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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

Uji Asumsi butuh dilakukan agar dapat dilanjutkan ke uji hipotesis. Uji 

asumsi untuk penelitian korelatif adalah uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk meninjau kenormalan distribusi data. Jika data normal, 

maka data dapat digeneralisasi. Uji linearitas digunakan untuk menunjukan linear 

atau tidaknya hubungan variabel bebas dan tergantung.  

5.1.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu yaitu SPSS 16.0. Data dikatakan berdistribusi normal 

apa bila probabilitas (p) lebih dari 0,05. 

1. Kecurangan Akademik  

Hasil dari uji normalitas adalah kecurangan akademik memiliki KS-z = 

0,678 dan p =0,747 (p>0,05) yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 

2. Orientasi Tujuan Personal 

Hasil dari uji normalitas adalah orientasi tujuan personal memiliki KS-z = 

1,022 dan p = 0,247 (p>0,05) yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 

5.1.2. Uji Linearitas 

 Data dianggap linear jika probabilitasnya kurang dari 0,05. Hasil yang 

didapat dari uji linearitas antara orientasi tujuan personal dengan kecurangan 

akademik adalah F = 13,422 dan p = 0,000 (p<0,05). Artinya adalah ada korelasi 

linear antara kedua variabel tersebut. 
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5.2. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan SPSS 16.0 untuk membuktikan adanya 

korelasi antara orientasi tujuan personal dengan kecurangan akademik. 

Berdasarkan hasil uji korelasi one-tailed dengan Pearson, diperoleh koefisien 

korelasi yaitu rxy = - 0,355 dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukan bahwa 

ada hubungan yang sangat signifikan antara orientasi tujuan personal dengan 

kecurangan akademik pada mahasiswa. Hubungan yang antara kedua variabel 

adalah hubungan negatif. Semakin kuat orientasi tujuan personal, maka semakin 

rendah tingkat kecurangan akademik yang dilakukan, sebaliknya semakin lemah 

orientasi tujuan personal maka semakin tinggi kecurangan akademik pada 

mahasiswa.  

 

5.3. Pembahasan 

Konteks penelitian korelasional ini adalah menguji utilitas dari orientasi 

tujuan personal terhadap data kecurangan akademik yang diperoleh secara self-

reported. Sampelnya adalah 95 orang perwakilan mahasiswa dari tiga angkatan 

aktif Program Studi Sarjana Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. Hipotesis 

dalam penelitian ini ditolak yaitu terdapat hubungan antara kedua variabel 

tersebut. Data dari seluruh hasil Analisa yang digunakan dalam pembahasan ini 

berdistribusi normal (uji normalitas p>0,05) sehingga dapat digeneralisasikan. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, ditemukan bahwa orientasi tujuan 

personal memiliki hubungan yang sangat signifikan (p<0,01) dengan kecurangan 

akademik. Dengan demikian hipotesis penelitian ditolak. Hal ini tidak sesuai 

dengan berbagai gagasan dan penelitian seperti yang sudah dibahas dalam 

tinjauan pustaka. Jika masing-masing dari jenis orientasi tujuan yaitu mastery goal 
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dan performance goal memiliki arah hubungan yang berlawanan, maka orientasi 

tujuan personal secara keseluruhan tidak memiliki arah hubungan dengan 

kecurangan akademik. 

Hubungan yang terjadi antara orientasi tujuan personal dengan 

kecurangan akademik menurut hasil olah data adalah negatif (rxy = -0,355). 

Semakin tinggi orientasi tujuan personal maka semakin rendah tingkat kecurangan 

akademik. Hal ini menunjukan bahwa jika mahasiswa memiliki orientasi tujuan 

personal, mahasiswa akan semakin mengarah untuk tidak curang.   

Sejauh ini, belum ada pernyataan teoritis yang mendukung temuan bahwa 

secara keseluruhan orientasi tujuan personal memiliki hubungan negatif dengan 

kecurangan akademik. Berbagai referensi yang ditemukan hanya mengungkap 

korelasi antara jenis-jenis orientasi tujuan personal dengan kecurangan akademik 

secara terpisah.  

Menurut teori terdapat perbedaan hubungan positif negatif di antara 

mastery goal orientation dan performance goal orientation. Dalam hubungannya 

dengan kecurangan akademik, mastery goal memiliki hubungan negatif dan 

performance goal memiliki hubungan positif. Temuan bahwa orientasi tujuan 

personal memiliki hubungan negatif dengan kecurangan akademik tidak sesuai 

dengan teori tersebut. Karena alasan tersebut, diuji secara lebih terperinci 

hubungan dari masing-masing jenis orientasi tujuan personal terhadap 

kecurangan akademik. 

Berikut ini hasil olah data dari kedua jenis orientasi tujuan personal beserta 

dimensi-dimensi dari tiap jenisnya yaitu mastery-approach, mastery-avoidance, 

performance-approach dan performance-avoidance. 
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Tabel 5.01 Hasil uji normalitas jenis-jenis orientasi tujuan personal dan uji linearitas 
dan korelasinya dengan kecurangan akademik 

jenis-jenis  
orientasi tujuan personal 

uji korelasi  

rxy p 

Mastery -0,477 0,000 
    mastery-approach -0,343 0,000 
    mastery-avoidance -0,426 0,000 
Performance -0,136 0,095x 

    performance-approach -0,083 0,213x 
    performance-avoidance -0,148 0,076x 

Keterangan 
Tanda  (x): tidak memiliki hubungan yang signifikan 
 
 

Hasil yang diperoleh adalah mastery goal orientation baik itu approach (rxy 

= -0,343, p<0,01), avoidance (rxy = -0,426, p<0,01) ataupun gabungan keduanya 

(rxy = -0,377, p<0,01) memiliki korelasi negatif yang sangat signifikan dengan 

kecurangan akademik. Temuan ini sesuai dengan teori bahwa mastery goal 

orientation menghasilkan perilaku studi yang adaptif sehingga semakin terjauhkan 

dari dorongan melakukan kecurangan. Jika tingkat mastery goal semakin tinggi, 

maka tingkat kecurangan akademik semakin rendah (Anderman & Danner, 2008; 

Anderman & Koenka, 2017; Apostolou, 2015;  Braunschweig, 2014; Farid, 2017; 

Huang, Yang, & Chen, 2015; Murdock & Anderman, 2006; Murdock, Hale, & 

Weber, 2001; Pramadi, Pali, Hanurawan &  Atmoko, 2017; Sotardi, 2008; 

Stephens & Gehlbach, 2007; Van Yperen, Hamstra, & Klaur, 2011). Sehingga jika 

pendidik ingin menurunkan kemunculan perilaku kecurangan akademik, pendidik 

perlu mengatur konteks instruksi kelas yang menekankan pada penguasaan 

materi dan pengembangan diri (Murdock & Anderman, 2006). 

Sebaliknya, hasil dari olah data performance goal orientation baik 

approach, avoidance, maupun gabungan keduanya memiliki hubungan yang tidak 

signifikan dengan kecurangan akademik. Pada temuan ini, teori bahwa 

performance goal memiliki korelasi yang positif dengan kecurangan akademik 
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tidak terbukti. Temuan Van Yperen, Hamstra dan Klaur (2011) bahwa performance 

goal memiliki asosiasi yang lebih kuat dengan kecurangan akademik daripada 

mastery goal sangat tidak sesuai dengan temuan penelitian ini. Yang, Huang, dan 

Chen (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa performance-approach dan 

performance-avoidance tidak dapat memprediksi tingkat kecurangan akademik 

mahasiswa. Berikut ini beberapa faktor yang mungkin menyebabkan performance 

goal tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan kecurangan akademik. 

Faktor pertama yang mungkin menyebabkan performance goal tidak 

memiliki korelasi yang signifikan dengan kecurangan akademik adalah faktor 

gender. Faktor gender tersebut mungkin juga mempengaruhi hasil penelitian ini. 

Populasi maupun sampel penelitian ini didominasi oleh perempuan. Sampel 

perempuan sebesar 69% yaitu 66 orang perempuan dari total sampel yaitu 95 

orang.  

Penelitian Niiya, Ballantyne, North, dan Crocker (2008) menemukan bahwa 

performance goal memiliki hubungan positif terhadap kecurangan akademik laki-

laki tetapi tidak memiliki hubungan dengan kecurangan akademik perempuan. 

Apostolou (2015) dalam temuannya pada salah satu universitas di Yunani dengan 

subjek yang keseluruhannya perempuan, ditemukan hanya mastery approach saja 

yang memiliki hubungan negatif.  

Menurut spekulasi dari Niiya dan para koleganya (2008), perempuan lebih 

peka pada kondisi terburuk yang mungkin terjadi yaitu kemungkinan untuk 

ketahuan. Walaupun kondisi mendukung untuk melakukan kecurangan, 

perempuan mungkin tetap merasakan resiko tertangkap pengawas. Keinginan 

mendapatkan nilai yang baik atau orientasi performance tidak signifikan dalam 

memprediksi tingkat kecurangan. Keinginan untuk menguasai materi tetap secara 
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signifikan mengurangi tingkat kecurangan karena mahasiswa akan lebih terdorong 

untuk belajar sehingga lebih mampu mengerjakan aktivitas akademik dan 

terdorong untuk membuktikan kemampuannya yang sebenarnya dengan tidak 

melakukan kecurangan. 

 Faktor kedua yang mungkin menyebabkan performance goal tidak memiliki 

korelasi yang signifikan dengan kecurangan akademik adalah keragaman norma 

subjektif. Ajzen yang dikutip oleh Baron dan Byrne (2004) memiliki teori bahwa 

keputusan untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh beberapa hal, salah 

satunya adalah persepsi individu mengenai penerimaan orang lain terhadap 

perilaku tersebut (norma subjektif). Sedangkan, orientasi tujuan personal 

performance adalah orientasi yang didasari standar ingin menjadi lebih unggul 

atau menghindari untuk lebih buruk dari orang lain. Sangat mungkin terjadi 

keragaman norma subjektif bahwa kecurangan termasuk dalam perilaku yang 

buruk atau hal yang dianggap biasa saja. Jika kecurangan dipersepsikan sebagai 

perilaku yang tidak diterima oleh orang lain, maka kecurangan berhubungan 

negatif dengan performance goal. Jika kecurangan dianggap biasa saja, maka 

kecurangan dapat dipersepsikan sebagai pilihan perilaku yang menguntungkan 

bagi orang yang performance oriented.  

Selain kedua faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain yang secara 

khusus memunculkan suatu kecenderungan yaitu hubungan positif masteri goal 

dengan performance goal. Tabel uji korelasi antar jenis-jenis dan dimensi-dimensi 

orientasi tujuan personal dengan kecurangan akademik menunjukan hubungan 

positif yang sangat signifikan antara mastery goal dengan performance goal. 

Secara lebih terperinci dapat dilihat di tabel berikut ini. 
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Tabel 5.02 Signifikansi dan rxy korelasi mastery goal dengan performance goal. 

 Mastey goal Mastery-
approach 

Mastery-
avoidance 

Performance goal 0,505” 0,334” 0,472” 
Performance-approach 0,415” 0,370” 0,323” 
Performance-avoidance 0,438” 0,186’ 0,479” 

Keterangan:  
Tanda (‘): ada hubungan yang signifikan 
 (“): ada hubungan yang sangat signifikan 
 

 Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi mastery goal maka semakin tinggi 

juga performance goal. Korelasi ini mempengaruhi pola korelasional antara 

kecurangan akademik dengan performance goal. Karena mahasiswa yang 

memiliki performance goal tinggi juga memiliki mastery goal yang tinggi. Pola 

korelasi pada penelitian ini yang mengarah pada hubungan negatif antara 

performance goal dengan kecurangan akademik (walaupun tidak signifikan), 

kemungkinan akibat dipengaruhi oleh mastery goal yang memiliki hubungan 

dengan performance goal. Berikut ini adalah alasan yang mungkin menyebabkan 

kecenderungan pola tersebut. 

 Menurut Hynd (dalam Ormrod, 2009) nilai/skor atau standar keberhasilan 

eksternal (atau dalam penelitian ini disingkat sebagai SKE) dalam pendidikan 

dapat memperkuat kenyataan bahwa seorang menguasai suatu materi. Artinya, 

mahasiswa mastery-oriented dapat juga memaknai bahwa SKE adalah standar 

keberhasilnnya dalam perspektif penguasaan. Nilai yang baik, kelulusan, gelar 

dapat dimaknai sebagai standar bahwa seseorang telah menguasai suatu 

materi/kompetensi. 

Teori dari Hynd tumpang tindih dengan teori orientasi tujuan yaitu orang 

yang performance-oriented juga mengejar nilai yang tinggi sebagai standar 

membandingkan diri dengan orang lain seperti yang dikemukakan oleh Anderman 

(2007) dan kebanyakan referensi lainnya. Teori ini mempengaruhi pembuatan item 
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sehingga memasukan usaha mendapatkan nilai yang baik dan menghindari nilai 

yang buruk ke dalam item-item skala yang mengukur performance goal. Ada 

kemungkinan item mengenai nilai menjadi standar ganda yang memang 

dipersepsikan sebagai performance orientation atau mastery orientation.  

 Selanjutnya, analisis dilakukan apakah ada perbedaan antara item yang 

performance orientation yang menggunakan SKE (yaitu: nilai dan lulus suatu 

matakuliah) dengan item yang tidak menggunakan kata tersebut dalam 

hubungannya dengan kecurangan akademik. Dari 11 item, terdapat enam item 

yang menggunakan SKE dan lima item tidak. Peneliti menganalisisnya dengan 

melihat korelasi per item secara keseluruhan dengan kecurangan akademik. 

Karena hasil uji normalitas per item yang berdiri sendiri adalah semuanya p<0,05, 

maka uji korelasi menggunakan uji korelasi nonparametrik Spearman. Hasil olah 

data tersebut dapat dilihat di tabel 5.03. 

Terdapat dua kecenderungan yang muncul jika item performance goal 

yang tidak menggunakan SKE dibandingkan dengan item dengan SKE. Pertama, 

rata-rata rxy item performance goal yang menggunakan SKE lebih negatif dari item 

yang tidak menggunakan SKE. Hal ini menunjukan bahwa item performance goal 

yang menggunakan item dengan SKE akan lebih berkorelasi negatif dengan 

kecurangan akademik daripada yang tidak menggunakan SKE. Artinya, 

menggunakan SKE pada item performance goal akan membuat korelasinya 

dengan kecurangan akademik semakin serupa dengan mastery goal. 

Kedua, probabilitas signifikansi korelasi dengan kecurangan akademik 

pada item dengan SKE lebih kecil daripada item tanpa SKE. Item-item dengan 

SKE memiliki probabilitas terbesar yaitu 0,105 (x24) dan bahkan terdapat dua item 
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yang memiliki korelasi signifikan (p < 0,05; x19 dan x20). Sedangkan item tanpa 

SKE memiliki probabilitas terkecil sebesar 0,259. 

 
Tabel 5.03 Hasil uji korelasi nonparametrik spearman hubungan item-item 
performance goal dengan kecurangan akademik. 

Item Pernyataan rxy p 

Tanpa SKE   
X3 Saya belajar agar orang lain (keluarga, teman, 

etc) mengakui kemampuan saya. 
-0,045 0,332 

X7 Bagi saya sangat penting untuk melakukan 
lebih baik daripada mahasiswa lain. 

-0,046 0,328 

X11 Saya merasa sangat suka membuktikan 
kemampuan saya pada orang lain. 

-0,040 0,393 

X21 Saya termotivasi belajar karena menghindari 
konsekuensi yang tidak saya harapkan (disindir 
orang tua, beasiswa saya akan ditarik, etc). 

-0,067 0,259 

X22 Saya termotivasi belajar karena takut terlihat 
buruk di kelas. 

0,050 0,316 

Dengan SKE   
X4 Saya suka membandingkan nilai saya dengan 

nilai mahasiswa lainnya. 
-0,147 0,078 

X8 Bagi saya sangat penting untuk mendapat nilai 
terbaik di kelas. 

-0,152 0,071 

X12 Saya merasa yang penting dari kuliah adalah 
mendapat IPK yang baik bagaimanapun 
caranya. 

0,143 0,084 

X19’ Saya sering mengkhawatirkan jika nantinya 
mendapat nilai jelek. 

-0,235’ 0,011 

X20’ Saya sering mengkhawatirkan jika nantinya 
tidak lulus suatu matakuliah. 

-0,201’ 0,026 

X24 Saya malu jika nilai saya terlihat buruk 
dibanding mahasiswa lain. 

-0,130 0,105 

Keterangan: 
- Tanda (‘) : ada hubungan yang siginifikan 
- Item yang bergaris bawah berarti memiliki kecenderungan korelasi positif 

dengan kecurangan akademik. 
 

Dua item yang memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan kecurangan 

akademik (x19 dan x20) memiliki keunikan jika dibandingkan item yang lainnya. 

Jika diamati, item lainnya memiliki pernyataan membandingkan diri dengan orang 

lain atau berorientasi pada konsekuensi yang berkaitan dengan orang lain. 

Sebaliknya, item x19 dan x20 tidak memiliki unsur tersebut. Pernyataan kedua 
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item tersebut hanya menyebutkan kekhawatiran terhadap nilai jelek dan tidak lulus 

suatu matakuliah tanpa pernyataan malu, takut dianggap buruk, atau 

membandingkan diri dengan orang lain. Temuan ini menunjukan bahwa SKE yang 

tidak memperhitungkan pandangan orang lain memiliki hubungan negatif dengan 

kecurangan akademik.  

  Dua item yang memiliki korelasi positif tidak signifikan dengan kecurangan 

akademik juga memiliki keunikan (x12 dan x22). Keunikan masing-masing-

masingnya adalah sebagai berikut. Item x22 adalah item yang tidak memiliki SKE 

dan memiliki unsur orang lain sebagai pembanding yang mendesak yaitu “terlihat 

buruk”. Artinya ketika ada keterdesakan, kemungkinan melakukan kecurangan 

akademik akan meningkat.   

Item x12 adalah item yang memiliki SKE (yang seharusnya memperkuat 

hubungan negatif) tetapi memiliki korelasi positif dengan kecurangan akademik. 

Keunikan item ini adalah item ini memiliki pernyataan “bagaimanapun caranya”. 

Jika item SKE disandingkan dengan pernyataan yang memiliki konotasi 

menghalalkan segala cara, maka dapat memberikan hubungan positif dengan 

kecurangan akademik. Dua item ini memiliki kesimpulannya masing-masing dan 

belum memberikan hubungan yang signifikan dengan kecurangan akademik 

sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. 

 Ditemukan keambiguan lain pada item performance goal. Menurut 

kebanyakan jurnal definisi seperti “melakukan lebih baik daripada mahasiswa lain” 

dan “membuktikan kemampuan” merupakan definisi dari performance goal yaitu 

orientasi terhadap judgement orang lain. Sedangkan dengan sudut pandang Hynd, 

hal tersebut juga dapat menjadi penguat bahwa seseorang menguasai materi 
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(mastery). Selain itu, juga digunakan kata “belajar” pada item performance goal. 

Kata “belajar” juga memiliki konotasi usaha untuk menguasai materi.  

 Pernyataan-pernyataan ambigu tersebut menunjukan dua hal. Pertama, 

terdapat kemungkinan bahwa budaya dari populasi penelitian ini memiliki 

keberagaman dalam mempersepsikan orientasi melakukan lebih baik dari pada 

orang lain. Tidak ditunjukan dominansi yang signifikan mengenai persepsi mana 

yang lebih kuat: relevan dengan mastery goal atau tidak relevan. Kedua yaitu 

keluputan penggunaan kata “belajar” walaupun secara data angka, item yang 

menggunakan kata belajar tidak menunjukan perbedaan yang berarti jika 

dibandingkan dengan item yang menggunakan kata “melakukan lebih baik”. 

 Penelitian selanjutnya dapat mencoba untuk membuat item performance 

goal dengan menghilangkan kata-kata yang masih ambigu dengan mastery 

orientation. Penekanan lebih berfokus pada terlihat baik atau terlihat buruk oleh 

orang lain dan dibuat lebih lugas, misalkan: saya ingin terlihat hebat, saya tidak 

ingin terlihat bodoh, pujian adalah hal sangat penting bagi saya, dan lain-lain. 

Harapannya, penelitian selanjutnya dapat membuktikan apakah betul performance 

goal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kecurangan akademik pada 

konteks budaya setempat.  

 Penelitian ini menunjukan bahwa nilai sumbangan efektif orientasi tujuan 

personal dengan kecurangan akademik adalah sebesar 12,6%. Jika mastery goal 

dipisah dari orientasi tujuan personal secara keseluruhan, maka sumbangan 

efektifnya jadi meningkat menjadi 22,75%. Hal ini dikarenakan performance goal 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki rxy yang kecil sehingga jika 

dipadukan dengan mastery goal maka sumbangan efektif menjadi berkurang.  
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 Sumbangan efektif lainnya (77,25%) terhadap kecurangan akademik 

dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti faktor demografis, karakteristik akademik, 

dan motivasi. Menurut Miller dkk (2007) sumbangan terbesar diberikan oleh efikasi 

diri. Efikasi diri merupakan motivasi yang paling berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik.  

 Variabel kecurangan akademik pada penelitian ini masuk dalam kategori 

rendah jika menggunakan perhitungan mean dan standar deviasi hipotetik. Mean 

empiriknya adalah 28,47 dengan standar deviasi 6,401. Hasil perhitungan mean 

dan standar deviasi hipotetiknya adalah mean sebesar 37,5 dan standar deviasi 

7,5. Kategori kecurangan akademik dapat saja mencerminkan dua hal yang 

berbeda yaitu tingkat kecurangan akademik yang sesungguhnya atau  tingkat 

kesediaan-ketidaksediaan melaporkan kecurangan yang tergantung pada 

seberapa tercela secara moral kecurangan akademik menurut subjek (Garavalia, 

Olson, Russell, & Christensen, 2007). Artinya kategori rendah dari kecurangan 

akademik ini dapat berarti harafiah bahwa kecurangan akademik di Fakultas 

Psikologi Unika tergolong rendah atau mahasiswa Fakultas Psikologi cenderung 

untuk tidak mengakui kecurangannya. Kemungkinan lain adalah karena jumlah 

sampel didominasi perempuan, tingkat kecurangan akademik cenderung lebih 

rendah seperti hasil penelitian dari Niiya dan para kolega (2008). 

 Variabel orientasi tujuan personal pada penelitian ini masuk dalam kategori 

sedang jika menggunakan perhitungan mean dan standar deviasi hipotetik. Mean 

empiriknya adalah 66,57 dengan standar deviasi 8,45. Hasil perhitungan mean 

dan standar deviasi hipotetiknya adalah mean sebesar 57,5 dan standar deviasi 

10,5. 
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5.4. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kekuatan dan kelemahan, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kekuatan penelitian yaitu, menurut wawancara terhadap 10 orang subjek, 

semuanya menyatakan bahwa skala yang dibagikan mudah dipahami 

karena pernyataan cenderung singkat dan bahasanya yang digunakan 

adalah bahasa sehari-hari.  

2. Kelemahan Penelitian: 

a. Beberapa subjek mengisi skala secara bersama-sama dan disertai 

dengan diskusi. Hal ini mungkin mempengaruhi originalitas 

jawaban dari subjek.  

b. Subjek penelitian ini terlalu heterogen. Penelitian ini tidak 

memperhitungkan ciri-ciri yang lebih spesifik dari populasi 

penelitian seperti rentang indeks prestasi akademik (IPK), usia, 

atau ciri-ciri lainnya. 

c. Persebaran gender yang tidak merata pada sampel penelitian ini. 

Sebesar 69% subjek yang menjadi sampel adalah perempuan 

sehingga hal ini sangat mungkin mempengaruhi tingkat kecurangan 

akademik ataupun peranan dari performance goal pada tingkat 

kecurangan akademik seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab 

pembahasan.  

3. Penelitian ini memiliki kekuatan yang juga memiliki sisi kelemahan yaitu 

skala dalam penelitian ini adalah buatan sendiri. Kekuatan dan 

kelemahannya adalah sebagai berikut: 
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a. Peneliti sebagai mahasiswa masih memiliki pengalaman yang 

cenderung serupa dengan subjek penelitian sehingga lebih 

mungkin untuk membuat item-item yang relevan. Terutama di 

bidang kecurangan akademik karena selain didukung oleh data 

hasil survey dan wawancara, peneliti dapat menyajikan jenis-jenis 

kecurangan yang dilihat langsung. Namun, keterbatasan 

pengalaman dan kompetensi peneliti mungkin dapat berakibat 

sebaliknya.  

b. Dengan membuat skala sendiri, perbandingan temuan penelitian 

ini dengan penelitian lainnya jadi tidak sangat akurat. Jika 

menggunakan alat ukur yang dipakai peneliti-peneliti lain (misalkan 

Achievement Goal Questionnaire-Revised dalam jurnal dari Elliot 

& Murayama tahun 2008), selain kemungkinan validitas yang lebih 

besar, penelitian ini akan lebih mudah dibandingkan secara lintas 

budaya skala internasional. 

c. Skala kecurangan akademik yang menggunakan tolok ukur, yaitu 

tidak pernah, jarang, sering, dan sangat sering. Standar frekuensi 

perilaku ini sangat subjektif sehingga definisi setiap pilihan 

jawaban sangat mungkin berbeda setiap subjeknya. Selain itu 

definisi jarang dan sering dapat dipengaruhi oleh standar sosial 

juga. Jika kecurangan akademik dianggap hal yang biasa di 

lingkungan tersebut, maka kata “jarang” mungkin saja berarti 

frekuensi perilaku kecurangan seorang subjek tinggi tetapi 

dipresepsikan lebih rendah daripada kecurangan yang terjadi pada 

umumnya di lingkungan subjek. Demikian juga sebaliknya, jika 
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kecurangan merupakan hal yang langka pada lingkungan subjek, 

maka “sering” dapat berarti frekuensi kecurangan rendah tetapi 

dipersepsikan lebih sering daripada yang terjadi di lingkungannya. 

d. Skala orientasi tujuan personal pada item-item performance goal 

memiliki pernyataan yang ambigu karena tumpang tindih dengan 

standar mastery goal. Kemungkinan bahwa terdapat 

ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori yaitu korelasi negatif 

antara performance goal dengan kecurangan akademik yang 

seharusnya positif adalah diakibatkan keambiguan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


