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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini akan menguji hipotesis yang diajukan, dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment, yaitu untuk mencari 

hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek. Uji normalitas 

penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung harus 

dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian terhadap korelasi antar 

variabel. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.00. 

Penghitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada variabel perilaku menyontek 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,733 dengan p=0,656 (p>0,05). Uji 

normalitas pada variabel kepercayaan diri menghasilkan K-S Z sebesar 

0,690 dengan p=0,728 (p>0,05). Uji asumsi yang telah dilakukan ini, 

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran data yang 

normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 
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2. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

yang ada. Variabel kepercayaan diri dan perilaku menyontek memiliki 

hubungan dengan nilai F sebesar 28,015 dengan p<0,05, yang berarti 

bahwa hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek 

adalah hubungan linier. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 

B. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat 

hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

dengan menggunakan program SPSS 13,00. Hasil uji korelasi product moment 

yang menguji hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek 

menghasilkan nilai korelasi sebesar -0,592 dengan nilai p= 0,000 (p<0,01). 

Hasil ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima 

pada taraf signifikansi 1%, yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek. Semakin tinggi 

kepercayaan diri maka semakin rendah perilaku menyontek, demikian juga 

sebaliknya. 
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C. Pembahasan 

Hipotesis pada penelitian ini diterima atau terbukti, hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan 

perilaku menyontek. Semakin tinggi kepercayaan diri maka semakin rendah 

perilaku menyontek, demikian juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kushartanti (2009, 

h.38&45) terhadap subjek siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Hasil dari 

penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek, dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar -0,425 (p<0,01). Hasil penelitian Blachnio dan 

Weremko (2011, h.18) menemukan bahwa individu dengan harga diri tinggi 

merasa cukup percaya diri untuk menulis ujian sendiri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiatni dan Lestari (2010, 

h.107), menemukan bahwa salah satu faktor yang mendorong mahasiswa 

untuk menyontek adalah merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan 

yang dimilikinya. Mc. Clelland (dalam Pratiwi & Prabowo, 2009, h.210) 

mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan keyakinan terhadap 

kemampuan diri sendiri untuk bekerja, bersikap optimis dan dinamik, 

memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. 

Individu yang kurang percaya diri dan orang-orang dengan efikasi diri 

rendah lebih sering melakukan kecurangan (Blachnio & Weremko, 2011, 

h.15). Kebanyakan studi terhadap remaja dan mahasiswa menemukan bahwa 

siswa dengan keyakinan akademik rendah (keyakinan bahwa mereka mungkin 
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tidak akan berprestasi baik di sekolah) lebih banyak yang menyontek 

(Woolfolk, 2009, h.152). 

Perilaku menyontek merupakan tindakan curang yang mengabaikan 

kejujuran, mengabaikan usaha optimal seperti belajar tekun sebelum ujian 

serta mengikis kepercayaan diri siswa (Sari, dkk., dalam Nurmayasari & 

Murusdi, 2015, h.9). Sebagaimana dikemukakan Blachnio dan Weremko 

(2011, h.15), individu yang kurang percaya diri lebih sering melakukan 

kecurangan daripada mereka yang memiliki self-efficacy tinggi. 

Rendahnya rasa percaya diri dapat menyebabkan rasa tidak nyaman 

secara emosional yang bersifat sementara. Tetapi dapat menimbulkan banyak 

masalah. Rendahnya rasa percaya diri bisa menyebabkan depresi, bunuh diri, 

anoreksia nervosa, delinkuensi, dan masalah penyesuaian diri lainnya. Ketika 

tingkat percaya diri yang rendah berhubungan dengan proses belajar seperti 

prestasi rendah, atau kehidupan keluarga yang sulit, atau dengan kejadian-

kejadian yang membuat tertekan, masalah yang muncul dapat menjadi lebih 

meningkat (Santrock, dalam Kushartanti, 2009, h.39). Hasil penelitian Pujiatni 

dan Lestari (2010, h.107) menemukan bahwa perasaan khawatir mendapatkan 

nilai yang buruk atau tidak lulus mata kuliah tertentu ternyata berperan lebih 

kuat dalam mendorong perilaku menyontek mahasiswa daripada kekuatan 

kesadaran bahwa perilaku menyontek sebagai perbuatan tercela. 

Melalui perhitungan statistik, dapat diketahui pula hubungan pada 

masing-masing ciri kepercayaan diri dengan perilaku menyontek. Hubungan 

antara ciri-ciri kepercayaan diri dengan perilaku menyontek antara lain, pada 
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ciri merasa adekuat dengan tindakan yang dilakukan memiliki nilai korelasi 

sebesar -0,477 dengan nilai p= 0,000 (p<0,01). Pada ciri merasa diterima oleh 

kelompoknya memiliki nilai korelasi dengan perilaku menyontek sebesar -

0,542 dengan nilai p= 0,000 (p<0,01). Pada ciri memiliki ketenangan sikap 

memiliki nilai korelasi dengan perilaku menyontek sebesar -0,485 dengan 

nilai p= 0,000 (p<0,01). 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh gambaran bahwa ketiga ciri dari 

kepercayaan diri memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan perilaku 

menyontek, yang ditandai dengan nilai p<0,01. Dapat diketahui pula bahwa 

ciri kepercayaan diri yang memiliki korelasi paling kuat dengan perilaku 

menyontek adalah pada ciri merasa diterima oleh kelompoknya, kemudian 

peringkat kedua diduduki oleh ciri memiliki ketenangan sikap, dan yang 

terakhir adalah ciri merasa adekuat dengan tindakan yang dilakukan. 

Dalam hal ini ciri-ciri kepercayaan diri yang paling rendah korelasi 

nya dengan perilaku menyontek adalah merasa adekuat dengan tindakan yang 

dilakukan. Maka dari itu, sebaiknya mahasiswa dapat meningkatkan 

kepercayaan pada kemampuan dirinya, serta lebih percaya pada diri sendiri 

bahwa dapat menyelesaikan segala hambatan dan kesulitan yang ada, serta 

dapat lebih mengandalkan diri sendiri dalam berbagai hal. 

Sumbangan efektif (SE) kepercayaan diri terhadap perilaku menyontek 

sebesar 35%, sisanya 65% merupakan faktor-faktor lain seperti faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal antara lain tidak mau belajar keras, kurang 

tekun, kecemasan atau kekhawatiran tidak mendapatkan nilai yang tinggi atau 
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tidak lulus, ingin cepat lulus, memperbaiki nilai agar orang tua senang, 

kemampuan untuk berpikir positif, dan locus of control. Faktor eksternal 

antara lain teman-teman yang menyontek, perilaku pengawas yang longgar 

ketika ujian, dan situasional. 

Hasil mean hipotetik (MH) kepercayaan diri adalah sebesar 35 dengan 

SD= 7 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 39,37 dengan SD= 5,253, hal 

ini berarti bahwa kepercayaan diri termasuk kategori sedang (cenderung 

tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek cukup memiliki kepercayaan 

diri, yang ditunjukkan dengan merasa adekuat dengan tindakan yang 

dilakukan, merasa diterima oleh kelompoknya, dan memiliki ketenangan 

sikap. 

Hasil mean hipotetik (MH) perilaku menyontek adalah sebesar 47,5 

dengan SD= 9,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 38,52 dengan SD= 

8,051, hal ini berarti bahwa perilaku menyontek pada subjek penelitian 

termasuk kategori sedang (cenderung rendah). Hasil ini menunjukkan bahwa 

subjek masih melakukan perilaku menyontek (meskipun tidak tergolong 

sering atau masuk dalam kategori cenderung rendah). 

Penelitian ini memiliki kelemahan yang dari awal tidak diketahui oleh 

peneliti, yaitu pada saat pelaksanaan pengambilan data penelitian, dilakukan 

terhadap subjek yang sedang melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas yang 

dilakukan seperti duduk memegang ponsel, diskusi atau mengobrol dengan 

teman, dan ada pula yang sedang makan. Adanya subjek yang sedang 

melakukan aktivitas tersebut mengakibatkan subjek kurang fokus dalam 

mengisi skala. Bahkan pada subjek yang sedang diskusi atau berbicara dengan 

temannya, skala yang diisi subjek juga didiskusikan bersama temannya


