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ABSTRAK 

Ningsih, Dwi Irma. 2015. Hubungan antara Stres dalam Menyusun Sripsi dengan 
Perilaku Kecurangan Akademik. Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Sugiariyanti, S.Psi.,M. A. 

Kata Kunci : Stres, Skripsi, Kecurangan Akademik 

 Stres yang dialami mahasiswa berpengaruh pada meningkatnya perilaku 

kecurangan akademik. Stresor dalam menyusun skripsi dianggap sebagai hal yang 

negatif dan mengancam, sehingga disinyalir akan meningkatkan timbulnya 

perilaku kecurangan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku 

kecurangan akademik. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1343 mahasiswa angkatan 

2009-2011 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang 

mengambil mata kuliah skripsi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 134 

mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah incidental sampling. Data 

penelitian diambil menggunakan skala stres dalam menyusun skripsi dan skala 

perilaku kecurangan akademik. Skala stres dalam menyusun skripsi terdiri dari 41 

aitem, mempunyai koefisien validitas aitem antara 0,260 sampai dengan 0,570 

pada taraf signifikansi 1%, dan koefisien reliabilitas sebesar 0,904. Sedangkan 

skala perilaku kecurangan akademik terdiri dari 28 aitem, mempunyai koefisien 

validitas aitem antara 0,180  sampai dengan 0,589 pada taraf signifikansi 1%, dan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,838. 

 Metode analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment.
Hasil penelitian menunjukkan data berdistribusi normal dan linier. Hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku 

kecurangan akademik diterima. Semakin tinggi stres yang dialami mahasiswa saat 

menyusun skripsi maka semakin tinggi perilaku kecurangan akademik. Untuk 

mengurangi stres, mahasiswa dapat memilih jenis coping stres yang sesuai dengan 

diri masing-masing. Untuk mengurangi perilaku kecurangan akademik, Perguruan 

Tinggi dapat memperbaiki sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur serta 

dapat pula menerapkan sistem yang dapat mendeteksi dan meminimalisir 

perbuatan curang yang dilakukan mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku 

kecurangan akademik seperti pola hidup hedonisme, motivasi, kepribadian, jenis 

kelamin, dan lain sebagainya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Perguruan 

Tinggi. Mahasiswa diharapkan menjadi tenaga profesional yang berkualitas 

setelah menyelesaikan masa studinya. Masa studi yang harus daitempuh oleh 

mahasiswa adalah minimal 4 tahun dan sebelum menyelesaikan masa studinya 

mahasiswa akan melewati fase akhir studi yaitu dengan menyusun skripsi. 

Skripsi adalah karya tulis illmiah yang disusun dan dipertahankan sebagai 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan atau Sarjana Non-

Pendidikan (Wibowo dkk, 2010: 42) . Seluruh mahasiswa wajib mengambil mata 

kuliah skripsi karena skripsi digunakan sabagai salah satu prasyarat bagi 

mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Mahasiswa dalam menyelesaikan 

skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana diharapkan berperilaku 

jujur, karena skripsi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban bagi calon 

sarjana. Selain dituntut untuk berperilaku jujur, sebagai mahasiswa juga dituntut 

untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. 

Namun pada kenyataannya untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat 

kelulusan, mahasiswa melakukan kecurangan misal dengan menggunakan bantuan 

yang tidak diperbolehkan seperti menggunakan jasa pembuatan skripsi, plagiat, 
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mengutip tanpa referensi, menyalin materi tanpa mengutip sumber, mengarang 

referensi, dan pemalsuan data. 

Dari beberapa bentuk kecurangan tersebut, menggunakan jasa pembuatan 

skripsi menjadi salah satu dari bentuk kecurangan. Fenomena penggunaan jasa 

pembuatan skripsi atau jual beli skripsi sudah umum terjadi di sekitar kita. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim SIGI SCTV (dalam 

Liputan6.com), di Yogya terdapat sentra khusus penjualan karya akhir mahasiswa 

dan penawaran jasa pembuatan skripsi maupun tesis di Pasar Brigharjo, di Jakarta 

penjual skripsi dapat dijumpai di kawasan Kwitang, dan penjual skripsi juga dapat 

daitemukan di daerah bogor dengan harga yang bervariasi. 

Tabel 1.1 

Daftar Harga Karya Ilmiah 

Kota Harga 

Yogya Skripsi    : Rp. 60.000,-

Tesis       : Rp. 150.000,-

Desertasi : Rp. 500.000,-

Pembuatan tesis hingga selesai : Rp. 3,5 – 6 juta

Jakarta Rp. 10.000,- hingga Rp. 50.000,-

Bogor Pembuatan skripsi hingga selesai : Rp. 1,5 – 3 juta

Pembuatan tesis hingga selesai     : Rp. 6 juta

Sumber : Liputan6.com (2006) 

Bisnis jasa pembuatan skripsi juga dapat daitemukan di Surakarta. Harga 

pembuatan skripsi di Surakarta antara Rp. 200.000 – 1,2 juta tergantung tingkat 

kesulitan skripsi (Anggraina, 2010). Selaian itu jasa pembuatan skripsi juga dapat 

di temukan di Tasikmalaya, dengan harga berkisar Rp. 1 – 3,5 juta (Radar 

Tasikmalaya, 2014). Berbeda dengan di Yogya, Jakarta, Bogor, Surakarta, dan 
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Tasikmalaya harga menggunakan jasa pembuatan skripsi di Bandung lebih mahal 

berkisar Rp. 4,5 – 10 juta (Sarwindaningrum, 2010). 

Berdasarkan wawancara pada bulan April dan Mei 2015 terhadap 3 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan 2 mahasiswa Universitas 

Pekalongan diperoleh informasi mengenai tempat pembuatan skripsi yaitu di 

kawasan kampus Universitas Negeri Semarang, di daerah Banaran dan Sekaran  

dan di Pekalongan yaitu di kawasan Perum Griya Permai dan Perum Palapa. 

Harga jasa pembuatan skripsi di tempat tersebut juga bervariasi sesuai tingkat 

kesulitannya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu pengguna jasa 

pembuatan skripsi (RN) di kawasan kampus Universitas Negeri Semarang dan 

salah satu penjual jasa pembuatan skripsi (T) di Pekalongan. 

“buat uang muka sama bikin proposal saya bayar 700 ribu, terus 
saya bayar lagi 500 ribu total 1,2 juta..itu udah semua dari judul 
sampe akhir mbak, udah garansi juga kalo judul yang dikasih 
masih ditolak sama dosen masnya mau nyariin judul lagi dan 
nggak perlu bayar lagi” (wawancara awal dengan subjek RN pada 

Selasa, 19 Mei 2015) 

“masing-masing mbak, kalo yang penelitiannya dibidang 
pendidikan saya bandrol dari 1-1,5 juta, karena saya menggeluti 
bidang pendidikan jadi nggak begitu susah buat saya bikin 
penelitian pendidikan, tapi kalo dari non pendidikan, bidan, 
perawat itu bisa nyampe 2 juta” (wawancara awal dengan subjek T 

pada Minggu, 5 April 2015) 

Fenomena jual beli skripsi atau penawaran jasa pembuatan skripsi pernah 

diteliti oleh Dipoardhi, Ristyadi, dan Haris (2007) dalam Tondok, Ristyadi, dan 

Kartika (2008: 77) tentang Hubungan Sikap terhadap Perilaku Membeli Skripsi 

dengan Minat untuk Membeli Skripsi menunjukkan bahwa dari 41 responden 
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terdapat 40 mahasiswa  berminat atau bahkan sangat berminat untuk membeli 

skripsi. 

Menggunakan jasa pembuatan skripsi merupakan salah satu bentuk dari 

kecurangan akademik. Menurut Davis, Drinan, dan Gallant (2009: 2) perilaku 

curang merupakan “deceiving or depriving by trickery, defrauding misleading or 

fool another”. Kalimat tersebut jika dikaitkan pada istilah kecurangan akademik 

menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menipu pengajar 

agar pengajar berpikir bahwa pekerjaan akademik yang dikumpulkan adalah hasil 

pekerjaan mahasiswa tersebut. 

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Anderman dan Murdock (2007: 34) 

menyatakan bahwa perilaku kecurangan akademik merupakan penggunaan segala 

kelengkapan dari materi ataupun bantuan yang tidak diperbolehkan digunakan 

dalam tugas-tugas akademik. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Cizek 

(dalam Anderman dan Murdock, 2007: 34) yang menyatakan perilaku kecurangan 

akademik merupakan perilaku yang terdiri atas tiga kategori, yaitu 1) 

memberikan, menggunakan ataupun menerima segala informasi 2) menggunakan 

materi yang dilarang dan 3) memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur 

ataupun suatu proses untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dilakukan pada 

tugas-tugas akademik. 

Dari pernyataan Cizek (dalam Anderman dan Murdock, 2007: 34), 

penggunaan jasa pembuatan skripsi termasuk dalam kategori ketiga, yaitu 

memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur ataupun suatu proses untuk 

mendapatkan suatu keuntungan yang dilakukan pada tugas-tugas akademik. 



5 

 

Menurut Hayes, dkk (2006: 1) faktor terjadinya kecurangan akademik 

meliputi beberapa hal yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kecurangan 

akademik juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, etnik, status 

sosial-ekonomi, tipe sekolah, self-efficacy, tujuan, kontrol diri, moral dan sikap  

(Anderman dan Murdock, 2007: 11-25). Selain itu, menurut Davis, Drinan, dan 

Gallant (2009: 70-81) faktor yang berpengaruh pada kecurangan akademik adalah 

stres, tekanan, jenis kelamin, inteligensi, etika kerja, perkembangan moral, 

motivasi, persetujuan, persepsi siswa, resiko, prokrastinasi, tanggungjawab, nilai-

nilai, dan moral. 

Dari faktor-faktor tersebut, stres menjadi salah satu faktor yang berperan 

pada individu dalam melakukan kecurangan akademik. Hal ini dibuktikan oleh 

Luderman (dalam Davis dkk, 2009: 71) yang menemukan bahwa seorang akan 

melakukan kecurangan akademik ketika dia merasa tugas yang dibebankannya 

tidak berarti, terlalu sulit atau terlalu mudah untuk dikerjakan. Selain stres akibat 

beban tugas, adanya ketakutan akan kegagalan menurut Davis, dkk (2009: 70) 

turut mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akademik. 

Dalam menyusun skripsi biasanya mahasiswa mengalami berbagai 

masalah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada 

mahasiswa di Universitas Negeri Semarang yang sedang menyusun skripsi dalam 

setahun terakhir, masalah-masalah yang umum dihadapi oleh mahasiswa dalam 

menyusun skripsi adalah adanya kesulitan mahasiswa dalam mencari judul 

skripsi, kesulitan mencari bahan bacaan, serta adanya kecemasan dalam 

menghadapi dosen pembimbing. 
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Apabila masalah-masalah tersebut menyebabkan adanya tekanan dalam 

diri mahasiswa maka dapat menyebabkan adanya stres dalam menyusun skripsi 

pada mahasiswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada 

mahasiswa di Universitas Negeri Semarang yang sedang menyusun skripsi dalam 

setahun terakhir menunjukkan adanya gejala stres. Dalam keseharian peneliti 

mengamati secara langsung gejala stres yang ditunjukan oleh mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi antara lain banyaknya keluhan mahasiswa sering  sakit 

kepala, mengalami gangguan tidur berupa kesulitan tidur, sering terlihat cemas, 

sering terlihat mudah marah, dan gejala gangguan daya ingat yang ditunjukan 

dengan sering lupa pada janji dengan teman. 

Sesuai dengan pernyataan Priyoto (2014: 3) yang menyatakan stres terdiri 

dari dua gejala yaitu gejala fisik dan psikis. Gejala fisik meliputi nyeri dada, diare, 

sakit kepala, mual, jantung berdebar, lelah, sukar tidur, sedangkan gejala psikis 

meliputi cepat marah, ingatan melemah, tidak mampu berkonsentrasi, tidak 

mampu menyelesaikan tugas, perilaku impulsive, reaksi berlebihan terhadap hal 

sepele, daya kemampuan berkurang, tidak mampu santai pada  saat yang tepat, 

tidak tahan terhadap suara atau gangguan lain dan emosi tidak terkendali. 

Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari Diskusi Kelompok 

Terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang dilakukan oleh Rohmah (2006: 50-

51) pada 20 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta yang sedang skripsi terungkap bahwa selama melakukan bimbingan 

skripsi mereka mengaku mengalami stres. Gejala-gejala yang muncul adalah 

mengalami gangguan emosi diantaranya perasaan jengkel karena dosennya sulit 
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ditemui dan tidak menepati janji, cemas, pesimis, mudah marah, mudah putus asa, 

merasa tegang dan tertekan, malu, sering menangis dan linglung. Gejala-gejala 

pada gangguan fisik yang muncul antara lain tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, 

muncul, jerawat, sakit pinggang, migrain, sakit perut, mata tegang dan berair, 

gatal-gatal, sariawan dan gemetar pada waktu akan konsultasi. Selain itu 

gangguan perilaku yang muncul adalah bahwa mereka lebih banyak 

menghabiskan waktunya dengan merokok, melihat TV, menjadi pendiam, dan 

malas berinteraksi dengan teman. 

Pengaruh stres terhadap kecurangan akademik pernah diteliti oleh 

Luderman (1938), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan Luderman adalah dalam hal sampel. Peneliti melakukan pengujian 

dengan mengambil sampel pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang, sedangkan Luderman melakukan penelitian pada sekolah-

sekolah di Amerika. Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai stres dalam 

menyusun skripsi terhadap perilaku kecurangan akademik ini adalah karena 

peneliti ingin menguji kembali teori tersebut di Indonesia. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perilaku kecurangan 

akademik menjadi masalah moral. Perilaku kecurangan akademik tidak hanya 

menjadi masalah moral, tetapi juga berdampak secara psikologis yaitu dapat 

mempengaruhi kepercayaan diri pada diri seseorang. Seorang mahasiswa yang 

terbiasa berbuat curang akan menilai hasil yang diperolehnya adalah karena 

kecurangannya, sehingga jika menginginkan kesuksesan dalam mencapai tujuan 

mahasiswa tersebut akan kembali memakai cara yang sama dan akhirnya tidak 
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mengandalkan kemampuan dirinya lagi. Selain itu berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan Bintoro (2010) menunjukakan bahwa tingkat kecurangan 

akademik yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang sebesar 85,45%. 

Dari bebrbagai uraian di atas, peneliti akhirnya merasa perlu untuk 

mengkaji lebih mengenai tingkat stres mahasiswa dalam menyusun skripsi dengan 

perilakku kecurangan akademik. Oleh karena itu, atas dasar permasalahan di atas 

maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Hubungan Antara Stres dalam 

Menyusun Skripsi dengan Perilaku Kecurangan Akademik”.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, dan belum pernah diadakan penelitian mengenai hubungan antara stres dalam 

menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan akademik, maka peneliti akan 

melakukan penelitian untuk mengetahui “apakah ada hubungan antara stres dalam 

menyusn skripsi dengan perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa angkatan 

2009-2011 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang ?“.

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan permasalahan diatas. Tujuan penelitian tersebut, yaitu mengetahui 

hubungan antara stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa angkatan 2009-2011 Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan 

sumbangan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian 

ini, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam 

ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi pendidikan pada khususnya, 

mengenai hubungan stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan 

akademik. Selain itu, membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk dapat 

meneliti topik sejenis, yaitu mengenai hubungan antara stres dalam menyusun 

skripsi dengan perilaku kecurangan akademik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang mengenai hubungan antara 

stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan akademik, 

gambaran tentang tingkat stres dalam menyusun skripsi, gambaran tentang 

tingkat perilaku kecurangan akademik .

b. Bagi  Mahasiswa, dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara 

stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan akademik 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menghindari stres saat 

menyusun skripsi sehingga dapat mencegah terjadinya kecenderungan 

untuk melakukan penyimpangan terhadap tenggung jawab, nilai-nilai 

kejujuran yang dapat terwujud dalam perilaku kecurangan akademik. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan suatu hal yang pokok dan sebagai bahan acuan 

dalam melaksanakan suatu penelitian. Melalui kajian teori, diperoleh informasi 

tentang permasalahan yang akan diteliti sehingga proses penelitian lebih jelas arah 

dan tujuannya. 

Bab ini akan mengemukakan beberapa konsep teoritis yang melandasi 

persoalan poko yang akan diteliti, yaitu: definisi kecurangan akademik, bentuk-

bentuk kecurangan akademik, karakteristik kecurangan akademik, faktor-faktor 

kecurangan akademik, definisi stres, gejala stres, serta tahapan stres. 

2.1 Kecurangan Akademik 

2.1.1 Definisi kecurangan Akademik 

Kecurangan akademik memeiliki definisi yang beragam. Keragaman 

pendapat mengenai kecurangan akademik menurut Evan dan Craig (dalam 

Anderman dan Murdock, 2007: 34) terjadi karena setiap orang tidak selalu 

sependapat terhadap kecurangan akademik. 

Menurut Whitley dan Keith-Spiegel (2002: 16) kecurangan akademik 

merupakan suatu fenomena dimana hanya sedikit orang yang mampu 

mendefinisikan secara pasti, namun tiap orang dapat mengenali perilaku tersebut 

ketika melihat kecurangan tersebut.  
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Perilaku curang merupakan “deceiving or depriving by trickery, 

defrauding misleading or fool another” (Davis dkk, 2009: 2). Kalimat tersebut 

jika dikaitkan pada istilah kecurangan akademik menjadi suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh mahasiswa untuk menipu pengajar agar pengajar berpikir bahwa 

pekerjaan akademik yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan mahasiswa 

tersebut. 

Menurut Cizek (dalam Rizki, 2009: 30) kecurangan akademik dapat 

diartikan sebagai perilaku yang dilakukan mahasiswa dengan sengaja meliputi 

pelanggaran terhadap peraturan dalam menyelesaikan ujian atau tugas, 

memberikan keuntungan kepada mahasiswa didalam ujian atau tugas dengan cara 

yang tidak jujur, pengurangan keakuratan pada perfoma mahasiswa. Tidak jauh 

berbeda dengan itu, Pavela (dalam Whitley dan Spiegel, 2002: 17) mendefinisikan 

kecurangan akademik sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan 

cara menggunakan materi yang tidak sah, informasi, atau alat bantu lainnya dalam 

setiap tugas akademik. 

Anderman dan Murdock (2007: 34) mendefinisikan kecurangan akademik 

sebagai suatu aksi yang tidak jujur ataupun tidak adil untuk mendapatkan 

keuntungan ataupun kemudahan. Tidak jauh berbeda dengan Romney &

Steinbart (dalam Hayes, 2006: 2) yang mendefinisikan kecurangan sebagai

melakukan segala upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang 

tidak benar seperti berbohong, menggunakan trik yang licik dan melanggar 

peraturan.
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai definisi kecurangan 

akademik dapat disimpulkan bahwa kecurangan akademik merupakan suatu 

perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara 

untuk menyelesaikan tugas akademik. 

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perilaku Kecurangan Akademik 

Kecurangan akademik memeliki beberapa bentuk. Menurut Anderman dan 

Murdock (2007: 40-41) bentuk-bentuk kecurangan akademik yang terjadi pada 

mahasiswa adalah sebagai berikut: menerima jawaban dari teman atau memberi 

jawaban kepada teman, membawa dan membuka catatan saat ujian, plagiat, 

menyalin dari internet, memalsukan data, serta mengarang referensi. Sama halnya 

dengan McCabe dan Trevino’s (dalam Whitley dan Spiegel, 2002: 8) yang 

menyebutkan bentuk-bentuk perilaku kecurangan akademik sebagai berikut: 

menggunakan catatan pada saat ujian, menyalin jawaban dari siswa lain 

selama ujian, menerima materi atau jawaban sebelum tes, menyalin jawaban 

siswa lain tanpa sepengetahuannya, plagiat, serta memalsukan bibliografi. 

Cizek (dalam Anderman dan Murdock, 2007: 34) yang 

menggolongkan bentuk perilaku kecurangan akademik dalam tiga kategori, 

yaitu: memberi atau menerima informasi, menggunakan materi yang 

dilarang,  memanfaatkan kelemahan orang, prosedur, proses untuk 

mendapatkan keuntungan pada pekerjaan akademis. 

Dalam penelitian ini perilaku kecurangan akademik diukur dengan 

menggunakan kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai bentuk-bentuk 

perilaku kecurangan akademik diatas yaitu plagiat, memalsukan data, 
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mengarang referensi, dan memanfaatkan kelemahan orang, prosedur, atau 

proses.  

 

2.1.3    Karakteristik Kecurangan Akademik 

Kecurangan akademik selain memiliki berbagi bentuk juga memiliki 

karakteristik. Menurut Anderman dan Murdock (2007: 46) karakteristik 

kecurangan akademik meliputi : 

a. Menggunakan fasilitas teknologi, seperti penggunaan yang tidak diijinkan 

dari kalkulator, HP, laptop selama ujian atau menyelesaikan pekerjaan 

atau tugas, dan penggunaan internet untuk menyalin makalah. 

b. Menggunakan metode tradisonal. Metode ini dapat digunakan oleh siswa 

yang tidak tertarik pada teknologi atau yang kurang sumber daya untuk 

mendapatkan akses, misalnya menyalin jawaban dari teman saat ujian. 

c. Individu. Perilaku kecurangan dapat dilakukan tanpa bantuan, untuk berbuat 

curang secara individu siswa dapat membawa catatan diselembar kertas. 

d. Kolaborasi. Metode ini melibatkan setidaknya dua orang untuk bekerjasama 

dalam melakukan kecurangan. 

e. Spontan. Kecurangan yang dilakukan tanpa sengaja, misalnya waktu ujian 

akan segera berakhir dan ada beberapa soal yang belum terjawab sehingga 

siswa secara spontan melihat jawaban milik siswa lain. 

f. Direncanakan. Perilaku kecurangan yang direncana sebelumnya, misalnya 

mencari kunci jawaban sebelum ujian, mengatur tempat duduk, mengatur 

strategi untuk berbagi jawaban. 
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2.1.3 Faktor-Faktor Kecurangan akademik 

Perilaku kecurangan akademik merupakan bentuk perilaku curang yang 

dilakukan dalam lingkungan akademik. Berbagai penelitian terdahulu telah 

menemukan beragam faktor yang berhubungan dengan kecurangan akademik.

a. Pola Hidup Hedonisme 

Dalam kegiatan akademik seorang yang memiliki pola hidup hedonisme 

akan mengutamakan untuk melakukan kegiatan bersenang senang dan menjauhi 

hal-hal yang dianggap menyusahkan seperti belajar dengan serius, mengerjakan 

tugas, menyusun skripsi, dan usaha lain dalm belajar. Whitley dan Keith-Spiegel 

(2002: 31) menemukan bahwa seseorang lebih banyak terlibat dalam kegitan 

bersenang senang cenderung memiliki hubngan yang kuat terhadap perilaku 

kecurangan akademik. Hal ini mengidentifikasi bahwa pola hedonisme terkait 

dengan perilaku kecurangan akademik. 

b. Stres 

Stres akibat beban tugas yang harus diselesaikan juga memiliki kontribusi 

dalam perilaku kecurangan akademik. Hal ini dibuktikan oleh Ludeman (dalam 

Davis, dkk. 2009: 71) yang menemukan bahwa seseorang akan melakukan 

kecurangan akademik ketika dia merasa tugas yang dibebankannya tidak berguna, 

terlalu sulit atau terlalu mudah dikerjakan. Selain stres akibat beban tugas, adanya 

ketakutan akan kegagalan menurut Davis, dkk (2009: 70) turut mendorong 

seseorang untuk melakukan kecurangan akademik. 
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c. Motivasi 

Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung tidak 

melakukan perilaku kecurangan akademik. Self-efficacy oleh Bandura (dalam 

Anderman dan Murdock, 2007: 18) dijelaskan sebagai kepercayaan individu 

terhadap suatu tugas yang spesifik mengenai kemampuannya dalam melaksanakan 

suatu aksi yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas. Anderman dan 

Murdock (2007: 19) menyatakan bahwa seseorang dengan self-efficacy yang 

rendah akan cenderung melakukan kecurangan akademik. 

Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar karena keinginan untuk 

menguasai materi yang diberikan menurut Anderman dan Murdock (2007: 20) 

cenderung tidak melakukan kecurangan akademik daripada mahasiswa yang tidak 

memiliki motivasi belajar ekstrinsik seperti belajar untuk mendapatkan beasiswa, 

agar tidak mendapat hukuman dari orang tua. 

Faktor motivasi menurut (Whitley dan Spiegel, 2002: 23) karena adanya 

kecemasan seperti takut gagal, ingin naik kelas atau ingin lulus, adanya tekanan 

dari luar  seperti beban kerja terlalu berat, terlalu banyak ujian dalam satu hari, 

tekanan dari orang tua, membutuhan nilai yang baik untuk mendapat pekerjaan 

atau sekolah yang profesional; staf pengajar yang tidak adil; kurangnya usaha 

seperti sering tidak hadir dalam kelas, sering tidak mengerjakan tugas; adanya 

kepatuhan terhadap loyalitas lainnya seperti sepakat untuk membantu teman; 

lainnya adalah karena adanya kesempatan dan curang dianggap sebagai suatu 

permainan atau tantangan. 



16 

 

d. Kepribadian 

Kepribadian mencari sensasi menurut Anderman dan Murdock (2007: 22) 

memiliki hubungan terhadap kecenderungan remaja terlibat perilaku beresiko. 

Seseorang yang memiliki kebutuhan tinggi atas sensasi akan cenderung 

melakukan kecurangan akademik. 

Faktor kepribadian yang lain kurangnya self-control. Bollin (dalam 

Anderman dan Murdock, 2007: 23) membuktikan bahwa self-control, sikap 

terhadap perilaku kecurangan akademik dan rasa adanya kesempatan melakukan 

kecurangan merupakan prediktor terhadap perilaku kecurangan akademik. 

Anderman menyimpulkan bahwa sef-control memiliki peranan penting dalam 

pengambilan keputusan mahasiswa melakukan kecurangan akademik menimbang 

hubungan dari Self-control terhadap sikap perilaku kecurangan akademik. 

e. Jenis Kelamin 

Perilaku kecurangan akademik dapat terjadi karena faktor jenis kelamin. 

Kelly dan Worrel (dalam Davis, dkk. 2009: 77) menemukan bahwa laki-laki lebih 

sering melakukan kecurangan akademik dibandingkan dengan perempuan. 

Berbeda dengan Kelly dan Worrel. Jacobson, dkk menemukan bahwa wanita 

melakukan kecurangan lebih banyak dari laki-laki. Sementara Whithley, dkk 

menemukan bahwa laki-laki dan perempuan, mereka hampir sama untuk 

melakukan perilaku kecurangan (dalam Anderman dan Murdock, 2007: 11). 

f. Administrasi Tes 

Kelas yang sesak berpotensi menyebabkan terjadinya perilaku kecurangan 

akademik. Davis, dkk (2009: 75) menyatakan bahwa ketika siswa duduk 
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berdekatan dan memungkinkan tiap peserta ujian saling melihat jawaban rekan 

lainnya maka perilaku kecurangan akademik dapat terjadi. Selain kesesakan 

dalam pelaksanaan ujian, soal berjenis pilihan ganda juga memungkinkan terjadi 

perilaku kecurangan akademik. 

g. Resiko 

Perilaku kecurangan akademik akan terjadi ketika seseorang merasa resiko 

yang diterima ketika melakukan perilaku kecurangan akademik ringan. Hal ini 

menurut Davis, dkk (2009: 80) terutama terjadi ketika perilaku seseorang lebih 

ditentukan oleh faktor ekternal seperti memiliki motivasi ekstrinsik dalam belajar. 

Menurut Malgwi dan Rakovski (dalam Malgwi dan Rakovski, 2009: 211) 

faktor terjadinya kecurangan akademik terdiri dari tiga hal yaitu : 

a. Tekanan, meliputi  mahasiswa takut gagal dalam ujian, mahasiswa akan 

kehilangan bantuan keuangan/beasiswa, takut orang tua akan memotong uang 

saku, mahasiswa dapat dikeluarkan dari daftar, mahasiswa ingin terlihat 

berkesan dihadapan teman-temannya, mahasiswa butuh nilai tinggi untuk 

dapat lulus, keinginan untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi, 

persaingan dengan orang lain, anggota keluarga bergantung pada mahasiswa 

tersebut, untuk menghindari rasa malu, persaingan dalam dunia kerja, dan 

resiko kehilangan pekerjaan. 

b. Kesempatan, meliputi mahasiswa dapat dengan mudah menyimpan dan 

mengambil informasi dengan perangkat elektronik, tidak ada pengawasan 

yang serius, teman berbagi info dari bagian sebelumnya saja, guru jarang 

merubah soal ujian, tidak ada yang akan mencari tahu, guru yang baik dan 
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tidak akan mengambil tindakan, mahasiswa dapat melihat dan menyalin 

jawaban selama ujian, mudah mengakses informasi dengan sembunyi-

sembunyi dengan cara pergi ke kamar kecil, dibayar orang lain untuk 

menuliskan ujian/proyek, dapat dengan mudah mendownload dari internet, ID 

mahasiswa tidak diperlukan saat ujian, dan bahan yang dilarang dapat dengan 

mudah dibawa ke dalam ruangan.   

c. Rasionalisasi, meliputi mahasiswa belajar dengan keras dan layak untuk lulus, 

banyak orang yang melakukannya, terlalu sulit, guru keras dan tidak ada 

kredit tambahan, tidak ada kebijakan yang jelas sehinggan mahasiswa dapat 

membolos, mahasiswa tidak menyakiti siapapun, biaya kuliah yang begitu 

tinggi sehingga mahasiswa berhak untuk lulus, mahasiswa memiliki begitu 

banyak responsibilitas dan kuliah sambil bekerja, tidak mengetahui bahwa itu 

kecurangan akademik, terlalu banyak kompetisi di dunia kerja, dan hal yang 

sama (kecurangan) terjadi di perusahaan tetap di Amerika. 

Tekanan merupakan faktor yang membuat seseorang merasa perlu untuk 

melakukan kecurangan. Semakin tingginya tekanan yang dirasakan mahasiswa 

maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan akademik akan 

terjadi. Tekanan dalam konteks kecurangan akademik merupakan dorongan yang 

dihadapi mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dan menyebabkan 

mereka memiliki tekanan yang kuat untuk mendapatkan hasil akademik yang 

terbaik dengan cara apapun. 

Faktor berikutnya adalah kesempatan, dimana seseorang merasa memiliki 

situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan akademik 
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dan tidak terdeteksi. Semakin banyak kesempatan yang didapat, maka semakin 

besar kemungkinan perilaku kecurangan akademik akan terjadi. Kesempatan 

biasanya timbul karena adanya sistem yang kurang baik, sehingga pada dasarnya 

kesempatan merupakan faktor yang paling mudah untuk diminimalisasi dan 

diantisipasi. Ketika sistem yang baik telah tercipta dan pengendaliannya baik 

maka kemungkinan akan semakin kecil kesempatan mahasiswa untuk melakukan 

kecurangan. 

Faktor ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai 

suatu sikap atau anggapan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang tidak 

salah, karena rasionalisasi merupakan cara untuk menjadikan sesuatu yang tidak 

rasional menjadi rasional (dapat diterima akal sehat) atau menjadi sesuatu yang 

baik. Rasionalisasi dalam tindakan kecurangan akademik merupakan sebuah 

perilaku pembenaran diri yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengurangi rasa 

bersalah yang timbul karena telah melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam 

konteks akademik.      

2.2 Stres dalam Menyusun Skripsi 

2.2.1 Definisi Stres dalam Menyusun Skripsi  

Menurut Surya (2014: 310) stres merupakan keadaan dimana seseorang 

mengalami ketegangan karena adanya kondidi-kondisi yang mempengaruhi 

dirinya. Stres dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “ketegangan atau 

tekanan”. Jadi, stres merupakan keadaan ketegangan dalam tekanan. Orang 

disebut stres bila ia berada dalam situasi ketegangan yang mengandung tekanan 

baik dari dalam maupun dari luar dirinya. 
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 Bartsch dan Evelyn (dalam Kholidah dan Alsa, 2012: 69) berpendapat 

bahwa stres merupakan ketegangan, beban yang menarik seseorang dari segala 

penjuru, tekanan yang dirasakan pada saat menghadapi tuntutan atau harapan yang 

menantang kemampuan seseorang untuk mengatasi atau mengelola hidup. 

Secara teknis psikologik, stres didefinisikan sebagai suatu respons 

penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau 

mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Stres juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tututan yang menyebabkan 

ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan sehari-hari (Priyoto, 2014: 2). 

Chaplin (2011: 488) menjelaskan stres merupakan satu keadaan tertekan, 

baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan menurut Bandura (1997: 262) 

stres merupakan keadaan emosional yang dihasilkan dari ancaman dan beban 

tuntutan yang dirasakan. Selain itu stres juga dapat didefinisikan sebagai situasi 

dimana tuntutan lingkungan melebihi sumber daya yang dimilki oleh individu 

(Lazarus dan Launier, dalam Cherniss, 1980: 44). 

Taylor (1995: 219) berpendapat bahwa stres adalah dampak dari penilaian 

seseorang, dimana seseorang tersebut menilai apakah sumber daya yang 

dimilikinya cukup untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan dari lingkungannya. 

Begitu juga dengan Atkinson, dkk (2010: 338) yang mengemukakan bahwa stres 

terjadi jika seseorang dihadapkan dengan peristiwa yang mereka rasakan sebagai 

mengancam kesehatan fisik atau psikologisnya. 

Secara sederhana stres sebenarnya merupakan suatu bentuk tanggapan 

seseorang, baik secara fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan 
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dilingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya 

terancam (Anoraga, 2009: 108). Tanggapan tersebut dikenal dengan istilah “fight 

or flight respons” atau dengan kata lain “melawan atau menghindar atau 

melarikan diri”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa stres 

merupakan kondisi seseorang dimana dia merasa tertekan dengan tuntutan dalam 

kehidupan sehari-hari. Stres dalam penelitian ini merujuk pada kondisi atau 

respon mahasiswa dimana mereka harus menghadapi permasalahan yang dialami 

saat menyusun skripsi dengan tuntutan menyelesaikan studi dengan tepat waktu. 

Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi melakukan proses belajar 

secara individual. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi ketika mahasiswa 

mengikuti mata kuliah lain, karena mata kuliah lain umumnya dilakukan secara 

klasikal. Proses belajar secara individual tersebut menuntut mahasiswa untuk 

dapat mandiri dalam mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. 

Stres adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari kehidupan sehari-hari 

di lingkungan kampus. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi sering 

mengalami stres. Mahasiswa dapat disebut mengalami stres, ketika mahasiswa 

merasakan adanya ketidakmampuan dalam menghadapi sumber stres yang ada 

dan menyebabkan tekanan dalam diri, karena dalam proses penyusunan skripsi 

biasanya mahasiswa akan mengalami suatu kesulitan berupa sulit mencari judul 

skripsi, sulit mencari bahan bacaan atau referensi, dan selalu merasa cemas 

apabila menghadapi dosen pembimbing. Selain mengalami kesulitan tersebut, 
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adanya tekanan dari orang tua atau pihak lainnya yang menuntut agar segera 

menyelesaikan  studinya membuat mahasiswa semakin merasa tertekan. 

Pangestuti (dalam Gunawati, 2005: 14) menyatakan bahwa mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi mengalami berbagai masalah yang dapat 

menghambat penyelesaian skripsi dan menyebabkan mahasiswa menjadi stres. 

Masalah tersebut terbagi menjadi dua yaitu masalah yang berasal dari faktor 

dalam diri pribadi meliputi penilaian negatif mengenai tugas skripsi, kebiasaan 

menunda dalam mengerjakan tugas akademis, sulit menentukan judul penelitian, 

hambatan dalam hubungan interpersonal, pengelolaan waktu yang buruk serta 

ketidakmampuan dalam bertahan menghadapi sumber stres. Masalah yang berasal 

dari faktor luar individu meliputi dosen pembimbing, keluarga terutama orang tua, 

sarana dan prasarana yang kurang menunjang, dan tuntutan pekerjaan. 

Begitu juga dengan Ningrum (2011: 41) yang menyatakan bahwa kendala 

yang sering menjadi stresor bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi adalah 

kesulitan dalam berhubungan dengan dosen pembimbing, kesulitan dalam 

mencari literatur/referensi/data, kesulitan dalam menentukan judul, kemampuan 

dalam membuat tulisan, kurang menguasai metodelogi penelitian atau konsep, 

kemampuan mengoperasikan komputer, kesehatan, dan pembagian waktu (bagi 

mahasiswa kuliah sambil kerja). 

Berdasarkan pengertian stres dan uraian kondisi dalam menyusun skripsi 

yang dialami oleh mahasiswa, maka dapat disimpulkan bahwa stres dalam 

meyusun skripsi adalah kondisi adanya tekanan dalam diri akibat adanya interaksi 
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diri dan lingkungan yang dialami oleh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

dan berpengaruh pada aspek fisik dan psikologis.   

2.2.2 Sumber Stres 

Stres yang dialami oleh mahasiswa dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. 

Archer dan Carrol (dalam Kholidah dan Alsa, 2012: 69) mengatakan bahwa 

kompetensi, kebutuhan untuk tampil, penyesuaian dalam kuliah, kehidupan sosial 

dan tanggung jawab pribadi, serta kesulitan tugas pada mahasiswa dapat menjadi 

sumber stres yang utama.

Selain itu Surya (2014: 311) mengemukakan ada lima macam sumber 

yang dapat menimbulkan stres, yaitu : 

a. Frustasi atau kecemasan, yaitu situasi yang terjadi karena kegagalan individu 

mencapai apa yang menjadi tujuannya. 

b. Konflik, yaitu adanya pertentangan baik dalam dirinya sendiri maupun 

dengan hal-hal di luar dirinya. 

c. Desakan, yaitu suatu keadaan yang mendesak individu dalam suatu situasi 

tertentu, misalnya persaingan dengan orang lain, keterbatasan waktu dalam 

menyelesaikan sutu tugas, terlalu banyak hal yang harus dilakukan. 

d. Perubahan, yaitu berbagai perubahan yang terjadi di dalam atau di luar 

dirinya, misalnya perubahan dalam keluarga, pertambahan usia. 

e. Kekeliruan dalam berpikir, cara berpikir yang salah atau keliru tentang diri 

sendiri atau orang lain, misal merasa dirinya paling sial, menganggap diri 

paling hebat, menganggap orang lain membencinya. 
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Begitu juga dengan Priyoto (2014: 2) yang mengemukakan secara umum 

sumber stres dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Stresor fisik adalah suhu (panas dan dingin), suara bising, polusi udara, 

keracunan, obat-obatan (bahan kimiawi). 

b. Stresor Sosial 

1) Stresor sosial, ekonomi dan politik, misalnya tingkat inflasi yang tinggi, 

tidak ada pekerjaan, pajak yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat, 

kejahatan. 

2) Keluarga, misalnya peran seks, iri, cemburu, kematian anggota keluarga, 

masalah keuangan, perbedaan gaya hidup dengan pasangan atau anggota 

keluarga yang lain. 

3) Jabatan dan karir, misalnya kompetisi dengan teman, hubungan yang 

kurang baik dengan atasan atau sejawat, pelatihan, aturan kerja. 

4) Hubungan interpersonal dan lingkungan, misalnya harapan sosial yang 

terlalu tinggi pelayanan yang buruk, hubungan sosial yang buruk. 

c. Stresor Psikologis 

1) Frustasi, adalah tidak tercapainya keinginan atau tujuan karena ada 

hambatan. 

2) Ketidakpastian 

Apabila seseorang sering berada dalam keraguan dan merasa tidak pasti 

mengenai masa depan atau pekerjaannya, atau merasa selalu bingung dan 

terteka, rasa bersalah, persaan kawatir. 
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Widuri, dkk (dalam Kholidah dan Alsa, 2012: 70) mengungkapkan bahwa 

sumber stres yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut : 

a. Tingginya tuntutan akademik. Mahasiswa dianggap sudah dewasa dan perlu 

belajar mandiri. Tugas-tugas kuliahpun mengandung instruksi yang 

kompleks, waktu sempit, dan kesulitan yang cukup tinggi sehingga situasi 

yang terjadi dapat mengancam integritas individu. 

b. Perubahan tempat tinggal, dari yang tinggal bersama orang tua menjadi 

tinggal bersama orang lain misalnya kos, kontrak atau tinggal di tempat 

saudara. Disini berarti mahasiswa perlu belajar untuk mengurus 

kebutuhannya sendiri, mengatur keuangan sebaik-baiknya dan menentukan 

prioritas kebutuhan secara tepat. 

c. Pergantian teman sebagai akibat dari perpindahan tempat tinggal atau tempat 

studi, perubahan relasi dari yang bersifat pribadi menjadi lebih bersifat 

fungsional. Penyesuaian dalam pergaulan muda-mudi, mencari sahabat baru 

dan menjajagi kesempatan-kesempatan baru dalam beraktivitas. 

d. Perubahan budaya asal dengan budaya tempat tinggal yang baru. 

Menyesuaikan dengan masyarakat sekitar dan norma-norma yang berlaku. 

e. Penyesuaian dengan jurusan yang dipilih. Bagi yang menyukai pilihannya 

dan merasa cocok serta tidak kesulitan dalam mengikuti perkuliahan tidak 

akan menimbulkan masalah yang berarti. Sementara bagi mahasiswa yang 

merasa “salah jurusan”, kurang cocok, merasa kesulitan dalam mengikuti    

perkuliahan akan menimbulkan masalah yang besar. 
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f. Mulai memikirkan dan mempersiapkan karir yang ingin daitempuh dan 

mencari pekerjaan setelah lulus nanti. Stesor yang dapat menjadi tekanan 

hidup dan memicu stres pada mahasiswa. 

2.2.3 Gejala Stres

Menurut Priyoto (2014: 3) gejala terjadinya stres secara umum terdiri dari 

dua gejala, yaitu gejala fisik seperti nyeri dada, diare selama beberapa hari, sakit 

kepala, mual, jantung berdebar, lelah, dan sukar tidur. Kemudian gejala psikis 

seperti cepat marah, ingatan melemah, tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu 

menyelesaikan tugas, perilaku impulsive, reaksi berlebihan terhadap hal sepele, 

daya kemampuan berkurang, tidak mampu santai pada saat yang tepat, tidak tahan 

terhadap suara atau gangguan lain, dan emosi tidak terkendali. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Taylor (1995: 223) yang 

menyatakan gejala stres meliputi :  

a. Fisiologikal 

Berkaitan dengan dengan respon fisik yang dirasakan. Pada dasarnya 

fisiologikal stres ini adalah dimana stres yang berdampak pada daya tubuh 

yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai penyakit. Hal ini didukung 

oleh Anoraga (2009: 110) bahwa stres dapat menimbulkan gejala fisik.  

b. Kognitif 

Stres dapat menimbulkan gangguan kognitif berupa penilaian apakah suatu 

kejadian mengancam dan berbahaya bagi dirinya. Hal tersebut didukung oleh 

Atkinson, dkk (2010: 349) bahwa stres dapat mengakibatkan seseorang 

mengalami kesulitan berkonsentrasi dan mengorganisasikan pikiran secara 
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logis. Akibatnya, kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan (terutama 

pekerjaan kompleks) akan cenderung memburuk.  

c. Emosional atau Afektif 

Stres yang dirasakan secara emosional seperti ketakutan, kekhawatiran, malu, 

marah, serta depresi. Atkinson, dkk (2010: 349) menambahkan bahwa stres 

dapat menimbulkan kecemasan, hal ini ditandai oleh munculnya rasa 

khawatir, prihatin, tegang, takut yang dialami oleh semua manusia dengan 

derajat yang berbeda-beda. 

d. Behavioral 

Stres ini berkaitan dengan perilaku atau sikap konfrontasi dalam melawan 

stres yang dirasakan, dan penarikan diri dari kejadian-kejadian yang membuat 

stres. 

Sarafino (dalam Gunawati, 2005: 14-15) mengemukakan bahwa gejala 

stres meliputi dua aspek, antara lain : 

a. Aspek Biologis 

Aspek biologis dari stres berupa gejala fisik. Gejala fisik dari stres yang 

dialami individu antara lain sakit kepala, gangguan tidur, gangguan 

pencernaan, gangguan makan, gangguan kulit dan produksi keringat yang 

berlebihan. 

b. Aspek Psikologis 

Aspek psikologis dari stres berupa gejala psikis. Gejala psikis dari stres antara 

lain : 
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1) Gejala kognisi 

Kondisi stres dapat menggangu proses pikir individu. Individu yang 

mengalami stres cenderung mengalami gangguan daya ingat, perhatian dan 

konsentrasi. 

2) Gejala emosi 

Kondisi stres dapat menggangu kestabilan emosi individu. Individu yang 

mengalami stres akan menunujukan gejala mudah marah, kecemasan yang 

berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa sedih dan depresi. 

3) Gejala tingkah laku 

Kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku sehari-hari yang 

cenderunng negatif sehingga menimbulkan masalah dalam hubungan 

interpersonal. 

Dalam penelitian ini stres dalam menyusun skripsi diukur dengan 

menggunakan teori dari Sarafino (dalam Gunawati, 2005: 14-15) yang 

menyatakan bahwa gejala stres meliputi dua aspek yaitu aspek biologis dan aspek 

psikologis. 

2.2.4 Tahapan Stres 

Menurut Priyoto (2014: 5) tahapan stres terdiri dari enam tahapan, yaitu : 

a. Stres tahap I 

Tahapan ini merupakan tahapan stres yang paling ringan, dan biasanya 

disertai dengan perasaan-perasaan sebagai berikut : semangat bekerja besar atau 

berlebihan, penglihatan tajam tidak sebagaimana biasa, merasa mampu 

menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya namun disertai rasa gugup yang 
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berlebihan pula, merasa senang dengan pekerjaannya dan semakin bertambah 

semangat namun tanpa disadari cadangan energi semakin menipis. 

b. Stres tahap II 

Dalam tahapan ini dampak stres yang semula “menyenangkan” 

sebagaimana diuraikan pada tahap I mulai menghilang dan timbul keluhan-

keluhan. Keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang yang berada pada 

stres tahap II adalah merasa letih sewaktu bangun pagi yang seharusnya merasa 

segar, merasa mudah lelah sesudah makan siang, lekas merasa capai menjelang 

sore hari, sering mengeluh lambung atau perut tidak nyaman, detakan jantung 

lebih keras dari biasanya (berdebar-debar), otot-otot punggung dan tengkuk terasa 

tegang, tidak bisa santai. 

c. Stres tahap III 

Apabila keluhan pada stres tahap II tidak dihiraukan, maka akan 

menunjukkan keluhan-keluhan yang semakin nyata dan mengganggu seperti  

keluhan maag (gastritis) dan buang air besar tidak teratur (diare), ketegangan otot-

otot semakin terasa, perasaan ketidaktenangan dan ketegangan emosional semakin 

meningkat, gangguan pola tidur (insomnia), badan serasa ingin pingsan. 

d. Stres tahap IV 

Gejala yang akan muncul pada stres tahap IV ini adalah untuk bertahan 

sepanjang hari saja sudah terasa amat sulit, aktivitas pekerjaan yang semula 

menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi membosankan dan terasa lebih 

sulit, yang semula tanggap dengan situasi menjadi kehilangan kemampuan untuk 

merespon secara memadai (adequate), ketidakmampuan untuk melaksanakan 
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kegiatan rutin sehari-hari, gangguan pola tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang 

menegangkan, daya konsentrasi dan daya ingat menurun, timbul perasaan takut 

dan cemas yang idak dapat dijelaskan apa penyebabnya. 

e. Stres tahap V 

Apabila keadaan berlanjut maka seseorang akan jauh dalam stres tahap V 

yang ditandai dengan hal-hal berikut: kelelahan fisik dan mental yang semakin 

mendalam, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang 

ringan dan sederhana, gangguan sistem pencernaan semakin berat, timbul 

perasaan takut dan cemas yang semakin meningkat, mudah bingung dan panik. 

f. Stres tahap VI 

Tahapan ini merupakan tahapan klimaks, seseorang mengalami serangan 

panik (panic attack) dan perasaan takut mati. Gambaran stres tahap VI ini adalah 

sebagai berikut : debaran jantng teramat keras, susah bernapas, bandan terasa 

gemetar, badan terasa dingin namun berkeringat, tidak ada tenaga untuk hal-hal 

yang ringan, pingsan atau kolaps.

2.3 Hubungan Antara Stres dalam Menyusun Skripsi dengan Perilaku 

Kecurangan Akademik 

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di 

Perguruan Tinggi dengan masa studi minimal 4 tahun. Sebelum menyelesaikan 

studinya mahasiswa akan melewati fase akhir yaitu menyusun skripsi. Skripsi 

merupakan syarat bagi mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan atau 

Non-Pendidikan. Biasanya dalam proses penyusunan skripsi mahasiswa 

mengalami berbagai masalah yang dapat menimbulkan tekanan dalam diri 
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mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan menjadi sumber stres bagi 

mahasiswa itu sendiri. 

Stres adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari kehidupan sehari-hari 

di lingkungan kampus. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi sering 

mengalami stres. Mahasiswa dapat disebut mengalami stres, ketika mahasiswa 

merasakan adanya ketidakmampuan dalam menghadapi sumber stres yang ada 

dan menyebabkan tekanan dalam diri, karena dalam proses penyusunan skripsi 

biasanya mahasiswa akan mengalami suatu masalah diantaranya frustasi atau 

kecemasan misalnya mahasiswa mengalami frustasi karena sulit menentukan 

judul atau sulit dalam menentukan fenomena serta mengalami kecemasan setiap 

akan menemui dosen pembimbing, konflik misalnya mahasiswa ingin cepat 

menyelesaikan skripsinya namun dosen terkadang sulit daitemui, desakan 

misalnya orang tua selalu mendesak agar anaknya cepat menyelesaikan studinya 

dengan tepat waktu, perubahan misalnya usia yang semakin bertambah, dan 

kekeliruan dalam berpikir misalnya mahasiswa merasa dirinya paling sial karena 

teman-teman seangkatannya telah menyelesaikan studinya sedangkan dia sendiri 

belum. 

Masalah-masalah tersebut menyebabkan adanya tekanan dalam diri 

mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa mengalami stres dalam 

menyusun skripsi. Mahasiswa yang mengalami stres dalam penyusunan 

skripsinya dapat memunculkan perilaku kecurangan akademik dalam penyusunan 

skripsinya. Anderman dan Murdock (2007: 34) mendefinisikan kecurangan 

akademik sebagai suatu aksi yang tidak jujur ataupun tidak adil untuk 
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mendapatkan keuntungan ataupun kemudahan. Berbagai penelitian terdahulu telah 

menemukan beragam faktor yang berhubungan dengan kecurangan akademik, 

yaitu pola hidup hedonisme, stres, motivasi, kepribadian, jenis kelamin, dan 

resiko. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa stres menjadi salah satu 

faktor yang memunculkan perilaku kecurangan akademik. Mahasiswa yang dalam 

menyusun skripsinya mengalami stres tidak menutup kemungkinan akan 

memunculkan perilaku kecurangan akademik. Sehingga dapat disimpulkan stres 

yang dialami mahasiswa saat menyusun skripsi memiliki hubungan dengan 

perilaku kecurangan akademik yang dimunculkan oleh mahasiswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan hubungan antara stres

dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan akademik adalah sebagai 

berikut : 

  

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Hubungan Antara Stres dalam Menyusun Skripsi dengan Perilaku 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, diperoleh hipotesis 

sebagai berikut : “Ada hubungan antara stres dalam menyusun skripsi dengan 

perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa angkatan 2009-2011 Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang”.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan mengenai hubungan antara 

stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan akademik, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara stres dalam menyusun skripsi dengan perilaku kecurangan 

akademik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi stres yang dialami mahasiswa 

saat menyusun skripsi maka semakin tinggi pula perilaku kecurangan 

akademik. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres dalam menyusun skripsi 

dalam kategori sedang sampai dengan tinggi. Mahasiswa dalam menyusun 

skripsi mengalami gejala stres baik gejala biologis maupun gejala psikologis. 

Adapun gejala biologis yang banyak dialami oleh subjek yaitu gangguan 

tidur. Sedangkan gejala psikologis yang banyak dialami oleh subjek yaitu 

depresi.    

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kecurangan akademik dalam 

kategori sedang sampai dengan tinggi. Bentuk perilaku kecurangan akademik 

yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa adalah plagiat, perilaku 
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kecurangan akademik selanjutnya adalah mengarang refensi/daftar pustaka, 

memalsukan data, dan memanfaatkan kelemahan orang, prosedur/proses. 

5.2 Saran

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan simpulan diatas, maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

a. Bagi Perguruan Tinggi 

Bagi perguruan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah bahwa pihak perguruan tinggi dapat memperbaiki sistem 

pengawasan dan memperbaiki prosedur, serta dapat pula menerapkan sistem 

yang dapat mendeteksi perbuatan curang yang dilakukan mahasiswa.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa 

diharapkan agar dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku kecurangan akademik, seperti pola hidup hedonisme, 

motivasi, kepribadian, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 

c. Bagi Mahasiswa 

Untuk menangani stres, mahasiswa dapat memilih jenis coping stres yang 

sesuai dengan diri masing-masing. 


