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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan, perlu ditetapkan 

terlebih dahulu kancah atau tempat penelitian. Kancah atau tempat dalam 

penelitian ini adalah Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

beralamat di jalan Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, 

Banyumanik, Kota Semarang Semarang. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Universitas Katolik Soegijapranata 

berada di bawah naungan Yayasan Sandjojo yang terafiliasi dengan 

Keuskupan Agung Semarang ( Archdiocese of Semarang ). Universitas ini 

merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang 

memiliki motto “Talenta Pro Patria et Humanitate” yang berarti talenta 

terbaik dipersembahkan demi bangsa dan negara serta kemanusiaan. Adapun 

universitas ini memiliki jaringan kerjasama yang luas baik di dalam maupun 

di luar negeri. 

Subjek pada penelitian adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 

54 mahasiswa. Di bawah ini akan disampaikan tabel jumlah mahasiswa 

sebagai subjek penelitian berdasarkan fakultas dan jenis kelaminnya. 
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Tabel 3 
Jumlah Mahasiswa sebagai Subjek Penelitian Berdasarkan Fakultas 

dan Jenis Kelaminnya 

Hari dan Tanggal Fakultas 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-laki Perempuan 

Hari pertama, 
Senin 9 juli 2018 

Psikologi 4 9 18 
orang Hukum 2 3 

Hari kedua, Selasa 
10 juli 2018 

Teknik Pangan 1 3 19 
orang Psikologi 3 6 

Ekonomi 2 4 
Hari ketiga, Rabu 
11 juli 2018 

Psikologi 2 8 17 
orang Hukum 3 4 

Total 17 37 54 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku menyontek. Pertimbangan melakukan 

penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil survey dan wawancara awal terhadap 10 mahasiswa, 

diketahui bahwa 7 dari 10 mahasiswa melakukan perilaku menyontek. 

Perilaku menyontek tersebut seperti membuat catatan, membuka buku atau 

catatan, bertanya pada teman, melihat jawaban teman, menulis catatan di 

atas meja ruang kelas sebelum tes dimulai. Berkaitan dengan pembuatan 

tugas, perilaku menyontek yang dilakukan mahasiswa adalah dengan 

mengkopi tugas milik teman kemudian diganti nama dan nomor induk 

mahasiswa, dan kemudian mengembangkan tugas dari teman tersebut. 

2. Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai “Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Perilaku 

Menyontek pada Mahasiswa”. 
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3. Pimpinan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang mengizinkan 

untuk dilakukan penelitian di lingkungan kampusnya. 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum turun ke lapangan untuk mengambil data, perlu dilakukan 

persiapan yang diawali dengan melakukan penyusunan skala, administrasi 

perijinan, serta uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku menyontek dan ciri-ciri kepercayaan diri yang telah dikemukakan 

dalam teori. Di dalam penelitian ini digunakan dua skala, yaitu skala 

perilaku menyontek dan skala kepercayaan diri. Penyajian skala dalam 

bentuk tertutup yaitu subjek penelitian diwajibkan memilih satu jawaban 

dari beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Penyusunan dari masing-

masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala Perilaku Menyontek 

Skala perilaku menyontek disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku menyontek meliputi a) Bekerja sama dalam suatu tes (apabila 

tidak diperkenankan) baik memberi, menerima, ataupun meminta 

jawaban kepada/ dari teman, b) Menjiplak atau mencontoh hasil karya 

orang lain yang telah dipublikasikan tanpa menyebutkan nama 

pengarang atau sumbernya, c) Memperoleh secara tidak sah soal ujian, 

d) Mempergunakan bahan atau sarana yang tidak diperkenankan, 
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seperti buku acuan, catatan, program komputer atau kalkulator sewaktu 

ujian, e) Mengambil atau mencontoh hasil pekerjaan orang lain dan 

mengakuinya sebagai hasil karya sendiri, dan f) Memperoleh nilai 

untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok dengan memberikan 

kontribusi minimal. 

Jumlah item secara keseluruhan adalah 24 item yang terdiri dari 

12 item favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran item skala 

perilaku menyontek dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Sebaran Item Skala Perilaku Menyontek 

Bentuk-bentuk Perilaku 
Menyontek Favourable Unfavourable Total 

Bekerja sama dalam suatu tes 
(apabila tidak diperkenankan) 1,13 2,14 4 

Menjiplak hasil karya yang telah 
dipublikasikan tanpa menyebutkan 
sumbernya 

3,15 4,16 4 

Memperoleh secara tidak sah soal 
ujian 5,17 6,18 4 

Mempergunakan bahan atau sarana 
yang tidak diperkenankan sewaktu 
ujian 

7,19 8,20 4 

Mengambil hasil pekerjaan orang 
lain dan mengakuinya sebagai hasil 
karya sendiri 

9,21 10,22 4 

Memperoleh nilai untuk tugas yang 
dikerjakan secara berkelompok 
dengan memberikan kontribusi 
minimal 

11,23 12,24 4 

Total 12 12 24 
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b. Skala Kepercayaan Diri 

Skala ini disusun berdasarkan ciri-ciri kepercayaan diri yang 

meliputi merasa adekuat dengan tindakan yang dilakukan, merasa 

diterima oleh kelompoknya, dan memiliki ketenangan sikap. Jumlah 

item secara keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item 

favourable dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala kepercayaan 

diri dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Item Skala Kepercayaan Diri 

Ciri-ciri Kepercayaan Diri Favourable Unfavourable Total 
Merasa adekuat dengan tindakan 
yang dilakukan 1,7,13 2,8,14 6 

Merasa diterima oleh kelompoknya 3,9,15 4,10,16 6 
Memiliki ketenangan sikap 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 
 

2. Tahap Perizinan Penelitian 

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perizinan untuk pengumpulan data pada pihak-pihak yang 

terkait secara tertulis. Adapun perizinan ini melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Meminta surat permohonan izin penelitian dari Kepala Program Studi 

Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Surat 

tersebut digunakan sebagai surat perizinan penelitian di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 
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b. Kepala Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang mengeluarkan surat keterangan bernomor 

3003/B.7.3/FP/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang sekaligus digunakan 

sebagai surat izin penelitian untuk mulai mengadakan penelitian. 

3. Uji Coba Alat Ukur  

Sebelum digunakan untuk mengambil data peneltian, alat ukur 

yang telah disusun perlu diujicobakan terlebih dahulu untuk mendapatkan 

item yang valid dan skala yang reliabel. Uji coba tersebut dilakukan 

selama tiga hari (dari tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2018), dengan turun 

ke lapangan untuk mengambil subjek. 

Pengambilan data ini dilakukan di lingkungan kampus Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, tepatnya di gedung Antonius, gedung 

Mikael, dan gedung Thomas Aquinas. Hari pertama senin 2 juli 2018 

peneliti mulai melakukan pengambilan data di gedung Antonius. 

Penelitian ini dilakukan sekitar pukul 09.16 sampai pukul 14.00 terhadap 

mahasiswa sebanyak 14 orang. 

Mahasiswa yang menjadi subyek peneliti antara lain jurusan 

psikologi dan jurusan hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Saat 

pengambilan data, peneliti menemukan bahwa subyek sedang melakukan 

berbagai aktivitas antara lain memegang ponsel, diskusi dengan teman, 

dan mengobrol satu sama lain. 
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Hari kedua, selasa 3 juli 2018 peneliti melakukan pengambilan 

data di gedung Mikael. Penelitian ini dilakukan sekitar pukul 10.24 sampai 

pukul 13.10 terhadap mahasiswa sebanyak 12 orang. Mahasiswa yang 

menjadi subyek peneliti antara lain jurusan arsitek, jurusan ekonomi,dan 

jurusan hukum Universitas Katolik Soegipranata. Saat pengambilan data, 

subyek yang diteliti terlihat sedang melakukan berbagai macam aktivitas 

antara lain merapikan berkas, mengobrol dengan teman, menulis catatan. 

Pengambilan data selanjutnya yaitu yang ketiga, dilakukan hari 

rabu 4 juli 2018 sekitar pukul 09.00 sampai pukul 13.30 di gedung 

Thomas Aquinas terhadap mahasiswa sebanyak 15 orang. Mahasiswa 

yang menjadi subyek peneliti antara lain jurusan ilmu komputer, jurusan 

teknik pangan, jurusan psikologi, jurusan ekonomi. Saat pengambilan data, 

subyek terlihat sedang duduk di bangku, membaca makalah, mengobrol 

dengan teman, dan ada pula yang sedang makan cemilan. 

Demikian pengambilan data yang diperoleh peneliti sebanyak 41 

mahasiswa yang kemudian akan menjadi subjek try out. Data uji coba alat 

ukur tersebut diberi skor dan dibuat tabulasi data ke dalam format excel, 

kemudian dilakukan perhitungan data secara statistik. Perhitungan statistik 

tersebut menggunakan alat bantu komputer dengan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. 
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 Berikut di bawah ini akan disampaikan hasil uji validitas dan 

reliabilitasnya. 

a. Uji Coba Skala Perilaku Menyontek 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap validitas skala 

perilaku menyontek, diperoleh hasil bahwa dari 24 item, terdapat 19 

item valid dan 5 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% 

(koefisien berkisar antara 0,307-0,777). Hasil selengkapnya dari skala 

perilaku menyontek dapat dilihat pada lampiran B-1, sedangkan 

sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Menyontek 

Bentuk-bentuk Perilaku 
Menyontek Favourable Unfavourable 

Total 
Item 
Valid 

Bekerja sama dalam suatu tes 
(apabila tidak diperkenankan) 1,13 2*,14 3 

Menjiplak hasil karya yang telah 
dipublikasikan tanpa menyebutkan 
sumbernya 

3,15 4,16 4 

Memperoleh secara tidak sah soal 
ujian 5,17 6*,18* 2 

Mempergunakan bahan atau sarana 
yang tidak diperkenankan sewaktu 
ujian 

7,19 8,20 4 

Mengambil hasil pekerjaan orang 
lain dan mengakuinya sebagai hasil 
karya sendiri 

9,21 10,22* 3 

Memperoleh nilai untuk tugas yang 
dikerjakan secara berkelompok 
dengan memberikan kontribusi 
minimal 

11*,23 12,24 3 

Total Item Valid 11 8 19 
Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 
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Koefisien reliabilitas alpha skala perilaku menyontek adalah 

sebesar 0,903. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan ini dapat dilihat 

pada lampiran B-1. 

b. Uji Coba Skala Kepercayaan Diri 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap validitas skala 

kepercayaan diri, diperoleh hasil bahwa dari 18 item, terdapat 14 item 

valid dan 4 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% (koefisien 

berkisar antara 0,359-0,667). Hasil selengkapnya dari skala 

kepercayaan diri dapat dilihat pada lampiran B-2, sedangkan sebaran 

item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepercayaan Diri 

Ciri-ciri Kepercayaan Diri Favourable Unfavourable 
Total 
Item 
Valid 

Merasa adekuat dengan tindakan 
yang dilakukan 1,7,13* 2*,8,14 4 

Merasa diterima oleh kelompoknya 3,9*,15 4,10,16 5 
Memiliki ketenangan sikap 5,11*,17 6,12,18 5 

Total Item Valid 6 8 14 
Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala kepercayaan diri adalah 

sebesar 0,826. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala 

kepercayaan diri selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-2. 
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Berdasarkan hasil uji coba tersebut diperoleh item yang valid dan 

gugur pada kedua skala. Item yang valid tersebut digunakan sebagai alat ukur 

dalam mengambil data penelitian. Adanya item valid dan gugur tersebut 

mengakibatkan susunan nomer item menjadi tidak urut, oleh karena itu perlu 

dilakukan penyusunan kembali sebaran nomor item yang valid pada skala 

perilaku menyontek dan skala kepercayaan diri. 

Sebaran nomer item yang baru pada skala perilaku menyontek dapat 

dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 
Sebaran Nomor Item Baru Skala Perilaku Menyontek 

Bentuk-bentuk Perilaku 
Menyontek Favourable Unfavourable 

Total 
Item 
Valid 

Bekerja sama dalam suatu tes 
(apabila tidak diperkenankan) 1,13 14(2) 3 

Menjiplak hasil karya yang telah 
dipublikasikan tanpa menyebutkan 
sumbernya 

3,15 4,16(14) 4 

Memperoleh secara tidak sah soal 
ujian 5,17 - 2 

Mempergunakan bahan atau sarana 
yang tidak diperkenankan sewaktu 
ujian 

7,19(18) 8(6),20(8) 4 

Mengambil hasil pekerjaan orang 
lain dan mengakuinya sebagai hasil 
karya sendiri 

9,21(19) 10 3 

Memperoleh nilai untuk tugas yang 
dikerjakan secara berkelompok 
dengan memberikan kontribusi 
minimal 

23(11) 12,24(16) 3 

Total Item Valid 11 8 19 
Keterangan: Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item yang baru 
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Sebaran nomer item yang baru pada skala kepercayaan diri dapat 

dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9 
Sebaran Nomor Item Baru Skala Kepercayaan Diri 

Ciri-ciri Kepercayaan Diri Favourable Unfavourable 
Total 
Item 
Valid 

Merasa adekuat dengan tindakan 
yang dilakukan 1,7 8(2),14(8) 4 

Merasa diterima oleh kelompoknya 3,15(9) 4,10,16(13) 5 
Memiliki ketenangan sikap 5,17(11) 6,12,18(14) 5 

Total Item Valid 6 8 14 
Keterangan: Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item yang baru 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan selama 3 hari (dari tanggal 9 

Juli sampai dengan 11 Juli 2018), dengan turun ke lapangan untuk mengambil 

data pada subjek. Pengambilan data ini dilakukan di lingkungan kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, tepatnya di gedung Antonius, 

gedung Mikael, dan gedung Thomas Aquinas terhadap mahasiswa. 

Hari pertama, senin 9 juli 2018 peneliti melakukan pengambilan data 

di gedung Mikael. Penelitian ini dilakukan sekitar pukul 10.00 sampai pukul 

13.00 terhadap mahasiswa sebanyak 18 orang. Mahasiswa yang menjadi 

subyek peneliti antara lain jurusan psikologi dan jurusan hukum Universitas 

Katolik Soegipranata. Saat pengambilan data, subyek yang diteliti terlihat 

sedang melakukan berbagai macam aktivitas antara lain meminta tanda tangan 

di BAK ( Biro Administrasi Keuangan), duduk memegang ponsel, dan diskusi 

bersama temannya. 
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Selanjutnya hari kedua, selasa 10 juli 2018 pengambilan data 

dilakukan sekitar pukul 09.00 sampai pukul 12.15 di gedung Thomas Aquinas 

terhadap mahasiswa sebanyak 19 orang. Mahasiswa yang menjadi subyek 

peneliti antara lain jurusan teknik pangan, jurusan psikologi, dan jurusan 

ekonomi. Saat pengambilan data, subyek terlihat sedang duduk di bangku, 

sedang memesan makanan dan minuman, mengobrol dengan teman, dan ada 

pula yang sedang makan. 

Hari ketiga, rabu 11 juli 2018 pengambilan data dilakukan sekitar 

pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.10 di gedung Antonius terhadap 

mahasiswa sebanyak 17 orang. Mahasiswa ditemukan peneliti antara lain 

jurusan psikologi dan jurusan hukum. Saat pengambilan data, peneliti 

menemukan aktivitas yang dilakukan mahasiswa tersebut antara lain sedang 

merokok, membeli makanan di koperasi, dan sedang duduk sambil mengobrol 

dengan temannya. Diperoleh 54 mahasiswa yang kemudian akan menjadi 

subjek penelitian. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


