
 

 

 

 

 

"PENGARUH SELF-EFFICACY, ORIENTASI TUJUAN DAN ORIENTASI 

MORAL RELIGIUS TERHADAP KECURANGAN AKADEMIK DI SMK 

(Implimentasinya Dengan Bimbingan dan Konseling)” 

 

Tesis 

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  

Magister Bimbingan dan Konseling 

 

 

Oleh : 

 

Siti Khumaeroh 

0105516054 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 

 

 



 



 



iii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Jangan membuang-buang waktu, karena waktu merupakan bagian terpenting 

dalam hidup” 

(Siti Khumaeroh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya Tulis ini ku persembahkan 

untuk : 

✓ Almamater Bimbingan dan 

Konseling 

Pascasarjana Universitas 

Negeri Semarang 



 

iv 
 

ABSTRAK 

 

Khumaeroh, Siti. 2018. “Pengaruh Self-efficacy, Orientasi Tujuan, dan Orientasi 

Moral Religius Terhadap Kecurangan Akademik di SMK se Kecamatan 

Kedungtuban Blora”. Tesis, program studi bimbingan dan konseling. 

Pascasarjana. Universitas negeri semarang. Pembimbing I Dr. Drs. Edy 

Purwanto, M. Si. Pembimbing II Dr. Awalya, M. Pd., Kons.    

Kata kunci: self-efficacy, orientasi tujuan, orientasi moral religius, kecurangan 

akademik. 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena permasalahn kecurangan 

akademik yang dialami siswa di Kecamatan Kedungtuban Blora. Peneliti ini 

bertujuan untuk memperoleh data empiris dan memastikan pengaruh signifikansi 

antara self-efficacy, orientasi tujuan, dan orientasi moral religius sebagai variabel 

dependen terhadap kecurangan akademik. Desain penelitian ini menggunakan 

korelasi ekplanatorik dengan sampel berjumlah 275 responden yang dipilih 

menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen self-efficacy, orientasi tujuan, orientasi moral religius, 

dan kecurangan akademik. Uji validitas dengan kontruk (0,377 > 0,36). Uji 

reliablitas dengan konstruk (0,918 > 0,70). Pengumpulan data menggunakan 

instrumen self-efficacy, orientasi tujuan, orientasi moral religius, dan kecurangan 

akademik. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket/kuesioner. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji 

prasyarat, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

self-efficacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan akademik (β 

= -0,196; p < 0,05). 2) Mastery goals dan Performance goal berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik (β = -0,156; p < 0,01 dan β = 0,377; p < 0,01). 3) Orientasi 

moral religius tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik 

(β = -0,079; p > 0,05). Penelitian ini memberikan pemahaman bagi konselor 

mengenai prediksi keterlibatan self-efficacy, orientasi tujuan dan orientasi moral 

religius terhadap kecurangan akademik.  Untuk peneliti selanjutnya supaya bisa 

melakukan penelitian berkenaan dengan orientasi moral religius yang 

menyebabkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik.  
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ABSTRACT 

 

Khumaeroh, Siti. 2018. “The Influence of Self-efficacy, Goal Orientations, and 

Religious Moral Orientations on Academic Dishonesty at Vocational High 

School throughout Kedungtuban Sub-district, Blora.”. Thesis, guidance 

and counseling study program. Graduate Program. Universitas negeri 

semarang. Adviser I Dr. Drs. EdyPurwanto, M.Si., Adviser II Dr. Awalya, 

M.Pd., Kons. 

Keywords: self-efficacy, goal orientations, religious moral orientations, academic 

dishonesty 

 

 This study was carried out based on academic dishonesty phenomena 

experienced by students in Kedungtuban Sub-district, Blora. The study was aimed 

at collecting empirical data and confirming the significant influence of self-

efficacy, goal orientations, and religious moral orientations as dependent variables 

toward academic dishonesty. Meanwhile, the design of this study was explanatory 

correlational research design by involving 275 respondents as the samples chosen 

using cluster random sampling. For more, the researchers used the instruments of 

self-efficacy, goal orientations, religious moral orientations, and academic 

dishonesty as the data collection techniques. Those instruments obtained construct 

validity of (0.377 > 0.36), and construct reliability of (0.918 > 0.70). Again, the 

data collection techniques used by the researchers were the instruments of self-

efficacy, goal orientations, religious moral orientations, and academic dishonesty. 

Moreover, the method of data collection was donethrough questionnaire. Besides, 

data analysis methods carried out by the researchers were in form of descriptive 

analysis, prerequisite analysis, and multiple regression analysis. The results 

showed that: 1) self-efficacy gained significant influence on academic dishonesty 

(β = -0,196; p < 0.05). 2) Mastery goals and performance goals influenced 

academic dishonesty (β = -0,156; p < 0.01 and β = 0,377; p < 0.01). 3) Religious 

moral orientations had no significant influence on academic dishonesty (β = -

0,079; p > 0.05). This study contributes understanding to counselors regarding the 

prediction of the involvement of self-efficacy, goal orientations, and religious 

moral orientations on academic dishonesty. At last, the future researchers are 

suggested to conduct studies in relation to the reasons why religious moral 

orientations contribute no significant influence on academic dishonesty. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam 

bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal baik di sekolah, maupun di 

luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi 

kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan 

peranan hidup secara tepat.   

Kemampuan seperti ini tidak hanya menyangkut aspek akademis, tetapi 

juga menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan intelektual, 

dan sistem nilai peserta didik. Kebutuhan akan layanan bimbingan di sekolah 

muncul dari karakteristik dan masalah-masalah perkembangan siswa. Pendekatan 

perkembangan dalam bimbingan merupakan pendekatan yang tepat digunakan di 

sekolah karena pendekatan ini lebih berorientasi pada pengembangan ekologi 

perkembangan siswa.  

Model bimbingan konseling memungkinkan konselor untuk memfokuskan 

tidak sekedar terhadap gangguan emosional klien (siswa), melainkan lebih 

mengupayakan pencapaian tujuan dalam kaitan penguasaan tugas-tugas 

perkembangan, menjembatani tugas-tugas yang muncul pada saat tertentu, dan 

meningkatkan sumberdaya dan kompetensi dalam memberikan bantuan terhadap 

pola perkembangan yang optimal dari klien (siswa).   
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Salah satu faktor yang penting di dalam kegiatan belajar adalah siswa. 

Siswa sebagai subyek belajar memiliki karakteristik berbeda-beda antara siswa 

satu dengan yang lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian prestasi hasil 

belajar siswa. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran 

di sekolah, pemerintah mengadakan Ujian Nasional (UN) yang merupakan salah 

satu cara untuk mengevaluasi proses belajar peserta didik. Dalam usaha untuk 

meraih keberhasilan mendapatkan nilai yang baik ketika ujian, ada siswa yang 

belajar dengan tekun dan ada pula siswa yang malas belajar, akan tetapi 

mengandalkan teman atau berbuat curang, misalnya menyontek saat mengikuti 

ujian. Hal ini terjadi karena beberapa sebab yaitu hasil ujian dan ulangan itu 

merupakan salah satu kriteria yang dipakai pendidik atau pengajar dalam 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan, bisa juga 

tuntutan dari orang tua agar hasil ujiannya mendapat nilai bagus.  

Mendapatkan nilai sempurna merupakan impian semua siswa, tidak heran 

jika banyak siswa melakukan berbagai cara supaya mendapatkan nilai sempurna, 

misalnya dengan menyontek. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan 

menyontek atau plagiat banyak terjadi pada semua tingkat usia dan terutama 

dalam dunia pendidikan, tidak hanya terjadi pada siswa/pelajar tingkat sekolah  

menengah  akan tetapi banyak juga terjadi pada jenjang perkuliahan. Berbagai 

upaya dilakukan untuk mendapatkan jawaban, seperti membawa kertas catatan, 

melihat jawaban orang lain atau meng-copy.  

Seperti kasus jika guru meminta salah satu siswa mengerjakan soal ke 

depan kelas, mereka cenderung untuk menunjuk temannya dan hanya akan maju 



3 
 

 

jika mereka yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikan soal tersebut. Jika 

soal tersebut mereka anggap sulit, maka mereka tidak akan maju untuk 

mengerjakannya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru BK dan 

sebagian siswa di SMK se Kecamatan Kedungtuban Blora, sekitar 40% siswa 

seringkali terlihat mengerjakan tugas di sekolah karena ingin melihat pekerjaan 

temannya, bahkan menyalin pekerjaan temannya, meskipun itu adalah tugas 

individu siswa merasa tidak percaya diri, sehingga cenderung menggantungkan 

diri pada siswa yang lebih pandai. Hal ini juga terjadi pada 20% siswa yang 

sedang menghadapi ujian. Siswa melihat pekerjaan temannya karena rendahnya 

keyakinan serta rendahnya srategi belajar siswa terhadap kemampuannya sendiri. 

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Kimberly A. Gedde (2011), 

tentang perilaku ketidak kejujuran akademik (academic dishonesty) dan faktor 

yang mempengaruhi terhadap siswa sekolah menengah atas yang mempunyai usia 

antara 14-18 tahun. Dari penelitian ini ditemukan 5 perilaku ketidak jujuran 

akademik yang menempati prosentase paling tertinggi yaitu manyalin pekerjaan 

rumah, mengijinkan sesorang menyalin pekerjaan rumah, melakukan kerja sama 

meskipun tidak dijinkan, memberikan informasi isi ujian dan memberikan 

jawaban pada saat ujian, sedangkan tiga alasan tertinggi siswa melakukan 

tindakan ketidak jujuran akademik adalah beban sekolah yang berat, ujian yang 

terlalu banyak dalam satu hari dan membantu teman. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agustin, Sano, dan Ibrahim (2013), 

tentang perilaku menyontek pada siswa masih tergolong tinggi dalam bentuk 
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independent-planne. Seperti membawa contekan ketika ujian berlangsung atau 

membawa jawaban yang sudah dipersiapkan dan social active seperti melihat 

jawaban teman atau menyontek. Independent-planned merupakan bentuk tindakan 

yang banyak dilakukan oleh siswa dalam melakukan tindakan mencontek yakni 

71,2%. Bentuk tindakan mencontek social-active dilakukan oleh 68,4% siswa. 

Hal ini disebabkan karena salah satunya siswa malas mengulang pelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru di sekolah dan lebih percaya dengan kemampuan 

yang dimiliki teman satu kelas daripada kemampuannya sendiri. 

Spaulding (2009), dalam penelitiannya mengenai integritas akademik, di 

lingkungan pembelajaran online dengan memeriksa siswa yang melakukan 

pembelajaran online dan tatap muka. Survei yang diukur adalah siswa 

berpartisipasi dalam pelanggaran akademik dan contoh di mana siswa diyakini 

berpartisipasi dalam kesalahan akademik. Memberikan hukuman kepada 

mahasiswa yang ketahuan menyontek, meningkatkan intervensi tentang pelaku 

menyontek, mendidik siswa tentang konvensi-konvensi yang diharapkan dan 

pengakuan dari segala bentuk material intelektual. Merancang pendekatan untuk 

penilaian yang mendukung pembelajaran siswa dan meminimalkan siswa untuk 

dijiplak, sementara tidak mengurangi kualitas dan kekakuan dari persyaratan 

penilaian. Penerapan prosedur digunakan untuk memantau dan mendeteksi 

kecurangan, termasuk hukuman dan mengulang pendidikan adalah langkah yang 

tepat dalam sebuah kerangka teori provokatif di mana pendekatan ini bisa 

beroperasi. 
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Setiap kecurangan dalam menghadapi suatu tugas dan ujian dinamakan 

kecurangan akademik (Bintoro, dkk 2013). Menurut (Mulyawati, 2010) akibat 

dari kecurangan akademik akan memunculkan dalam diri siswa perilaku atau 

watak yang tidak percaya diri, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak 

kreatif, tidak berprestasi, tidak mau membaca buku pelajaran tapi siswa lebih rajin 

membuat catatan-catatan kecil untuk bahan menyontek. Dorongan untuk 

menyontek akan semakin kuat apabila seorang siswa memiliki efikasi diri yang  

rendah.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik menurut 

Anderman dan Murdock (dalam Purnamasari, 2013) adalah : (a) Self Eficacy 

sebagai kepercayaan pada kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan 

suatu tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil usaha. (b) 

Perkembangan moral. Santrock (2007) mendefinisikan perkembangan moral 

adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai 

benar dan salah. (c) Religi menurut Glock & Stark (dalam Purnamasari, 2013) 

adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang 

terlembagakan, yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati 

sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning). Menurut Rafita (2012), Ada 

empat faktor yang menjadi penyebab kecurangan akademik yaitu: (1) faktor 

individual atau pribadi, (2) faktor lingkungan atau pengaruh kelompok, (3) faktor 

sistem evaluasi dan (4) faktor guru, dosen, atau penilai.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik pada pelajar 

masih sangat tinggi, hal ini bisa dilihat melalui faktor efekasi diri akademik 
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sebagai faktor paling dominan dan mean empirik. Seperti yang sudah dilakukan 

oleh Desi purnamasari (2013), melalui penelitiannya yang ditunjukkan dengan 

presentase responden yang tergolong kriteria sangat rendah sebanyak 2,4%, 

rendah sebanyak 17,2%, tergolong sedang sebanyak 43,2%, tergolong tinggi 

sebanyak 28,4%, dan 8,8% sisanya tergolong sangat tinggi. 

Langkah-langkah pencegahan bertujuan untuk merancang penilaian seperti 

kesempatan atau motivasi untuk menipu akan berkurang. Salah satu rekomendasi 

yang dibuat dalam hal kecurangan dan bentuk lain dari plagiarisme adalah untuk 

menghindari menggunakan penilaian yang sama dari tahun ke tahun, yang dapat 

mendorong siswa untuk pergi mencari jawaban sama (Mahmood, 2009). 

Mengenai kontrak kecurangan lebih khusus, penilaian ulang menggunakan dapat 

muncul malas atau tidak peduli kepada siswa, atau berkontribusi untuk melihat 

diri mereka sebagai nomor anonim melalui sistem, sehingga mendorong mereka 

untuk menanggapi dengan cara yang sesuai (Lancaster & Clarke, 2014). Titik 

utama dari saran ini berkaitan dengan kontrak kecurangan daripada klasik atau 

cyber-plagiarisme, kemudian adalah untuk menyampaikan kepada siswa bahwa 

guru mereka peduli tentang tugas-tugas. Demikian pula, pendidik dapat terlibat 

dalam praktek-praktek lain yang menyampaikan perawatan mereka, seperti 

meningkatkan berapa banyak umpan balik yang mereka berikan pada penilaian 

(Faucher & caves, 2009). 

Perilaku-perilaku kecurangan akademik yang muncul pada siswa 

menggambarkan bahwa betapa miris perilaku kecurangan akademik tersebut 

terjadi pada kalangan siswa. Paparan tersebut menjadikan bahwa fenomena 
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kecurangan akademik perlu perhatian dan evaluasi dari pemimpin baik yayasan 

maupun sekolah dan guru khusunya konselor di suatu lembaga pendidikan untuk 

meminimalisir atau mencegah perilaku kecurangan akademik pada siswa. 

Kecurangan akademik tidak terjadi tanpa alasan. Sejumlah perbedaan 

demografi seperti jenis kelamin, usia atau tingkatan, budaya, status sosial 

ekonomi, status pernikahan atau pekerjaan, dan agama telah diteliti sebagai 

prekursor untuk kecurangan akademik. Selain faktor perbedaan demografi, 

terdapat pula faktor akademis (kemampuan dan wilayah subjek), motivasi (self- 

efficacy dan goal orientation), dan karakteristik personal (impulsivitas, self- 

control, tipe kepribadian dan locus of control) (dalam Anderman dan Murdock, 

2007). Sedangkan Nicole Zito (2009) menjelaskan bahwa karakteristik tugas, 

hubungan guru dan pelajar, orientasi kelas, dan akuntabilitas pelajar adalah dapat 

mengurangi kecurangan pelajar.  

Hasil penelitian-penelitian di atas, mengenai kecurangan akademik 

menunjukkan bahwa fenomena tersebut hampir terjadi pada kalangan siswa, 

setidaknya hal ini memberikan gambaran bahwa siswa di SMK se Kecamatan 

Kedungtuban Blora tempat penelitian penulis hampir seluruhnya melakukan 

tindakan kecurangan akademik. Sasaran penelitian ini dilakukan pada siswa di 

SMK se Kecamatan Kedungtuban Blora, berdasarkan hasil wawancara dengan 

sebagian siswa, ada yang menyebutkan jika banyaknya PR dan tugas dari guru 

yang membuat mereka menunda-nunda mengerjakan PR dan tugas yang 

diberikan, tingkat kepercayaan diri yang rendah akan kemampuan yang dimiliki 

untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, menyebabkan siswa merasa 
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malas dan menjadi pesimis mengerjakan tugas, selain itu keyakinan tak rasional, 

misalnya sebagai sesuatu yang berat dan tidak menyenangkan. 

Penyebab terbanyak yang dikemukakan oleh siswa adalah rendahnya 

tingkat keyakinan akan kemampuan yang dimiliki. Kecurangan hampir terjadi 

pada seluruh angkatan, bentuk penundaan yang sering dilakukan adalah menunda 

mengerjakan PR dan tugas belajar. 

Penyebab yang disebutkan siswa tersebut sama halnya dengan yang 

dikemukakan Evi Deliviana (2015), Keberhasilan peserta didik untuk mengikuti 

proses belajar di pengaruhi oleh faktor kepribadian, salah satunya adalah self-

efficacy yang merupakan keyakinan pesertadidik terhadap kemampuan diri untuk 

menjalankan suatu aktifitas dan mengatasi tantangan guna mencapai tujuan 

tertentu. Peserta didik yang memiliki self-efficacy tinggi akan memotivasi diri 

untuk melaksanakan tugas, aktivitas atau tindakan tertentu dan terus berusaha 

apabila menemui hambatan dalam mencapai tujuan. 

Self-efficacy adalah evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau 

kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau mengatasi 

hambatan (Bandura, A. 1977). Oleh karena itu siswa yang memiliki self-efficacy 

yang baik akan berkompetensi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan mampu 

mengatasi hambatan yang dialami demi tercapainya suatu tujuan. Menurut 

Bandura, self-efficacy menentukan bagaimana seseorang merasa, berpikir, 

memotivasi diri sendiri dan berperilaku. Dengan demikian, self-efficacy sangat 

penting untuk dimiliki, karena dengan adanya keyakinan akan kemampuan diri 

tersebut akan ikut mempengaruhi kinerja siswa dan guru dalam mencapai 
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keberhasilan. Keyakinan dalam keberhasilan mempengaruhi pilihan hidup 

seseorang, memotivasi dan merupakan basis pertahanan terhadap kesulitan. 

Lebih lanjut Supardi (2010) meneliti  mengenai keefektifan teknik 

modelling untuk meningkatkan self-efficacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

siswa yang menyontek disebabkan oleh self-efficacy yang rendah. Peserta didik 

yang memiliki keyakinan diri yang tinggi akan bertindak jujur dalam mengerjakan 

ujian, karena peserta didik tersebut merasa yakin akan kompetensi yang 

dimilikinya sehingga saat ujian berlangsung mereka akan mengandalkan 

kompetensinya tersebut untuk mengerjakan soal-soal ujian (Endang Pudjiastuti, 

2012). Sebaliknya, peserta didik yang memiliki keyakinan diri rendah akan 

melakukan tidakan kecurangan akademik dalam mengerjakan ujian. 

Self-efficacy menentukan bagaimana seseorang merasa, berpikir, 

memotivasi diri sendiri dan berperilaku (Bandura, A. 1977). Dengan demikian, 

self-efficacy sangat penting untuk dimiliki, karena dengan adanya keyakinan akan 

kemampuan diri tersebut akan ikut mempengaruhi kinerja peserta didik dan 

pendidik dalam mencapai keberhasilan.  

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian (Clara Mardiana, 2008) yang hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan 

antara self-efficacy dalam menghadapi ujian dengan kecenderungan menyontek 

(plagiat) pada mahasiswa semester akhir di Universitas Ubaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy, maka semakin rendah 

kecenderungan menyontek (plagiat). Sebaliknya, jika terjadi penurunan perilaku 

belajar ditandai dengan menurunnya self-efficacy siswa.  
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Lestari dan Arsanti (2014) menjelaskan bahwa apabila individu 

mengalami perasaan berhasil dan gagal secara tidak berulang, maka perasaan 

berhasil atau gagal tidak akan berpengaruh secara signifika terhadap self-efficacy 

individu. 

Adapun self-efficacy siswa yang rendah seperti bingung dengan materi 

pelajaran yang banyak, semakin sulit tugas yang diberikan semakin bingung, 

mengeluh dengan soal yang sulit, mudah menyerah dan malas mempelajari yang 

belum diajarkan oleh guru mengakibatkan perilaku belajarnya buruk seperti tidak 

hadir pada mata pelajaran yang tidak disukai. Hal ini senada dengan pernyataan 

dari Betz dan Hackett menemukan bahwa persepsi-persepsi keyakinan sendiri 

secara signifikan berhubungan dengan perasaan atau niat (interrest) menemukan 

bahwa individual akan merasa cemas (anxiety) dalam mencoba melakukan 

perilaku yang mereka tidak kompeten dalam melakukannya (Jogiyanto, 2008). 

Dengan demikian, siswa harus memiliki self-efficacy yang tinggi agar 

perilaku belajarnya meningkat. Siswa dengan keyakinan diri yang rendah, dengan 

penguatan dan bantuan dari sekitar mereka, seperti guru, orang tua dan teman-

temannya dapat membuat keyakinan dalam diri (self-efficacy) meningkat yang 

berdampak terhadap perilaku belajarnya. Hal ini didukung oleh I Dewa Putu Raka 

Rasana (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pujian dan kritik yang 

tepat adalah efektif dipergunakan dalam pengelolaan perilaku belajar siswa kelas 

3 SD No. 1 Kerobokan, Sawan, Buleleng tahun ajaran 2008/2009. Sejalan dengan 

penelitian diatas, Novika Wulandari (2015) menyatakan bahwa siswa lebih 
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cenderung mengimitasi atau mencontoh teman-teman sepergaulannya dalam 

bersikap dan berperilaku. 

Menurut Schunk, Pintrich dan Meece (2008) siswa dengan tujuan dan 

efikasi diri dalam mencapai suatu keinginannya ia akan terlibat dalam kegiatan 

yang dia percaya dapat menunjang keinginannya tersebut dengan memperhatikan 

proses, berlatih mengingat informasi, berusaha dan bertahan. Hal tersebut dapat 

menjelaskan adanya tujuan goal orientation, dimana goal orientation akan 

menjadi pendorong siswa untuk berusaha.  

Hal ini dapat diperkuat Schunk, Pintrich dan Meece (2008) bahwa ketika 

individu tidak memiliki komitmen untuk mencapai tujuan maka dia tidak akan 

bekerja maksimal dan tidak memiliki keinginan untuk berprestasi. Beberapa 

penelitian berpendapat bahwa goal orientation berperan aktif dalam membentuk 

motivasi berprestasi. 

Susetyo dan Kumara (2012), penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 

Bantul. Hasilnya (1) regulasi diri berdasarkan orientasi tujuan penguasaan dan 

tujuan performansi menunjukkan F=36,814 dengan p=0,000 (p<0,01), (2) regulasi 

diri berdasarkan atribusi penyebab kesuksesan adalah 31,087 dengan p=0,000 

(p<0,01), (2) regulasi diri berdasarkan atribusi penyebab kegagalan adalah 21,837 

dengan p=0,000 (p<0,01). Berdasarkan rata-rata yang ditunjukkan oleh kedua 

kelompok menunjukkan bahwa orientasi tujuan penguasaan mempunyai tingkat 

belajar berdasar regulasi diri yang lebih tinggi dibandingkan tujuan performansi.  

Dalam penelitian Mattern (2005: 30) yang menunjukkan bahwa siswa 

dengan mastery goal memiliki level prestasi belajar yang lebih tinggi 
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dibandingkan siswa dengan performance goal. Siswa yang cenderung mastery 

goal akan mencari tantangan, menggunakan strategi pembelajaran efektif yang 

lebih tinggi, termasuk strategi metakognitif, pelaporan dan sikap terhadap sekolah 

yang lebih positif, dan memiliki tingkat self-efficacy yang lebih tinggi 

(kepercayaan pada kemampuan diri untuk berhasil dalam situasi tertentu) daripada 

siswa-siswa yang cenderung performance goal.  

Beberapa penelitian yang terdapat pada buku “Motivation in education: 

theory, research, and applications” yang ditulis oleh Schunk, Pintrich dan Meece 

(2008: 192-6) menyatakan bahwa approach performance goals dapat 

memunculkan perilaku-perilaku yang positif menunjang prestasi. Segi afektif 

approach performance goals memiliki hubungan positif dengan minat, motivasi 

instrinsik, dan nilai-nilai tugas. Segi kognitif dapat mengarahkan pada 

penggunaan strategi yang lebih mendalam dan pengaturan kognitif diri. Terakhir 

dari segi perilaku approach performance goals ini menyebabkan kinerja lebih 

baik karena siswa dengan orientasi tujuan ini ingin memiliki nilai akademis yang 

lebih tinggi dari siswa lain. 

Variansyah dan Listiara (2017), penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 

“A” Semarang. dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

orientasi tujuan performa dengan kecemasan akademik pada siswa kelas X. 

Semakin tinggi orientasi tujuan performa yang dimiliki siswa maka semakin 

tinggi kecemasan akademiknya, sebaliknya semakin rendah orientasi tujuan 

performa siswa maka semakin rendah pula kecemasan akademik yang 

dimilikinya.  
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Locke dan Latham (dalam Woolfolk, 2009: 198-200) mengemukakan 

empat alasan mengapa goal dapat memperbaiki performance atau usaha yang 

dilakukan yaitu goals mengarahkan perhatian individu terhadap tugas yang 

dihadapi, goals menggerakkan usaha, goals mengurangi rasa putus asa sebelum 

mencapai tujuan, dan goals meningkatkan perkembangan strategi baru. Goal 

orientation dikembangkan secara khusus untuk menjelaskan cara belajar anak dan 

performance dalam menjalankan tugas-tugas akademiknya.  

Susetyo dan Kumara (2012) menunjukkan bahwa siswa yang belajar 

dengan berorientasi untuk menguasai materi dan meningkatkan kompetensi 

ternyata lebih mampu mengelola dirinya dalam belajar secara aktif dibandingkan 

dengan siswa yang aktivitas belajar diarahkan untuk menunjukkan kompetensi 

yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. 

Untuk menunjang prestasi atau kemampuan siswa tidak hanya dibutuhkan 

self-efficacy dan orientasi tujuan saja akan tetapi moral siswa juga sangat 

mempengaruhi untuk tercapainya tingkah laku yang baik. Moral disini sama 

diartikan dengan etika (tingkah laku, perbuatan). Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Santoso & Yanti (2015), mengatakan bahwa pentingnya 

kompetensi moral untuk masa depan harus mulai ditanamkan pada usia muda 

sebelum mereka terjun di dunia kerja. Sifat moral bisa mereka dapatkan ketika 

melihat kegiatan yang dilakukan oleh semua orang yang ia temui. 

Garrod, dkk (2003), dalam penelitiannya sebutkan bahwa orientasi moral 

pada anak-anak mencerminkan kepedulian dan perhatian daripada keadilan, serta 

perpindahan dan keprihatinan mereka tentang peran kekuatan fisik dalam resolusi 
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konflik. Ryhanen (2005), Penelitian ini mengungkapkan tiga jenis orientasi moral 

dan tiga jenis pemberdayaan: (1) orientasi keadilan dan tantangan-pemberdayaan; 

(2) peduli orientasi dan pemberdayaan komunitas; (3) suara pemberdayaan diri 

terhubung dengan kontemplasi etika dan agama.  

Bayu Budinugroho (2006), tentang penalaran moral dengan kecurangan 

akademik sebesar 0,441 dengan signifikansi di bawah 0,01 yaitu 0,003. Bentuk 

hubungan kedua variabel adalah positif yaitu semakin tinggi tahap penalaran 

moral mahasiswa, semakin tinggi pula ia melakukan kecurangan akademik. 

Foà, Brugman & Mancini (2012), penelitian ini membahas tentang norma-

norma informal dan nilai-nilai hubungan di sekolah. Penelitian ini diuji dengan 

variabel mediasi antara orientasi normatif remaja, perilaku agresif dan transgresif. 

Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner tentang: (1) suasana moral yang 

sekolah, (2) orientasi normatif dan (3) frekuensi agresif dan trans-perilaku 

progresif di sekolah. Orientasi normatif dan suasana moral sekolah adalah 

prediktor yang baik dari kedua perilaku agresif dan transgresif. Orientasi normatif 

terbukti sebagai variabel bersifat menerangkan langsung dengan perilaku 

transgresif sebagai variabel dependen, tetapi variabel tidak langsung dengan 

perilaku agresif tergantung. Dalam hal ini hubungan mediasi oleh suasana moral 

sekolah, membenarkan hasil sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran mengenai moral di sekolah sangat mempengaruhi tingkat perilaku 

siswa. 

Rusmaini (2017), berpendapat bahwa manusia dihadapkan pada berbagai 

pilihan yang bersifat multi-dimensional yang memerlukan kematangan 
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moral/karakter dan intekltual untuk hidup kreatif dan kompetitif yang didasarkan 

atas jalinan sosial yang harmonis. Hal ini berarti manusia memerlukan 

kematangan spiritual sebagai perwujudan ikatan transendental antara dirinya 

dengan Sang-Khaliq. 

Koul (2012) telah membuktikan peranan orientasi nilai materialisme dan 

religiusitas terhadap kecurangan akademik. Materialisme yang menekankan 

pentingnya status sosial dan finansial berkorelasi positif terhadap kecurangan 

akademik. Sementara religiusitas yang tidak mementingkan status sosial dan 

finansial terbukti berkorelasi negatif dengan kecurangan akademik.  

Rettinger & Jordan mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Michaels & Miethe pada tahun 1989 serta Smith, Ryan & Digging pada tahun 

1989 mengungkap bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara 

religiusitas siswa dengan kecurangan akademik.  

Sutton & Huba pada tahun 1995 justru membuktikan bahwa religiusitas 

siswa mempengaruhi sikap siswa terhadap kecurangan akademik. Sutton & Huba 

menemukan bahwa semakin religius siswa maka semakin rendah kemungkinan 

siswa tersebut kecenderungannya untuk melakukan kecurangan akademik (David: 

2005:110) 

Moral mengacu pada sebuah konsep tentang yang dikatakan baik atau 

buruk yang disepakati dan menjadi komitmen, yang sifatnya individual dan juga 

dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada tatanan moral yang sifatnya 

individual, ada pula tatanan moral yang sifatnya sosial dalam konteks hidup 
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bermasyarakat, yang oleh Olen dalam Camp dan Barry (2008) disebut individual 

morality dan social morality. 

Moral yang sifatnya individual merujuk pada komitmen tentang hal yang 

baik menurut ukuran pribadi, misalnya kejujuran, kemurahan hati, loyalitas, 

keterbukaan, kebaikan dan sejenisnya, yang merujuk pada nilai-nilai yang telah 

disepakati sebagai suatu kebaikan. Moral yang sifatnya sosial dalam konteks 

kehidupan masyarakat, baik itu dalam konteks budaya, bernegara, kepercayaan 

dan kehidupan beragama, ternyata belum tentu disepakati sebagai hal yang baik 

oleh komunitas lainnya (Surna, 2014:133). 

Hal ini juga mempengaruhi sistem pendidikan di Lembaga Pendidikan 

Islam. Ada beberapa kecenderungan global yang berkaitan dengan tantangan 

pendidikan di masa kini, yang perlu mendapat perhatian serius. Kalau dilihat 

secara fungsional paedagogis, masalah pendidikan utama yang dihadapi bangsa 

Indonesia dewasa ini ialah bagaimana menyiapkan generasi mudanya, agar 

memiliki kemampuan untuk dapat menjawab segala tantangan yang mereka 

hadapi dikemudian hari. 

Suparman (2011), penelitian tentang kualitas sikap jujur seseorang sangat 

dipengaruhi oleh potensi dan lingkungannya. Setiap manusia berpotensi untuk 

menjadi manusia yang berkepribadian jujur atau tidak jujur. Sikap jujur 

merupakan sebagian dari akhlak mulia. Sikap jujur ini menjadi salah satu aspek 

yang ingin diraih bangsa Indonesia melalui lembaga pendidikan. 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal merupakan tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Tujuannya untuk membentuk sumber 
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daya manusia yang berkualitas, bermartabat, serta mampu mengembangkan 

kemampuan individu. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Dalam konsep bimbingan dan konseling murid dipandang sebagai satu 

kesatuan. Pengaruh terhadap satu aspek pada seorang siswa akan mempengaruhi 

keseluruhan pribadinya. Dalam diri setiap siswa terdapat energi yang 

mendorongnya tumbuh dan berkembang secara positif ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki siswa tersebut.  

Setiap murid mempunyai kebebasan untuk memilih. Kebebasan itu akan 

dimiliki oleh tanggung jawab, yaitu penerimaan resiko atas akibat yang muncul 

dari pilihannya. Tanggung jawab seseorang tidak hanya bertumpu dan berpusat 

pada diri sendirinya, tetapi juga kepada orang lain secara seimbang.    

Adapun implikasi untuk BK dalam meningkatkan self-efficacy, orientasi 

tujuan dan oreintasi moral religius siswa serta menurunkan perilaku menyontek 

siswa disekolah berkaitan dengan salah satu bidang yaitu pribadi dan belajar. 

Serta masuk dalam salah satu jenis layanan yaitu layanan informasi dan layanan 

pembelajaran, layanan informasi berguna untuk memberikan wawasan, 
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pengetahuan serta pemahaman tentang berbagai hal yang berguna dalam 

mengenal diri dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, pemahaman 

yang diperoleh melalui informasi ini digunakan sebagai bahan acuan dalam 

meningkatkan self efficacy, orientasi tujuan dan moral oreintasi religius dalam 

menjalankan kehidupan. Layanan pembelajaran berguna untuk mengembangkan 

sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga mengurangi perilaku menyontek. 

Tempat penulis akan mengadakan penelitian adalah SMK se Kecamatan 

Kedungtuban Blora. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari wawancara dengan 

konselor, pelaksanaan konseling masih bersifat umum baik itu konseling 

kelompok maupun konseling individu, belum dikhususkan untuk menangani 

masalah perilaku kecurangan akademik (academic dishonesty). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan self efficacy, orientasi tujuan 

dan orientasi moral religius sebagai salah satu faktor untuk mengetahui sebab dari 

kecurangan akademik di SMK se Kecamatan Kedungtuban Blora. Karena banyak 

dari siswa di SMK se Kecamatan Kedungtuban Blora bersal dari pelosok desa dan 

masih banyak yang melakukan kecurangan dalam kegiatan pembelajaan. Beranjak 

dari penelitian sebelumnya peneliti ingin mengetahui apa yang menyebabkan 

kecurangan akademik itu terjadi di SMK se Kecamatan Kedungtuban Blora dan 

apakah self-efficacy, orientasi tujuan dan orientasi moral religius berpengaruh 

terhadap kecurangan akademik.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Pengaruh Self-efficacy, Orientasi Tujuan dan 
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Orientasi Moral Religius Terhadap Kecurangan Akademik di SMK 

(Implementasinya Untuk Bimbingan dan Konseling)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1.2.1 Terdapat perilaku kecurangan akademik seperti melakukan plagiat ketika 

ujian ataupun ketika mendapatkan tugas,  menyalin jawaban teman saat 

mengerjakan tugas maupun ulangan  

1.2.2 Self-efficacy yang rendah menimbulkan rasa kurang percaya diri ketika 

mengerjakan PR dan tugas belajar, kurang menguasai materi pelajaran, 

kurang yakin dapat menyelesaikan soal yang sulit  

1.2.3 Pelaksanaan bimbingan konseling masih bersifat umum seperti kasus 

terlambat, bolos sekolah, bimbingan kelompok, belum di khususkan untuk 

mengurangi kecurangan akademik (academy dishonesty)  

1.2.4 Rendahnya moral religi peserta didik saat bertemu dengan guru dan 

sesama teman. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi 

cakupan masalah adalah mengetahui tentang self-efficacy, orientasi tujuan dan 

orientasi moral religius yang menyebabkan munculnya perilaku menyontek  

disuatu lembaga pendidikan, dikarenakan banyaknya perlakukan yang kurang 
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sesuai dengan sistem pembelajaran serta rendahnya tingkat kejujuran siswa dalam 

mengerjakan tugas maupun ketika melaksanakan ujian. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sejauh mana tingkat perilaku kecurangan akademik 

pada siswa MA Kartayuda Wado  

1.4.1 Apakah self efficacy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan akdemik serta Implimentasinya untuk Bimbingan dan 

Konseling?  

1.4.2 Apakah orientasi tujuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan akademik serta Implimentasinya untuk Bimbingan dan 

Konseling?  

1.4.3 Apakah orientasi moral religius secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan akademik serta Implimentasinya untuk Bimbingan 

dan Konseling? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.5.1 Untuk mengetahui dan menganalisis apakah self efficacy secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akdemik serta 

Implimentasinya untuk Bimbingan dan Konseling. 
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1.5.2 Untuk mengetahui dan menganalisis apakah orientasi tujuan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik serta 

Implimentasinya untuk Bimbingan dan Konseling. 

1.5.3 Untuk mengetahui dan menganalisis apakah orientasi moral religius 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik serta 

Implimentasinya untuk Bimbingan dan Konseling. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoristis dan praktis 

pada Bimbingan dan Konseling 

1.6.1 Segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan 

dengan self efficacy, orientasi tujuan dan orientasi moral religius terhadap 

kecurangan akademik, khususnya ilmu tentang BK (Bimbingan 

Konseling) dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk 

pertimbangan bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.  

1.6.2 Segi praktis 

1) Bagi konselor, terkait pelaksanaan konseling di SMK se Kecamatan 

Kedungtuban Blora dengan adanya penelitian ini, konselor dapat 

menentukan langkah yang perlu diterapkan dalam menghadapi perilaku 

kecurangan akademik (academy dishonesty). 

2) Bagi sekolah,  merupakan hasil pemikiran yang dapat dipakai sebagai 

pedoman untuk melaksanakan usaha pengajaran menuju tercapainya 
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tujuan yang dicita-citakan dan meminimalisasi perilaku kecurangan 

akademik yang dilakukan oleh siswa.  

3) Bagi peneliti, merupakan bahan informasi guna meningkatkan dan 

menambah pengetahuan serta keahlian terhadap pengaruh self-efficacy, 

orientasi tujuan dan orientasi moral religius terhadap kecurangan 

akademik serta Implimentasinya untuk Bimbingan dan Konseling. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Terkait dengan self efficacy, orientasi tujuan, dan moral orientasi 

religius terhadap kecurangan akademik. Berikut terdapat beberapa penelitian 

yang menurut kajian peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

1. M Taufiq Hidayat, Yuli Azmi Rozali (2015), Penelitian bersifat 

kuantitatif non eksperimental. Hasil tersebut menunjukkan mahasiswa 

laki-laki memiliki perilaku mencontek yang tinggi dibandingkan 

perempuan. Dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi self-efficacy yang 

dimiliki mahasiswa saat ujian maka semakin rendah perilaku mencontek. 

Sebaliknya, semakin rendah self-efficacy yang dimiliki oleh mahasiswa 

saat ujian maka semakin tinggi perilaku mencontek. Keterkaitan dengan 

peneliti sama-sama meneliti tentang self-efficacy terhadap kecurangan 

akademik, bedanya yaitu pada gander sedangkan peneliti meneliti tentang 

academic self-efficacy. 

2. Hendra (2012), dalam penelitiannya yang dilakukan di kelas X SMA 

Negeri 1 Wonosari menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan atara efikasi diri dengan perilaku menyontek siswa, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rx1y = 0,633 dengan signifikansi p = 0,000 

(p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi self-efficacy yang 
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dimiliki mahasiswa saat ujian maka semakin rendah perilaku mencontek. 

Sebaliknya, semakin rendah self-efficacy yang dimiliki oleh mahasiswa 

saat ujian maka semakin tinggi perilaku mencontek. 

3. Hajloo (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ketidak yakinan 

yang rendah akan kemampuan diri sendiri yang menghasilkan 

kecenderungan umum untuk terlibat dalam perilaku, seperti penundaan 

dan penghindaran tugas, yang melindungi presentasi diri dengan 

memberikan alasan, kinerja buruk dan hasil negatif, membantu siswa 

memperkuat self-efficacy dapat menurunkan kecenderungan menunda-

nunda. 

4. Widyaningsih dan Budiningsih (2016), penelitian yang dilakukan di SMA 

Negeri 1 Godong, menunjukkan bahwa ada perbedaan academic self-

efficacy yang signifikan antara siswa dengan mastery goal dan siswa 

dengan performance goal di SMA Negeri 1 Godong, dimana tingkat 

academic self-efficacy siswa yang memiliki mastery goal lebih tinggi 

daripada siswa yang memiliki performance goal dengan koefisien 

perbedaan sebesar 3,592 dan nilai signifikansi p = 0,000 (p < 0.01). jadi 

dapat disimpulkan bahwa self-efficacy yang disertai mastery goal yang 

tinggi akan mampu mengrjakan tugasnya tanpa ragu, akan tetapi jika self-

efficacy rendah disertai performance goal rendah maka kecenderungan 

menyontek akan semakin tinggi. 

5. Arofatin Nashohah, Aryani Tri Wrastari (2012), Pada penelitian ini 

mengemukakan bahwa, struktur kelas menunjukkan pesan yang dirasakan 
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melalui lingkungan belajar mengenai tujuan penting yang hendak dicapai. 

Struktur tujuan kelas secara umum dibedakan menjadi dua yakni struktur 

kelas yang menekankan pada penguasaan materi dan struktur tujuan kelas 

yang menekankan pada performa. 

6. Anderman & Murdock (2007), pada salah satu penelitian yang dikutipnya 

menyebutkan bahwa laki-laki memiliki skor cheating lebih tinggi dari 

pada perempuan. Pada penelitian ini, subjek penelitian sebagian besar 

didominasi oleh perempuan. Karena itu, ketidakseimbangan jumlah 

sampel laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab hasil 

penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh locus of control dan goal 

orientation terhadap cheating. 

7. Desi Purnamasari (2013), melakukan penelitian 250 orang responden dari 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2010, menunjukkan 

hasil bahwa  perkembangan moral dan religi berpengaruh tidak 

signifikan. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa religiusitas dari 

aspek akhlak memiliki pengaruh sedang cenderung tinggi.  

8. Vonny Herlyana, dkk. (2017), Hasil penelitian untuk variabel Religiusitas 

diketahui nilai t hitung adalah sebesar 11,412 dan nilai t tabel (α = 0,05) 

adalah sebesar 2,01. Jadi t hitung > t tabel. Dengan nilai signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H1 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa. 
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9. Fitri Nurmatina (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara religiusitas dengan perilaku mencontek saat 

Ujian Nasional tingkat SMA sederajat tahun 2015. Hal tersebut 

dikarenakan hasil perhitungan koefisien hitung Point Biserial lebih rendah 

dari koefisien r tabel (koefisien hitung rPbis = -0,062 dan koefisien r tabel 

=0,098 df= 395. α= 0,05), sehingga hipotesis statistik null, yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara religiusitas dan 

perilaku mencontek, dapat diterima. 

10. Sukaini (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien 

korelasi product moment adalah sebesar rxy: - 0,311 dari r tabel sebesar 

0,025 dengan signifikan sebesar 0,012 dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya korelasi yang signifikan antara religiusitas dengan 

kejujuran akademik yang dilihat dari perilaku mencontek siswa ketika 

ujian, yang artinya bahwa semakin tinggi religiusitas siswa maka semakin 

rendah perilaku mencontek siswa ketika ujian. 

Dari berbagai peneliti maka dapat disimpulkan bahwa self-efficacy, 

orientasi tujuan, dan orientasi moral religius mempengaruhi terjadinya 

kecurangan akademik maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang self-

efficacy, orientasi tujuan, dan orientasi moral religius terhadap kecurangan 

akademik. 
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2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Kecurangan Akademik 

2.2.1.1 Pengertian Kecurangan Akademik  

Academic dishonesty atau kecurangan akademik adalah perilaku 

tidak etis yang dilakukan dengan sengaja oleh mahasiswa meliputi 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam menyelesaikan tugas atau ujian 

dengan cara yang tidak jujur, pengurangan keakuratan yang diharapkan 

dari performansi siswa dengan penekana pada tindak mencontek, 

plagiarism, mencuri serta memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan 

akademik. 

Perilaku menyontek sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan 

dengan sengaja dengan cara-cara yang tidak jujur atau perbuatan curang 

dengan menghalalkan segala cara yang dilakukan siswa khususnya dalam 

pelaksanaan ujian ataupun penyelesaian tugas akademis untuk mencapai 

tujuan tertentu disebut sebagai kecurangan akademik. 

(Barbara; 2006) menyatakan bahwa kecurangan akademik adalah 

perilaku-perilaku curang dalam pendidikan yang dapat merugikan 

individu, baik perilaku curang tersebut maupun individu lain yang 

dikenakan perilaku curang tersebut. Kecurangan akademik adalah bentuk 

ketidak jujuran akademik yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar.  

(McCabe, Trevino dkk; 2001) menjelaskan bahwa kecurangan 

akademik merupakan suatu tindakan seorang siswa, memanipulasi atau 

melakukan pelangaran peraturan yang ditentukan dalam melaksanakan 
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ujian atau tugas, yang diberikan secara segaja ataupu tidak sengaja. 

Tindakan tersebut bertujuan menguntungkan dirinya agar mendapatkan 

keberhasilan dalam melakukan tugas dan ujian yang diberikan pengajar 

terhadap siswa. Dalam perilaku seperti plagiarism, ataupun pelanggaran 

hak-hak orang lain kaitannya dalam dunia pendidikan. 

Sementara perilaku curang menurut (Anthanasou & Olasehinde; 

2002) adalah berbuat curang dengan memperoleh, memberikan, atau 

menerima informasi dari orang lain; berbuat curang dengan melanggar 

norma-norma agama dan menggunakan material-material atau informasi 

yang dilarang dan berbuat curang dengan cara mencari kelonggaran dalam 

proses evaluasi. Taylor (dalam Money, 2008) memandang kecurangan 

akademis sebagai perilaku yang tidak etis yang dilakukan secara sengaja. 

Berdasarkan pengertian di atas, dalam penelitian ini perilaku 

menyontek diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan 

dengan sengaja dengan cara-cara yang tidak jujur atau perbuatan curang 

dengan menghalalkan segala cara yang dilakukan siswa khususnya dalam 

pelaksanaan ujian ataupun penyelesaian tugas akademis untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 

2.2.1.2 Bentuk-bentuk Kecurangan Akademik 

Praktik cheating banyak macamnya, dimulai dari bentuk yang 

sederhana sampai kepada bentuk yang canggih. Teknik cheating 

tampaknya mengikuti pula perkembangan teknologi, artinya semakin 
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canggih teknologi yang dilibatkan dalam pendidikan maka semakin 

canggih pula bentuk cheating yang bakal menyertainya. Bervariasi dan 

beragamnya bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cheating 

maka sekilas dapat diduga bahwa hampir semua pelajar pernah melakukan 

cheating meskipun mungkin wujudnya sangat sederhana dan dapat 

ditolerir.  

Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa apapun bentuknya, 

dengan cara sederhana ataupun dengan cara yang canggih, dari sesuatu 

yang sangat tercela sampai kepada yang mungkin dapat ditolerir, cheating 

tetap dianggap oleh masyarakat umum sebagai perbuatan ketidakjujuran, 

perbuatan curang yang bertentangan dengan norma agama serta tercela 

untuk dilakukan oleh seseorang yang terpelajar.  

Dari beberapa bentuk perilaku curang dalam pendidikan yang telah 

dijabarkan sebelumnya, dengan mengacu pada bentuk-bentuk yang 

dikemukakan (Anthanasou & Olasehinde; 2002) yaitu berbuat curang 

dengan memperoleh, memberikan, atau menerima informasi dari orang 

lain, berbuat curang dengan melanggar norma-norma agama dan 

menggunakan material-material atau informasi yang dilarang dan berbuat 

curang dengan cara mencari kelonggaran dalam proses evaluasi. 

(Anthanasou & Olasehinde; 2002) mengelompokkan beberapa 

kategori perilaku curang dalam pendidikan dengan mengacu pada 

penelitian Newstead, dkk (1996). Pengelompokan tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Berbuat curang dengan memperoleh, memberikan, atau menerima 

informasi dari orang lain: 

2. Berbuat curang dengan melanggar norma-norma keagamaan dan 

menggunakan material-material yang dilarang: 

3. Berbuat curang dengan cara mencari kelonggaran dalam proses 

evaluasi: 

Dari berbagai bentuk kecurangan akademik yang telah dijabarkan 

di atas, salah satu pernyataan dalam aspek bentuk perilaku menyontek 

pada penelitian ini  adalah bahwa pada saat ujian telah berlangsung 

beberapa menit, siswa sering meminta jawaban/ menyalin jawaban dari 

teman lain, hal ini dikarenakan banyak faktor yang membuat siswa 

melakukan hal tersebut salah satunya adalah karena siswa malas 

menggulang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di sekolah dan 

lebih percaya dengan kemampuan yang dimiliki teman satu kelas dari pada 

kemampuannya sendiri. 

 

2.2.1.3 Faktor-faktor Kecurangan Akademik  

Faktor penyebab perilaku menyontek biasanya terjadi karena 

adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, terkadang membuat 

siswa melakukan berbagai cara untuk mendaptkan hasil yang maksimal 

yaitu dengan menyontek dan faktor keinginan untuk menghindari 

kegagalan yaitu ketakutan mendapatkan kagagalan di sekolah merupakan 

hal yang sering dialami siswa kegagalan yang muncul tersebut dalam 
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bentuk yang bermacam-macam hal ini memicu terjadinya perilaku 

menyontek.  

Secara garis besar faktor yang memengaruhi perilaku curang dalam 

pendidikan ada 2 hal (Mc Cabe, 2001):  

1. Faktor-faktor kontekstual. Yaitu peraturan yang ada di sekolah atau 

lembaga pendidikan, penerimaan individu terhadap kebijakan atau 

peraturan, sanksi dan hukuman terhadap perilaku curang, serta adanya 

konformitas perilaku dengan teman sebaya yang sekelompok (peer 

group).  

2. Faktor-faktor individual. Meliputi usia, jenis kelamin, indeks prestasi 

dan religiusitas (nilai-nilai religius yang dianut). 

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku kecurangan akademik, maka dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor kontekstual dan faktor 

individual. Faktor kontektual yang mempengaruhi perilaku kecurangan 

akademik antara lain peraturan yang ada di lembaga pendidikan, peraturan 

sekolah, hukuman dan sanksi, konformitas dengan teman sebaya. Adapun 

yang termasuk faktor individual antara lain usia, jenis kelamin, indeks 

prestasi dan religiusitas. 

 

2.2.1.4 Dimensi-dimensi Kecurangan Akademik 

Adapun dimensi-dimensi dalam kecurangan akademik (academy 

dishonesty) yaitu berbagai hal yang nantinya membuat perilaku menyontek 
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itu nilainya menjadi meningkat, adanya tekanan waktu, takut gagal, 

banyak orang yang melakukan, malas, untuk membantu orang lain, dan 

lain-lain. 

Cizek dalam Anderman (2007) menyatakan bahwa perilaku 

menyontek (cheating) terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:  

1. Giving (memberi), taking (mengambil), or receiving (menerima) 

information 

2. Menggunakan materi (bahan) yang terlarang  

3. Memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur, atau proses untuk 

memperoleh keuntungan 

Dari ketiga dimensi di atas nantinya akan dijadikan sebagai skala 

atau tolak ukur dalam mengetahui perilaku kecurangan akademik dan 

seberapa besar tingkat kecurangan yang dilakukan  di SMK se Kecamatan 

Kedungtuban Blora. 

Implikasi BK kaitannya dengan kecurangan akademik yaitu 

termasuk salah satu bidang pribadi dan belajar, untuk membentuk 

perkembangan kepribadian siswa secara optimal dengan mengembangkan 

seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki siswa. Dapat juga diterapkan 

melalui layanan informasi dan pembelajaran, layanan informasi berguna 

untuk mengembangkan kemampuan untuk memilih, memadukan 

pengetahuan tentang dirinya dengan informasi mengenai menyontek serta 

tentang kesempatan yang ada secara bertanggung jawab. Layanan 
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pembelajaran berguna untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar 

yang baik sehingga mengurangi perilaku menyontek. 

 

2.2.2 Self-Efficacy 

2.2.2.1 Pengertian Self-Efficacy 

Bagaimana seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu 

tergantung pada respirokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif. 

Khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dia 

mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan, dalam 

Bandura disebut sebagai self-efficacy. 

Self-efficacy menurut bandura adalah kepercayaan individu pada 

kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas tertentu (Bandura, 1997). 

Individu dengan self-efficacy yang rendah mungkin menghindari hal-hal 

yang melibatkan banyak tugas, khususnya untuk tugas-tugas yang 

menantang, sedangkan individu dengan self-efficacy yang tinggi mempunyai 

keinginan yang besar dalam memotivasi dirinya untuk mengerjakan tugas-

tugas yang dianggap menantang. Bandura juga mengemukakan, bahwa self-

efficacy mempengaruhi pemilihan tugas, usaha, ketekunan, ketahanan, dan 

prestasi. 

Bandura (dalam Suprayogi, 2007) mengemukakan bahwa orang 

yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya akan 

memandang tugas yang sulit sebagai suatu tantangan yang harus dikuasai, 

bukan sebagai ancaman yang harus dihindari. Ia akan mengatur sendiri 
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orientasi yang penuh tantangan dengan mempertahankan komitmen yang 

kuat untuk dirinya. Seseorang juga akan mempertinggi dan meningkatkan 

usahanya dalam menghadapi kegagalan. Secara cepat pula akan 

memulihkan kembali self-efficacy-nya setelah mengalami kegagalan. 

Sebaliknya orang yang tidak yakin dengan kemampuannya akan 

menghindari tugas-tugas yang sulit yang dianggapnya merupakan ancaman 

bagi dirinya. Orang tersebut memiliki aspirasi yang rendah dan komitmen 

yang lemah terhadap orientasi yang ingin diraih. Manakala menghadapi 

tugas-tugas yang sulit, ia lebih memikirkan kekurangan yang dimilikinya, 

halangan yang akan ditemui, dan hal-hal lain yang tidak memuaskan dari 

pada berkonsentrasi agar kinerja berhasil dengan baik. Orang tersebut juga 

akan mengurangi usahanya dan cepat menyerah ketika menghadapi 

kesulitan. Selain itu ia juga lambat dalam memulihkan kembali rasa self-

efficacy yang mengikuti kegagalan karena memandang kinerja yang kurang 

sebagai kurangnya bakat.  

Self-efficacy yang positif adalah keyakinan untuk mampu melakukan 

perilaku yang dimaksud. Tanpa self-efficacy seseorang akan enggan untuk 

melakukan suatu perilaku. Menurut Bandura, self-efficacy menentukan 

apakah seseorang akan menunjukkan perilaku tertentu, sekuat apa seseorang 

dapat bertahan saat menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan bagaimana 

kesuksesan atau kegagalan dalam satu tugas tertentu mempengaruhi 

perilaku orang itu dimasa depan (Friedman & Schustack, 2006).  
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Meskipun kegunaan self-efficacy yang beraneka ragam, teori 

kognitif sosial mengidentifikasi beberapa kondisi di mana mereka mungkin 

bervariasi bahkan di seluruh domain yang berbeda fungsi (Bandura, 1997). 

Ketika berbagai bidang kegiatan diatur oleh sub-keterampilan yang sama 

ada beberapa hubungan domain dalam keberhasilan yang dirasakan. Hasil 

kerja sebagian dipandu oleh keterampilan self-regulation tingkat tinggi. Ini 

termasuk keterampilan generik untuk mendiagnosis tuntutan tugas, 

membangun dan mengevaluasi program tindakan alternative, menetapkan 

tujuan proksimal untuk memandu upaya seseorang, dan menciptakan diri 

secara intensif untuk mempertahankan keterlibatan dalam aktivitas berat dan 

untuk mengelola stres dan melemahkan pikiran yang mengganggu.  

Menurut Bandura (1997) self regulation adalah bagaimana manusia 

mampu mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi tingkah lakunya dengan 

cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, serta 

mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Self regulation 

merupakan kemampuan untuk mengontrol perilaku sendiri dan salah satu 

dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Untuk mencapai suatu 

tujuan yang optimal, seseorang harus mampu untuk mengontrol perilakunya 

sendiri, mengarahkan perilaku tersebut agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa self-efficacy dan self-regulation 

sangat mempengaruhi dalam proses belajar siswa untuk mencapai suatu 
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tujuan yang hendak dituju. Siswa yang dapat mengatur tujuan dari proses 

belajarnya tentu akan dapat mencapai hasil belajar yang baik. 

 

2.2.2.2 Faktor-faktor Self-Efficacy 

Untuk meningkatkan self efficacy, perlu upaya untuk 

memberdayakan dari salah satu atau beberapa kombinasi dari empat faktor 

self efficacy yaitu melalui pengalaman keberhasilan masa lalu, pengalaman 

keberhasilan yang dicapai orang lain, persuasi sosial, dan memodifikasi 

keadaan emosi. Apabila faktor-faktor tersebut diberdayakan dengan tepat 

dan berkesinambungan maka hasil yang diharapkan akan tercapai, 

sehingga usaha siswa dapat meningkat. 

Menurut Bandura (1997), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

self-efficacy yaitu:  

1. Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experiences)  

Keberhasilan yang sering didapatkan akan meningkatkan self-

efficacy yang dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan 

menurunkan self-efficacy. Apabila keberhasilan yang didapat 

seseorang lebih banyak karena faktor-faktor di luar dirinya, biasanya 

tidak akan membawa pengaruh terhadap peningkatan self-efficacy. 

Akan tetapi jika keberhasilan tersebut didapatkan dengan melalui 

hambatan yang besar dan merupakan hasil perjuangan sendiri, maka 

hal itu akan membawa pengaruh pada peningkatan self-efficacy. 
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2. Pengalaman Orang lain (Vicarious Experiences)  

 Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan 

dengan individu dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan 

meningkatkan self-efficacy seseorang dalam mengerjakan tugas yang 

sama. Self-efficacy tersebut didapat melalui social models yang 

biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang pengetahuan tentang 

kemampuan dirinya sehingga mendorong seseorang untuk melakukan 

modeling. Namun self-efficacy yang didapat tidak akan terlalu 

berpengaruh bila model yang diamati tidak memiliki kemiripan atau 

berbeda dengan model.  

3. Persuasi Sosial (Social Persuation)  

Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal 

oleh seseorang biasanya digunakan untuk meyakinkan seseorang 

bahwa ia cukup mampu melakukan suatu tugas. Persuasi verbal secara 

luas digunakan untuk mencoba membujuk orang mempercayai bahwa 

mereka memiliki kemampuan yang akan memungkinkan mereka 

untuk mencapai apa yang mereka cari. Persuasi sosial saja mungkin 

terbatas pada kekuatannya untuk peningkatan self- efficacy, tetapi 

dapat memberikan konstribusi terhadap kinerja sukses jika penilaian 

ada dalam batas-batas yang realistis.  

4. Keadaan Emosi (Emotional/Psysiological States)  

Sebagian orang mengandalkan informasi dari keadaan fisiologis 

mereka dalam menilai kemampuan mereka (Bandura, 1986). Keadaan 



38 
 

 
 

emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi self-

efficacy dibidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stress, 

dapat mengurangi self-efficacy. Namun bisa terjadi, peningkatan 

emosi (yang tidak berlebihan) dapat meningkatkan self-efficacy. 

Perubahan tingkah laku akan terjadi kalau sumber ekspektasi self-

efficacy berubah. Pengubahan self-efficacy banyak dipakai untuk 

memperbaiki kesulitan dan adaptasi tingkah laku orang yang 

mengalami berbagai masalah behivorial. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor self-efficacy dapat memberikan 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang, bukan hanya dari diri sendiri 

tetapi dukungan dari orang lain seperti mengembangkan perilaku sosial 

kepada teman-temannya itu juga memberikan pelatihan agar dirinya berani 

tampil di depan umum. 

 

2.2.2.3 Proses Self-Efficacy 

Proses pembentukan self-efficacy disini bertujuan untuk 

memperbaiki tingkat kepercayaan diri seorang individu dalam menghadapi 

situasi dan kondisi dimanapun ia berada. Orang yang percaya bahwa dirinya 

dapat mengatasi situasi-situasi yang mengancam akan merasa tidak cemas 

dan merasa tidak terganggu dengan ancaman tersebut, sebaliknya individu 

yang tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi situasi yang 

mengancam akan menghadapi kecemasan yang tinggi.  
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Bandura (1997:116) menyatakan bahwa efikasi diri berakibat pada 

suatu tindakan manusia melalui proses kognitif, proses motivasional, proses 

afektif, dan proses selektif. 

1) Proses Kognitif  

Efikasi diri mempengaruhi pola pikir individu, kemudian bisa 

mengakibatkan meningkat atau menurunnya performa seseorang. Efek 

dan akibat dari kognitif ini dapat muncul dalam berbagai variasi. Bagi 

individu yang memiliki efikasi diri tinggi akan mengingatkan dirinya 

tentang masa depan dalam kehidupannya. Mayoritas tindakan individu 

yang mengacu pada tujuan diregulasi melalui pemikiran yang tertuju 

pada perwujudan tujuan. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, semakin 

tinggi pula penetapan tujuan yang ingin diraih dan semakin kuat pula 

komitmennya terhadap tujuan tersebut.  

2) Proses Motivasional  

Efikasi diri memegang peranan penting dalam motivasi. Sebagian 

besar motivasi yang ada di dalam diri individu terbentuk secara 

kognitif. Seseorang mengarahkan perilakunya pada suatu tujuan 

tertentu karena telah memikirkan hal tersebut. Motivasi yang dimiliki 

peserta didik untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya juga dari 

pemikiran peserta didik bahwa dirinya harus berhasil dalam 

akademiknya. Proses motivasi tersebut yang mendorongnya untuk 

semakin mantap mencapai tujuannya, dan akan memberikan keyakinan 

diri akan kemampuannya mencapai tujuan tersebut. Motivasi yang 
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tumbuh dalam diri siswa tersebut meyakinkannya untuk mencapai 

keberhasilan dalam akademiknya.  

3) Proses Afektif  

Proses afektif efikasi diri pada siswa merujuk pada kondisi 

psikologis seorang siswa dalam menghadapi tantangan yang muncul 

dalam proses akademiknya, seperti pelajaran yang sulit, tugas yang 

banyak, maupun tes yang sifatnya mendadak. Apabila siswa tersebut 

mampu mengatasi tekanan untuk menghadapi hal-hal tersebut, maka 

keyakinan dirinya akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan 

akademik semakin tinggi. Akan tetapi, apabila siswa merasa tertekan 

dan cemas dalam menghadapi hal-hal tersebut, maka ia akan 

menganggap dirinya tidak mampu melewati tantangan-tantangan itu 

dalam mencapai keberhasilan akademiknya.  

4) Proses Selektif  

Keyakinan seseorang tentang efikasi diri yang dimilikinya dapat 

mempengaruhi tipe dari aktivitas dan lingkungan yang dipilihnya 

setelah melalui proses pertimbangan dan seleksi. Seseorang cenderung 

untuk lebih memilih aktivitas dan situasi di mana mereka yakin bahwa 

peluangnya untuk sukses dan berhasil pada aktivitas serta situasi 

tersebut besar. Seseorang dengan efikasi diri tinggi memiliki rentang 

dan cakupan lebih luas daripada mereka yang memiliki efikasi diri 

rendah dalam berbagai bidang. Seorang siswa yang memiliki efikasi 

diri akan menghadapi tugas akademiknya dengan penuh keyakinan 
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akan keberhasilan. Tingkat kesulitan tugas akademik yang dihadapinya 

pun cenderung lebih sulit daripada siswa yang memiliki efikasi diri 

yang rendah. Hal tersebut terjadi karena siswa yang memiliki efikasi 

diri yang tinggi mengetahui bahwa ia bisa melaksanakan tugas yang 

mudah, sehingga ia yakin bahwa ia mampu menyelesaikan tugas yang 

lebih sulit. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses motivasional menjadikan 

siswa dapat menetapkan tujuan sendiri, menentukan besarnya usaha, dan 

menetapkan kegigihan menghadapi kesulitan dan kegagalan. Proses afektif 

menjadikan siswa tidak akan mengalami gangguan pola berfikir dan berani 

menghadapi tekanan dan ancaman. Proses seleksi yang terjadi menjadikan 

siswa dapat memilih jenis aktivitas dan lingkungan yang dapat mendukung 

perilaku jujur dan menghindari perilaku plagiat. 

 

2.2.2.4 Fungsi Self-Efficacy 

Beberapa fungsi self-efficacy untuk meningkatkan kepercayaan diri 

dalam situasi apapun perlu diketahui oleh semua orang, jika fungsi 

diterapkan maka akan menjadikan seseorang tersebut berani dalam 

mengungkapkan pendapat dan tampil di depan umum. 

Menurut Bandura, secara rinci fungsi self-efficacy (efikasi diri) 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pemilihan perilaku 

Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting sebagai 

sumber pembentukan self-efficacy seseorang karena hal ini 

berdasarkan kepada kenyataan keberhasilan seseorang dapat 

menjalankan suatu tugas atau ketrampilan tertentu akan 

meningkatkan self-efficacy dan kegagalan yang berulang akan 

mengurangi self-efficacy. 

2. Besar Usaha dan Ketekunan 

Keyakinan yang kuat tentang efektifitas kemampuan seseorang 

akan sangat menentukan usahanya untuk mencoba mengatasi 

siatuasi yang sulit. Pertimbangan efikasi juga menentukan seberapa 

besar usaha yang akan dilakukan dan seberapa lama bertahan 

dalam menghadapi tantangan. Semakin kuat self-efficacy-nya maka 

semakin lama bertahan dalam usahanya. 

3. Cara Berfikir dan Reaksi Emosional 

Dalam pemecahan masalah yang sulit, individu yang 

mempunyai efikasi tinggi cenderung mengatribusikan kegagalan 

pada usaha-usaha yang kurang, sedangkan individu yang 

mempunyai efikasi rendah menganggap kegagalan berasal dari 

kurangnya kemampuan mereka. 

Secara umum self-efficacy dipahami sebagai domain-spesifik. 

Artinya, seseorang dapat memiliki lebih atau kurang kuat akan keyakinan 

yang dimilikinya dalam domain yang berbeda atau hanya berfungsi dalam 
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keadaan tertentu. Para peneliti juga berpendapat secara umum self-efficacy 

mengacu pada kepercayaan global akan kemampuan seseorang dalam 

mengatasi di berbagai situasi. Jadi secara umum self-efficacy bertujuan 

untuk menstabilkan kompetensi pribadi untuk menangani secara efektif 

dalam berbagai situasi (Schwarzer, 2002). 

Jadi, self-efficacy merupakan unsur kepribadian yang berkembang 

melalui pengamatan-pengamatan individu terhadap akibat-akibat 

tindakannya dalam situasi tertentu. Persepsi sesorang mengenai dirinyanya 

dibentuk selama hidupnya melalui reward dan punishment dari orang-

orang disekitarnya. Unsur penguat (reward dan punishment) lama-

kelamaan dihayati sehingga terbentuk pengertian dan keyakinan mengenai 

kemampuan diri. 

 

2.2.2.5 Dimensi-dimensi Self-Efficacy 

Self-efficacy memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan 

dan pembelajaran mandiri, karena dalam dimensi ini self-efficacy dilihat 

dari beberapa tingkatan yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat 

self-efficacy pada diri seseorang.  

Menurut Bandura (1986), teori self-efficacy memiliki beberapa 

dimensi yang mempunyai implikasi kinerja penting, yaitu: 

1. Level  

Level kinerja pada tugas-tugas sulit lebih dominan kemampuan 

dasar ketika banyak usaha yang telah diberikan dalam kondisi yang 



44 
 

 
 

kondusif dengan kinerja maksimum. Kegagalan dalam kondisi tertentu 

menandakan kemampuan yang terbatas. Individu yang mengalami 

kegagalan secara berkala tapi terus meningkatkan usaha dari waktu 

kewaktu lebih cendrung untuk meningkatkan keberhasilan. 

2. Generality  

Orang mungkin menilai diri sendiri berfungsi efektif hanya di 

wilayah tertentu atau di berbagai kegiatan dan situasi. Penilaian 

domain- linked mengungkapkan pola dan tingkat umum dari persepsi 

orang tentang keberhasilan mereka. Penulis menyimpulkan bahwa 

dimensi ini menjelaskan bahwa self-efficacy pada bidang yang umum, 

tidak terbatas pada satu bidang kemampuan tertentu saja. 

3. Strength  

Lemahnya persepsi diri tentang keberhasilan mudah dinegasikan 

oleh pengalaman, sedangkan orang-orang yang memiliki keyakinan 

yang kuat dalam kompetensi mereka sendiri, akan bertahan mengatasi 

upaya mereka meskipun kesulitan yang dihadapi meningkat. Semakin 

kuat self-efficacy dirasakan, semakin besar kemungkinan orang-orang 

untuk memilih tugas yang menantang. Semakin lama mereka 

konsisten pada tugas-tugas sulit, semakin besar kemungkinan mereka 

untuk berhasil dalam hal tersebut. Kekuatan self-efficacy belum tentu 

hubungan linier dengan pilihan perilaku (Bandura, 1986). 

Selanjutnya Bandura (1997) juga mengemukakan komponen-

komponen dari self efficacy, yaitu: 
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a. Efikasi ekspektasi, adalah keyakinan diri sendiri bahwa ia akan 

berhasil melakukan tindakan. 

b. Ekspektasi hasil, adalah perkiraan diri bahwa tingkah laku yang 

dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu.  

Meskipun kegunaan self-efficacy yang beraneka ragam, teori 

kognitif sosial mengidentifikasi beberapa kondisi di mana mereka mungkin 

bervariasi bahkan di seluruh domain yang berbeda fungsi (Bandura, 1997). 

Ketika berbagai bidang kegiatan diatur oleh sub-keterampilan yang sama 

ada beberapa hubungan domain dalam keberhasilan yang dirasakan. Hasil 

kerja sebagian dipandu oleh keterampilan self-regulation tingkat tinggi. Ini 

termasuk keterampilan generik untuk mendiagnosis tuntutan tugas, 

membangun dan mengevaluasi program tindakan alternative, menetapkan 

tujuan proksimal untuk memandu upaya seseorang, dan menciptakan diri 

secara intensif untuk mempertahankan keterlibatan dalam aktivitas berat dan 

untuk mengelola stres dan melemahkan pikiran yang mengganggu.  

Menurut Bandura (1997) self regulation adalah bagaimana manusia 

mampu mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi tingkah lakunya dengan 

cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, serta 

mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Self regulation 

merupakan kemampuan untuk mengontrol perilaku sendiri dan salah satu 

dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Untuk mencapai suatu 

tujuan yang optimal, seseorang harus mampu untuk mengontrol perilakunya 
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sendiri, mengarahkan perilaku tersebut agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa self-efficacy dan self-regulation 

sangat mempengaruhi dalam proses belajar siswa untuk mencapai suatu 

tujuan yang hendak dituju. Siswa yang dapat mengatur tujuan dari proses 

belajarnya tentu akan dapat mencapai hasil belajar yang baik. Ini nanti 

yang akan dijadikan sebagai indikator dalam penelitian. 

Implikasi BK kaitannya dengan self-efficacy yaitu termasuk salah 

satu bidang pribadi dalam bimbingan konseling, dan juga bisa diterapkan 

layanan informasi untuk memberikan wawasan, pengetahuan serta 

pemahaman tentang berbagai hal yang berguna dalam mengenal diri dan 

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, jadi diharapkan dengan 

adanya layanan bimbingan koseling siswa memiliki kesadaran 

(pemahaman) tentang diri dan lingkungan (pendidikan, pekerjaan, sosial-

budaya, dan agama) serta diharapkan siswa mampu mengembangkan 

dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.  

 

2.2.3 Orientasi Tujuan (Goal Orientation) 

2.2.3.1 Pengertian Orientasi Tujuan (Goal Orientasi) 

Tujuan menjadi panduan untuk menetapkan dan mengeksekusi 

rencana, serta melakukan evaluasi dan tinjauan atas capaian dan efektivitas 

rencana. Dalam tingkatan individu, tujuan akan mengarahkan perilaku 

individu ketika melakukan sesuatu, sehingga akan mempengaruhi 
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hasilnya. Tujuan menjadi bagian penting yang melekat pada individu dan 

organisasi. Salah satu elemen penting yang dianggap sebagai faktor 

pendorong kesuksesan individu yang berkaitan adalah orientasi tujuan. 

Goal orientation (orientasi tujuan) adalah pola kepercayaan 

tentang tujuan yang mengarah pada prestasi di sekolah. Goal orientation 

mengacu pada alasan mengapa seseorang mengejar tujuan dan standar 

yang digunakan untuk mengukur kemajuan kearah tujuan (dalam 

Woolfolk, 2009). 

Menurut Printich, goal orientation adalah tujuan atau alasan yang 

digunakan dalam perilaku berprestasi. Goal orientation tetap fokus pada 

tujuan untuk tugas-tugas prestasi (dalam Schunk et al., 2008). Goal 

orientation merefleksikan standar yang digunakan siswa dalam mengukur 

performa atau kesuksesan mereka, yang kemudian memeberikan arahan, 

dorongan, serta cara mencapai apa yang diinginkan. 

Goal atau tujuan adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang 

untuk dicapai, dan sesuatu itu berada di luar diri individu (Locke & 

Latham, 1990; dalam Pintrich & Schunk, 1996). Menurut Ames (dalam 

Pintrich & Schunk, 1996), goal orientation disebutkan sebagai gambaran 

integrasi pola belief yang memiliki peranan penting untuk membedakan 

pendekatan yang dipakai, cara menggunakan dan respon terhadap situasi 

prestasi.  

Sedangkan menurut Stipek (dalam Suprayogi, 2007), goal 

orientation merupakan bagian dari faktor kognitif dalam motivasi yang 
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menjadi penggerak bagi individu untuk mendekat dan menjauh dari objek. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa goal orientation merupakan 

faktor kognitif yang harus dimiliki oleh siswa. Goal orientation 

mempengaruhi pemilihan aktivitas dalam tugas-tugas akademik dan 

pemilihan pendekatan belajar. 

Penerapan tujuan-tujuan (goals) dapat memperkuat motivasi siswa 

dalam belajar (Thrash & Elliot, dalam Santrock, 2002). Teori mengenai 

goal orientation secara khusus digunakan untuk menjelaskan proses 

belajar dari kinerja siswa dalam tugas-tugas akademis dan dalam 

lingkungan sekolah. Konsep utama dari goal orientation ini memusatkan 

perhatian pada “tujuan” keterlibatan dalam perilaku berprestasi (Pintrich & 

Schunk, 1996). Woolfolk (2004) menjelaskan bahwa orientasi tujuan (goal 

orientation) berkenaan dengan alasan individu ingin mencapai tujuan-

tujuan (goals) dan standar yang diterapkan individu dalam mencapai 

tujuan-tujuannya (goals). 

Dapat disimpulkan bahwa goal orientation dalam penelitian ini 

adalah faktor kognitif yang dimiliki siswa yang menggambarkan integrasi 

pola belief yang dimiliki siswa, yang menjadi penggerak siswa sehingga 

siswa dapat termotivasi dengan tujuan yang mereka harapkan. 

 

2.2.3.2 Faktor-faktor Orientation Tujuan 

Ada beberapa faktor yang digunakan untuk menunjang 

kesuksessan siswa dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengukur 
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performa yang kemudian memberikan arahan, dorongan serta mencapai 

apa yang diinginkan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi goal orientation dapat 

dibagi dalam dua faktor, yaitu:  

1. Faktor Instrinsik  

a. Jenis Kelamin  

Masih banyak pertentangan pendapat mengenai jenis 

kelamin mana yang cendrung mengandopsi goal orientation, 

sehingga penelitian mengenai hal ini masih perlu terus 

dilakukan (Pintrich & Schunk, 1996). 

b. Self-Efficacy  

Bandura mengatakan bahwa siswa yang memiliki self-

efficacy tinggi cendrung menetapkan orientasi yang tinggi, tidak 

takut gagal, dan mampu bertahan ketika menemukan kesulitasn 

dalam menguasai tugas yang sedang dikerjakan. Sedangkan 

siswa yang memiliki self-efficacy rendah cenderung menetapkan 

orientasi yang rendah, dan cendrung menghindar dari tugas yang 

sulit serta cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan (Pintrich 

& Schunk, 1996). 

2. Faktor Ekstrinsik  

a. Kelompok etnik: penelitian ini masih sedikit dilakukan, namun 

ditemukan adanya perbedaan goal orientation dari etnik yang 

berbeda (Pintrich & Schunk, 1996). 
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b. Iklim kelas: Ames (1992; dalam Pintrich & Schunk, 1996), 

mengenalkan enam area iklim kelas yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya orientasi yang dimiliki siswa. Diantaranya: task, 

autonomy, recognition, grouping, evaluation, time. 

Dari faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik yang dijelaskan di atas 

terdapat kesinambungan antara keduanya yang berpengaruh dalam 

pembentukan orientasi siswa, hal ini dapat memberikan kemudahan dalam 

proses belajar serta tercapainya tujuan yang diingin siswa. 

 

2.2.3.3 Dimensi-dimensi Orientasi Tujuan 

Para siswa memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menempuh 

pembelajaran di sekolah, dan hal ini tergantung dari kebutuhan siswa akan 

tujuannya, sebagai suatu tujuan yang berhubungan dengan perilaku yang 

dibentuk dalam meraih prestasi di sekolah. 

Terdapat perbedaan istilah dalam menyebutkan kedua jenis 

orientasi tujuan yang dikemukakan oleh para ahli. Dweck & Elliot 

membedakan 2 orientasi tujuan dengan istilah orientasi belajar (learning 

orientation) dan orientasi performa (performance orientation). Sedangkan, 

Ames menyebut kedua jenis orientasi tujuan dengan istilah orientasi 

penguasaan (mastery orientation) dan orientasi perfoma (performance 

orientation) serta Nicholls menyebut kedua jenis orientasi tujuan dengan 

istilah orientasi tugas (task-involved orientation) dan orientasi ego (ego-

involved orientation) (Ames, 1988 & Pintrich & Schunk, 1996). 
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Berdasarkan beberapa istilah goals di atas, memiliki maksud yang 

sama dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengambil dimensi 

dari grand theory yang dikemukakan oleh Ames yang menyatakan bahwa 

goal orientation memiliki dua dimensi, yaitu mastery dan performance 

goals. 

1. Mastery Goal Orientation  

Mastery goal orientation didefinisikan sebagai “fokus pada 

pembelajaran”, menguasai tugas sesuai dengan aturan standar diri atau 

peningkatan diri, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan 

atau mengembangkan kompetensi, berusaha untuk mencapai sesuatu 

yang menantang, dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman dan 

wawasan (Pintrich & Shcunk, 1996). 

Di dalam literatur lebih dari 25 tahun yang lalu mastery goal 

diduga sebagai pendekatan yang tepat untuk mempertinggi 

pengetahuan, meningkatkan self-efficacy, usaha dan ketekunan dalam 

goal orientation, yang mendorong penggunaan strategi metakognitif 

dan kognitif yang lebih efektif. Penelitian Dweck dan Nicholls 

menggunakan istilah seperti learning goals dan task- involved goals 

untuk menjelaskan mastery goal orientation. Nicholls dan Miller 

menyebut pelajar task-involved adalah pelajar yang fokus pada 

penguasaan tugas, tidak untuk membandingkan performance dengan 

siswa lain (dalam Was, 2006). 
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Anak dengan mastery orientation akan fokus pada tugas 

ketimbang pada kemampuan mereka, punya sikap positif (menikmati 

tantangan), dan menciptakan strategi berorientasi solusi yang 

meningkatkan kinerja mereka. Siswa dengan mastery orientation 

sering kali menyuruh diri mereka sendiri untuk memperhatikan, 

berfikir cermat, dan mengingat strategi sukses dimasa lalu (Anderman, 

Maehr & Midgley, 1996; dalam Santrock, 2008). Siswa dengan 

mastery orientation percaya bahwa kemampuan mereka bisa diubah 

dan ditingkatkan (Santrock, 2008). 

Mastery goal adalah untuk mengembangkan diri, untuk belajar, 

tidak peduli betapa janggalnya jika dilihat orang lain. Pelajar yang 

menetapkan mastery goal cenderung mencari tantangan dan tetap 

bertahan saat menghadapi kesulitan. Mereka fokus pada tugas yang 

ada di tangannya dan tidak mengkhawatirkan tentang bagaimana 

kinerjanya dibandingkan dengan pelajar yang lain. Selain itu, mereka 

lebih mungkin mencari bantuan yang tepat guna, menggunakan 

strategi pemrosesan kognitif yang lebih mendalam, menerapkan 

strategi belajar yang baik, dan secara umum mendekati tugas-tugas 

akademik dengan lebih percaya diri (dalam Woolfolk, 2009). 

2. Performance Goal Orientation  

Ketika siswa ingin terlihat lebih baik dan menerima penilaian 

yang baik dari orang lain, siswa ini menunjukan orientasi tujuannya 

pada performance. Para siswa yang berorientsi tujuan pada 
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performance lebih peduli dengan “penampilan”, karena mereka 

berharap selalu terlihat “pintar” dengan mendapatkan nilai yang 

tinggi. Terlihat “pintar” biasanya berarti usaha untuk mempertunjukan 

sesuatu yang lebih baik dari orang lain yang kadang-kadang dicapai 

tanpa usaha pembelajaran. Oleh karena itu, siswa yang memiliki 

performance goal orientation ini biasanya belajar semata-mata hanya 

untuk mendapatkan nilai bagus atau pujian guru, teman-teman dan 

orang tua. Ketika menemukan adanya hambatan, para siswa yang 

memiliki performance goal orientation cendrung menjadi takut bila 

usaha mereka menampilkan prestasi menjadi terhambat pula, selain itu 

siswa yang merasa kemampuannya rendah kemungkinan akan 

menunjukan sikap tidak berdaya, karena mereka memiliki kesempatan 

yang sempit dalam mendapatkan nilai bagus.  

Hubungan antara academic self efficacy dan goal orientation 

didukung oleh beberapa penelitian yaitu dari Bell & Kozlowski 

(2002), Thongnoum (2002), Al-Harthy, I.S & Was, C.A (2013) dan 

Ozkal, N. & Demirtas, V.Y, dkk (2014) menunjukkanbahwa mastery 

goal dan performance goal berkorelasi secara positif dengan self-

efficacy individu. 

Dari kedua dimensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa mastery 

goal orientation tetap berharap berhasil atau menang, tetapi bagi mereka 

kemenangan itu tidak sepenting dengan apa yang dibayangkan oleh siswa 

dengan performance goal orientation karena Performance goal orientation 
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lebih memperhatikan hasil dari pada proses. Dalam penelitian ini secara 

umum berkaitan dengan usaha siswa untuk mencari dan mempertahankan 

citra positif akan kemampuan mereka dengan menghindari tantangan. 

Adapaun implikasi bagi BK kaitannya dengan orientasi tujuan 

melalui pelayanan bimbingan konseling yaitu termasuk dalam bidang 

pribadi dan sosial, ini peserta didik akan terbantu dalam mengembangkan 

perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan dasar untuk kehidupannya 

yang mengacu kepada tugas-tugas perkembangan peserta didik di sekolah.  

Orientasi tujuan juga bisa dilakukan dengan menggunakan layanan 

pembelajaran, layanan pembelajaran yang dimaksud untuk memungkinkan 

siswa memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik. 

 

2.2.4 Orientasi Moral Religius  

2.2.4.1 Pengertian Orientasi Moral 

Moral mengacu pada sebuah konsep tentang yang dikatakan baik 

atau buruk yang disepakati dan menjadi komitmen, yang sifatnya 

individual dan mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan kelompok sosial.  

Istilah moral berasal dari kata latin “mos” (mories), yang berarti 

adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tatacara kehidupan. 

Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan 

peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu, 
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seperti a) seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memeilhara 

ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak 

orang lain, dan b) larangan mencuri, berzina, membunuh meminum 

minuman keras dan berjudi, seseorang bisa dikatakan bermoral, apabila 

tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung 

tinggi oleh kelompok sosialnya (syamsu, 2009:132).    

Istilah moral kadang-kadang digunakan sebagai kata yang sama 

artinya dengan etika. Secara etimologi kata etika sama dengan etimologi 

kata moral karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. 

Jika sekarang hendak memandang arti kata moral maka perlu disimpulkan 

bahwa artinya sama dengan etika. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dari W. J. S. 

Poerwodarminto terdapat keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang 

baik-buruk perbuatan dan kelakuan, sedangkan etika adalah ilmu 

pengetahuan asas-asas akhlak (moral).  

Salam (2000:76), setiap agama yang ada di Indonesia juga 

mempunyai ajaran-ajaran moralnya. Moral agama dijabarkan 

(diderivasikan) dari firman Tuhan yang diwahyukan kepada umat 

manusia. Orang menerima norma moral agama berdasarkan kepercayaan 

kepada firman yang diwahyukan. Diharapkan moral agama merupakan 

peningkatan, pengangkatan atau penyempurnaa dari moral kefilsafatan. 

Jelas kiranya bahwa agama amat mempengaruhi moral kefilsafatan. Tetapi 

pendidikan moral agama harus diserahkan kepada instansi agama yang 
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bersangkutan. Ini yang menjadi latar belakang mengapa para calon 

pendidik moral harus memahami pokok-pokok ajaran dari agama-agama 

yang terdapat di Indonesia.  

Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan 

tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral dapat diartikan 

sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya atau baik tidaknya 

tindakan manusia. Helden (1977) dan Ricgards (1971) merumuskan 

pengertian moral sebagai suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan dan 

tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa 

kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Pandangan tentang baik dan buruk, 

benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Moral juga 

merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan 

dengan karakter atau kelakukan manusia.  

Pendidikan moral sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran 

seseorang karena tersimpan dalam cara berpikirnya. Artinya, untuk 

mengetahui keadaan moral seseorang yang sebenarnya, seorang pengamat 

mungkin bisa tersesat oleh fenomena yang ditunjukkan oleh perilaku nyata 

seseorang. Hal ini dikarenakan perilaku moral tidak cukup hanya diukur 

melalui tindakan moral secara objektif yang bisa diamati, tetapi juga harus 

dilihat melalui pertimbangan moral yang bersumber dari pemikiran 

moralnya. Mengenai hubungan tingkat pertimbangan  moral dengan 

perilaku moral dapat dikaji berdasarkan temuan-temuan penelitan masa 

lalu. Kepastian hubungannya penting diungkap, karena apabila 
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dikembalikan pada prinsip awal, pendidikan moral menghendaki 

pengukuran perilaku moral sebagai kriterianya (Sjarkawi, 2006:40). 

Jadi, bisa peneliti simpulkan bahwa moral adalah penilaian 

terhadap kepribadian seseorang yang dinilai dari beberapa aspek, yaitu 

moral yang baik dan yang buruk. moral merupakan kesadaran mental dan 

spiritual yang ada dalam diri seseorang yang menimbulkan refleksi 

terhadap perbuatan yang dilakukan yang mencerminkan kesadaran bahwa 

apa yang dilakukan betul-betul perintah dan larangan, sehingga mampu 

membuat perisai atau benteng jika yang dihadapi itu sebuah larangan dan 

dapat mengambil makna dari sesuatu dalam hidupnya dalam proses 

menuju pada kualitas diri dalam moralnya. 

 

2.2.4.2 Perilaku-perilaku Dasar Moral  

Moral merupakan dasar bagian dari perilaku yang dilakukan 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jika perilaku yang dilakukan 

kurang baik maka akan di pandang oleh masyarakat bahwa dia tidak 

memiliki moral yang baik, begitu sebaliknya jika perilaku yang diterapkan 

dimasyarakat baik maka oleh masyarakat dia akan dipandang memiliki 

moral yang baik pula. 

Pada umumnya orangtua mengharapkan anak-anaknya untuk 

tumbuh menjadi seseorang yang memiliki moralitas yang kuat dalam 

berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini hadist menyatakan 
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pentingnya bantuan orang tua dalam penanaman moral (Hasan, 2006:263-

270): 

Dari Abu Hurairah r.a., berkata, “Rasulullah Saw, bersabda: 

“bantulah anak-anakmu untuk bisa berbuat kebaikan, tidak menyusahkan, 

dan berlaku adillah dalam memberikan sesuatu kepada mereka. Kalau 

mau, orang dapat membuat anaknya selalu berbakti kepadanya”. (HR Ath-

Thabrani dalam Al-Ausath). 

1. Altruisme: Perkembangan Perilaku Prososial 

Banyak orang tua yang menghendaki anaknya memiliki altruisme, 

tidak mementingkan diri sendiri dan memerhatikan kesejahteraan 

orang lain yang diekspresikan melalui perilaku prososial seperti saling 

membagi, saling bekerja sama dan saling membantu. Islam juga 

memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong satu sama 

lainnya dalam kebajikan dan takwa. 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah (5):2). 

2. Kontrol Perilku Agresivitas 

Perilaku agresif adalah segala bentuk perilaku yang disengaja 

dibuat untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup yang memiliki 

motivasi untuk menghindarinya. Orang yang mampu mengontrol diri 
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untuk tidak menyakiti orang lain, meskipun dalam keadaan marah 

merupakan orang yang perkasa dalam pandangan islam. 

“Dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah Saw. Bertanya 

kepada para sahabatnya: “siapa yang kalian anggap sebagai orang 

yang perkasa di antara kalian?” para sahabat berkata: “orang yang 

tidak pernah dibanting oleh orang-orang.” Rasulullah bersabda: 

“tidak, akan tetapi yang disebut orang perkasa adalah orang yang 

mampu menguasai dirinya ketika sedang marah.” (HR Muslim dan 

Abu Dawud). 

3. Menerapkan Prinsip Keadilan Sosial 

Orang tua umumnya menginginkan anak-anaknya memiliki 

komitmen pribadi untuk memenuhi aturan-aturan yang ada. Seseorang 

memahami peraturan yang berlaku dimasyarakat dan dapat 

menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dengan demikian, 

seseorang harus menerapkan prinsip keadilan dalam hidupnya. 

Islam mengajarkan bahwa manusia harus berbuat adil, meskipun 

sulit.  Dalam al-qur’an dinyatakan bahwa manusia harus mengambil 

keputusan dengan adil. “sesungguhnya kami telah menurunkan kitab 

kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara 

manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 

kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena 

(membela) orang-orang yang khianat. (QS al-nisa’ (4): 105).   
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Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang 

itu ketika hidup bermasyarakat harus saling berperilaku baik dengan 

sesama masyarakat, karena mera hidup dalam lingkup sosial. 

 

2.2.4.3 Tahap-tahap Perkembangan Moral 

Hampir semua kehidupan bermoral dalam masyarakat berasal dari 

moralitas agama, kepercayaan kepada agama yang dianutnya dengan 

penghayatan dan pengalaman didalam mengembangkan hubungannya 

dengan Tuhan dengan perasaan ikhlas, hormat, sukarela dan takjub 

kemudian di praktekkan dalam tindakan sehari-hari. 

Kohlberg dalam Salam (2000:70) mengidentifikasikan adanya 

enam tahap dalam moral reasoning, dibagi menjadi tiga taraf (level). 

Adapun tahapan-tahapan perkembangan moral berdasarkan kajian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat Konvensional 

Pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan budaya dan terhadap 

ungkapan serta label baik atau buruk, benar atau salah. Namun, hal ini 

dilihat dari akibat fisik atau kenikmatan akibat perbuatannya 

(hukuman atau kerugian, keuntungan atau ganjaran, dan pertukaran 

hadiah). Tahap prakonvensional ini dibagi menjadi dua bagian sebagai 

dua tingkat yang paling berdekatan, yaitu: 
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1. Orientasi Hukuman Dan Kepatuhan 

Akibat fisik perbuatannya dalam menentukan baik buruknya 

perbuatan itu, entah apa pun arti atau nilai akibat perbuatan itu bagi 

kemanusiaan tidak dihiraukan. Menghindari hukuman dan tunduk 

pada kekuasaan (tanpa mempersoalkannya) mempunyai nilai padanya. 

Artinya, tidak atas dasar rasa hormat kepada aturan moral yang 

mendasarinya yang didukung oleh hukuman dan otoritas. 

2. Orientasi Instrumental Relatif 

Perbuatan benar, merupakan cara atau alat untuk memuaskan 

kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. 

Hubungan antar manusia dipandang seperti hubungan pasar. Unsur-

unsur sikap fair hubungannya bersifat timbal-balik, kesamaan dalam 

ambil bagian sudah ada, tetapi semuanya dimengerti secara fisik dan 

pragmatis, dan ada elemen kewajaran (Sjarkawi, 2006:74). 

2) Tingkat Konvensional 

Seseorang semata-mata menuruti atau memenuhi harapan keluarga, 

kelompoknya atau bangsa tanpa mengindahkan akibat langsung dan 

nyata. Sikapnya bukan saja mau menyesuaikan diri pada harapan-

harapan orang tertentu atau dengan ketertiban sosial, tetapi sekaligus 

sikap ingin loyal dan sikap ingin menjaganya, sehingga ia secara aktif 

mempertahankan, mendukung, membenarkan ketentuan, serta 

mengidentifikasikan dirinya dengan aorang atau kelompok yang ada 

di dalamnya. Pada tahap ini di bagi menjadi dua bagian, diantaranya: 
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1. Orientasi Masuk Kelompok “Anak Manis” Atau “Anak Baik” 

Perilaku baik ialah menyenangkan dan membantu orang 

lain serta mendapat persetujuan dari mereka. Banyak usaha 

konformitas dengan gambaran stereotipe yang ada pada 

mayoritas, atau dengan perilaku yang dianggap lazim atau umum. 

Perilaku, sering dinilai menurut intensitasnya. “Dia bermaksud 

baik” untuk pertama kalinyamenjadi hal penting dan utama.  Dia 

berusaha untuk diterima oleh lingkungannya dengan bersikap 

manis. 

2. Orientasi Hukum Dan Ketertiban 

Adanya orientasi kepada otoritas, peraturan yang telah 

ditetapkan atau aturan yang telah pasti dengan berusaha 

memelihara ketertiban sosial. Perilaku yang baik adalah semata-

mata melakukan kewajiban dan menunjukkan rasa hormat kepada 

otoritas, serta memelihara ketertiban sosial yang ada, demi 

ketertiban itu sendiri (Sjarkawi, 2006:75).   

3) Tingkat Pascakonvensional, Otonom, Atau Berprinsip 

Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas untuk mengartikan 

nilai-nilai da prinsip moral yang benar dan mampu 

menerapkannya, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang 

memegang prinsip ittu serta terlepas juga dari apakah individu 

yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. Pada tahap 

ini terdapat dua bagian , diantaranya: 



63 
 

 
 

1. Orientasi Kontrak Sosial Legalistis 

Ada kesadaran yang jelas, bahwa nilai dan opini 

pribadi bersifat relatif karenanya perlu adanya peraturan 

prosedural untuk mencapai konsensus. Di samping apa yang 

disetujui secara konstitusional dan secara demokratis, hak 

tidak lain merupakan nilai dan opini pribadi. Akibatnya tidak 

hanya terdapat penekanan pada pandangan legalistis, tetapi 

juga menekankan bahwa hukum dapat diubah atas dasar 

rasional demi kemaslahatan masyarakat. 

2. Orientasi Prinsip Kewajiban 

Sesuai dengan prinsip etika yang dipilih sendiri dengan 

berpedoman pada pemahaman kekomprehensifan secara 

logis, universalitas, disertai kekonsistenan yang ajeg. Pada 

dasarnya prinsi-prinsip itu bukan aturan konkret, tetapi 

abstrak dan etis. Inti moralitas berupa prinsip-prinsip 

universal tentang keadilan, pertukaran hak, dan persamaan 

hak asasi manusia yang mengacu kepada usaha 

penghormatan martabat manusia sebagai individu (Sjarkawi, 

2006:75). 

Dalam proses perkembangan moral reasoning dengan enam 

tahapnya seperti di atas, berlakulah dalil seperti berikut: 

1) Perkembangan moral terjadi secara berurutan dari satu tahap (stage) ke 

tahap berikutnya. 
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2) Dalam perkembangan moral orang tidak dapat memahami cara berpikir 

dari tahap yang lebih dari dua tahap di atasnya. 

3) Dalam perkembangan moral, seseorang secara kognitif tertarik pada 

cara berpikir dari satu tahap di atas tahapnya sendiri. 

4) Dalam perkembangan moral, perkembangan hanya akan terjadi apabila 

diciptakan suatu disequilibrium kognitif pada diri si anak didik (Salam, 

2000:73-74). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertukaran hak, kewajiban, 

persamaan prinsip harus saling melengkapi dan menjaga kehormatan 

martabat manusia sebagai individu. Jika nilai-nilai dalam moral tidak 

terlaksana dengan baik, akibatnya tidak hanya terdapat penekanan pada 

pandangan legalistis, tetapi juga menekankan bahwa hukum dapat diubah 

atas dasar rasional demi kemaslahatan masyarakat. 

Tidak bisa disangkal bahwa agama mempunyai hubungan erat 

dengan moral, karena setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang 

menjadi pegangan bagi perilaku yang menganutnya.  

Religi yaitu kepercayaan terhadap kekuasaan suatu zat yang 

mengatur alam semesta ini adalah sebagian dari moral, sebab dalam moral 

sebenarnya diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, 

serta perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu dihindari. Agama 

mengatur juga tingkah laku baik buruk, secara psikologis termasuk juga 

dalam moral. Hal lain yang termasuk dalam moral adalah sopan santun, 

tata karma, normanorma masyarakat lain. 
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Maka dari itu moral dan religi merupakan bagian yang cukup 

penting dalam jiwa manusia. Sebagian orang yang berpendapat bahwa 

moral dan religi bisa mengendalikan tingkah laku anak sehingga ia tidak 

melakukan hal-hal yang merugikan atau bertentangan dengan kehendak 

atau pandangan masyarakat. Disisi lain tiadanya moral dan religi ini sering 

kali dituding sebagai factor penyebab meningkatnya kenakalan di 

masyarakat maupun di sekolah. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menghadapi dan memahami seseorang itu tidak hanya dari satu segi saja, 

tetapi harus diperhatikan dari berbagai segi, yaitu dari segi konsep dirinya, 

itelegensi, peran sosial, peran gender, moral dan religinya, karena semua 

ini saling berkaitan baik dalam diri individu maupun dalam masyarakat. 

 

2.2.4.4 Aspek-aspek Orientasi Moral Religius 

Perkembangan moral mempunyai aspek belajar tentang apa yang 

benar dan apa yang salah. Selanjutnya, segera setelah mereka cukup besar, 

mereka harus diberi penjelasan mengapa ini benar dan yang itu salah. 

Mereka juga harus mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian 

dalam kegiatan kelompok sehingga mereka dapat belajar mengenai 

harapan kelompok. 

Religiusitas merupakan konstruk yang multidimensional. 

Religiusitas telah didefinisikan secara beragam oleh para peneliti terkait 

dengan konteks tradisi keagamaan. Dalam konteks tradisi agama Islam, 
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Jana-Masri & Priester mengungkapkan bahwa berdasarkan Al-Qur’an, ada 

dua aspek religiusitas, yaitu aspek keyakinan dan aspek praktek perilaku. 

1. Aspek keyakinan 

Aspek keyakinan ini meliputi keyakinan bahwa Islam adalah agama 

terakhir, keyakinan bahwa wanita harus menjaga diri ketika keluar 

rumah, keyakinan bahwa laki-laki dan wanita harus menjaga diri 

dalam pergaulan dengan lawan jenis, keyakinan bahwa Al-Qur’an 

adalah kitab suci terakhir, keyakinan akan adanya jin, keyakinan akan 

adanya malaikat, keyakinan bahwa laki-laki boleh menikah dengan 4 

wanita, dan keyakinan bahwa kewajiban haji hanya sekali. 

2. Aspek praktek perilaku 

Aspek praktek perilaku meliputi memakai jilbab bagi wanita (istri 

memakai jilbab bagi perempuan), melaksanakan sholat Jumat, 

berzakat, sholat lima waktu, membaca Al-Qur’an, tidak berjudi, 

menuntut ilmu/pergi pengajian, tidak minum-minum keras, tidak 

berdekatan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, tidak 

merokok dan berwudhu. 

Dasar inilah yang nanti akan digunakan untuk dijadikan indikator 

dalam pemilihan skala orientasi moral religius, yaitu (1) nilai-nilai 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dan (2) nilai-nilai atau 

perbuatan manusia yang dilakukan akan mendapat balasan sesudah mati 

(kehidupan sesudah mati).  
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Efek dari religiusitas. Menurut Jalalludin (2005) ada efek 

seseorang memiliki religiusitas yaitu: 

1) Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang cukup baik akan 

memiliki kepribadian yang baik, karena dalam sebuah agama 

mengajarkan apa yang dilarang dan apa yang baik dilakukan dan tidak 

bertentangan dengan norma yang ada. 

2) Individu yang mempunyai religiusitas yang baik, akan mengontrol 

semua perbuatan yang dilakukan individu. Individu percaya dalam 

setiap perbuatan yang dia lakukan akan ada balasannya nanti setelah 

dia mati. 

3) Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, karena individu yang 

memiliki keyakinan yang sama secara psikologis merasa memiliki 

kesamaan dalam satu kesatuan. Rasa iman dan kepercayaan akan 

membina rasa solidaritas terhadap sesama orang yang memeluk agama 

yang dipercaya. 

Pada rasa kebajikan itu tercakup pula rasa “rendah hati” bukan rasa 

rendah diri. Bermula dari rasa moral, menjadi kesadaran moral, dari sini 

tumbuh menjadi kewajiban moral, dan dari sini pula melahirkan rasa 

kemanusiaan, rasa persaudaraan, rasa kebajikan, dan seterusnya. Ibarat 

rantai, timbullah rasa rendah hati, rsa tidak angkuh, tidak sombong karena 

pangkat, tidak sombong karena kekayaan dan sebagainya. Itulah buah dari 

hasil rasa kemanusiaan, yang seharusnya dimiliki setiap manusia yang 

bermoral tinggi (Salam, 2000:63).  
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Sebagian besar masyarakat modern hidup dalam suasana 

kebobrokan moral (moral anarchy). Manusia modern kurang 

memperhatikan hukum moral dari Tuhan, tetapi mereka sangat peduli atau 

tunduk kepada hukum-hukum ekonomi atau politik. Kondisi ini sangat 

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, termasuk remaja (Syamsu 

2009:92).  

Remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan manusia, menurut 

agama merupakan masa “starting point” pemberlakuan hukum tasyri bagi 

seorang insani (mukallaf). Oleh karena itu, remaja sudah seharusnya 

melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Pemikiran ini 

didasarkan pada sabda Rasulullah  yang artinya “pena (pencatat amal) itu 

diangkat untuk ketiga kategori manusia, yaitu jabang bayi sampai remaja, 

orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sembuh kembali 

(Syamsu, 2009:94). Alam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa itu, maka seharusnya remaja mengamalkan nilai-

nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah (Syamsu, 2009:94).    

Moralitas adalah keselarasan segala perbuatan manusia dengan 

alam kodrat manusia dengan alam kodrat insaninya, dan alamt kodrat 

insani ini menunjukkan kepada Tuhan sebagai kepenuhan manusia 

menjadi tujuan tertinggi dari manusia. Bila demikian halnya maka Tuhan 

tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Tuhan adalah kepenuhan moralitas 

dan puncak moralitas. Jelas pula bahwa Tuhan bukanlah komplementum 
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dalam arti tambahan perluasan moralitas-moralitas. Jadi kesimpulannya 

moralitas tanpa Tuhan secara objektif tidaklah mungkin.  

Implikasi BK kaitannya dengan orientasi moral religius yaitu 

termasuk dalam bidang pribadi dan sosial. Untuk membantu peserta didik 

agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang 

sehat, dan memperoleh dasar keterampilan hidupnya, dengan kata lain 

membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas moral yang ada 

di masyarakat dengan baik. Upaya pemberian bantuan kepada siswa yang 

dilakukan secara berkesinambungan, supaya mereka dapat memahami 

dirinya sehingga mereka sanggup bertindak secara wajar sesuai dengan 

tuntutan dan keadaan lingkungan, keluarga dan masyarakat serta 

kehidupan pada umumnya. Bimbingan konseling membantu mereka 

mencapai tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, 

sosial dan pribadi. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Alur pemikiran dalam analisis ini diawali dengan mengidentifikasi 

faktor-faktor: self-efficacy, orientasi tujuan, dan moral otientasi religius. 

jika ketiga variabel bebas meningkat maka kecurangan akademik akan 

menurun, hal ini akan ditandai dengan indikator pada variabel penelitian.  

 

2.3.1 Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Kecurangan Akademik  

Efikasi diri dalam setting akademik disebut efikasi akademik. 

Efikasi akademik pada dasarnya merupakan keyakinan yang dimiliki 



70 
 

 
 

seseorang tentang kemampuan atau kompetensi dalam mengerjakan tugas, 

mencapai tujuan, dan mengatasi tantangan akademik. Setiap individu yang 

beranggapan memiliki efikasi akademik cukup tinggi akan berusaha lebih 

keras, berprestasi lebih banyak, dan lebih gigih dalam menjalankan tugas 

dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki daripada yang 

menganggap efikasi akademiknya rendah. Biasanya individu yang 

beranggapan memiliki efikasi akademik yang rendah cenderung akan lebih 

menyerah dan bertindak curang dalam segala hal yang berkaitan dengan 

akademik. 

Proses dari efikasi diri akademik memiliki aspek yang paling 

sangat mempengaruhi yaitu proses kognitif. Fungsi utama dari proses 

kognitif adalah memungkinkan individu untuk memprediksi kejadian, 

serta mengembangkan cara untuk mengontrol kehidupannya. Secara 

efektif pemecahan suatu permasalahan membutuhkan keterampilan 

dimana proses kognitif akan memproses berbagai informasi yang diterima. 

Asumsi dasarnya semakin efektif kemampuan individu dalam analisa dan 

berlatih akan lebih mampu mengungkapkan ide-ide atau gagasan pribadi, 

hal ini yang akan mendukung individu bertindak dengan tepat dan cepat 

untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. 

Bandura menjelaskan bahwa seseorang menuntun hidupnya 

berdasarkan kepercayaan mereka terhadap kemampuan yang dimiliki. 

Kesadaran efikasi diri adalah percaya pada suatu kemampuan yang 

dimiliki untuk kemudian direncanakan dan dilaksanakan dengan 
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memerlukan tindakan untuk menghasilkan pencapaian. Hal ini berarti 

bahwa tinggi rendahnya faktor efikasi diri akademik yang mempengaruhi 

kecurangan akademik ditinjau dari aspek kognitif ditentukan oleh 

keyakinan akan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. 

Menurut Murdock (Barzegar & Khezri) efikasi rendah merupakan 

kurangnya keyakinan pada kemampuannya untuk melakukan tugas dengan 

benar dan optimal yang penting untuk kinerja tinggi. Jadi, kecurangan bisa 

dihubungkan dengan keberhasilan yang rendah, karena keraguan 

mahasiswa tentang kemampuannya untuk menciptakan hasil yang 

diinginkan, dapat menyebabkan mahasiswa mengandalkan pada strategi 

lain (misalnya, melakukan kecurangan) untuk sukses. Dengan kata lain, 

ketika mahasiswa memiliki keyakinan kemampuan tinggi dan berharap 

untuk berhasil pada tugas akademik, kecurangan mungkin bukan sebuah 

strategi dan tidak berguna. 

2.3.2 Pengaruh Orientasi Tujuan terhadap Kecurangan Akademik  

Orientasi tujuan menggambarkan tujuan pencapaian individual, hal 

ini penting karena orientasi tujuan dapat mempengaruhi konsekuensi 

motivasi, kognitif, dan perilaku. Beberapa teori telah digunakan untuk 

mengkaji perilaku kecurangan, salah satunya adalah teori orientasi tujuan. 

Secara spesifik ada dua macam orientasi tujuan (goal orientation), yaitu 

orientasi tujuan kinerja (performance goals) dan orientasi tujuan 

pembelajaran/penguasaan (learning goals). Teori orientasi tujuan dapat 

digunakan untuk mengkaji perilaku kecurangan karena secara langsung 
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berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam diri setiap 

siswa, untuk berperilaku positif atau negatif. 

Jika seorang siswa mementingkan bagaimana memperlihatkan 

kemampuannya atau berusaha menutupi ketidakmampuannya (pendekatan 

tujuan kinerja atau menghindari kinerja), maka tindakan curang bisa 

menjadi sarana atau “strategi” bagi siswa untuk memenuhi tujuan tersebut. 

Kebanyakan siswa yang semata-mata hanya fokus pada penampilan, dan 

tidak peduli dengan belajar, mungkin tidak peduli tentang kenyataan 

bahwa jika mereka berbuat curang tidak akan bisa memahami materi 

dengan baik. 

Setiap siswa yang memiliki orientasi tujuan kinerja menganggap 

bahwa dirinya memiliki kemampuan yang rendah sehingga mempunyai 

sedikit kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini sesuai 

dengan diungkapkan oleh Murdock & Anderman bahwa terdapat bukti 

siswa yang berorientasi kinerja lebih rentan akan berbuat curang untuk 

memperoleh hasil yang bagus. 

Sebaliknya siswa yang berorientasi pembelajaran akan lebih 

berupaya untuk mempelajari materi dengan usaha mereka sendiri bahkan 

ketika mereka menyadari bahwa kemampuan mereka rendah. Oleh karena 

itu siswa yang memiliki orientasi pembelajaran berkeyakinan bahwa 

materi yang diajarkan dan dipelajari dapat memberikan hasil yang terbaik. 

Bagi siswa yang memiliki orientasi tujuan penguasaan, tindakan curang 

tidak akan memberikan manfaat apapun bagi siswa tersebut. 
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Terdapat penelitian Indra Poltak Hamonangan Sinaga mengenai 

perilaku menyontek di Jurusan Psikologi UNES yang dihasilkan sebesar 

68,18% kategori rendah, dan 31,82% kategori sedang. Kecurangan 

akademik seperti halnya menyontek merupakan salah satu indikator 

motivasi berprestasi yang rendah dilihat dari usaha mahasiswa. Orientasi 

tujuan pada mahasiswa Psikologi UNNES belum begitu nampak jelas, 

mahasiswa lebih cenderung hanya untuk pemenuhan nilai. Pengerjaan 

tugas biasanya masih pada batas-batas waktu pengumpulan, banyak pula 

mahasiswa yang berangkat kuliah hanya untuk memenuhi absen bukan 

untuk pemahaman materi kuliah atau bersaing menjadi yang terbaik di 

kelas. Selain itu, mahasiswa juga kurang mempersiapkan ujian sehingga 

pada saat ujian mereka memiliki kecenderungan menyontek untuk 

mendapatkan kelulusan dari suatu mata kuliah. Hal ini menggambarkan 

bahwa orientasi tujuan mahasiswa masih dikatakan kurang. 

Penelitian lainnya Schunk, seseorang yang memiliki orientasi 

tujuan kinerja (performance goals) cenderung menganggap usaha dan 

kemampuan berkaitan terbalik, mereka berpikir bahwa semakin keras 

mereka harus berusaha, maka semakin sedikit kemampuan yang mereka 

miliki 158 Pernyataan ini didukung juga oleh penelitian Siti Asih 

Nadhiroh yang menyatakan bahwa orientasi penghindaran kinerja 

berpengaruh negatif pada kinerja. Pola tidak berdaya ini akan muncul 

ketika para siswa memiliki orientasi tujuan kinerja (performance goals) 
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sekaligus memiliki kepercayaan atau keefektifan diri yang rendah terkait 

kemampuan mereka.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki mastery goals 

yang rendah kemungkinan besar ia akan melakukan tindakan kecurangan 

akademik, begitupun sebaliknya jika mastery goal nya tinggi maka 

kemungkinan besar ia tidak akan melakukan kecurangan akademik. 

Sedangkan siswa yang memiliki performance goals tinggi maka ia akan 

melakukan kecurangan akademik, sebaliknya jika siswa memiliki 

performance goals rendah maka ia tidak akan melakukan kecurangan 

akademik. 

 

2.3.3 Pengaruh Orientasi Moral Religius Terhadap Kecurangan Akademik 

Definisi religi menurut Ancok & Suroso, adalah sistem simbol, 

sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, 

yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai 

yang paling maknawi (ultimate meaning). Aspek dalam religi yang 

melekat adalah aspek akhlak, karena menunjuk pada seberapa tingkatan 

seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu 

bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia 

lain. Akhlak merupakan perbuatan yang meliputi perilaku suka menolong, 

bekerjasama, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu. 

Moral religi adalah moral yang menyangkut tentang hubungan 

manusia dengan Tuhan yang diyakininya. Moral religi mencakup: percaya 
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kuasa Tuhan, percaya adanya Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan 

memohon ampun kepada Tuhan (Sulistyorini, 2011:1). 

Dalam Sulistyorini (2011:7) menyatakan bahwa moral kepada 

Tuhan mencakup: beriman dan meyakini bahwa Tuhan itu ada, taat 

menjalankan perintah dan larangan Tuhan, beribadah dan berdoa dengan 

sungguh-sungguh, berpengharapan bahwa Tuhan akan melimpahkan 

rahmatNya, berpikiran baik tentang Tuhan, percaya sepenuhnya kepada 

Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. 

Menurut Dirgantara (2012: 99-105) moral yag mengeratkan 

hubungan kita kepada Tuhan adalah berdoa kepada Tuhan, berserah diri 

kepada Tuhan, pengakuan adanya Tuhan, dan bersyukur atas rezeki yang 

diberikan Tuhan.  

Siswa dengan akhlak yang tinggi teridentifikasi sebagai manusia 

yang beragama sesuai dengan ajaran agamanya untuk menjalin relasi antar 

umat beragama dengan baik dalam hal suka menolong serta tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti berbohong, mencuri, 

menipu dalam hal kaitannya dengan perilaku kecurangan akademik.  

Temuan baru dari Sutton & Huba (Rettinger & Jordan) 

menemukan bahwa religiusitas mempengaruhi sikap kecurangan. Mereka 

menemukan bahwa mahasiswa yang lebih religius memiliki ambang batas 

yang lebih rendah untuk mempertimbangkan perilaku melakukan 

kecurangan. Dapat dikatakan bahwa religiusitas dapat menyebabkan 

tingkat kecurangan diturunkan. 
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Penelitian Rettinger & Jordan yang meneliti tentang hubungan 

antara religi, motivasi dan tindak curang dalam kampus menghasilkan 

ketaatan religius mengurangi kecurangan secara langsung dalam perguruan 

tinggi tetapi tidak memiliki efek secara langsung. Dalam serangkaian studi 

agama, terdapat efek langsung dari ketaatan agama dalam kecurangan. 

Efek ini mengganti penyebab berkurangnya motivasi dalam kelas program 

studi religius, yang pada gilirannya menyebabkan kecurangan berkurang. 

Hasil ini dapat diartikan bahwa mahasiswa agama kurang termotivasi oleh 

memperoleh peringkat dalam studi agama dan karenanya tindak curang 

kurang dilakukan. 

Setelah dilakukan telaah pustaka yang mendasari perumusan 

masalah yang diajukan, dibentuk sebuah kerangka pemikiran teoritis yang 

akan digunakan sebagai kerangka acuan untuk pemecahan masalah. 

Kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan 

hubungan apa yang kita cari atau yang kita ingin pelajari (Nazir, 

2009:151).Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah 

dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan 

penelitian. Hipotesis merupakan perumusan jawaban atas dugaan sementara 

terhadap pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah, sehingga 

hipotesis ini harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan kerangka berpikir 

diatas melalui pengumpulan data dan analisis data. Oleh karena itu, peneliti 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ha1 : self efficacy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan akdemik  

2. Ha2 : orientasi tujuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan akademik 

3. Ha3 : orientasi moral religius secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan akademik  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran self-efficacy, orientasi 

tujuan, dan orientasi moral religius terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi self-efficacy maka akan semakin rendah kecurangan 

akademik, begitupun sebaliknya jika self-efficacy rendah maka kecurangan 

akademik semakin tinggi. 

2.  Orientasi tujuan pada bidang mastery goals, semakin tinggi mastery goals 

maka akan semakin rendah kecurangan akademik, begitupun sebaliknya jika 

mastery goals rendah maka kecurangan akademik semakin tinggi. 

Sedangkan performans goals, semakin tinggi performans goals maka akan 

semakin tinggi pula kecurangan akademik, sebaliknya jika performans goals 

semakin rendah maka kecurangan akademik akan menurun.  

3. Tinggi rendahnya orientasi moral religius tidak berpengaruh kecurangan 

akademik 

 

5.2 Implikasi  

Penelitian ini memberikan implikasi pada penerapan layanan bimbingan dan 

konseling baik yang berada dalam lingkup sekolah maupun perguruan tinggi. 



121 
 

 
 

Pada kecurangan akademik sendiri berdasarkan teori McCabe, Trevino dkk (2001) 

menjelaskan bahwa kecurangan akademik merupakan suatu tindakan seorang 

siswa, memanipulasi atau melakukan pelangaran peraturan yang ditentukan dalam 

melaksanakan ujian atau tugas, yang diberikan secara segaja ataupu tidak sengaja. 

Implikasi selanjutnya yaitu konselor juga dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai acuan agar dapat memberikan pelayanan konseling yang berorientasi 

kepada pandangan hidup individualisme yang bertujuan untuk membantu para 

siswa/mahasiswa yang memiliki sifat dan karakteristik yang menggambarkan 

konsep nilai self-efficacy. Karena dari beberapa hasil penelitian terdahulu ada 

beberapa yang melaporkan bahwa siswa yang mempunyai self-efficacy cenderung 

tidak mempunyai keberanian atau keyakinan diri rendah maka hal tersebut akan 

mempengaruhi tercapainya suatu keberhasilan. 

Selain itu, peneliti ini juga dapat dijadikan acuan bagi konselor dalam 

memodifikasi layanan bimbingan dan kosenseling dengan teori orientasi tujuan. 

Karena menurut Woolfolk Goal orientation (orientasi tujuan) tentang tujuan yang 

mengarah pada prestasi di sekolah yang positif akan sangat membantu konselor 

dalam mengidentifikasi ataupun membantu klien yang memiliki problem dengan 

orientasi tujuan.  

Selanjutnya konselor juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan 

terutama mengenai orientasi moral religius karena orientasi moral religius sendiri 

menurut Zinbauer, religiusitas kesucian baik secara personal maupun kelompok 

yang berkembang dalam konteks tradisi keagamaan yang negatif akan 

menimbulkan sebuah respon di mana hal tersebut akan sangat membantu konselor 
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dalam mengidentifikasi ataupun membantu klien yang memiliki problem dengan 

orientasi moral religius. 

5.3 Saran   

Berdasarkan simpulan di atas, adapun peneliti mengajukan saran untuk 

mendorong pihak-pihak terkait menelaah hasil dari temuan penelitian ini. Adapun 

saran yang diajukan sebagai berikut: 

1. Guru BK 

Dalam melaksanakan bimbingan konseling dalam mengurangi tingkat 

kecurangan akademik, maka guru bk perlu meningkatkan rasa percaya diri 

siswa terhadap kemampuan yang dimiliki dengan mastery experiences, 

sehingga tercipta pribadi yang lebih percaya diri dengan hal-hal yang 

dilakukan. Aspek pemahaman siswa mengenai betapa berbahayanya dan 

merugikannya tindakan menyontek yang dilakukan oleh siswa. Hal ini bukan 

hanya berdampak pada dirinya saja melainkan pada orang lain, dan dampak 

yang dirasakan bukan hanya saat ia duduk di bangku pendidikan sebagai 

seorang pelajar saja, melainkan akan berdampak lebih besar kedepannya. 

2. Sekolah 

a. Lebih memberi motivasi kepada siswa agar siswa lebih yakin kepada 

kemampuan yang dimilikinya. 

b. Pada saat ujian hendaknya guru lebih ekstra memperhatikan siswa dalam 

mengerjakan soal ujian agar perilaku menyontek tidak terjadi. 

c. Menciptakan suasana kondusif dan tenang agar para siswa bisa 

menyelesaikan soal ujian dengan baik. 
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3. Siswa  

a. agar dapat mengembangkan bakat khususnya dalam bidang akademik 

dengan cara yang positif, dan lebih memahami tindakan negatif yang 

dilakukan akan merugukan diri sendiri. 

b. Diharapkan lebih meningkatkan untuk tidak mengambil jawaban teman 

dan lebih mempersiapkan diri sebelum ujian agar pada saat ujian 

berlangsung tidak mengandalkan teman. 

c. Hendaknya lebih percaya diri kepada kemampuan yang dimilikinya dan 

tidak perlu melakukan aksi menyontek pada saat ujian dan lebih fokus 

untuk mementingkan ilmu yang di dapat daripada nilai yang di peroleh. 

d. Lebih bisa mengatur waktu agar tidak terlambat masuk kelas untuk ujian 

dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan atau menjawab soal ujian. 

4. Peneliti selanjutnya 

Agar bisa melakukan penelitian berkenaan dengan orientasi moral 

religius dengan nilai yang berhubungan kehidupan sesudah mati, yang 

ditimbulkan siswa dalam melalukan tindakan menyontek. 
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