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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Uji Asumsi 

Tahap selanjutnya apabila sudah memperoleh data penelitian 

adalah mengolah dan menganalisis data. Tahap pertama yang dilakukan 

yaitu uji asumsi. Uji asumsi terdiri dari dua pengujian, yaitu uji normalitas 

dan uji linieritas. Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak normal. Uji linieritas merupakan 

pengujian untuk mengetahui apakah variabel kecurangan akademik dan 

variabel fear of failure (FOF) memiliki hubungan yang linier atau tidak. 

Peneliti menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versi16.0. 

5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p > 0,05). 

Hasil normalitas untuk variabel kecurangan akademik adalah K-S 

Z sebesar 0,636 dengan nilai p 0,813 (p > 0,05). Hasil ini menandakan 

bahwa skala kecurangan akademik berdistribusi normal. Hasil 

normalitas untuk skala FOF adalah K-S Z sebesar 0,804 dengan nilai p 

0,538 (p > 0,05). Maka hasil ini menandakan variabel FOF berdistribusi 
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normal. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran E-1 

Uji Normalitas. 

5.1.2 Uji Linieritas 

Setelah melakukan uji normalitas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji linieritas. Berdasarkan hasil uji linieritas antara 

kecurangan akademik dengan FOF, diperoleh hasil Flinier adalah sebesar 

0,451 dengan p 0,505 (p > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan antara kedua variabel tidak linier. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada bagian lampiran E-2 Uji Linieritas. 

 

5.2 Hasil Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan korelasi 

product moment dari Pearson. Peneliti memakai SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) versi16.0 dalam pengolahan datanya. Berdasarkan 

hasil pengolahan data untuk mencari korelalsi kedua variabel dalam 

penelitian ini didapatkan hasil rxy dari pengolahan data yaitu 0,095 dengan 

p 0,252 (p > 0,05). Nilai p yang di dapat  lebih besar dari 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut, kedua variabel dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan. 

Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

 

5.3 Pembahasan 

Pengujian hipotesis dengan analisis kuantitatif diperoleh hasil 

bahwa hipotesis ditolak. Ada beberapa faktor mengapa hipotesis pada 

penelitian ini ditolak. Pertama, item-item pada skala kecurangan akademik 
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yang seluruhnya merupakan item favorable membuat subjek cenderung 

memilih jawaban yang baik. Selain itu, peneliti juga tidak mengetahui 

keadaan kelas yang dipakai untuk penelitian, apakah di dalam kelas 

tersebut memang sering terjadi tindak kecurangan akademik atau tidak. Hal 

ini menjadi salah satu faktor hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

Perhitungan uji linieritas pada kedua variabel memperoleh hasil yang tidak 

linier, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan linier maka hipotesis 

pada penelitian ini ditolak. 

Faktor-faktor seseorang melakukan kecurangan akademik jika 

berdasarkan teori  salah satunya terdapat faktor FOF (Abiodun, dalam 

Namango & Starovoytova, 2016; Whitley & Spiegel, dalam Finn & Frone, 

2004), namun terdapat faktor-faktor lain yang memperkuat seseorang 

melakukan kecurangan akademik, seperti moralitas dan juga religiusitas 

(Anderman & Murdock, 2007). 

Penelitian Nasution dan Ulfasari (2015) dan penelitian Januar 

(2016) juga memperoleh hasil hipotesis yang ditolak yaitu tidak ada 

hubungan antara FOF dengan kecurangan akademik. Pada penelitian 

Nasution dan Ulfasari (2015) dijelaskan bahwa perilaku kecurangan 

akademik di SMA Al-Ulum Medan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor selain 

FOF, salah satunya karena faktor religiusitas dan moralitas. Basis sekolah 

SMA Al-Ulum Medan sendiri menjunjung tinggi keagamaan dan kejujuran, 

jadi tingkat kecurangan akademik di sana rendah. Hal ini sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Hendricks (2004) dan Anderman dan 

Murdock (2007), yaitu perilaku kecurangan akademik dapat terjadi 
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dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor moralitas. 

Seseorang terlebih mahasiswa sudah dapat mengenal aturan moral yang 

berlaku dan dapat menentukan untuk bertindak sesuai moral. 

Faktor lain seseorang melakukan kecurangan akademik adalah 

faktor internal, yaitu adanya efikasi diri yang rendah (Anderman & Murdock, 

2007). Orang dengan efikasi diri yang rendah tidak memiliki keyakinan 

bahwa dirinya dapat melakukan yang terbaik dalam bidang akademik, 

maka seseorang tersebut cenderung memilih melakukan kecurangan 

akademik karena ia tidak yakin terhadap kemampuannya sendiri. Jadi, 

seseorang melakukan tindak kecurangan akademik bukan karena takut 

gagal, namun karena seseorang merasa tidak yakin dengan kemampuan 

yang ia punya. 

Seseorang melakukan kecurangan akademik juga karena adanya 

faktor eksternal, yaitu taraf kesulitan soal yang dihadapi, adanya 

kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan adanya pengaruh teman 

dari teman (Hetherington & Fieldman, dalam Purnamasari, 2013). Jadi, 

alasan orang untuk melakukan tindak kecurangan akademik berasal dari 

banyak faktor, tidak hanya FOF saja. FOF bukan merupakan faktor 

terbesar dalam seseorang melakukan kecurangan akademik. 

Berdasarkan hasil penelitian, Mean Empirik (ME) variabel 

kecurangan akademik adalah sebesar 15,25 dan Mean Hipotetik (MH) 

sebesar 33, dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 11. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecurangan akademik pada mahasiswa Fakutas X 
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Unika berada pada kategori rendah, dengan 12 orang rendah, 31 orang 

dalam kategori sedang, dan 9 orang dalam kategori tinggi. 

Tingkat kecurangan akademik yang redah pada mahasiswa 

Fakultas X Unika karena dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya subjek 

takut apabila mengisi skala penelitian sesuai realita akan membuat nilainya 

menjadi jelek, sehingga subjek cenderung memilih jawaban yang terlihat 

baik. Hal ini terbukti ketika beberapa kali ketika peneliti berkeliling saat 

menunggu subjek mengisi skala penelitian, ada beberapa subjek yang 

bertanya apakah ini akan mempengaruhi nilai atau tidak. Selain itu, karena 

ketika pengisian skala dosen pengampu mata kuliah tetap mengawasi di 

depan kelas. Hal ini menjadi sebuah stimulus kepada subjek bahwa hasil 

yang mereka isi akan mempengaruhi nilai akademik mereka. Atas dasar 

hal tersebut, mereka berusaha menjawab sebaik mungkin dengan memilih 

jawaban yang terlihat baik sesuai norma yang ada. Hal ini menjadi salah 

satu hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

Selain itu, Unika menanamkan nilai-nilai kejujuran dan sanksi bagi 

mahasiswanya yang melakukan kecurangan sudah diatur sedemikian rupa 

dan hal ini menjadi salah satu faktor mahasiswa Fakultas X Unika takut 

untuk melakukan tindak kecurangan akademik. Hal ini selaras dengan yang 

dikemukakan oleh Whitley dan Keith-Spiegel (dalam Finn & Frone, 2004), 

yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik adalah 

sanksi yang tidak tegas. Unika sudah memiliki sanksi yang tegas, sehingga 

mahasiswa di Fakultas X sudah mengetahui konsekuensi yang akan 

didapat apabila melakukan kecurangan akademik. 
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Hasil pada variabel FOF menghasilkan ME sebesar 45,90, MH 

sebesar 52,5, dan SDh sebesar 10,5. Hal ini menunjukkan bahwa FOF 

pada mahasiswa Fakultas X Unika dalam kategori sedang, dengan 11 

orang dalam kategori rendah, 35 orang dalam kategori sedang, dan 6 

orang dalam kategori tinggi. 

Tingkat FOF mahasiswa semester II Fakultas X Unika berada 

dalam kategori sedang dikarenakan mereka masih panjang dalam 

menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Mahasiswa semester awal 

cenderung lebih banyak untuk memperbanyak relasi dan mengikuti 

kegiatan di kampus. Selain itu, beban mahasiswa semester II juga lebih 

ringan dibanding dengan mahasiswa semester IV, VI, ataupun VIII. Selain 

itu, nilai ujian yang jelek tidak menjadi penentu kegagalan, masih ada nilai 

tugas dan juga keaktifan di kelas. Hal ini menyebabkan perasaan takut 

untuk gagal tidak memiliki nilai yang tinggi di Fakultas X Unika. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, penelitian memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Skala kecurangan akademik terdiri dari pernyataan favorable yang 

kemungkinan besar subjek memilih jawaban agar terlihat baik sesuai 

dengan norma di masyarakat. 

2. Peneliti tidak mengetahui apakah kelas yang terpilih untuk menjadi 

subjek pelitian di dalamnya terjadi tindak kecurangan akademik atau 

tidak


