
 

38 
 

BAB V 

    HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

  Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran item, sedangkan 

uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan 

variabel tergantung memiliki hubungan yang linier atau tidak. 

5.1.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik penghitungan 

Kolmogrov-Smirnov Z, dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Pada variabel kecemasan akademik diperoleh nilai K-S Z = 1.561 

dan p = 0.015 (p  < 0.05), yang berarti data kecemasan akademik 

memiliki distribusi data tidak normal. 

2) Pada variabel perilaku menyontek diperoleh nilai K-S Z = 1.048 dan 

 p = 0.222 (p > 0.05), yang berarti data kecemasan akademik 

memiliki distribusi data normal. 

5.1.3. Uji Linieritas 

  Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

yang linier antara variabel perilaku menyontek dan kecemasan akademik. Uji 

linieritas dapat dilihat dari skor F Linier, maka diperoleh hasil yaitu antara 

variabel kecemasan akademik (X) dengan variabel perilaku menyontek (Y), 

diperoleh skor F = 0.002 (p < 0.5), yang artinya ada hubungan yang linier 

antara kecemasan akademik dengan perilaku menyontek. 
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5.1.4. Uji Hipotesis 

  Koefisien korelasi Product Moment antara perilaku menyontek dengan 

kecemasan akademik diperoleh rxy = 0.306 (p < 0.01) menggunakan program, 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kecemasan akademik dengan 

perilaku menyontek pada mahasiswa, maka hipotesis penelitian ini dapat 

diterima. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

5.2. Pembahasan 

   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan teknik 

korelasi product moment diperoleh rxy = 0.306 dengan p = 0.003 (p < 0.01). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan postif yang sangat 

signifikan antara kecemasan akademik dengan perilaku menyontek pada 

mahasiswa. Semakin tinggi kecemasan akademik maka semakin tinggi 

perilaku menyontek. Artinya, hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

hipotesis diterima.  

   Sejalan dengan penelitian yang diakukan oleh Setyohutomo (dalam 

Variansyah & Listiara, 2017) menghasilkan fakta bahwa semakin tinggi tingkat 

kecemasan akademik maka semakin sering perilaku menyontek yang 

dilakukan seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Alarape dan Onakoya 

(2003) juga menghasilkan fakta bahwa mahasiswa yang melakukan perilaku 

menyontek disebabkan oleh kecemasan akademik yang dialami. Meskipun 

pelajar tahu bahwa perilaku menyontek adalah perbuatan yang tidak benar, 

namun perilaku menyontek tetap dilakukan agar mendapatkan prestasi yang 

baik.  
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   Bower (dalam Purnamasari, 2013) mendefinisikan perilaku menyontek 

sebagai suatu perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk 

mendapatkan keberhasilan akademik sehingga dapat menghindari kegagalan 

akademik. Klausmiere (dalam Solagrasia, 2014) menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa bentuk perilaku menyontek, antara lain bertanya mengenai 

jawaban, menyalin jawaban orang lain, bertukar jawaban, dan membuka buku 

sembunyi-sembunyi pada waktu ujian. 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarita dan Dahiyah (2015), 

salah satu faktor perilaku menyontek adalah kecemasan akademik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Setyohutomo (2014), yaitu 

seseorang yang memiliki kecemasan yang berlebihan maka akan memberikan 

stimulus pada otak untuk tidak dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. 

Keadaan inilah yang mendorong seseorang melakukan perilaku menyontek 

untuk menciptakan ketenangan pada dirinya sendiri. 

Pengertian kecemasan akademik menurut Valiante dan Pajares (dalam 

Toby, 2018) adalah perasaan tegang dan ketakutan yang dialami oleh 

seseorang, dimana perasaan tersebut disebabkan oleh segala sesuatu yang 

bersangkutan dengan pelaksanaan tugas dan aktivitas akademik. Apabila 

kecemasan akademik tidak segera ditangani maka akan menyebabkan 

seseorang mengalami kesulitan dalam berpikir, memusatkan perhatian, dan 

berkonsentrasi sehingga dapat berpengaruh dalam proses pencapaian 

prestasi.  

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kecemasan akademik 

memiliki sumbangan efektif sebesar 9.4% terhadap kecemasan akademik. Hal 

ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyohutomo 



41 
 

  

(2014) di SMA Negeri 7 Surakarta yang mendapatkan hasil penelitian bahwa 

kecemasan akademik memiliki sumbangan efektif sebesar 7.2%. 

   Berdasarkan analisis data diketahui bahwa variabel kecemasan 

akademik memiliki mean empirik (Me) sebesar 24.38, jika dibandingkan 

dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 22.5 yang berarti kecemasan akademik 

memiliki mean hipotetik yang tergolong sedang, dan standar deviasi hipotetik 

(SDh) sebesar 4.5. Selanjutnya, berdasarkan analisis data diketahui bahwa 

variabel perilaku menyontek memiliki mean empirik (Me) sebesar 42.3, jika 

dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 33 yang berarti perilaku 

menyontek memiliki mean hipotetik yang tergolong sedang, dan standar 

deviasi hipotetik (SDh) sebesar 11. 

  Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan-

kelemahan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

mengumpulkan data, serta dalam penelitian ini alat ukur banyak yang tidak 

valid dikarenakan jumlah itemnya yang sedikit dan juga peneliti tidak 

melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu sebelum melakukan 

penyebaran instrumen penelitian, sehingga ketika dilakukan Uji Validitas 

banyak item yang gugur. 

 

 

 

 


