karena 

sudah tidak mampu menyelesaikan soal yang ada. 

Untuk kesempatan termasuk kategori tinggi artinya menurut responden 

perempuan kesempatan untuk mencontek tinggi. Hal ini didukug oleh jawaban 

responden yang menyatakan bahwa pengawas sangat fokus mengawasi ujian, tidak 

akan menyontek meskipun ada kesempatan untuk menyontek, responden duduk dekat 

teman yang pandai dan tidak pelit kalau dimintai contekan, saat pengawas ujian 

keluar, ada kesempatan untuk menyontek, responden melakukan plagiasi tugas, 

pengawas ujian tidak curiga ketika mengganti jawaban dengan jawaban teman, 

sengaja mendengarkan jawaban teman yang sedang memberi tahu jawaban kepada 

teman, takut mencontek karena pernah ketahuan oleh pengawas, dan responden boleh 

mencontek tetapi tidak ketahuan oleh pengawas. 

Perilaku mencontek termasuk kategori sedang, artinya menurut responden 

perempuan perilaku mencontek cukup tinggi. Untuk variabel  kesempatan memiliki 

nilai yang paling tinggi. Artinya, pada perempuan perilaku mencontek dapat terjadi 

karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau 

penyalahgunaan wewenang. 
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Tabel 4.10. Compare Means Untuk Laki-laki 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Rasionalisasi 1-5 2.37-4.58 3.4945 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Sedang   

Tekanan 1-5 2.40-5.00 3.7799 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Tinggi 

Kesempatan 1-5 2.46-5.00 3.8421 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Tinggi  

Perilaku 

Mencontek 

1-5 2.48-5.00 
3.6220 

1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Sedang   

Sumber:  Lampiran 5 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel rasionalisasi rata-rata atau 

mean nya sebesar 3.4949 dan termasuk kategori sedang artinya rasionalisasi 

responden laki-laki cukup baik. Hal ini didukug oleh jawaban responden yang 

menyatakan bahwa mencontek adalah hal yang wajar atau biasa, mencontek agar 

orang tua senang apabila memiliki IPK tinggi, menyontek diperbolehkan asal tidak 

ketahuan, responden tidak memahami pelajaran maka dosen akan mengajari dengan 

telaten, responden menyontek karena hampir semua teman-teman juga menyontek, 

dosen membedakan mahasiswa yang pintar dan kurang pintar, menyontek merupakan 

bentuk dari solidaritas kepada teman, responden menyontek jika terdesak, jika soal 

yang diberikan mudah, maka bisa mendapat nilai bagus tanpa menyontek, dan 

responden tidak merugikan siapapun ketika menyontek. 

Untuk tekanan termasuk dalam kategori tinggi, artinya menurut responden 

laki-laki mengalami tekanan untuk mencontek yang tinggi. Untuk kesempatan 

termasuk kategori tinggi artinya menurut responden laki-laki kesempatan untuk 
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mencontek tinggi. Hal ini didukug oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa 

responden takut mendapatkan nilai/IPK jelek, tidak percaya diri dengan jawaban 

sendiri, tidak pandai membagi waktu belajar dengan kegiatan non akademis, 

mencontek karena materi ujian terlalu banyak, materi yang dipelajari dengan soal 

ujian yang dikeluarkan berbeda, dianggap egois jika tidak mau bekerjasama dengan 

teman-teman (menyontek), keterbatasan waktu saat ujian memaksa untuk menyontek, 

tugas yang diberikan terlalu banyak sehingga tidak punya waktu untuk belajar, akan 

dicap pelit dan tidak solid karena tidak memberikan jawaban, dam responden 

menyontek karena sudah tidak mampu menyelesaikan soal yang ada. 

Perilaku mencontek termasuk kategori sedang, artinya menurut responden 

laki-laki perilaku mencontek cukup tinggi. Untuk variabel  kesempatan dan tekanan 

memiliki nilai yang paling tinggi. Artinya, pada laki- laki perilaku mencontek dapat 

terjadi karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, 

dan/atau penyalahgunaan wewenang serta mereka memiliki tekanan dari orang tua, 

keluarga dan orang terdekat sehingga lebih memilih untuk melakukan kecurangan. 

Hal ini didukug oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa pengawas sangat 

fokus mengawasi ujian, tidak akan menyontek meskipun ada kesempatan untuk 

menyontek, responden duduk dekat teman yang pandai dan tidak pelit kalau dimintai 

contekan, saat pengawas ujian keluar, ada kesempatan untuk menyontek, responden 

melakukan plagiasi tugas, pengawas ujian tidak curiga ketika mengganti jawaban 
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dengan jawaban teman, sengaja mendengarkan jawaban teman yang sedang memberi 

tahu jawaban kepada teman, takut mencontek karena pernah ketahuan oleh pengawas, 

dan responden boleh mencontek tetapi tidak ketahuan oleh pengawas. 

Tabel 4.11. Compare Means Keseluruhan 

Keterangan N Rasionalisasi Tekanan Kesempatan Perilaku 

Mencontek 

Perempuan 217 3.4949 3.6682 3.7496 3.5392 

Laki-laki 164 3.4945 3.7799 3.8421 3.6220 

Total  381     

Sig.  0.995 0.081 0.112 0.513 

Sumber:  Lampiran 5 

Dilihat dari tabel 4.9 dan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa untuk perempuan, 

variabel rasionalisasi rata-ratanya 3.4949 dan nilainya lebih tinggi daripada laki-laki 

tetapi cukup berimbang dan dilihat dari signifikansinya diatas 0.05 artinya 

rasionalisasi atau pembenaran diri antara laki-laki dan perempuan dalam mencontek 

tidak berbeda signifikan.  

Sedangkan untuk tekanan, laki-laki nilai mean nya lebih tinggi daripada 

perempuan dan ini menunjukkan bahwa laki-laki menghadapi tekanan lebih tinggi 

untuk mencontek daripada perempuan, tetapi dilihat dari nilai signifikansinya juga 

tidak berbeda signifikan. Dikarenakan tingkat kemalasan laki-laki lebih tinggi, 

sehingga mendorong laki-laki lebih melakukan tindakan mencontek 

Untuk variabel kesempatan, laki-laki juga memiliki nilai mean lebih tinggi 

daripada perempuan, tetapi dilihat dari nilai signifikansinya juga tidak berbeda 
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signifikan. Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih berani 

mengambil kesempatan dalam melakukan tindakan mencontek 

Untuk perilaku mencontek, laki-laki memiliki perilaku mencontek lebih tinggi 

mean nya daripada perempuan, tetapi dilihat dari nilai signifikansinya juga tidak 

berbeda signifikan. 

Tabel 4.12. Compare Means Untuk Latar Belakang 

Keterangan N Rasionalisasi Tekanan Kesempatan Perilaku 

Mencontek 

IPA 233 3.5948 3.7807 3.8436 3.6814 

IPS 148  3.3372 3.6149 3.7042 3.4902 

Total  381     

Sig.  0.000 0.021 0.037 0.188 

Sumber:  Lampiran 5 

Dilihat dari tabel 4.12. dapat diketahui bahwa untuk latar belakang,  mereka 

yang berasal dari IPA lebih tinggi rata-rata rasionalisasinya dan tekanannya, serta 

perilaku mencontek serta kesempatan daripada lulusan IPS. Dilihat dari nilai 

Signifikansi Anova nya untuk rasionalisasi, tekanan dan kesempatan < 0.05 artinya 

berbeda signifikan antara IPA dan IPS.    

Tabel 4.13. Compare Means Untuk Angkatan 

Keterangan N Rasionalisasi Tekanan Kesempatan Perilaku 

Mencontek 

2013 379 3.4923 3.7148 3.7880 3.6358 

2014 1 4.0000 4.0000 4.1111 4.0000 

2015 1 3.9000 4.0000 4.0000 1.0000 

Total  381     

Sig.  0.638 0.842 0.833 0.008 
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Sumber:  Lampiran 5 

Dilihat dari tabel 4.12. dapat diketahui bahwa untuk angkatan, mereka yang 

berasal dari angkatan 2014 adalah mean atau rata-rata tertinggi untuk semua variabel 

dari rasionalisasi, tekanan, kesempatan, dan perilaku mencontek daripada angkatan 

lainnya. Dilihat dari nilai Signifikansi Anova nya untuk rasionalisasi, tekanan dan 

kesempatan> 0.05 artinya tidak berbeda signifikan antar angkatan. 

 

4.4. Analisis Structural Equation Modeling 

 Pada bagian ini akan dianalisis  tentang  model konfirmatori  dari analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) secara Full Model. Hasil pengolahan data untuk 

analisis SEM full model adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Goodness of Fit Indexes untuk Full Model  

Goodness of 

Fit Indeks 

Cut of Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi Square 

GFI 

CFI 

RMSEA 

Diharapkan kecil 

> 0.90 

> 0.95 

< 0.08 

0.000 

1,000 

1,000 

0,488 

Baik 

Baik  

Baik  

Cukup Baik 

Sumber:  Lampiran 6 

 Nilai Goodness of Fit test Chi Square, GFI, CFI adalah baik dan memenuhi 

persyaratan dengan hasil analisis lebih dari Cut of Value, tetapi ada yang kurang 

memenuhi persyaratan yaitu RMSEA dengan hasil analisis lebih dari Cut of Value 
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maka RMSEA dikategorikan tidak baik. Meskipun demikian data tidak dihilangkan 

dari penelitian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. SEM Full Model  

 

Pada penelitian ini ada beberaoa hipotesis yang diajukan. Tabel pengujian 

hipotesis dalam analisis AMOS adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.11. Estimasi Parameter Regression Weights  (H1-H3) 

   
Estimate S.E. C.R. P Hipotesis Keterangan 
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PerilakuMencontek <--- Rasionalisasi -,064 ,047 -1,361 ,174 H1 Ditolak 

PerilakuMencontek <--- Tekanan ,082 ,086 ,955 ,340 H2 Ditolak 

PerilakuMencontek <--- Kesempatan ,025 ,093 ,268 ,789 H3 Ditolak 

Sumber:  Lampiran 6 

Uji Hipotesis 1 

Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah ada pengaruh pembenaran diri terhadap 

perilaku menyontek  mahasiswa. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel pembenaran diri  (rasionalisasi) 

terhadap perilaku menyontek pada mahasiswa seperti terlihat pada tabel 4.11. adalah 

sebesar -1.361 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.174. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu ± 2.00 untuk CR (Critical 

Ratio) dan diatas 0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hipotesis I penelitian ini tidak dapat diterima. Artinya   rasionalisasi tidak 

berpengaruh terhadap perilaku mencontek. 

 

Uji Hipotesis 2 

Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah ada pengaruh tekanan terhadap perilaku 

menyontek mahasiswa. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical 

Ratio) untuk pengaruh antara tekanan terhadap variabel perilaku menyontek 

mahasiswa adalah sebesar 0.955 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.340. Kedua 

nilai ini menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu dibawh 2.00 untuk CR 
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(Critical Ratio) dan diatas 0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hipotesis 2 penelitian ini  ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku menyontek mahasiswa.  

 

Uji Hipotesis 3 

 Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah ada kesempatan terhadap perilaku 

menyontek mahasiswa. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical 

Ratio) untuk pengaruh antara variabel kesempatan dengan variabel perilaku 

menyontek mahasiswa seperti terlihat pada Tabel 4.11. adalah sebesar 0.268 dengan 

nilai P (Probability) sebesar 0.789. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang 

memenuhi syarat, yaitu dibawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan di atas 0.05 

untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 

penelitian ini tidak dapat diterima. Artinya  kesempatan tidak berpengaruh terhadap 

perilaku mencontek.  

Tabel 4.12. Goodness of Fit Indexes untuk Full Model (Perempuan) 

Goodness of 

Fit Indeks 

Cut of Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi Square 

GFI 

TLI 

CMIN/DF 

RMSEA 

Diharapkan kecil 

> 0.90 

> 0.95 

< 2.00 

< 0.08 

16.35 

0,565 

0.988 

1.933 

0,488 

Baik 

Cukup Baik 

Baik  

Baik 

Baik  
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Sumber:  Lampiran 6 

 

 Nilai Goodness of Fit test Chi Square, TLI, CMIN/DF, dan RMSEA adalah 

baik dengan hasil analisis lebih dari Cut of Value dan memenuhi persyaratan tetapi 

ada yang kurang memenuhi persyaratan yaitu GFI dengan hasil analisis lebih dari Cut 

of Value maka RMSEA dikategorikan tidak baik. Meskipun demikian data tidak 

dihilangkan dari penelitian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.  

Gambar 4.2. SEM Full Model (Perempuan) 

 

 

Tabel 4.13.Goodness of Fit Indexes untuk Full Model (Laki-laki) 

Goodness of 

Fit Indeks 

Cut of Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi Square 

GFI 

Diharapkan kecil 

> 0.90 

16.37 

0,565 

Baik 

Cukup Baik 

Baik  
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TLI 

CMIN/DF 

RMSEA 

> 0.95 

< 2.00 

< 0.08 

0.988 

1.819 

0,488 

Baik 

Baik 

Sumber:  Lampiran 6 

 

 Nilai Goodness of Fit test Chi Square, TLI, CMIN/DF, dan RMSEA adalah 

baik dengan hasil analisis lebih dari Cut of Value dan memenuhi persyaratan tetapi 

ada yang kurang memenuhi persyaratan yaitu GFI dengan hasil analisis lebih dari Cut 

of Value maka RMSEA dikategorikan tidak baik. Meskipun demikian data tidak 

dihilangkan dari penelitian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

Gambar 4.3. SEM Full Model (Laki-laki) 

 

Tabel 4.14. Estimasi Parameter Regression Weights (Perempuan dan Laki-laki) H4-

H6 
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Perempuan 
  

C.R. P  Laki-laki C.R. P Keterangan 

PerilakuMencontek <--- Rasionalisasi 2,616 ,009  H4 ,286 ,775 Diterima 

PerilakuMencontek <--- Tekanan -2,827 ,005  H5 ,995 ,320 Diterima 

PerilakuMencontek <--- Kesempatan 1,632 ,103  H6 -1,341 ,180 Ditolak  

 

 

Uji Hipotesis 4 

 Hipotesis 4 pada penelitian ini adalah ada pengaruh pembenaran diri terhadap 

perilaku menyontek mahasiswa dengan gender sebagai variabel moderating. Dari 

pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara 

variabel pembenaran diri dengan variabel perilaku menyontek mahasiswa perempuan 

dan laki-laki seperti terlihat pada Tabel 4.12. adalah sebesar 0.285 untuk laki-laki dan 

2.616 untuk perempuan dengan nilai P (Probability) sebesar 0.775 untuk laki-laki dan 

0.009 untuk perempuan. Karena adanya perbedaan hasil ini maka menunjukkan 

bahwa gender dapat memoderasi pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku 

menyontek mahasiswa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 4 

penelitian ini diterima. 

 

Uji Hipotesis 5 

 Hipotesis 5 pada penelitian ini adalah ada pengaruh tekanan terhadap perilaku 

menyontek mahasiswa dengan gender sebagai variabel moderating. Dari pengolahan 
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data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel 

tekanan dengan variabel perilaku menyontek mahasiswa perempuan dan laki-laki 

seperti terlihat pada Tabel 4.12.  adalah sebesar 0.995 untuk laki-laki dan -2.827 

untuk perempuan dengan nilai P (Probability) sebesar 0.320 untuk laki-laki dan 0.005 

untuk perempuan.  Karena perbedaan hasil tersebut maka menunjukkan bahwa 

gender dapat memoderasi pengaruh tekanan terhadap perilaku mencontek. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 5 penelitian ini diterima. 

Uji Hipotesis 6 

 Hipotesis 6 pada penelitian ini adalah ada pengaruh kesempatan terhadap 

perilaku menyontek mahasiswa dengan gender sebagai variabel moderating. Dari 

pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara 

variabel kesempatan dengan variabel perilaku menyontek mahasiswa perempuan dan 

laki-laki seperti terlihat pada Tabel 4.12. adalah sebesar -1.341 untuk laki-laki dan 

1.632 untuk perempuan dengan nilai P (Probability) sebesar 0.180 untuk laki-laki dan 

0.103 untuk perempuan. Karena hasilnya sama maka dapat  dikatakan bahwa gender 

tidak dapat memoderasi pengaruh antara kesempatan terhadap perilaku mencontek. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 6 penelitian ini ditolak. 

 

4.5.Pembahasan 
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Hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Artinya pembenaran diri tidak 

berpengaruh terhadap perilaku mencontek mahasiswa.  Alasan ditolaknya hipotesis 

ini adalah karena dilihat dari nilai compare means nya nilai signifikansi diatas 0.05 

jadi tidak ada pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku mencontek, selain itu 

karena mayoritas responden adalah  perempuan dan memiliki pembenaran diri yang 

relatif sama dengan laki-laki maka hipotesis ditolak. Selain itu dilihat dari nilai 

statistik deskriptif termasuk kategori sedang sehingga menjadikan hipotesis ditolak. 

Selain itu dilihat dari nilai compare means, nilai  rata-rata untuk laki-laki dan 

perempuan hampir sama sehingga menjadikan pembenaran diri tidak berpengaruh 

terhadap perilaku mencontek mahasiswa. Dilihat dari nilai Signifikansi Anova nya 

untuk rasionalisasi > 0.05 artinya tidak berbeda signifikan antar angkatan untuk 

rasionalisasi atau pembenaran diri sehingga membuat hipotesis pertama ditolak. 

Ditinjau dari tahun angkatan mahasiswa, terdapat angkatan 2013-2015 dengan jumlah 

sample penyebaran kuesioner yang tidak merata. Tahun 2014 memiliki rata-rata 

paling tinggi dibandingkan tahun 2013 dan 2015, tetapi dilihat dari sample 

penyebaran kuesioner itu sendiri di tahun 2014 sangat sedikit jika dibandingkan 

dengan tahun 2013. Dengan tidak meratanya jumlah penyebaran itu menjadikan 

hipotesis ditolak. 

Hasil dari pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa tekanan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku mencontek mahasiswa sehingga H2 ditolak. Hal ini 
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disebabkan karena tekanan yang dirasakan dalam lingkungan perkuliahan tidak tinggi 

dan dalam batas wajar sehingga tidak mendorong mereka untuk melakukan perilaku 

mencontek. Selain itu mayoritas responden adalah perempuan tetapi justru memiliki 

tekanan yang lebih rendah daripada laki-laki sehingga menjadikan hipotesis ditolak. 

Selain itu dilihat dari nilai statistik deskriptif termasuk kategori sedang sehingga 

menjadikan hipotesis ditolak. Selain itu dilihat dari nilai compare means, nilai  rata-

rata untuk laki-laki dan perempuan hampir sama sehingga menjadikan  tekanan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku mencontek mahasiswa. Dilihat dari nilai Signifikansi 

Anova nya untuk tekanan > 0.05 artinya tidak berbeda signifikan antar angkatan 

untuk tekanan sehingga membuat hipotesis kedua ditolak. Ditinjau dari tahun 

angkatan mahasiswa, terdapat angkatan 2013-2015 dengan jumlah sample 

penyebaran kuesioner yang tidak merata. Tahun 2014 memiliki rata-rata paling tinggi 

dibandingkan tahun 2013 dan 2015, tetapi dilihat dari sample penyebaran kuesioner 

itu sendiri di tahun 2014 sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan 

tidak meratanya jumlah penyebaran itu menjadikan hipotesis ditolak. 

Untuk hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa tidak ada pengaruh 

kesempatan terhadap perilaku mencontek. Kesempatan merupakan suatu situasi 

dimana seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang 

memungkinkan dalam melakukan kecurangan akademik dan tidak terdeteksi. 

Menurut Arens, dkk., (2002: 432), kesempatan adalah situasi yang membuka peluang 
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bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah 

karena dilihat dari nilai compare means mayoritas adalah perempuan tetapi justru 

memiliki rata-rata kesempatan yang lebih rendah daripada laki-laki sehingga 

menjadikan hipotesis ditolak. Selain itu dilihat dari nilai statistik deskriptif termasuk 

kategori sedang sehingga menjadikan hipotesis ditolak. Selain itu dilihat dari nilai 

compare means, nilai  rata-rata untuk laki-laki dan perempuan hampir sama sehingga 

menjadikan kesempatan tidak berpengaruh terhadap perilaku mencontek mahasiswa. 

Apabila ditinjau dari nilai signifikansi (ANOVA) nilainya diatas 0.05 maka 

menjadikan hipotesis ditolak. Selain itu dilihat dari nilai latar belakang, mayoritas 

adalah IPA dan sebagian besar angkatan 2013 tetapi justru kesempatannya menurut 

mereka rendah untuk melakukan perilaku mencontek sehingga menjadikan hipotesis 

ditolak dan tidak ada pengaruh kesempatan terhadap perilaku mencontek. Ditinjau 

dari tahun angkatan mahasiswa, terdapat angkatan 2013-2015 dengan jumlah sample 

penyebaran kuesioner yang tidak merata. Tahun 2014 memiliki rata-rata paling tinggi 

dibandingkan tahun 2013 dan 2015, tetapi dilihat dari sample penyebaran kuesioner 

itu sendiri di tahun 2014 sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan 

tidak meratanya jumlah penyebaran itu menjadikan hipotesis ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa hipotesis diterima. 

Artinya ada pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek mahasiswa 

dengan gender sebagai variabel moderating. Pembenaran diri atau rasionalisasi 
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menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran 

atas tindakannya. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan 

karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Rasionalisasi menyontek 

adalah suatu proses yang dilakukan siswa dengan memberikan alasan yang masuk 

akal untuk membenarkan perilaku menyontek yang salah agar dapat diterima secara 

sosial dan tidak disalahkan. Jadi ada perbedaan perilaku mencontek antara perempuan 

dan laki-laki ditinjau dari rasionalisasi. 

Hasil pengujian hipotesis berikutnya terbukti secara empiris bahwa ada 

pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek mahasiswa dengan gender sebagai 

variabel moderating. Artinya laki-laki dan perempuan berbeda ketika dalam tekanan 

untuk mendorong mereka melakukan perilaku mencontek. Perempuan terbukti ketika 

dalam tekanan akan  melakukan perilaku mencontek sedangkan  laki-laki tidak 

terbukti melakukan perilaku mencontek baik di dalam tekanan maupun tidak. Maka 

dengan perbedaan hasil tersebut menjadikan hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh 

tekanan terhadap perilaku mencontek dengan gender sebagai variabel moderating. 

Hasil pengujian hipotesis terakhir membuktikan secara empiris bahwa tidak 

ada pengaruh kesempatan terhadap perilaku menyontek mahasiswa dengan gender 

sebagai variabel moderating. Artinya antara responden perempuan dan laki-laki  tidak 

berbeda atau sama dalam melakukan perilaku mencontek di dalam kesempatan yang 

sama. Kurangnya pengawasan kepada mahasiswa oleh pendamping menjadi sebuah 
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peluang untuk melancarkan dan mendukung adanya kecurangan akademik yang 

terjadi atau dapat dikatakan bahwa semakin luas kesempatan yang ada maka semakin 

besar peluang untuk seseorang melakukan sesuatu. Ketika pengawas keluar ruangan 

maka rasa aman untuk melakukan kecurangan akan bertambah sedangkan rasa takut 

untuk melakukan kecurangan berkurang. Hal ini juga didukung dari nilai compare 

means yang menyatakan bahwa mean antara kesempatan yang dialami perempuan 

dan laki-laki tidak berbeda jauh sehingga tidak berpengaruh terhadap perilaku 

menconteknya. Dilihat dari nilai Signifikansi Anova nya untuk kesempatan atau 

rasionalisasi > 0.05 artinya tidak berbeda signifikan antar angkatan untuk 

rasionalisasi ataa pembenaran diri sehingga membuat hipotesis  ditolak. Ditinjau dari 

tahun angkatan mahasiswa, terdapat angkatan 2013-2015 dengan jumlah sample 

penyebaran kuesioner yang tidak merata. Tahun 2014 memiliki rata-rata paling tinggi 

dibandingkan tahun 2013 dan 2015, tetapi dilihat dari sample penyebaran kuesioner 

itu sendiri di tahun 2014 sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan 

tidak meratanya jumlah penyebaran itu menjadikan hipotesis ditolak. 

 

 


