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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi program S1 di 

Universitas Negeri dan Swasta yang terakreditasi A yaitu Universitas Diponegoro, 

Universitas Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Islam Sultan 

Agung, Universitas Dian Nuswantoro, dan Universitas Stikubank. Dari 420 

kuesioner yang disebarkan, terdapat 407 kuesioner yang kembali dan hanya 389 

kuesioner yang dapat diolah. 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 

diolah 

 PT Swasta:   

1. UNIKA 70 68 

2. UNISSULA 70 67 

3. UDINUS 70 64 

4. UNISBANK 80 74 

 PT Negeri:   

5. UNDIP 70 61 

6. UNNES 50 55 

 Total Sampel: 420 389 

Sumber dari data 2019 

4.2. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi program S1 di 

Universitas Negeri dan Swasta yang terakreditasi A yaitu Universitas Diponegoro, 
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Universitas Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Islam Sultan 

Agung, Universitas Dian Nuswantoro, dan Universitas Stikubank Semarang. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, angkatan, 

dan IPK, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin, Universitas, dan Angkatan 

Jenis kelamin 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Laki – Laki 144 37% 

Perempuan 245 63% 

Total 389 100% 

Universitas 

Keterangan Jumlah (orang) % 

UDINUS 64 16.5% 

UNDIP 61 15.7% 

UNIKA 68 17.5% 

UNISBANK 74 19.0% 

UNISSULA 67 17.2% 

UNNES 55 14.1% 

Total 389 100% 

Angkatan 

Keterangan Jumlah (orang) % 

2012 2 0.5% 

2013 7 1.8% 

2014 67 17.2% 

2015 153 39.3% 

2016 69 17.7% 

2017 57 14.7% 

2018 34 8.7% 

Total 389 100% 

Sumber dari data 2019 

Berdasarkan pada tabel 4.1 diketahui bahwa responden berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebesar 144 responden dengan persentase 37%. Sedangkan jenis 

kelamin perempuan sebesar 245 responden dengan presentase 63%. Dari segi 

universitas diketahui bahwa UDINUS sebesar 64 responden dengan presesntase 
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16.5%, UNDIP sebesar 61 responden dengan presentase 15.7%, UNIKA  sebesar 68 

responden dengan presentasi 17.5%, UNISBANK sebanyak 74 responden dengan 

presentasi 19.0%, UNISSULA sebesar 67 responden dengan presentase 17.2%, dan 

UNNES sebanyak 55 responden dengan presentase 14.1%. Dari segi Angkatan pada 

2012 berjumlah 2 responden dengan presentase 0.5%, 2013 sebesar 7 responden 

dengan presentase 1.8%, 2014 sebesar 67 responden dengan presentase 17.2%, 

2015 sebesar 153 responden dengan presentase 39.3%, 2016 sebesar 69 dengan 

presentase 17.7%, 2017 sebesar 57 dengan presentasi 14.7%, dan 2018 sebesar 34 

dengan presentasi 8.7%. 

 

4.3 Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.3.1. 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. Pengujian 

dilakukan dengan bantuan SPSS yaitu pengujian Factor Analysis. Berikut 

hasil Rotated Component Matrix: 

Tabel 4.3. Pengujian KMO ke-1 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  

Bartlett's Test of Sphericity Sig. 

 

0.937 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Langkah awal pengujian pada Tabel 4.3. mendapatkan hasil dari 

pengujian KMOadalah 0,937> 0,5 dan Bartlett’s Test signifikan pada 0,000. 
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Berdasarkan kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka analisis ini 

dapat digunakan.  

Pada langkah kedua yaitu Rotated Component Matrix (tabel 

terlampir), pernyataan yang valid terlihat berkumpul dalam grup component. 

Terdapat beberapa indikator pernyataan yang tidak valid sehingga harus 

dieliminasi yaitu, DT3, DT5, DT7, AL2, AL3, AL7, dan EM1. Terdapat 

beberapa indikator pernyataan yang tidak valid sehingga harus dieliminasi 

dan diuji ulang. Berikut analisis pengujian selanjutnya: 

 

Tabel 4.4. Pengujian KMO ke-2 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

 

Bartlett's Test of Sphericity Sig. 

 

0,938 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

 

Pengujian KMO kedua setelah mengeliminasi indikator yang tidak 

valid, pada Tabel 4.4. nilai KMO dari hasil pengujian adalah 0,938> 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, 2018).  
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Dari hasil Rotated Component Matrix ke-2 (tabel terlampir), 

pernyataan yang valid terlihat berkumpul dalam grup component. 

Berdasarkan hasil Rotated Component Matrix ke-2 dapat terlihat dari semua 

indikator variabel telah berkelompok pada setiap variabel. Menurut  Ghozali 

(2018) dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut telah 

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, 2018). 

 

 4.3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator-indikator dan variabel yang konstruk (Imam 

Ghozali 2018:47). Untuk menghitung reliabilitas suatu data dapat 

menggunakan pendekatan Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka item x dinyatakan tidak reliabel, sedangkan jika 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari o,6 maka item x dinyatakan reliabel 

(Ghozali, 2018). Tabel berikut ini akan menunjukan hasil dari Uji 

Reliabilitas pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Likelihood of Cheating 0.962 Reliabel 

Intrinsic Motivation (Motivasi 

Intrinsik) 0.937 

Reliabel 

Extrinsic Motivation (Motivasi 

Ekstrinsik) 0.888 

Reliabel 

Amotivation 0.915 Reliabel 

Alienation (Pengasingan) 0.801 Reliabel 

Detterents (Pencegahan) 0.934 Reliabel 

Neutralization 0.972 Reliabel 

Prior Cheating (Kecurangan 

Sebelumnya) 0.900 

Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019 

Dilihat dari tabel 4.5. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

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

sehingga dikatakan reliabel. 

4.3.3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini merupakan alat yang akan 

dipakai untuk memberikan gambaran dari data penelitian, dengan maksud 

untuk mengetahui jawaban responden kepada setiap pernyataan dari masing-

masing variabel penelitian. Persepsi responden terhadap setiap variabel 

dalam penelitian ini ditunjukan dengan statistik deskriptif dengan kriteria 

Rendah, Sedang, dan Tinggi. Kriteria tersebut dilihat dari hasil mean yang 

sesuai dengan kategori dan kisaran teoritis yang berbeda. Berikut hasil mean 

tersebut: 
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Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel Mean 
Kisaran 

Teoritis 

Kategori 

Keterangan 
Rendah Sedang Tinggi 

Likelihood of 

Cheating 
2,9799 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Intrinsic 

Motivation 
4,4274 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Tinggi 

Extrinsic 

Motivation  
2,1844 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Amotivation 3,3328 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Alienation  3,5807 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Detterents 4,3483 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Tinggi 

Neutralization 3,2951 1-5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Prior Cheating  1,8824 1-4,5 1,00-2,5 2,5-4,00 4,00-5,00 Rendah 

 

Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Variabel di atas menunjukan bahwa 

rata-rata pada jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di 

penelitian ini.  

Pada variabel Likelihood of Cheating nilai mean jawaban responden 

sebesar 2,9799 yang tergolong dalam kategori sedang artinya mahasiswa 

belum yakin dengan adanya kemungkinan untuk melakukan tindakan 

kecurangan akademik di masa yang akan datang. 

Variabel Intrinsic Motivation (Motivasi Intrinsik) dengan nilai mean 

4,4274 yang tergolong dalam kategori tinggi artinya ada hubungannya 

dengan Academic Performace dan prior cheating yang artinya persepsi 

responden terhadap dorongan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas 

yang diperoleh dari individu itu sendiri yaitu mahasiswa merasa senang 
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apabila mempelajari hal yang baru, merasa senang memperluas pengetahuan 

yang memungkinkan mahasiswa untuk terus belajar mengenai hal baru yang 

menarik sehingga dapat mengurangi intensi kecurangan akademik sudah 

baik, dan juga adanya hubungan dengan kecurangan sebelumnya yang 

pernah terjadi juga baik. 

Variabel Extrinsic Motivation (Motivasi Ekstrinsik) dengan nilai 

mean 2,1844 yang tergolong dalam kategori rendah artinya akan 

berpengaruh terhadap semakin tingginya Academic Performance yang 

artinya persepsi responden terhadap motivasi yang mendorong seseorang 

melakukan sesuatu hal yang bersumber dari luar diri individu atau 

rangsangan dari luar cukup baik, begitu juga dengan persepsi mahasiswa 

terhadap motivasi yang mendorong terjadinya kecurangan sebelumnya yang 

pernah terjadi, pembenaran diri dalam mencontek, dan kecurangan yang 

terjadi di masa yang akan datang cukup baik. 

Variabel Amotivation dengan nilai mean 3,3328 termasuk dalam 

kategori rendah, artinya persepsi responden terhadap sifat yang melekat 

dalam diri mahasiswa yang berupa keadaan dimana individu kehilangan 

motivasi sehingga terorong untuk melakukan tindakan kecurangan  buruk. 

Apabila semakin tinggi amotivation berarti akan berpengaruh terhadap 

dengan Academic Performance.  

Variabel Alienation (Pengasingan) dengan nilai mean 3,5807 

termasuk kategori sedang, artinya persepsi responden terhadap keadaan 
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keterenggangan psikologis dari suatu budaya, yang meliputi perasaan isolasi 

sosial, ketidakberdayaan, dan tidak adanya norma yang dirasa oleh individu 

sehingga merasa terasingkan yang kemudian dapat mendorong individu 

untuk melakukan tindakan kecurangan cukup baik. Apabila semakin tinggi 

alienation, maka akan berpengaruh terhadap Prior Cheating yang artinya 

tindakan kecurangan tersebut cukup baik. 

Variabel Detterents (Pencegahan) dengan nilai mean 4,3483 

termasuk dalam kategori tinggi berpengaruh terhadap Likelihood of 

Cheating yang artinya persepsi responden terhadap alat pencegah 

kecurangan dalam perilaku kecurangan akademik termasuk mengumumkan 

hukuman yang akan diterima karena ketahuan mencontek saat ujian, 

memberi ujian esai agar mempersulit mahasiswa mencontek, pemantauan 

ketat dari instruktur kepada mahasiswa selama ujian, dan memberikan 

formulir alternatif ujian berbeda untuk siswa yang berdekatan sudah baik. 

Variabel Neutralization dengan nilai mean 3,2951 termasuk dalam 

kategori sedang, artinya persepsi responden terhadap pembenaran 

mahasiswa dalam melakukan tindakan kecurangan akademik karena dosen 

memberikan materi yang terlalu sulit, mahasiswa takut kehilangan beasiswa, 

atau karena mahasiswa bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri sehingga 

tidak memiliki waktu untuk belajar, dan kecurangan masih wajar di 

kalangan mahasiswa cukup baik. Dan pengaruh netutralization terhadap 
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likelihood of cheating cukup baik. Apabila Neutralization semakin tinggi 

maka akan berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating. 

Variabel Prior Cheating (Kecurangan Sebelumnya) dengan nilai 

mean 1,8824 termasuk kategori rendah, artinya persepsi responden terhadap 

sebuah ukuran dan penyebab dalam perilaku kecurangan yang sebelumnya 

pernah terjadi di kalangan mahasiswa masih kurang. Mahasiswa belum 

yakin dengan hubungan antara prior cheating dengan likelihood of cheating. 

 

4.3.4.  Hasil Analisis AMOS 

4.3.4.1. Analisis Structural Equation Modeling 

Analisis selanjutnya setelah analisis konfirmatori adalah analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) secara Full Model.  

Tabel 4.7.Goodness of Fit Indeks untuk Full Model 

Goodness ofFit 

Indeks 

Kriteria Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi-Square 

Probability 

AGFI 

GFI 

NFI 

CFI 

RMSEA 

TLI 

<124,3 

>0,05 

> 0.90 

> 0.90 

> 0.90 

> 0.90 

< 0.08 

> 0.90 

94,533 

0,060 

0,920 

0,948 

0,992 

0,903 

0,027 

0,931 

Baik 

Baik 

Baik  

Baik  

Baik  

Baik   

Baik 

Baik 

Sumber: Hasil Analisis data (2019) 

Hasil pengolahan data untuk analisis SEM full model tahap 

pertama terlihat seperti pada Gambar 4.1: 
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Gambar 4.1 

Analisis SEM Full Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian seperti 

yang diajukan pada Bab II. Pengujian hipotesis dididasarkan atas pengolahan data 

penelitian dengan menggunakan analisis SEM, dengan cara menganalisis nilai 

regresi seperti yang ditampilkan pada Tabel di atas. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan dengan menganalisis nilai C.R (Critical Ratio) dan nilai P (Probability) 

pada hasil olah data Regression Weights, dibandingkan dengan batasan statistik 

yang disyaratkan, yaitu nilai CR (Critical Ratio) di atas 2.00, dan nilai P 

(Probability) di bawah 0.05. Apabila hasilnya menunjukkan nilai yang memenuhi 

syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. 

Ada 23 hipotesis yang diajukan. Tabel pengujian hipotesis dalam analisis 

AMOS adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.8. 

Estimasi Parameter Regression Weights  
   Estimate S.E. C.R. P Label 

AcademicPerformance <--- IntrinsicMotivation ,074 ,025 2,980 ,003 par_1 

AcademicPerformance <--- ExtrinsicMotivation ,076 ,026 2,981 ,003 par_2 

AcademicPerformance <--- Amotivation ,072 ,021 3,479 *** par_3 

PriorCheating <--- AcademicPerformance -,110 ,079 -1,400 ,161 par_4 

PriorCheating <--- IntrinsicMotivation ,090 ,038 2,346 ,019 par_10 

PriorCheating <--- ExtrinsicMotivation -,238 ,039 6,067 *** par_13 

PriorCheating <--- Amotivation ,075 ,032 2,312 ,021 par_16 

PriorCheating <--- Allenation ,572 ,038 14,990 *** par_19 

Neutralization <--- AcademicPerformance -,076 ,101 -,753 ,452 par_6 

Neutralization <--- PriorCheating ,479 ,067 7,190 *** par_9 

Neutralization <--- IntrinsicMotivation -,064 ,049 -1,294 ,196 par_12 

Neutralization <--- ExtrinsicMotivation ,223 ,053 4,192 *** par_15 

Neutralization <--- Amotivation ,021 ,041 ,511 ,609 par_18 

Neutralization <--- Allenation ,733 ,061 11,996 *** par_21 

Neutralization <--- Detterents -,038 ,051 -,734 ,463 par_23 

LikehoodOfCheating <--- AcademicPerformance -,149 ,119 -1,251 ,211 par_5 

LikehoodOfCheating <--- PriorCheating ,156 ,084 2,864 ,042 par_7 

LikehoodOfCheating <--- Neutralization ,318 ,060 5,324 *** par_8 

LikehoodOfCheating <--- IntrinsicMotivation -,047 ,058 -,800 ,424 par_11 

LikehoodOfCheating <--- ExtrinsicMotivation -,283 ,064 4,432 *** par_14 

LikehoodOfCheating <--- Amotivation -,044 ,049 -,900 ,368 par_17 

LikehoodOfCheating <--- Allenation -,013 ,084 -,155 ,877 par_20 

LikehoodOfCheating <--- Detterents ,437 ,060 7,233 *** par_22 

 

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah amotivation berpengaruh negatif 

terhadap academic performance. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel amotivation terhadap academic 

performance seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 3,479 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 
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P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 penelitian 

ini diterima. 

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah extrinsic motivation berpengaruh 

negatif terhadap academic performance. Dari pengolahan data diketahui bahwa 

nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel extrinsic motivation 

terhadap academic performance seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 

2,981 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.003. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) 

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

bahwa hipotesis 2 penelitian ini diterima. 

4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

 Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah intrinsic motivation berpengaruh 

positif terhadap academic performance. Dari pengolahan data diketahui bahwa 

nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel intrinsic motivation 

terhadap academic performance seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 

2,980 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.003. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang  memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan 

dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hipotesis 3 penelitian ini diterima. 
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4.4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis 4 pada penelitian ini adalah amotivation berpengaruh positif 

terhadap prior cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel amotivation terhadap prior 

cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 2,312 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.021. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 4 penelitian 

ini diterima. 

4.4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Hipotesis 5 pada penelitian ini adalah extrinsic motivation berpengaruh 

positif terhadap prior cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel extrinsic motivation terhadap 

prior cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 6,067 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu 2.00 diatas untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 5 penelitian 

ini diterima. 

4.4.6. Hasil Pengujian Hipotesis 6 

Hipotesis 6 pada penelitian ini adalah intrinsic motivation berpengaruh 

negatif terhadap prior cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel intrinsic motivation terhadap 
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prior cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 2,346 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.019. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu 2.00 diatas untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 6 penelitian 

ini diterima. 

4.4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 7 

Hipotesis 7 pada penelitian ini adalah academic performance 

berpengaruh negatif terhadap prior cheating. Dari pengolahan data diketahui 

bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel academic 

performance terhadap prior cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah 

sebesar -1,400 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.161. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu dibawah 2.00 untuk CR 

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

dapat dikatakan bahwa hipotesis 7 penelitian ini ditolak. 

4.4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 8 

Hipotesis 8 pada penelitian ini adalah alienation berpengaruh positif 

terhadap prior cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel alienation terhadap prior 

cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 14,990 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 
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P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 8 penelitian 

ini diterima. 

4.4.9 Hasil Pengujian Hipotesis 9 

Hipotesis 9 pada penelitian ini adalah amotivation berpengaruh positif 

terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical 

Ratio) untuk pengaruh antara variabel amotivation terhadap 

neutralization.seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 0,511 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.609. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang tidak 

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

untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 9 

penelitian ini ditolak. 

4.4.10 Hasil Pengujian Hipotesis 10 

Hipotesis 10 pada penelitian ini adalah intrinsic motivation berpengaruh 

negatif terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel intrinsic motivation terhadap 

neutralization.seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar -1,294 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.196. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang tidak 

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

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

10 penelitian ini ditolak. 

 

 



 

95 

 

4.4.11 Hasil Pengujian Hipotesis 11 

Hipotesis 11 pada penelitian ini adalah extrinsic motivation berpengaruh 

positif terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel extrinsic motivation terhadap 

neutralization.seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 4,192 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 11 penelitian 

ini diterima. 

4.4.12 Hasil Pengujian Hipotesis 12 

Hipotesis 12 pada penelitian ini adalah detterens berpengaruh positif 

terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical 

Ratio) untuk pengaruh antara variabel detterens terhadap neutralization.seperti 

terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar -0,734 dengan nilai P (Probability) sebesar 

0.463. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu 

dibawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan diatas 0.05 untuk nilai P 

(Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 12 penelitian 

ini ditolak. 

4.4.13 Hasil Pengujian Hipotesis 13 

Hipotesis 13 pada penelitian ini adalah alienation berpengaruh positif 

terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical 

Ratio) untuk pengaruh antara variabel alienation terhadap neutralization.seperti 
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terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 11,996 dengan nilai P (Probability) sebesar 

0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 

2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 13 penelitian ini diterima. 

4.4.14 Hasil Pengujian Hipotesis 14 

Hipotesis 14 pada penelitian ini adalah academic performance 

berpengaruh negatif terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui 

bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel academic 

performance terhadap neutralization.seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 

-0,753 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.452. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu dibawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) 

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

bahwa hipotesis 14 penelitian ini ditolak. 

4.4.15 Hasil Pengujian Hipotesis 15 

Hipotesis 15 pada penelitian ini adalah prior cheating berpengaruh positif 

terhadap neutralization. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical 

Ratio) untuk pengaruh antara variabel prior cheating terhadap 

neutralization.seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 7,190 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 15 penelitian 

ini diterima. 
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4.4.16 Hasil Pengujian Hipotesis 16 

Hipotesis 16 pada penelitian ini adalah amotivation berpengaruh positif 

terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel amotivation terhadap likelihood 

of cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar -0,900 dengan nilai P 

Probability) sebesar 0.368. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang tidak 

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

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

16 penelitian ini ditolak. 

4.4.17 Hasil Pengujian Hipotesis 17 

Hipotesis 17 pada penelitian ini adalah extrinsic motivation berpengaruh 

positif terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa 

nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel extrinsic motivation 

terhadap likelihood of cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 

4,432 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan 

dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hipotesis 17 penelitian ini diterima. 

4.4.18 Hasil Pengujian Hipotesis 18 

Hipotesis 18 pada penelitian ini adalah intrinsic motivation berpengaruh 

negatif terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa 

nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel intrinsic motivation 
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terhadap likelihood of cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar -

0,800 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.424. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu dibawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) 

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

bahwa hipotesis 18 penelitian ini ditolak. 

4.4.19 Hasil Pengujian Hipotesis 19 

Hipotesis 19 pada penelitian ini adalah deterrents berpengaruh negatif 

terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel deterrents terhadap likelihood of 

cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 7,233 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 19 penelitian 

ini diterima. 

4.4.20 Hasil Pengujian Hipotesis 20 

Hipotesis 20 pada penelitian ini adalah alienation berpengaruh positif 

terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel alienation terhadap likelihood of 

cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar -0,155 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.877. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

tidak syarat, yaitu dibawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan diatas 0.05 untuk 
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nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 20 

penelitian ini ditolak. 

4.4.21 Hasil Pengujian Hipotesis 21 

Hipotesis 21 pada penelitian ini adalah academic performance 

berpengaruh negatif terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data 

diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel 

academic performance terhadap likelihood of cheating seperti terlihat pada tabel 

4.8 adalah sebesar -1,251 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.211. Kedua nilai 

ini menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu dibawah 2.00 untuk 

CR (Critical Ratio) dan diatas 0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis 21 penelitian ini ditolak. 

4.4.22 Hasil Pengujian Hipotesis 22 

Hipotesis 22 pada penelitian ini adalah prior cheating berpengaruh positif 

terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel prior cheating terhadap 

likelihood of cheating seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 2,864 dengan 

nilai P (Probability) sebesar 0.042. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang 

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

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

22 penelitian ini diterima. 
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4.4.23 Hasil Pengujian Hipotesis 23 

Hipotesis 23 pada penelitian ini adalah neutralization berpengaruh positif 

terhadap likelihood of cheating. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR 

(Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel neutralization terhadap 

neutralization  seperti terlihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 5,324 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 23 penelitian 

ini dapat diterima. 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1.  Pengaruh Amotivation terhadap Academic Performance 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

amotivation berpengaruh negatif terhadap academic performance. Dengan 

demikian dapat dikatakan hipotesis ini diterima. Amotivation 

dikonseptualisasikan sebagai sikap tidak termotivasi individu untuk 

melakukan suatu perilaku atau kegiatan dalam mencapai prestasi akademik 

yang baik, atau perasaan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan (Ryan & Deci, 2000). Hal ini mendukung atau 

konsisten dengan teori TPB yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang 

mengungkapkan bahwa attitude towards behavior atau sikap terhadap 

perilaku dalam Theory of Planned Behavior ditentukan oleh keyakinan 
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mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Sikap seseorang terhadap 

perilaku terdiri dari keyakinan akan hasil dari perilaku tersebut. Semakin 

seseorang yakin perilaku tersebut memberikan hasil yang baik maka orang 

tersebut akan semakin memihak perilaku tersebut, begitu juga sebaliknya. 

Dan semakin seseorang memiliki sikap amotivation (tidak termotivasi) akan 

hasil prestasi akademik yang akan didapat, maka orang tersebut tidak 

memihak perilaku yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi akademik. 

Sikap amotivation merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi akademik, apabila mahasiswa sedang mengalami kondisi dimana 

tidak termotivasi dalam pembelajaran maka prestasi akademik akan 

berkurang. Mahasiswa yang tidak termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran cenderung cuek dalam pencapaian hasil prestasi akademik, 

sehingga prestasi akademik yang didapatkan rendah.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan peneliti terdahulu yaitu 

Kenneth et al. (2009) yang menyatakan bahwa amotivation memiliki 

hubungan negatif yang signifikan dengan prestasi akademik. Hasil ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Deci & Ryan (2000) 

amotivation yang dikaitkan dengan tingkat kecurangan dilaporkan lebih 

tinggi dan jelas sangat signifikan. 
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4.5.2.  Pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Academic Performance 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa extrinsic 

motivation berpengaruh negatif terhadap academic performance. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ini diterima. Motivasi ekstrinsik 

merupakan motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu hal yang 

bersumber dari luar diri individu atau rangsangan dari luar. Kontrol perilaku 

yang dirasakan dalam Theory of Planned Behavior mempengaruhi perilaku 

individu dalam kesulitan dan kemudahan terkait dengan perilaku dari faktor 

eksternal yaitu adanya kesempatan yang berpengaruh dalam kehidupan 

(Ajzen dan Fishbein, 1980).  Mahasiswa yang memiliki motivasi extrinsik 

dalam pencapaian hasil prestasi akademiknya seperti tekanan dari orangtua 

untuk agar mendapat prestasi akademik yang baik sehingga dikemudian hari 

dapat memiliki kehidupan yang baik dengan pekerjaan yang bergengsi dan 

dengan gaji yang tinggi, akan berusaha meningkatkan prestasi akademiknya 

dengan baik. Prestasi akademik dapat didefinisikan sebagai sebuah 

pencapaian hasil yang berarti bahwa prestasi mahasiswa dapat dilihat dari 

sejauh mana mahasiswa dapat mencapai tujuan dalam mendapatkan hasil 

yang baik dan optimal.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian Baker (2004: 190) yang 

menyatakan motivasi ekstrinsik merusak proses pembelajaran sehingga 

menghasilkan kinerja yang lebih buruk dan meningkatkan kebutuhan 

mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik. Sedangkan hasil 
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penelitian terdahulu Kenneth et al. (2009) memprediksikan hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara motivasi ekstrinsik dengan prestasi 

akademik.  

 

4.5.3. Pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Academic Performance 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa intrinsik 

motivation berpengaruh positif terhadap academic performance. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ini diterima. Motivasi intrinsik 

adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk mengejar 

kesenangan atau kepuasan yang akan diperolehnya (Fairchild, Horst, Finney, 

& Barron, 2005: 332). Motivasi intrinsik merupakan salah satu konstruk inti 

dari Theory of Planned Behavior yang didasarkan oleh kontrol perilaku yang 

dirasakan karena mempengaruhi perilaku individu dalam kesulitan dan 

kemudahan terkait dengan perilaku dari faktor internal individu berdasarkan 

keahlian, kemampuan, emosi dan paksaan yang juga digunakan untuk 

mencapai prestasi akademik yang diinginkan. 

Motivasi intrinsik dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi akademik. Mahasiswa yang termotivasi secara intrinsik untuk 

mencapai prestasi akademiknya cenderung lebih senang untuk mempelajari 

materi, mereka merasa senang mempelajari ilmu pengetahuan yang baru, 

mahasiswa memiliki keinginan untuk menguasau materi pelajaran dengan 
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baik, sehingga mereka lebih mudah dalam mencapai prestasi akademik yang 

tinggi.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian Baker (2004: 190)  yang 

menyatakan bahwa ada bukti bahwa mahasiswa yang memiliki keinginan 

untuk menguasai materi pelajaran lebih mungkin untuk dapat menunjukkan 

pengetahuan itu, sehingga prestasi akademik akan meningkat, maka ada 

hubungan positif yang signifikan dengan prestasi akademik.  

 

4.5.4. Pengaruh Amotivation terhadap Prior Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

amotivation berpengaruh positif terhadap prior cheating. Dengan demikian 

dapat dikatakan hipotesis ini diterima. Amotivation merupakan sikap tidak 

termotivasinya individu untuk melakukan suatu perilaku atau kegiatan dalam 

mencapai apa yang diinginkannya, atau perasaan ketidakmampuan 

seseorang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Ryan & Deci, 2000). 

Hal ini mendukung atau konsisten dengan teori TPB yang dikemukakan oleh 

Ajzen (1991) yang mengungkapkan bahwa attitude towards behavior atau 

sikap terhadap perilaku dalam Theory of Planned Behavior ditentukan oleh 

keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Sikap seseorang 

terhadap perilaku terdiri dari keyakinan akan hasil dari perilaku tersebut. 

Semakin seseorang yakin perilaku tersebut memberikan hasil yang baik 

maka orang tersebut akan semakin memihak perilaku tersebut, begitu juga 
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sebaliknya. Dan semakin seseorang memiliki sikap amotivation (tidak 

termotivasi) akan apa yang akan dicapainya, maka orang tersebut tidak 

memihak perilaku yang dilakukan untuk mencapai perilaku tersebut.  

Sikap amotivation dapat dipicu oleh kecurangan sebelumnya yang 

pernah terjadi. Mahasiswa cenderung melakukan kecurangan dimana hal 

tersebut susah untuk dihilangkan. Pada umumnya mahasiswa yang tidak 

termotivasi dalam pembelajaran akan ketergantungan melakukan perilaku 

kecurangan atau mencontek mengingat kecurangan sebelumnya sukses 

dilakukan dan dari kecurangan yang sukses dilakukan itu menimpulkan 

keinginan untuk melakukan kecurangan di kemudian hari.  

Hasil penelitian konsisten dengan teori Fishbein dan Ajzen, 1975 

yang mengungkapkan bahwa dalam Theory of Planned Behavior, intensi 

perilaku merupakan determinan terdekat dengan perilaku yang dimaksud 

dan merupakan prekdiktor tunggal terbaik bagi perilaku yang akan 

dilakukan seseorang. Berdasarkan konstruksi motivasi Deci dan Ryan, ada 

hubungan positif antara amotivation dengan prior cheating. 

 

4.5.5. Pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Prior Cheating 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

extrinsic motivation berpengaruh positif terhadap prior cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ini diterima. Motivasi ekstrinsik 

merupakan motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu hal yang 
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bersumber dari luar individu atau rangsangan dari luar. Perilaku yang diatur 

secara eksternal sengaja diarahkan untuk memperoleh hasil positif (misalnya 

nilai ujian) atau menghindari hasil negatif (misalnya tenggat waktu yang 

terlewatkan). Dalam konteks penelitian ini mahasiswa mendapat dorongan 

secara ekstrinsik untuk melakukan kecurangan akademik karena adanya 

tekanan dari luar untuk mendapatkan keinginan seperti memiliki kehidupan 

yang lebih baik suatu saat nanti dengan pekerjaan bergengsi dan gaji tinggi, 

sehingga mahasiswa melakukan kecurangan seperti yang dulu sudah pernah 

dilakukan sebelumnya, sehingga mahasiswa termotivasi atau terdorong 

untuk terus melakukan kecurangan akademik. Kecurangan yang sebelumnya 

terjadi juga menjadi faktor ekstrinsik terjadinya perilaku curang sehingga 

mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan di masa yang akan 

datang mengingat suksesnya melakukan kecurangan sebelumnya. Hal ini 

sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan mengenai 

perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu 

tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor 

internal dan eksternal dari individu tersebut (Ajzen dan Fishbein, 1975).  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Banker (2004) yang 

menyatakan bahwa  motivasi ekstrinsik merusak pembelajaran, kemudian 

menghasilkan kinerja akademik yang lebih buruk dan meningkatkan 

kebutuhan untuk menipu yang juga dapat disebabkan oleh kesuksesan dalam 

kecurangan sebelumnya. 
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4.5.6. Pengaruh Intrinsic Motivation  terhadap Prior Cheating 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

intrinsic motivation berpengaruh negatif terhadap prior cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ini diterima. Motivasi intrinsik 

adalah dorongan untuk mengejar suatu kegiatan hanya untuk kesenangan 

atau kepuasan yang diperoleh dari dalam dirinya sendiri." (Fairchild, Horst, 

Finney, & Barron, 2005: 332). Motivasi intrinsik mendorong seseorang 

untuk melakukan suatu hal yang bersumber dari dalam individu tersebut, 

tidak memerlukan rangsangan dari luar. Sedangkan prior cheating atau 

kecurangan sebelumnya merupakan perilaku curang yang dilakukan 

mahasiswa secara berulang karena kecurangan sebelumnya sukses 

dilakukan. Pada umumnya mahasiswa pasti akan memiliki dorongan dari 

dalam dirinya sendiri untuk melakukan perilaku yang baik untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Mahasiswa dengan motivasi intrinsik cenderung 

lebih memihak proses pembelajaran, mereka akan berusaha mencapai 

keinginannya dengan belajar, mahasiswa merasa senang mempelajari materi 

atau hal-hal yang baru sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan 

kecurangan agar mendapatkan hasil yang sempurna.  

Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang 

menurut Ajzen, 1991, mengemukakan bahwa individu membuat keputusan 

rasional untuk terlibat dalam perilaku tertentu berdasarkan keyakinan 

mereka sendiri tentang perilaku dan harapan mereka tentang hasil positif 
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setelah terlibat dalam perilaku. Hasil ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya telah meneliti hubungan antara motivasi dan perilaku 

mencontek seperti yang disebutkan di atas. Ada bukti bahwa siswa yang 

memiliki keinginan untuk menguasai materi pelajaran lebih mungkin untuk 

dapat menunjukkan pengetahuan itu, sehingga mengurangi kebutuhan untuk 

menipu (Baker 2004: 190).  

 

4.5.7. Pengaruh Academic Performance terhadap Prior Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

academic performance tidak berpengaruh terhadap prior cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Prestasi 

akademik dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil yang berarti 

bahwa prestasi mahasiswa dapat dilihat dari sejauh mana mahasiswa dapat 

mencapai tujuan dalam mendapatkan hasil yang baik dan optimal. 

Mahasiswa yang dapat mencapai prestasi akademik dengan baik kecil 

kemungkinannya untuk melakukan perilaku curang atau tidak jujur. 

Sebaliknya apabila mahasiswa belum bisa mencapai tujuan dalam mendapat 

hasil yang baik akan cenderung melakukan perilaku curang. Namun ada pula 

mahasiswa dengan prestasi yang tinggi lebih sering melakukan kecurangan 

daripada mahasiswa yang memiliki prestasi rendah. Tinggi atau rendahnya 

prestasi akademik seseorang belum tentu bisa menyebabkan mereka untuk 

melakukan kecurangan. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), sikap 
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terhadap perilaku mencerminkan evaluasi positif atau negatif seseorang 

tentang perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini berkaitan 

dengan tingkat evaluasi positif atau negatif seseorang mengenai perilaku 

kecurangan akademik. Ketika seorang mahasiswa memiliki persepsi bahwa 

perilaku kecurangan akademik yang dilakukan dalam mengerjakan tugas 

ataupun dalam mengerjakan ujian merupakan hal yang wajar, maka akan 

membentuk niat mahasiwa untuk melakukan kecurangan akademik.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian terdahulu mendokumentasikan hubungan negatif antara prestasi 

akademik dengan kecenderungan kecurangan, sehingga menempatkan 

hubungan negatif antara prestasi akademik dengan kecurangan sebelumnya 

yang pernah terjadi (Rakovski & Levi, 2007; Crown & Spiller, 1998; 

Whitley, 1998). 

 

4.5.8. Pengaruh Alienation terhadap Prior Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

alienation berpengaruh positif terhadap prior cheating. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis ini diterima.. Alienasi yaitu suatu keadaan 

keterenggangan psikologis yang meliputi perasaan isolasi sosial, 

ketidakberdayaan, dan tidak adanya norma. Sering dimanifestasikan oleh 

perilaku menyimpang (Seeman, 1991). Ajzen (1991), mengemukakan dalam 

Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa individu membuat keputusan 
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rasional untuk terlibat dalam perilaku tertentu berdasarkan keyakinan 

mereka sendiri tentang perilaku dan harapan mereka tentang hasil positif 

setelah terlibat dalam perilaku. Keyakinan dan harapan tersebut mendasari 

tekanan sosial yang dirasakan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam 

perilaku atau norma subyektif. Mahasiswa yang cenderung merasa 

terasingkan akan sangat sulit menerima pembelajaran karena mereka merasa 

tertekan, hal tersebut menjadi faktor terjadinya perilaku curang.  

Kecurangan sebelumnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

alienasi. Mahasiswa yang merasa terasingkan akan  lebih cenderung 

melakukan perilaku curang mengingat pengalaman yang sudah pernah 

dialami sebelumnya sukses dilakukan dan karenanya mahasiswa akan 

terdorong untuk melakukan kecurangan yang sama di masa yang akan 

datang.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Whitley (1998: 

250) mencatat bahwa siswa yang merasa lebih terasing lebih cenderung 

untuk menipu. Karena kecurangan merupakan perilaku menyimpang, dapat 

diasumsikan bahwa keterasingan memiliki hubungan positif yang signifikan 

dengan kecurangan sebelumnya yang pernah terjai. Nonis dan Swift (1998: 

190) menyatakan salah satu konstruksi sikap yang paling sering dikutip 

berpotensi mempengaruhi ketidakjujuran akademik adalah keterasingan. 
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4.5.9. Pengaruh Amotivation terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

amotivation tidak berpengaruh terhadap neutralization. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Amotivation 

dikonseptualisasikan sebagai sikap tidak termotivasi seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku. Mahasiswa yang tidak termotivasi dalam 

perkuliahannya cenderung tidak perduli untuk melakukan pembenaran diri 

dalam kecurangan.  

Amotivation mengarah kepada teori yang dikemukakan Ajzen 

(2005) bahwa attitude towards behavior atau sikap terhadap perilaku dalam 

Theory of Planned Behavior yaitu ukuran dari evaluasi seseorang terhadap 

hasil dari sebuah perilaku positif atau negatif. Fishbein dan Ajzen, 1975 

mengungkapkan bahwa dalam Theory of Planned Behavior, intensi perilaku 

merupakan determinan terdekat dengan perilaku yang dimaksud dan 

merupakan prekdiktor tunggal terbaik bagi perilaku yang akan dilakukan 

seseorang. Sehingga mahasiswa yang tidak termotivasi dalam pembelajaran 

cenderung tidak melakukan pembenaran diri.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian terdahulu Deci & Ryan (2000), menerapkan konsep kontinum 

amotivation, yang diasumsikan terkait dengan tingkat pelaporan kecurangan 

yang lebih tinggi, juga perlu merasionalisasi perilaku negatif mereka. 
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4.5.10. Pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa intrinsic 

motivation tidak berpengaruh terhadap neutralization. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Theory of Planned 

Behavior (TPB) menurut Ajzen, 1991, mengemukakan bahwa individu 

membuat keputusan rasional untuk terlibat dalam perilaku tertentu 

berdasarkan keyakinan mereka sendiri tentang perilaku dan harapan mereka 

tentang hasil positif setelah terlibat dalam perilaku. Motivasi intrinsik 

merupakan salah satu konstruk inti dari TPB karena mempengaruhi sikap 

terhadap perilaku yang dapat mempengaruhi niat individu untuk melakukan 

perilaku curang. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu hal yang bersumber dari dalam diri 

individu tersebut, tidak memerlukan rangsangan dari luar.  

Motivasi intrinsik dapat menjadi faktor terjadinya perilaku 

mencontek atau kecurangan akademik lainnya. Pada umumnya mahasiswa 

pasti akan memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan 

kecurangan agar mendapatkan hasil yang sempurna. Sikap neutralization 

bisa timbul karena pengalaman diri sendiri, sehingga untuk menghindari 

terulangnya kembali mahasiswa terdorong untuk melakukan kecurangan 

akademik. Motivasi intrinsik tidak dapat menggambarkan pengaruhnya 

terhadap kecurangan di masa yang akan datang dengan neutralization 

sebagai mediasi, namun apabila dilihat dari kecurangan yang sebelumnya 
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pernah terjadi (prior cheating), motivasi intrinsik memiliki pengaruh 

terhadap likelihood of cheating dengan menggunakan variabel prior 

cheating sebagai mediasi.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya Baker (2004: 190) menyatakan bahwa Motivasi 

intrinsik memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran  sehingga 

menurunkan kebutuhan untuk menipu dan merasionalisasikan perilaku tidak 

jujur maka terjadi hubungan negatif antara intrinsik motivasi dan netralisasi. 

 

4.5.11. Pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa extrinsic 

motivation berpengaruh positif terhadap neutralization. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Theory of Planned 

Behavior menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul 

karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu 

disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut 

(Ajzen dan Fishbein, 1980). Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu hal yang bersumber dari luar diri 

individu atau rangsangan dari luar. Dan neutralization merupakan salah satu 

hal yang mendorong perilaku curang, dimana berfokus pada permasalahan 

pribadi masing-masing individu, seperti mahasiswa yang terancam tidak 

lulus mata kuliah atau tidak lulus ujian karena nilai rendah. 
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Dalam konteks penelitian ini mahasiswa mendapat dorongan untuk 

menetralisasi atau benar-benar memfasilitasi untuk melakukan kecurangan 

akademik, netralisasi merupakan upaya pembenaran untuk perilaku tidak 

etis atau tidak jujur yang digunakan untuk membelokkan ketidaksetujuan 

diri atau ketidaksetujuan dari orang lain (Sykes & Matza, 1957). Mahasiswa 

cenderung untuk melakukan kecurangan dan mereka melakukan 

pembenaran diri dalam mencontek karena berbagai macam alasan seperti 

materi terlalu sulit, kurangnya waktu belajar dan lain sebagainya, sehingga 

dalam menetralkan untuk mencontek dapat menimbulkan keinginan untuk 

mencontek di kemudian hari.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Davy, Kincaid, 

Smith & Trawick, 2007) telah menunjukkan hubungan positif antara 

motivasi ekstrinsik dan netralisasi, begitu juga dalam penelitian Kenneth et 

al (2009). 

 

4.5.12. Pengaruh Detterens terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

detterents tidak berpengaruh terhadap neutralization. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Detterents 

merupakan alat pencegah kecurangan yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan yang berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati saat 

melaksanakan pembelajaran maupun ujian berupa hukuman bagi mahasiswa 
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yang melanggar, memberikan ujian tipe essai untuk mempersulit mahasiswa 

mencontek, pemantauan ketat dari instruktur dan lain sebagainya. Detterents 

sangat mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan tindakan mencontek, 

beberapa mahasiswa mungkin melakukan pembenaran diri untuk 

mencontek, namun memahasiswa cenderung tidak berani melakukan 

pembenaran diri dalam mencontek karena adanya resiko yang didapat 

apabila ketahuan mencontek sehingga detterents tidak berpengaruh langsung 

terhadap pembenaran diri dalam mencontek.  

Persepsi pengendalian perilaku dalam Theory of Planned Behavior 

didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai kesulitan atau 

kemudahan untuk melaksanakan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Persepsi 

pengendalian perilaku adalah ukuran kemampuan yang dirasakan dimiliki 

oleh individu untuk melakukan perilaku tertentu. Peran deterrents di kelas 

dalam mengurangi perilaku mencontek didokumentasikan dengan baik 

(Crown & Spiller, 1998: 693-694; Nonis & Swift, 1998: 190). Detterents 

diprediksi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap netralisasi 

mengingat harapan logis bahwa seseorang akan terlibat dalam tingkat 

rasionalisasi yang lebih tinggi untuk kecurangan di masa depan dengan 

adanya penghalang. Keberadaan deterrents berfungsi untuk menekankan 

bahwa kecurangan itu salah, sehingga membutuhkan tingkat netralisasi yang 

lebih besar. 
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Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Crown dan Spiller (1998), menyatakan bahwa keberadaan deterrents 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap netralisasi mengingat 

harapan logis bahwa seseorang akan terlibat dalam tingkat rasionalisasi yang 

lebih tinggi untuk kecurangan di masa depan dengan adanya penghalang. 

Keberadaan deterrents berfungsi untuk menekankan bahwa kecurangan itu 

salah, sehingga membutuhkan tingkat netralisasi yang lebih besar. 

 

4.5.13. Pengaruh Alienation terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

alienation berpengaruh positif terhadap neutralization. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Ajzen (1991), 

mengemukakan dalam Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa individu 

membuat keputusan rasional untuk terlibat dalam perilaku tertentu 

berdasarkan keyakinan mereka sendiri tentang perilaku dan harapan mereka 

tentang hasil positif setelah terlibat dalam perilaku. Keyakinan dan harapan 

tersebut mendasari tekanan sosial yang dirasakan untuk terlibat atau tidak 

terlibat dalam perilaku atau norma subyektif. Alienasi adalah keadaan 

keterenggangan psikologis dari suatu budaya, yang meliputi perasaan isolasi 

sosial, ketidakberdayaan, dan tidak adanya norma. 

Karena alienasi cenderung menghasilkan perilaku menyimpang, 

adalah wajar untuk mengharapkan bahwa individu yang lebih terasing akan 
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lebih cenderung terlibat dalam menetralkan perilaku. Karena kecurangan 

merupakan perilaku menyimpang, keterasingan memiliki hubungan positif 

yang signifikan dengan konstruksi kecurangan netralisasi, dan hal tersebut 

juga menjadi pengaruh mahasiswa dalam melakukan kecurangan di masa 

yang akan datang. 

Hasil ini konsisten dengan Whitley (1998: 250), dalam meringkas 

penelitian sebelumnya, mencatat bahwa siswa yang merasa lebih terasing 

lebih cenderung untuk menipu. Selanjutnya, Smith dkk. (2002) memberikan 

bukti empiris dari hubungan positif antara alienasi dan netralisasi. 

 

4.5.14. Pengaruh Academic Performance terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

academic performance tidak berpengaruh terhadap neutralization. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Menurut 

Theory of Planned Behavior (TPB), sikap terhadap perilaku mencerminkan 

evaluasi positif atau negatif seseorang tentang perilaku tertentu (Ajzen, 

1991). Dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat evaluasi positif atau 

negatif seseorang mengenai perilaku kecurangan akademik. Kinerja 

akademik dalam konteks ini yaitu mahasiswa cenderung melakukan perilaku 

curang karena kinerja akademik yang berkurang. Saat mahasiswa tidak 

mendapatkan hasil yang baik maka akan menimbulkan keinginan untuk 

melakukan kecurangan. Kinerja akademik yang dilaporkan sendiri 
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digunakan sebagai ukuran pengganti untuk nilai rata-rata sejak desain 

pengumpulan data (yaitu, anonimitas siswa) menghalangi pengumpulan 

informasi IPK objektif pada sampel. 

Mahasiswa yang tidak mendapatkan hasil yang baik maka akan 

menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan dan mahasiswa 

cenderung membenarkan perilaku curang tersebut. Netralisasi juga telah 

diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi atau benar-benar 

memfasilitasi perilaku mencontek.  

Smith dkk. (2002) berpendapat bahwa ada alasan yang lebih sedikit 

untuk menetralkan ketika kinerja akademik berkurang dari kebutuhan untuk 

melakukan kecurangan, kemudian mendukung gagasan bahwa mereka yang 

berkinerja lebih baik akan lebih kecil kemungkinannya untuk menetralisir 

terjadinya kecurangan. 

 

4.5.15. Pengaruh Prior Cheating terhadap Neutralization 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa prior 

cheating berpengaruh terhadap neutralization. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Dengan demikian 

memprediksi hubungan positif antara kecurangan sebelumnya dan 

netralisasi. Kontribusi studi ini adalah untuk memberikan penilaian dan 

perluasan independen atas model kecurangan referensi. Pendekatan ini 

sangat dianjurkan untuk mengatasi masalah kesalahan pengukuran yang 
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terkait dengan teknik tradisional yang digunakan untuk mempelajari 

hubungan ini (Andersen & Gerbing , 1988; Bollen, 1989; Byrne, 1994; 

Bentler, 1995).  

Netralisasi tampaknya menjadi sarana untuk membenarkan perilaku 

tidak jujur (Nonis dan Swift, 1998: 190)) sehingga mendorong prediksi 

bahwa ada hubungan positif antara kecurangan sebelumnya dan netralisasi. 

Semakin tinggi prior cheating maka semakin tinggi pula sikap 

neutralization. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Nonis & Swift, 1998; Davis & 

Ludvigson, 1995 menyatakan bahwa prior Cheating adalah prediktor yang 

baik dari kecurangan masa depan. Prior cheating memiliki hubungan positif 

dengan netralisasi.  

 

4.5.16. Pengaruh  Amotivation terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

amotivation tidak berpengaruh terhadap likelihood of cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Fishbein 

dan Ajzen, 1975 mengungkapkan bahwa dalam Theory of Planned 

Behavior, intensi perilaku merupakan determinan terdekat dengan perilaku 

yang dimaksud dan merupakan prekdiktor tunggal terbaik bagi perilaku 

yang akan dilakukan seseorang. Pencapaian perilaku berdasarkan pada 

motivasi dan kemampuan secara bersama-sama. Amotivation merupakan 
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sifat berupa keadaan dimana individu merasa kehilangan motivasi, dalam 

penelitian ini kehilangan motivasi yang dimaksud yaitu belajar, mahasiswa 

cenderung malass untuk belajar sehingga berprilaku tidak jujuruntuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Sikap amotivation ini terjadi karena 

beberapa factor seperti trauma kepada dosen, kalah bersaing dengan 

mahasiswa lainnya, tidak mampu berpikir dan pengaruh lingkungan sekitar. 

Agar mendapatkan hasil yang optimal dimasa yang akan datang, mahasiswa 

yang memiliki sikap amotivation akan cenderung melakukan kecurangan.  

Hubungan langsung antara amotivasi terhadap kecurangan yang 

akan datang tidak menunjukan adanya pengaruh. Tetapi jika sikap amotivasi 

yang dimiliki oleh mahasiswa dilihat melalui kecurangan sebelumnya yang 

pernah terjadi, amotivasi memiliki hubungan atau dapat dikatakan 

berpengaruh terhadap perilaku kecurangan. Karena mahasiswa yang tidak 

termotivasi cenderung melakukan kecurangan sebelumnya, mahasiswa yang 

merasa tidak termotivasi kemudian merasa sukses melakukan kecurangan 

dapat mendorong untuk melakukan kecurangan lagi di masa yang akan 

datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa amotivasi tidak berpengaruh 

langsung terhadap kecurangan di masa yang akan datang, namun mahasiswa 

yang amotivasinya tinggi dapat mempengaruhi kecurangan sebelumnya 

yang pernah terjadi untuk melakukan kecurangan di masa yang akan datang. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Deci dan Ryan sebagai kontinum dari dampak positif hingga negatif, 



 

121 

 

amotivasi pada perilaku curang harus sama, jika tidak lebih kuat daripada 

motivasi ekstrinsik. Jadi dalam hal ini terjadi hubungan positif yang 

signifikan antara amotivation dengan kemungkinan kecurangan karena 

mahasiswa yang kehilangan motivasi akan cenderung lebih banyak atau 

lebih memungkinkan untuk melakukan tindakan kecurangan. 

 

4.5.17. Pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa extrinsix 

motivation berpengaruh positif terhadap likelihood of cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Theory of 

Planned Behavior menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu 

timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat 

individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu 

tersebut (Ajzen dan Fishbein, 1980).  

Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mendorong seseorang 

melakukan sesuatu hal yang bersumber dari luar diri individu atau 

rangsangan dari luar. Dalam konteks penelitian ini mahasiswa mendapat 

dorongan untuk melakukan kecurangan akademik, hal tersebut bisa terjadi 

karena adanya motivasi dari teman atau tekanan dari orang tua yang 

mengharuskannya mendapat nilai yang baik dan juga tekanan untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang dengan gaji tinggi 

dan pekerjaan yang bergengsi. Mahasiswa yang termotivasi secara extrinsik 
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akan menghalalkan segala cara guna mencapai apa yang diinginkannya 

termasuk melakukan kecurangan. Extrinsic motivation secara tidak langsung 

berhubungan dengan kecurangan di masa yang akan datang, neutralization 

dan prior cheating sebagai mediasi mempengaruhi hubungan antara 

motivasi extrinsik dan kecurangan yang akan datang. Dimana mahasiswa 

yang termotivasi secara extrinsik untuk mencapai apa yang diinginkan akan 

melakukan segala cara untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dapat 

disebabkan oleh kecurangan sebelumnya yang pernah terjadi dan juga sikap 

pembenaran diri dalam mencontek, sehingga mahasiswa akan terdorong 

untuk melakukan kecurangan di kemudian hari.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi 

ekstrinsik terhadap kecurangan di masa yang akan datang. Hasil ini 

didukung oleh Baker (2004: 190) motivasi ekstrinsik merusak pembelajaran, 

kemudian menghasilkan kinerja yang lebih buruk dan meningkatkan 

kebutuhan untuk menipu, sehingga memprediksi hubungan positif yang 

signifikan antara motivasi ekstrinsik dengan kecurangan di masa yang akan 

datang. Dari penelitian Kenneth et al (2009) memprediksikan hubungan 

positif yang signifikan antara motivasi ekstrinsik dengan kemungkinan 

kecurangan. Jadi semakin tinggi mahasiswa termotivasi secara ekstrinsik 

akan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya perilaku curang. 
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4.5.18. Pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan intrinsic 

motivation tidak berpengaruh terhadap likelihood of cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Motivasi 

intrinsik merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu hal yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, tidak 

memerlukan rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik memfokuskan pada 

pembelajaran sehingga menghilangkan intensi untuk mencontek. Dilihat dari 

hasil penelitian bahwa hipotesis ini ditolak, namun motivasi intrinsik tidak 

secara langsung berhubungan dengan kecurangan di masa yang akan datang. 

Motivasi intrinsik memiliki pengaruh tidak langsung dengan kecurangan 

yang akan datang yaitu dilihat dari hubungannya dengan prior cheating dan 

memiliki hubungan positif terhadap kecurangan di masa yang akan datang. 

Jadi secara tidak lansung motivasi intrinsik yang mempengaruhi kecurangan 

sebelumnya yang pernah terjadi sebagai mediasi sehingga dapat 

mempengaruhi kecurangan dimasa yang akan datang. 

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen, 1991, 

mengemukakan bahwa individu membuat keputusan rasional untuk terlibat 

dalam perilaku tertentu berdasarkan keyakinan mereka sendiri tentang 

perilaku dan harapan mereka tentang hasil positif setelah terlibat dalam 

perilaku. Motivasi intrinsik merupakan salah satu konstruk inti dari TPB 

karena mempengaruhi sikap terhadap perilaku yang dapat mempengaruhi 
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niat individu untuk melakukan perilaku curang. Motivasi intrinsik dapat 

menjadi faktor terjadinya perilaku mencontek atau kecurangan akademik 

lainnya.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Baker 2004: 190 yang menjelaskan bahwa motivasi intrinsik telah 

ditemukan memberikan kontribusi positif untuk belajar, ada bukti bahwa 

motivasi ekstrinsik merusak pembelajaran, menghasilkan kinerja yang lebih 

buruk dan meningkatkan kebutuhan untuk menipu, maka motivasi intrinsik 

memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap konstruk kecurangan 

yaitu kecurangan di masa depan (likelihood of cheating). 

 

4.5.19. Pengaruh Detterents terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

detterents berpengaruh negatif terhadap likelihood of cheating. Dengan 

demikian hipotesis penelitian ini diterima. Detterents merupakan alat 

pencegah kecurangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berupa 

peraturan-peraturan yang harus ditaati saat melaksanakan pembelajaran 

maupun ujian berupa hukuman bagi mahasiswa yang melanggar, 

memberikan ujian tipe essai untuk mempersulit mahasiswa mencontek, 

pemantauan ketat dari instruktur dan lain sebagainya. Menurut hasil 

penelitian, detterents sangat mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan 

tindakan mencontek, mahasiswa cenderung tidak berani mengambil resiko 
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untuk mencontek sehingga hipotesis tersebut berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan di masa yang akan datang. Dengan demikian hasil penelitian 

menyatakan bahwa variabel deterents memiliki pengaruh langsung terhadap 

variabel likelihood of cheating dan hipotesis tersebut diterima. 

Persepsi pengendalian perilaku dalam Theory of Planned Behavior 

didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai kesulitan atau 

kemudahan untuk melaksanakan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Persepsi 

pengendalian perilaku adalah ukuran kemampuan yang dirasakan dimiliki 

oleh individu untuk melakukan perilaku tertentu. Peran deterrents di kelas 

dalam mengurangi perilaku mencontek didokumentasikan dengan baik 

(Crown & Spiller, 1998: 693-694; Nonis & Swift, 1998: 190).  Alat 

pencehagan kecurangan sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

dikelas karena hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku 

curang. 

Hasil ini konsisten dengan Crown dan Spiler (1998) hasil riset 

terdahulu menyatakan bahwa diberlakukannya berbagai variasi deterrents 

akan menurunkan intensitas mencontek. Keberadaan deterrents menekankan 

bahwa sebenarnya mencontek itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya 

dilakukan. 
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4.5.20. Pengaruh Alienation terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

alienation tidak berpengaruh terhadap likelihood of cheating. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Alienasi 

cenderung menghasilkan perilaku menyimpang, sehingga mahasiswa merasa 

wajar untuk terlibat dalam kecurangan. Hubungan langsung antara Alienasi 

terhadap kecurangan yang akan datang tidak menunjukan adanya pengaruh. 

Karena mahasiswa yang diasingkan oleh teman-temannya, atau mahasiswa 

yang prestasi akademiknya rendah dibandingkan dengan mahasiswa lain 

sering mendapatkan bullying sehingga mereka akan melakukan kecurangan 

agar tidak lagi diasingkan oleh teman-temanya.  

Ajzen (1991), mengemukakan dalam Theory of Planned Behavior 

(TPB) bahwa individu membuat keputusan rasional untuk terlibat dalam 

perilaku tertentu berdasarkan keyakinan mereka sendiri tentang perilaku dan 

harapan mereka tentang hasil positif setelah terlibat dalam perilaku. 

Keyakinan dan harapan tersebut mendasari tekanan sosial yang dirasakan 

untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku atau norma subyektif. Salah 

satu konstruksi sikap yang paling sering dikutip berpotensi mempengaruhi 

ketidakjujuran akademik adalah Alienation (keterasingan) (Nonis dan Swift, 

1998: 190). Alienasi adalah keadaan keterenggangan psikologis dari suatu 

budaya, yang meliputi perasaan isolasi sosial, ketidakberdayaan, dan tidak 
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adanya norma. Sering dimanifestasikan oleh perilaku menyimpang (Seeman, 

1991). 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Whitley (1998: 250), dalam meringkas penelitian sebelumnya, mencatat 

bahwa siswa yang merasa lebih terasing akan lebih cenderung untuk 

menipu.  

 

4.5.21. Pengaruh Academic Performance terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

academic performance tidak berpengaruh terhadap likelihood of cheating, 

dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak..  Prestasi akademik 

dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil yang berarti bahwa 

prestasi akademik mahasiswa dapat dilihat dari sejauh mana mahasiswa 

dapat mencapai tujuan dalam mendapatkan hasil yang baik dan optimal. 

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), kontrol perilaku yang 

dirasakan mencerminkan evaluasi positif atau negatif seseorang tentang 

perilaku tertentu, atau kemudahan dan kesulitan yang dirasakan terkait 

dengan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini berkaitan 

dengan tingkat evaluasi positif atau negatif seseorang mengenai perilaku 

kecurangan akademik. Saat mahasiswa tidak mendapatkan nilai/IP yang baik 

maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan. 

Mahasiswa yang tidak mendapatkan hasil yang baik maka akan 
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menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan dimasa yang akan 

datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa academic performance tidak 

memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Hal tersebut bisa terjadi karena 

responden menilai bahwa tinggi atau rendahnya prestasi mereka tidak 

menentukan niat untuk melakukan kecurangan.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Finn dan Frone (20014) yang menyatakan bahwa penekanan yang luar biasa 

pada nilai dalam sistem pendidikan kita dan masyarakat secara keseluruhan 

mungkin berfungsi untuk meningkatkan perilaku curang. Penelitian 

terdahulu mendokumentasikan hubungan negatif antara prestasi akademik 

dengan kecurangan, sehingga menempatkan hubungan negatif antara 

prestasi akademik dengan kecurangan di masa yang akan datang (Rakovski 

& Levy, 2007; Crown & Spiller, 1998; Whitley, 1998). 

 

4.5.22. Pengaruh Prior Cheating terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian, menyatakan bahwa prior cheating 

berpengaruh positif terhadap likelihood of cheating, dengan demikian 

hipotesis diterima. Prior cheating merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya kecurangan di masa yang akan datang, karena kecurangan yang 

pernah terjadi sebelumnya dirasa sukses dilakukan oleh mahasiswa sehingga 

mendorong mahasiswa untuk melakukan kembali kecurangan tersebut di 

masa yang akan datang. Prior cheating secara langsung berpengaruh 
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terhadap likelihood of cheating, semakin tinggi kecurangan sebelumnya 

yang pernah terjadi maka semakin tinggi pula kecurangan di masa yang akan 

datang.  

Hal ini konsisten dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 

1991), dimana kontrol perilaku yang dirasakan dapat mempengaruhi niat 

perilaku seseorang, semakin besar kendali perilaku yang dirasakan maka 

semakin besar pula niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. 

Kecurangan sebelumnya yang pernah terjadi sering dirasa dapat 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan kecurangan dimasa yang 

akan datang. Hasil ini didukung oleh Nonis & Swift, 1998; Davis & 

Ludvigson, 1995 menyatakan bahwa prior Cheating adalah prediktor yang 

baik dari kecurangan masa yang akan datang. Dengan demikian 

memprediksi hubungan positif antara kecurangan sebelumnya dan 

kemungkinan kecurangan dimasa yang akan datang. 

 

4.5.23. Pengaruh Neutralization terhadap Likelihood of Cheating 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa 

neutralization berpengaruh positif terhadap likelihood of cheating, dengan 

demikian hipotesis ini diterima. Neutralization didefinisikan sebagai sikap 

terhadap perilaku yang sesuai dengan teori menurut Ajzen, 1991 (Theory of 

Planned Behavior), neutralization merupakan sikap yang mempengaruhi 

perilaku kecurangan akademik yang mencerminkan evaluasi positif atau 
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negatif seseorang tentang perilaku tersebut. Dalam penelitian ini berkaitan 

dengan tingkat evaluasi positif atau negatif seseorang mengenai perilaku 

kecurangan akademik. Netralisasi merupakan salah satu faktor pendorong 

perilaku kecurangan, karena keyakinan mahasiswa bahwa kecurangan 

akademik (mencontek) tidak merugikan siapapun, atau sebagai pembenaran 

diri dalam mencontek karena materi yang diberikan dosen terlalu sulit atau 

terlalu banyak. Netralisasi didentifikasi sebagai perwujudan dari 

rasionalisasi dan justifikasi untuk perilaku yang menyimpang yang 

mendorong peningkatan perilaku mencontek (Sykes dan Matza, 1957). 

Beberapa pendapat menyatakan bahwa netralisasi muncul karena sulitnya 

suatu materi yang dihadapi dan keterbatasan waktu yang memicu mahasiswa 

untuk mencontek (Daniel, Blount, dan Ferrell, 1991). Smith et al. (2002) 

menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk berprilaku mengikuti sifat 

alamiah ketika kebutuhan untuk mencontek itu tidak ada. Artinya bahwa 

netralisasi tidak mungkin muncul jikalau memang tidak ada niat untuk 

memunculkannya sebagai alasan untuk mencontek. 

Namun dalam konteks ini netralisasi mempengaruhi perilaku 

curang sebagai pembenaran untuk perilaku tidak etis atau tidak jujur dan 

berhubungan positif dengan kecurangan dimasa yang akan datang. Hal ini 

menunjukkan bahwa netralisasi secara langsung berpengaruh terhadap 

kecurangan yang dapat terjadi di masa yang akan datang, dengan demikian 

hipotesis diterima. 
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Hasil ini konsisten dengan (Smith et al., (2002) telah memberikan 

dukungan empiris terhadap proposisi bahwa netralisasi dapat digunakan 

sebagai rasionalisasi untuk perilaku curang masa depan. Dengan demikian, 

diperkirakan memiliki pengaruh positif pada kemungkinan kecurangan dan 

efek mediasi pada kemungkinan kecurangan dimasa depan. 

Dari pembahasan hipotesis diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa variabel yang berhubungan secara langsung dengan likelihood of 

cheating diantaranya yaitu extrinsic motivation dan detterents. Extrinsic 

motivation memiliki pengaruh langsung terhadap kecurangan di masa yang 

akan datang (likelihood of cheating), karena mahasiswa yang memiliki 

motivasi ekstrinsik akan mendorong mereka untuk melakukan tindakan 

mencontek karena adanya rangsangan dari luar untuk mendapatkan 

pekerjaan yang diinginkan, dengan gaji yang besar dan kehidupan yang 

lebih maik nantinya. Begitu juga dengan detterents atau alat pencegah 

kecurangan  dalam kecurangan akademik termasuk mengumumkan 

hukuman yang akan diterima apabila ketahuan mencontek saat ujian, 

memberikan ujian esai agar mempersulit mahasiswa mencontek, 

pemantauan ketat dari instruktur kepada mahasiswa selama ujian dan lain 

sebagainya, hal tersebut mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan 

tindakan mencontek, mahasiswa cenderung tidak berani mengambil resiko 

untuk mencontek sehingga hipotesis tersebut berpengaruh negatif terhadap 
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kecurangan di masa yang akan datang. Dengan demikian hasil penelitian 

menyatakan bahwa variabel deterents memiliki pengaruh langsung terhadap 

variabel likelihood of cheating. 

Beberapa variabel yang berpengaruh terhadap likelihood of 

cheating dengan menggunakan variabel prior cheating (kecurangan 

sebelumnya yang pernah terjadi) sebagai mediasi yaitu intrinsic motivation, 

extrinsic motivation, alienation dan amotivation. Keempat variabel tersebut 

mempengaruhi kecurangan di masa yang akan datang dimediasi dengan 

kecurangan sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa dan sukses 

dilakukan.  

Ada pengaruh antara motivasi intrinsik terhadap kecurangan di 

masa yang akan datang dengan prior cheating sebagai mediasi. Motivasi 

intrinsik mendukung proses pembelajaran dimana mahasiswa merasa senang 

mempelajari hal baru, merasa senang memperluas materi pembelajaran dan 

memungkinkan mahasiswa untuk terus belajar sehingga mengurangi intensi 

kecurangan akademik. Mahasiswa yang memiliki motivasi intrinsik untuk 

mencapai prestasi akademik yang baik juga dapat memiliki rasa kurang 

percaya diri terhadap kemampuannya dalam mencapai prestasi akademik. 

Ketika seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi namun tidak 

diimbangi dengan kepercayaan diri terhadap kemampuan akademiknya 

maka hasil yang dicapai tidak maksimal, maka mahasiswa dapat melakukan 
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kecurangan dimana mahasiswa sebelumnya pernah dan sukses melakukan 

kecurangan (mencontek) yang kemudian akan terdorong untuk melakukan 

kecurangan lagi di masa yang akan datang.  

Motivasi ekstrinsik merusak proses pembelajaran sehingga 

meningkatkan intensi mencontek. Mahasiswa yang memiliki motivasi 

ekstrinsik dalam mencapai prestasi akademik yang baik agar mendapatkan 

pekerjaan yang diinginkan dengan gaji yang besar dan kehidupan lebih baik 

nantinya cenderung melakukan tindakan mencontek agar mendapat hasil 

maksimal. Keinginan untuk mendapatkan hasil yang maksimal namun tidak 

disertai dengan belajar yang maksimal akan menyebabkan mahasiswa 

melakukan berbagai cara agar memperoleh nilai yang bagus yaitu dengan 

mencontek, mengingat kecurangan sebelumnya  yang pernah terjadi sukses 

dilakukan maka mahasiswa akan terdorong untuk melakukan kecurangan 

lagi di masa yang akan datang. Motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap 

kecurangan di masa yang akan datang dengan prior cheating sebagai 

mediasi.  

Begitu juga dengan mahasiswa yang tidak termotivasi 

(amotivation), mahasiswa yang merasa bahwa dalam kesehariannya menjadi 

mahasiswa adalah suatu hal yang membuang-buang waktu, tidak tahu apa 

yang harus dilakukan dikampus padahal sebenarnya tidak perduli dengan 

pendidikan sehingga mahasiswa akan meningkatkan intensi mencontek. Ada 
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pengaruh antara amotivation terhadap likelihood of cheating dengan prior 

cheating sebagai mediasi. Mahasiswa yang tidak termotivasi untuk belajar 

cenderung melakukan kecurangan agar mendapat hasil prestasi akademik 

yang baik, dan mengingat kecurangan sebelumnya yang pernah terjadi 

sukses dilakukan, kemudian akan mendorong mahasiswa akan melakukan 

kecurangan yang sama dimasa yang akan datang.  

Ada pengaruh antara alienation terhadap likelihood of cheating 

dengan prior cheating sebagai mediasi. Mahasiswa yang merasa terasingkan 

cenderung melakukan kecurangan akademik agar mendapatkan nilai yang 

baik sehingga tidak diasingkan lagi karena minimnya ilmu pengetahuan 

yang dimiliki, mengingat kecurangan sebelumnya yang sukses dilakukan 

sehingga akan mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan yang 

sama di masa yang akan datang. Dengan demikian intrinsic motivation, 

extrinsic motivation, amotivation dan alienation berpengaruh terhadap 

likelihood of cheating dengan prior cheating sebagai mediasi. 

 

Beberapa variabel yang berpengaruh terhadap likelihood of 

cheating dengan menggunakan variable neutralization (pembenaran diri) 

sebagai mediasi yaitu alienation, extrinsic motivation dan prior cheating. 

Ada pengaruh alienation terhadap likelihood of cheating dengan 

neutralization sebagai mediasi. Mahasiswa yang merasa terasing akan 
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cenderung melakukan perilaku menyimpang dalam mencapai tujuan 

akademiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga mahasiswa 

melakukan pembenaran diri dalam mencontek, pembenaran diri tersebut 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan kecurangan di masa yang 

akan datang.  

Ada hubungan extrinsic motivation terhadap likelihood of cheating 

dengan neutralization sebagai mediasi. Mahasiswa yang memiliki motivasi 

ekstrinsik untuk mendapat hasil yang maksimal agar dapat mencapai prestasi 

akademik yang baik, mahasiswa yang memiliki keinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik 

dikemudian hari namun tidak diimbangi dengan belajar yang baik akan 

melakukan berbagai cara agar mendapat hasil yang diinginkan termasuk 

pembenaran diri dalam kecurangan yang dilakukannya. Pembenaran diri 

tersebut akan mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan di masa 

yang akan datang. 

 Kemudian ada hubungan prior cheating (kecurangan sebelumnya 

yang pernah dilakukan) terhadap likelihood of cheating dengan 

neutralization sebagai mediasi. Kecurangan sebelumnya yang pernah 

dilakukan mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik yang baik sukses 

dilakukan, sehingga mahasiswa cenderung membenarkan diri untuk 

melakukan kecurangan yang sama di masa yang akan datang. Sehingga 
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ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap likelihood of cheating dengan 

neutralization sebagai mediasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


