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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini menemukan hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

orientasi tujuan personal dengan kecurangan akademik dengan koefisien korelasi 

rxy = -0,355 dan p = 0,000 (p<0,01). Hal tersebut berarti semakin tinggi orientasi 

tujuan personal maka semakin rendah kecurangan akademik dan semakin rendah 

orientasi tujuan personal maka semakin tinggi kecurangan akademik. Dengan 

demikian hipotesis bahwa tidak ada hubungan antara orientasi tujuan personal 

dengan kecurangan akademik ditolak. 

 

6.2. Saran  

6.2.1. Bagi Dosen dan Universitas 

 Berdasarkan hasil uji hipotetik, tingkat kecurangan akademik mahasiswa 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata adalah rendah namun tetap perlu 

ditingkatkan untuk semakin mengarah pada pendidikan bebas kecurangan 

akademik, yaitu dengan cara mengatur instruksi pembelajaran yang lebih 

menekankan pada penguasaan materi dan pengembangan diri di tengah situasi 

akademik yang tidak lepas dari atmosfer persaingan dan usaha mengejar hasil 

akhir.  

 

6.2.2. Bagi Mahasiswa 

 Mahasiswa diharapkan lebih berorientasi pada mastery goal yaitu 

berorientasi pada peningkatan kemampuan diri dan pada penguasaan materi 
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sebagai tujuan pembelajaran agar dorongan melakukan kecurangan akademik 

semakin berkurang. Standar yang adaptif untuk diterapkan dalam pembelajaran 

adalah diri sendiri, yaitu membandingkan kemampuan diri saat ini dengan 

kemampuan sebelumnya dan meletakan target keberhasilan yaitu menjadi lebih 

baik dari kemampuan diri yang saat ini. 

  

 

6.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang memiliki minat meneliti di bidang kecurangan akademik atau 

orientasi tujuan personal dapat memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1. Pilihan jawaban dari skala kecurangan akademik perlu diperjelas untuk 

meningkatkan keakuratan pengukuran. Caranya adalah dengan 

dengan membuat pilihan jawaban yang lugas (misalkan: sebulan 

sekali, dua bulan sekali, atau seminggu terakhir dll). 

2. Untuk mengukur orientasi tujuan personal, dapat menggunakan item 

yang sudah ada dari jurnal internasional yang dipakai lebih dari satu 

peneliti. Tujuannya agar dapat lebih mudah membandingkan orientasi 

tujuan personal lintas budaya. 

3. Jika tetap menggunakan skala yang dibuat sendiri, maka perlu berhati-

hati dalam pembuatan item-item performance goal agar tidak memiliki 

standar yang tumpang tindih dengan mastery goal.  

4. Faktor demografis atau ciri-ciri spesifik lain seperti IPK perlu 

diperhitungkan sehingga dapat dilakukan ulasan yang lebih akurat. 

5. Persebaran gender dari sampel yang diambil perlu seimbang antara 

laki-laki dan perempuan. 
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Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah lebih kemungkinan-

kemungkinan yang membuat performance goal tidak memiliki korelasi yang 

signifikan dengan kecurangan akademik. Berikut ini adalah rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1. Perbedaan hubungan orientasi tujuan personal dengan kecurangan 

akademik antara laki-laki dan perempuan. 

2. Hubungan orientasi tujuan personal dengan kecurangan akademik 

dengan ciri-ciri populasi yang lebih spesifik untuk penelitian dengan 

populasi yang lebih homogen 

3. Uji beda norma subjektif pada kecurangan akademik dilihat dari faktor 

demografisnya. 

4. Penelitian mengenai apakah standar keberhasilan eksternal dari 

pendidikan formal (misalkan: nilai, kelulusan, dll) dapat dimasukan 

dalam performance goal, mastery goal, atau tidak keduanya dalam 

konteks budaya lokal. 

5. Penelitian secara khusus mengenai hubungan performance goal 

dengan kecurangan akademik menggunakan skala yang direvisi 

berdasarkan evaluasi pada skala skripsi ini. 

 


