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ABSTRAK 

 

 
Kurniawan, Anon. 2011. Perilaku Kecurangan Akademik pada Mahasiswa 

Psikologi Unnes. Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Dra Tri Esti Budiningsih dan Dr Sri Maryati 

Deliana M.Si. 

 

Kata Kunci : kecurangan akademik,  

 

Perilaku kecurangan akademik (academic cheating) merupakan suatu 

fenomena yang telah menjadi epidemi pada dunia pendidikan. Perilaku 

kecurangan akademik ternyata telah menjadi jamak dilakukan dikalangan pelajar 

yang dilakukan pula oleh berbagai tingkatan pendidikan dari sekolah tingkat dasar 

hingga jenjang perguruang tinggi. Perilaku kecurangan akademik disinyalir terjadi 

pula pada kalangan mahasiswa pada jurusan Psikologi Unnes. Lulusan sarjana 

Psikologi diharapkan memiliki pribadi yang jujur serta kemampuan yang cukup 

dalam ilmu Psikologi. Maka ketika seorang mahasiswa Psikologi melakukan 

kecurangan akademik dapat berpotensi kurangnya pemahaman mengenai bidang 

keilmuannya.   Atas dasar tersebut maka perlu adanya peneltian yang membahas 

perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada mahasiswa psikologi Unnes.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku kecurangan akademik yang 

terjadi pada mahasiswa Psikologi. Perilaku kecurangan akademik adalah perilaku 

tidak jujur  seperti menipu, memperdaya atau mengecoh pengajar yang dilakukan 

siswa pada setting akademik. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk 

perilaku kecurangan akademik yang banyak dilakukan pada mahasiswa Psikologi 

Unnes pada tahun 2011. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif 

yang menjabarkan data-data numerikal dengan metode statistik.  Subjek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa psikologi Unnes tahun angkatan 2010, 2009, 

2008 dan 2007 yang dipilih dengan menggunakan metode sampel berstata.  

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner yang mengungkap 

perilaku kecurangan akademik. Kuisioner dikenakan uji coba pada 40 mahasiswa 

sehingga dari 105 aitem kuisioner digugurkan sebanyak 26 aitem. Penentuan 

validitas aitem kuisioner dilakukan menggunakan perhitungan product moment 

yang dilakukan menggunakan SPSS 17 for Windows. Aitem yang termasuk valid 

adalah aitem yang memiliki korelasi yang signifikan dengan nilai r antara 0,357 

hingga 0,836. Reliabilitas kuisioner dihitung dengan SPSS 17 menggunakan 

perhitungan Cronbach Alpha dengan angka 0,964.  

Mean perilaku kecurangan akademik subjek berada dalam kategori rendah, 

sebanyak 58 persen berada dalam kategori sedang dan 42 persen responden berada 

dalam kategori rendah. Perilaku kecurangan akademik yang paling banyak 

dilakukan adalah dengan kolaborasi saat dilaksanakan ujian, pemalsuan dan 

penggunaan materi yang dilarang digunakan. Perilaku kecurangan akademik 

paling banyak dilakukan pada pelaksanaan ujian. Maka perlu ada pengawasan 

yang lebih ketat dalam pelaksanaan ujian. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 1.1  Latar Belakang 

Perilaku kecurangan akademik (academic cheating) merupakan suatu 

fenomena yang telah menjadi epidemi pada dunia pendidikan. Penelitian 

mengenai perilaku ini telah cukup banyak dilakukan namun demikian, para 

peneliti menggunakan banyak istilah yang berbeda dalam penelitian mereka. Evan 

dan Craig (dalam Anderman 2006: 34) menyatakan bahwa membuat definisi 

mengenai perilaku kecurangan akademik sulit dilakukan karena tidak semua orang 

sepaham mengenai perilaku yang termasuk dalam perilaku kecurangan akademik. 

Perilaku kecurangan akademik secara umum dapat dijelaskan sebagai perilaku 

curang yang dilakukan dalam setting akademik.  

Perilaku kecurangan akademik ternyata telah menjadi jamak dilakukan 

dikalangan pelajar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diluar Indonesia 

mengungkapkan bahwa perilaku kecurangan akademik dijumpai pada berbagai 

tingkat pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Cizek (dalam Anderman 2006: 10) menemukan bahwa sepertiga 

dari anak usia pendidikan dasar melakukan perilaku kecurangan akademik. 

Sekitar 60 persen pelajar sekolah menengah menyatakan bahwa perilaku 

kecurangan akademik merupakan masalah yang umum terjadi di sekolah (Evan 

dan Craig dalam Anderman 2006: 10). Dalam sebuah penelitian survey yang 

melibatkan 5000 mahasiswa perguruan tinggi yang tersebar dalam 99 universitas 
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dan perguruan tinggi di Amerika Serikat mendapati bahwa tiga perempat 

responden pernah terlibat setidaknya sekali dalam kasus kecurangan akademik 

(Bowers dalam McCabee 2001: 220). 

Keadaan ini tidak jauh berbeda pada dunia pendidikan Indonesia. 

Berdasarkan penelitian Sudibyo (2005: 25) di sebuah SMA di Semarang 

ditemukan bahwa seluruh responden dalam penelitian tersebut pernah melakukan 

perilaku kecurangan akademik yaitu dengan menyontek pekerjaan rumah. 

Sebanyak 31,03 persen responden mengaku sering mencontek pekerjaan rumah 

sedangkan sebanyak 68,97 persen mengaku hanya kadang-kadang menyontek 

pekerjaan rumah teman lainnya. Hasil lain ditemukan oleh  lembaga Survey 

Litbang Media Group pada tahun 2007 menunjukan bahwa mayoritas anak didik 

dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi melakukan perilaku 

kecurangan akademik berupa menyontek. 

Berbagai kasus yang diberitakan oleh media massa menegaskan bahwa 

perilaku kecurangan akademik telah menjadi hal yang wajar terjadi pada dunia 

pendidikan Indonesia. Salah satu peristiwa yang cukup mendapat perhatian 

masyarakat yaitu pelaksanaan ujian nasional baik tingkat sekolah menengah 

maupun atas. Dalam pelaksanaan ujian nasional yang dilakukan secara bersama 

dalam skala nasional muncul banyak pemberitaan mengenai kecurangan akademik 

yang terjadi selama pelaksanaannya. Kasus kecurangan akademik yang terjadi 

pada pelaksanaan ujian nasional dilaporkan oleh Antaranews (2010) bahwa 

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menerima setidaknya 472 kasus 

terkait ujian nasional dimana salah satu kasus yang cukup banyak terkait dengan 

kebocoran soal. 
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Dalam uraian lain Antaranews (2010) melaporkan bahwa kasus kebocoran 

soal ujian nasional  ditemukan di Kota Serang. Indikasi kebocoran soal ditemukan 

ketika beredarnya jawaban soal ujian yang tersebar melalui pesan singkat telepon 

genggam. Wartawan yang melakukan penyelidikan menemukan bahwa beberapa 

siswa suatu sekolah menengah pertama di kota Serang sedang menyalin jawaban 

soal ujian nasional yang dibacakan oleh seorang siswa sekolah menengah atas. 

Peristiwa itu terjadi di pelataran rumah warga. 

Kasus lain pada penyelenggaraan ujian nasional sekolah menengah atas di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompas (2010) memberitakan setidaknya tujuh 

orang telah terbukti melakukan kecurangan akademik dengan cara menerima dan 

mengirimkan kunci jawaban menggunakan fasilitas pesan singkat telepon 

genggam. Dari tujuh orang tersebut disimpulkan bahwa dua diantaranya 

merupakan jaringan aktif dalam mengedarkan kunci jawaban ujian nasional 

namun penyelidik belum dapat memastikan apakah mereka adalah sumber 

bocornya jawaban soal UN. Dalam kasus ini dua siswa ditemukan di Sleman 

sedangkan lima lainnya ditemukan di Kota Yogyakarta.  

Kasus lain terjadi di Kota Dumai, Riau dilaporkan oleh Antaranews (2010) 

bahwa  ratusan siswa sekolah menengah pertama di Riau mengaku resah karena 

mengerjakan soal ujian nasional dengan menggunakan kunci jawaban yang tidak 

diketahui kebenarannya. Mereka mendapatkan kunci jawaban soal ujian dari 

pesan singkat telepon genggam yang dikirim oleh pihak yang tidak dikenal. Kunci 

jawaban tersebut mereka gunakan karena merasa soal yang dihadapi terlalu sulit  

sehingga mereka terpaksa  menggunakan kunci jawaban tersebut dalam mengisi 

jawaban ujian nasional. Mereka menggunakan kunci jawaban tersebut dengan 
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menyalin terlebih dahulu kunci jawaban dalam kertas dan dibawa untuk 

digunakan saat berlangsungnya ujian.  

Di kota Bandung Tempointeraktif (2010) memberitakan Tim Pengawas 

Ujian menemukan lima siswa sedang menyalin jawaban ujian Bahasa Indonesia di 

sebuah ruang kelas SMPN 46 Bandung. Kelima siswa tersebut diperbolehkan 

mengikuti ujian setelah tim pengawas menyita kunci jawaban yang mereka salin. 

Sumber jawaban soal tersebut tidak jelas dan diperkirakan berasal dari bimbingan 

belajar. Namun setelah dilakukan pencocokan kunci jawaban dengan soal yang 

diujikan terbukti bahwa kunci jawaban tersebut sangat menyesatkan. 

Di kota Nusa Tenggara Barat, Suaramerdeka (2010) memberitakan adanya 

laporan Tim Pemantau Independen dan Panitia Pengawas Ujian Nasional 

SMA/MA/SMK 2010 Nusa Tenggara Barat terhadap 210 sekolah ke pihak BNSP. 

Hal ini terjadi karena tim pemantau menemukan indikasi kecurangan yang 

dilakukan oleh 210 sekolah tersebut. Dari 210 sekolah yang dilaporkan terindikasi 

melakukan kecurangan, terdapat satu ruangan ujian yang seluruh jawaban 

pesertanya sama. Tim pemantau ujian nasional memperkirakan hal ini terjadi 

karena peserta ujian mempercayai jawaban yang beredar melalui pesan singkat 

telepon genggam. 

Kecurangan akademik tidak hanya ditemukan pada pelaksanaan ujian 

nasional di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. 

Kompas (2010) memberitakan seorang guru besar di Jurusan Hubungan 

Internasional Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) melakukan kecurangan 

akademik berupa plagiasi di artikel-artikel harian nasional. Kasus ini terungkap 

ketika The Jakarta Post memberikan keterangan dalam editorialnya bahwa artikel 
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yang diterbitkan pada media  tersebut memiliki kemiripan dalam pemaparan 

gagasan, kata-kata dan kalimat dengan artikel yang ditulis oleh Carl Ungerer, 

seorang penulis dari Australia. 

Kasus lain diberitakan oleh Suaramerdeka (2010) bahwa seorang mahasiswa 

calon dosen tetap ITB diminta mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak 

hormat sebagai PNS dosen tetap ITB. Hal ini terjadi karena ia terlibat dalam kasus 

plagiat pada karya tulisnya. Hal ini terungkap ketika makalah yang ia susun 

diikutkan dalam konferensi internasional di Cina pada tahun 2008. Panitia 

konferensi, dalam situsnya mengumumkan bahwa makalah mahasiswa tersebut 

merupakan hasil karya jiplakan dari makalah ilmuan Austria. Kasus ini membuat 

dekan STEI ITB merasa sangat kecewa. 

Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa perilaku kecurangan 

akademik di Indonesia terjadi pada berbagai tingkat pendidikan dan terjadi secara 

luas di Indonesia. Kasus kecurangan akademik diindikasikan terjadi pula Jurusan 

Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (FIP UNNES). 

Dari observasi awal penelitian yang dilakukan saat ujian tengah semester di 

jurusan psikologi pada tahun ajaran 2008/2009  perilaku kecurangan akademik 

banyak dilakkukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan ujian. 

Kecurangan yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara langsung 

bertanya kepada teman sebelah mengenai jawaban ujian. Penelitian awal 

menemukan pola yang sama dengan hasil observasi di tahun 2008. Dari data 

angket yang disebarkan pada mahasiswa jurusan Psikologi Unnes ditemukan 

bahwa seluruh responden mengaku pernah melakukan setidaknya satu macam 

perilaku kecurangan akademik. Sebanyak  85 persen respondeng mengaku pernah 
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menyalin jawaban saat ujian, sedangkan 10 persen responden mengaku perilaku 

tersebut sering dilakukan. Sebanyak 55 persen responden mengaku pernah 

membawa contekan saat ujian sedangkan 5 persen responden mengaku mereka 

sering membawa contekan saat ujian.  Sebanyak 20 persen responden mengaku 

sering mengumpulkan tugas yang dikopi dari rekan lain ataupun dari internet.  

Temuan ini merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian karena 

sebagai calon sarjana psikologi mereka dituntut memiliki pribadi yang jujur. 

Berdasarkan Kode Etik Psikologi, Ilmuan psikologi atau seorang psikolog  

dituntut untuk mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjunjung 

tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi 

tindakannya. Seorang yang melakukan perilaku kecurangan akademik pada 

pendidikan menengah atas dan pada perguruan tinggi dikhawatirkan tetap 

melakukan perilaku curang ketika mereka telah bekerja.  

Selain itu dalam Kode Etik Psikologi seorang ilmuan psikologi maupun 

psikolog dituntut untuk bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati dan mendasarkan 

pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan yang berpedoman pada 

dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama 

tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Maka ketika seorang sarjana 

psikologi melakukan kecurangan akademik dalam proses perkuliahannya dapat 

berakibat ia kurang memahami mengenai bidang keilmuan yang dipelajarinya. 

Kurangnya pemahaman mengenai bidang keilmuan yang dipelajarinya dapat 

berpotensi memberikan informasi yang salah pada kelayan maupun pada 

masyarakat secara luas.  

Perilaku kecurangan akademik yang dilakukan pada saat pendidikan 
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berpotensi menyebabkan seorang Ilmuan Psikologi atau Psikolog juga tetap 

melakukan perilaku curang pada saat ia melakukan tugasnya. Pemikiran ini 

dilandasi temuan Graves (2008) bahwa murid yang melakukan kecurangan saat 

tes ataupun pekerjaan rumah pada sekolah menengah atas ataupun perguruan 

tinggi cenderung lebih banyak terlibat pada perilaku kecurangan pada keseharian 

mereka daripada mereka yang tidak melakukan kecurangan akademik.  

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut adanya perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa psikologi merupakan suatu hal yang memperihatinkan. 

Calon mahasiswa psikologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik serta 

mampu menguasai berbagai teori psikologi untuk mampu memecahkan berbagai 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perilaku kecurangan akademik dapat 

berpotensi merusak citra dan harapan masyarakat terhadap lulusan psikologi. 

Maka peneliti berminat untuk mencari jawaban atas fenomena kecurangan 

akademik yang terjadi pada mahasiswa Jurusan Psikologi Unnes.  Fenomena 

kecurangan akademik yang terjadi di lingkungan Unnes pernah diteliti oleh 

peneliti lain. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti. 

Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa self-esteem dapat mempengaruhi 

perilaku kecurangan akademik jika diperantai oleh peer pressure, ketika peer 

pressure yang rendah  maka perilaku kecurangan akademik akan menurun namun 

sebaliknya ketika peer pressure meningkat perilaku kecurangan akademik akan 

meningkat pula (Febriyanti 2009: 139).  

Faktor lain yang juga memiliki korelasi yang paling kuat terhadap perilaku 

kecurangan akademik adalah  memiliki tingkat ekspektasi sukses yang moderat, 

pernah melakukan perilaku kecurangan akademik dimasa lalu, belajar dalam 
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kondisi yang buruk, memiliki sikap positif terhadap perilaku kecurangan 

akademik, merasa bahwa norma sosial mendukung perilaku kecurangan akademik 

serta antisipasi penghargaan yang besar menghadapi keberhasilan (Whitley, 

1998:235). Temuan ini berdasar sebuah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan penelitian-penelitian pada mahasiswa perguruan tinggi di wilayah 

Amerika Serikat dan Kanada yang dipublikasikan antara tahun 1970 hingga 1996,  

Kecurangan akademik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

prestasi belajar (Anderman, 206:18). Padahal prestasi belajar seharusnya 

ditingkatkan dengan cara belajar lebih baik sehingga dapat meningkatkan 

penguasaan dalam materi belajar yang menghasilkan  peningkatan dalam prestasi 

belajar. Ketika seseorang melakukan kecurangan akademik maka ia mendapatkan 

nilai yang lebih tinggi daripada kemampuan sebenarnya.  

Berdasarkan temuan diatas maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian dengan judul PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK PADA 

MAHASISWA PSIKOLOGI UNNES. 

 1.2  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada mahasiswa Jurusan Psikologi 

Unnes pada tahun 2010? 

 1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran perilaku kecurangan 

akademik yang terjadi pada mahasiswa Jurusan Psikologi Unnes pada tahun 2010. 
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 1.4  Manfaat Penelitian 

 1.4.1  Manfaat Teoritik 

Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah untuk memberikan hasil penelitia 

mengenai perilaku kecurangan akademik. Dengan dilakukan penelitian ini maka 

dapat membuka kesempatan pada penelitian lain untuk lebih mengembangankan 

penelitian mengenai perilaku kecurangan akademik. Hal ini dapat mampu 

mengembangkan pengetahuan mengenai perilaku kecurangan akademik yang 

terjadi khususnya pada lingkungan pendidikan Indonesia. 

 1.4.2  Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini pihak yang terkait dapat menentukan langkah 

yang perlu diterapkan dalam menghadapi perilaku kecurangan akademik dalam 

meningkatkan kompetensi lulusannya dengan memperhatikan perilaku 

kecurangan akademik sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

meningkatkan kompetensi lulusan. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai landasan perlunya program pendidikan karakter yang menumbuhkan 

karakter jujur pada mahasiswa.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perilaku Kecurangan Akademik 

2.1.1 Pengertian Perilaku Kecurangan Akademik 

Perilaku kecurangan akademik memiliki definisi yang beragam. Keragaman 

pendapat mengenai perilaku kecurangan akademik menurut Evan dan Craig 

(dalam Anderman 2002: 34) terjadi karena tiap orang tidak selalu sependapat 

terhadap perilaku yang termasuk dalam perilaku kecurangan akademik. Menurut 

Whitley (2002: 16) perilaku kecurangan akademik merupakan suatu fenomena 

dimana hanya sedikit orang yang mampu mendefinisikan secara pasti, namun tiap 

orang dapat mengenali perilaku tersebut ketika melihat perilaku tersebut. Secara 

harfiah Anderman (2002: 34) mendefinisikan kecurangan  sebagai “an act 

dishonestly or unfairly in order to win some profit or advantages”  yang dapat 

diartikan sebagai suatu aksi yang tidak jujur ataupun tidak adil untuk 

mendapatkan keuntungan ataupun kemudahan. 

Perilaku kecurangan akademik dipandang sebagai suatu perilaku yang 

secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. 

Hal ini didukung oleh pendapat Cizek (dalam Buskist 2006: 238) yang 

menyatakan bahwa perilaku kecurangan akademik merupakan segala aktifitas 

ataupun perilaku yang dilakukan secara sengaja yang melanggar aturan yang 

ditetapkan sebelumnya berhubungan dengan penyelesaian suatu tugas ataupun tes 

yang memberikan keuntungan yang tidak adil terhadap siswa lain ataupun 
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pelaksanaan ujian sendiri yang mengurangi  keakuratan dalam pengambilan 

kesimpulan terhadap prestasi siswa. 

Batasan perilaku secara sengaja oleh Anderman (2002: 34) dipandang 

memiliki kelemahan. Ia mencontohkan bahwa dengan penekanan unsur 

kesengajaan dapat membuka celah pada pelaku berkilah bahwa pelaku tidak 

melakukan perilaku tersebut secara sengaja. Anderman menyarankan batasan 

Cizek yang lebih spesifik untuk tetap melindungi semangat penegakan aturan 

kejujuran akademik. Menurut Cizek (dalam Anderman 2002: 34) perilaku 

kecurangan akademik merupakan perilaku yang terdiri atas tiga kategori yaitu (1) 

memberikan, menggunakan ataupun menerima segala informasi (2) menggunakan 

materi yang dilarang digunakan dan (3) memanfaatkan kelemahan seseorang, 

prosedur ataupun suatu proses untuk mendapatkan suatu keuntungan yang 

dilakukan pada tugas-tugas akademik. 

Perilaku kecurangan akademik didefinisikan sebagai  segala bentuk perilaku 

tidak jujur  pada lingkungan akademik yang dilakukan oleh siswa terhadap 

pengajar. Hal ini  dinyatakan oleh Davis (2009: 2)  bahwa perilaku curang  

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

another”. Maka menurutnya ketika hal tersebut dikenakan pada istilah 

kecurangan siswa, kecurangan akademik atau penyimpangan akademik  menjadi 

suatu perbuatan yang dilakukan oleh murid yang menipu, mengaburkan atau 

mengecoh pengajar hingga pengajar berpikir bahwa pekerjaan akademik yang 

dikumpulkan siswa adalah hasil pekerjaan siswa tersebut.  

Perilaku kecurangan akademik menurut Davis (2009: 3) sangat bergantung 

terhadap expectancy dimana karakter yang melekat dalam perilaku kecurangan 
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akademik adalah kurangnya transparansi siswa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh pengajar. Pengajar memiliki ekspectancy tertentu  pada  siswanya 

ketika memberikan tugas. Maka ketika siswa mengerjakan tugas tersebut tidak 

seperti harapan pengajar bisa jadi seseorang melakukan kecurangan akademik.  

Ketika seorang diharapkan mengerjakan tugas dengan usaha sendiri, maka 

ketika ia mengerjakan tugas dengan menggunakan bantuan orang lain perilakunya 

dapat termasuk dalam perilaku kecurangan akademik. Perilaku kecurangan 

akademik memiliki karakteristik kurangnya transparansi karena ketika seseorang 

melakukan kecurangan akademik maka ia tidak akan transparan terhadap usaha 

yang ia lakukan dalam menyelesaikan suatu tugas. Ketika seseorang melakukan 

kecurangan akademik maka ia tidak akan membiarkan pengajar mengetahui 

bahwa ia menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh pengajar dalam 

penyelesaian tugas yang diberikan. 

Anderman (2002: 34) menyatakan terdapat dua kriteria penting untuk 

menentukan sebuah perilaku tergolong sebagai perilaku kecurangan akademik. 

Pertama perilaku kecurangan akademik berkaitan dengan penggunaan bantuan 

yang tidak diperkenankan. Hal ini dapat dicontohkan seperti kerjasama dalam 

penyusunan suatu tugas dikatakan kecurangan akademik hanya ketika suatu tugas 

menuntut untuk diselesaikan secara individu. Maka untuk menentukan suatu 

perilaku tergolong dalam perilaku kecurangan akademik perlu diperhatikan bahwa 

bantuan ataupun penggunaan suatu materi pelajaran dalam perilaku tersebut 

memang tidak diperkenankan digunakan.  

Kriteria kedua, sebuah perilaku hanya dapat dinyatakan sebagai perilaku 

kecurangan akademik ketika perilaku tersebut berpengaruh terhadap nilai siswa. 
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Maka dari kedua kriteria tersebut Anderman (2002: 34) menyimpulkan bahwa 

perilaku kecurangan akademik merupakan penggunaan segala kelengkapan dari 

materi ataupun bantuan yang tidak diperbolehkan digunakan dalam tugas-tugas 

akademik  dan atau aktivitas yang mengganggu proses asesmen. 

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perilaku kecurangan akademik merupakan perilaku tidak jujur seperti menipu, 

memperdaya ataupun mengecoh pengajar yang dilakukan oleh siswa pada setting 

akademik yang menyebabkan seseorang berpotensi memperoleh suatu keuntungan 

dengan cara yang tidak jujur sehingga mengganggu asesmen dalam prestasi 

belajar siswa. 

2.1.2 Bentuk Perilaku Kecurangan Akademik 

Perilaku kecurangan akademik  terjadi dengan berbagai cara dalam beragam 

situasi yang terjadi pada kegiatan akademik. Hainess dkk (dalam Anderman 

2006:41) menyatakan bahwa kecurangan akademik terjadi paling banyak pada 

tugas kelas, ujian akhir dan pada ulangan harian. Menurut Hollizer dan Lance-

Kaduce (dalam Anderman 2006: 42) setidaknya perilaku kecurangan akademik 

terjadi dalam empat tipe yang berbeda yaitu (1) menggunakan suatu informasi (2) 

dengan menawarkan bantuan pada seseorang (3) dengan plagiasi dan (4) 

penyesatan, dimana perilaku-perilaku tersebut tidak diperbolehkan dilakukan. 

2.1.2.1. Penggunaan Materi yang Dilarang Digunakan 

Pengggunaan materi yang dilarang digunakan menurut Davis (2009: 94)  

terjadi ketika seseorang mampu memiliki akses dan menggunakan materi-materi 

yang oleh penguji tidak diperbolehkan digunakan dimana akses dan penggunaan 

materi-materi tersebut mampu meningkatkan keakuratan jawaban tes.  Perilaku ini 
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dilakukan oleh peserta saat dilangsungkan ujian atau tugas yang dikerjakan di 

dalam kelas. Penggunaan materi yang dilarang digunakan dapat dilakukan dalam 

berbagai macam cara antara lain : 

(1) Melihat hasil jawaban orang lain saat tes. Cara ini dilakukan ketika seseorang 

secara sengaja melihat jawaban peserta ujian lain yang bertujuan 

meningkatkan keakuratan jawaban dalam penyelesaian tes ataupun ujian.  

(2) Menuliskan rumus ataupun materi ujian pada meja ujian. 

(3) Membawa contekan materi, jawaban, buku, atau catatan pelajaran yang 

digunakan pada pelaksanaan ujian dimana penggunaan materi-materi tersebut 

tidak diperbolehkan digunakan.  

(4) Mendapatkan soal ataupun kunci jawaban soal ujian sebelum pelaksanaan 

ujian. 

(5) Menggunakan bantuan alat ataupun perangkat lunak komputer dalam 

penyelesaian suatu tugas ataupun ujian, seperti menggunakan kalkulator, 

komputer ataupun tabel ketika alat bantu tersebut tidak diperbolehkan 

digunakan.  

2.1.2.2. Melakukan Kolaborasi yang Dilarang Dilakukan saat Pelaksanaan 

Ujian. 

Davis (2009: 97) menjelaskan perilaku  kerjasama dalam perilaku 

kecurangan akademik ini sebagai metode kolaborasi kreatif yang dilakukan pada 

perilaku kecurangan di lingkungan akademik. Perilaku ini antara lain dapat 

dilakukan dengan cara:  

(1) Menyebarkan jawaban ujian pada sesama peserta dengan mengembangkan 

kode tangan, kaki ataupun sandi lain. 
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(2) Secara sengaja menjatuhkan lembar jawaban hingga jawaban ujian dapat 

terlihat oleh  peserta lain. 

(3) Menyebarkan lembar jawaban pada rekan lainnya. 

(4) Menuliskan jawaban pada lembar jawaban lain atau pada kertas, alat tulis dan 

dan benda lain untuk disebarkannya pada peserta ujian lain. 

(5) Berperan sebagai ataupun memerintahkan seseorang untuk menjadi joki ujian. 

Hal ini dilakukan dengan cara meminta orang lain yang lebih menguasai 

materi ujian ataupun orang lain yang telah menempuh ujian untuk mengikuti 

ujian. Perilaku ini umumnya terjadi pada pelaksanaan ujian pada kelas yang 

besar dan atau pada kelas yang pesertanya tidak saling mengenal pada 

penguji.  

(6) Menyebarkan jawaban ujian melalui pesan singkat telepon genggam. Dengan 

fasilitas pesan singkat pada telepon genggam jawaban ujian dapat disebarkan 

dengan cepat pada sesama peserta ataupun menanyakan materi ujian pada 

orang lain yang berada di luar kelas pelaksanaan ujian. 

2.1.2.3. Plagiasi 

Pavela (dalam Whitley 2002: 17) menjelaskan plagiasi sebagai “deliberate 

adoption or reproduction of ideas or words or statement of another person as 

one's own without acknowledgment”. Plagiasi dalam kegiatan akademik dapat 

terjadi dalam beberapa cara. Pavela menjelaskan beberapa bentuk perilaku 

plagiasi yang terjadi dalam kegiatan akademik antara lain adalah : 

(1) Mengganti nama pada naskah tugas yang dikerjakan orang lain untuk 

dikumpulkan pada penyelesaian tugas yang diakui sebagai hasil karyanya. 

(2) Menyalin sebagian maupun keseluruhan tugas yang dikerjakan orang lain dan 
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diakui sebagai miliknya. 

(3) Tidak menuliskan kutipan dengan layak sumber bahan penulisan karya tulis. 

Kemajuan teknologi internet menyebabkan suatu bentuk plagiasi yaitu 

plagiasi internet. Davis (2009: 101) mencontohkan bahwa bentuk plagiasi internet 

ini adalah dengan mengunduh materi yang tersedia di internet untuk secara 

langsung dikumpulkan sebagai pemenuhan tugas. 

2.1.2.4. Pemalsuan 

Perilaku kecurangan akademik berupa pemalsuan dapat terjadi pada 

penyelesaian pekerjaan rumah atau pada penulisan karya ilmiah atau laporan 

karya tulis. Menurut Pavela (dalam Whitley 2002: 17) pemalsuan adalah 

“intentional and unauthorized falsification or invention of any information or 

citation in academic exercise”. Academic exercise oleh Pavela dimaksudkan 

sebagai segala tugas yang dikumpulkan untuk memperoleh nilai  yang harus 

dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Pemalsuan dalam kegiatan akademik 

dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :  

(1) Memalsukan kutipan yang dituliskan dalam karya tulis dengan cara seolah-

olah menuliskan kutipan dari sumber yang dituliskan dalam karya tulis. 

(2) Mengubah hasil dalam laporan penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

mengganti data-data hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasil 

penelitian sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. 

(3) Melaporkan hasil penelitian yang sebenarnya tidak dilakukan. Seseorang 

tanpa melakukan penelitian telah membuat hasil laporan sehingga seolah-olah 

ia telah melakukan penelitiannya tersebut.  
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2.1.2.5. Misrepresentation 

Perilaku kecurangan akademik lain adalah dengan melakukan 

misrepresentation. Hollizer dan Lance-Kaduce (dalam Whitley 2002: 17) 

menyatakan misrepresentation merupakan “providing false information to an 

instructor concerning an academic excercise”. Seseorang memberikan informasi 

yang tidak tepat pada penguji yang berpotensi menguntungkan pelaku dalam 

kegiatan akademik. Penyesatan dalam kegiatan akademik dapat terjadi pada 

berbagai macam cara yaitu : 

(1) Memberikan alasan yang tidak tepat dalam pengumpulan tugas sehingga 

tugas yang terlambat dikumpulkan dapat diterima oleh penguji. 

(2) Mengajukan alasan yang tidak tepat ketika melewatkan jadwal ujian yang 

telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat memperoleh ujian susulan. 

Davis (2009 99-100) menambahkan satu cara yang termasuk dalam 

penyesatan dalam kegiatan akademik yaitu  Altering a grade exam for re-grade 

yaitu dengan mengumpulkan kembali pada penguji hasil ujian yang telah dinilai 

dengan sebelumnya telah mengganti jawaban tersebut untuk diakui bahwa penguji 

melakukan kesalahan dalam penilaian. 

2.1.2.6. Tidak Berkontribusi Secara Layak Pada Tugas Kelompok 

Hollinger dan Lance Kaduce (dalam Whitley 2002: 17) menyatakan bahwa 

seseorang yang tidak berkontribusi pada tugas kelompok dengan layak termasuk 

dalam perilaku kecurangan akademik. Hal ini dapat diketahui ketika seseorang 

tidak turut membantu dalam tugas kelompok secara adil namun ia terdaftar 

sebagai anggota kelompok yang menyelesaikan suatu tugas.   
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2.1.2.7. Sabotase 

Stern dan Havlicek (dalam Whitley 2002: 17) menjelaskan bahwa sabotase 

merupakan suatu aksi untuk mencegah seseorang menyelesaikan tugasnya. 

Sabotase dalam kegiatan akademik dapat terjadi dalam berbagai cara yaitu :  

(1) Mengganggu penelitian rekan lain. 

(2) Menghilangkan materi praktik sehingga rekan lain sehingga berpotensi 

mengalami kegagalan dalam kegiatan praktik. 

(3) Menghilangkan tugas yang telah dikumpulkan oleh peserta lain yang 

menyebabkan hilang atau berkurangnya nilai seseorang. 

Berdasarkan uraian sebelumnya perilaku kecurangan akademik dapat terjadi 

dalam bermacam-macam bentuk perilaku. Perilaku kecurangan akademik dalam 

penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu: 

(1) Penggunaan materi yang dilarang digunakan. Perilaku ini umum terjadi pada 

pelaksanaan ujian ataupun tugas di kelas yang memiliki ciri-ciri dengan 

berusaha melihat hasil pekerjaan rekan lain, membawa materi ujian saat 

pelaksanaan ujian, serta berusaha medapatkan jawaban maupun soal ujian 

sebelum ujian dilaksanakan. 

(2) Melakukan kolaborasi yang dilarang dilakukan saat pelaksanaan ujian. 

Perilaku ini terjadi seperti membantu maupun menerima bantuan dalam 

penyelesaian ujian dimana bantuan tersebut tidak diperbolehkan dilakukan 

saat ujian berlangsung, menggunakan kode anggota tubuh maupun bahasa 

untuk menyebarkan jawaban ujian, sengaja memperlihatkan jawaban ujian 

pada peserta ujian lain, menyebarkan materi ujian pada rekan lain dengan 

menggunakan alat tulis seperti kertas kecil dan karet penghapus,  
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menyebarkan materi ujian dengan alat komunikasi seperti telepon genggam  

serta praktik joki dalam pelaksanaan ujian. 

(3) Plagiasi yaitu ketika seseorang secara sengaja mengakui ide, kata maupun 

kalimat orang lain sebagai hasil karyanya. Perilaku ini dapat terwujud antara 

lain seperti mengumpulkan tugas yang dikerjakan oleh orang lain yang diakui 

hasil pekerjaannya, menyalin sebagian maupun secara keseluruhan karya tulis 

orang lain yang diakui sebagai hasil karyanya, menyalin sebagian maupun 

keseluruhan tugas dari halaman internet yang diakui sebagai miliknya tanpa 

adanya kutipan yang layak, maupun menulis karya ilmiah tanpa memberikan 

kutipan yang layak.  

(4) Pemalsuan merupakan secara sengaja melakukan perubahan, sebagian 

maupun secara keseluruhan laporan karya tulis maupun laporan praktik. 

Perilaku ini antara terwujud seperti dalam perilaku mengubah data penelitian, 

mengarang kutipan ataupun teori dalam karya tulis, mengumpulkan laporan 

penelitian yang dibuat dari salinan penelitian orang lain atau membuat 

laporan tanpa melakukan praktik yang seharusnya dilakukan.  

(5) Misrepresentation yaitu dengan menyajikan informasi yang keliru pada 

pengajar dengan harapan mendapat keuntungan pada penyelesaian tugas 

maupun pelaksanaan ujian. Perilaku ini terjadi antara lain dengan 

mengaburkan informasi mengenai tenggang waktu pengumpulan tugas atau 

pelaksanaan ujian, mengubah jawaban pada lembar jawab yang telah 

dikembalikan pada siswa,   

(6) Tidak berkontribusi secara layak pada penyelesaian tugas yang dikerjakan 

secara berkelompok. 
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(7) Sabotase penyelesaian tugas akademik rekan lainnya. 

2.1.3 Faktor-faktor Dalam Perilaku Kecurangan Akademik 

Secara umum seseorang melakukan perilaku kecurangan akademik menurut 

Davis (2009: 69) karena ingin memperoleh nilai yang lebih baik dari nilai yang 

seharusnya ia dapatkan. Perilaku kecurangan akademik merupakan bentuk 

perilaku curang yang dilakukan pada lingkungan akademik. Berbagai penelitian 

yang telah dilakukan menemukan beragam faktor yang berhubungan dengan 

perilaku kecurangan akademik.  

2.1.3.1. Faktor-faktor Internal Perilaku Kecurangan Akademik 

(1) Pola Hidup Hedonisme 

Hedonisme merupakan suatu pandangan bahwa manusia dalam kehidupan 

mengejar kesenangan. Menurut Moore (2011: 257) hedonisme merupakan 

pandangan mengejar kesenangan. Epicurus (dalam Kenny 2004: 277) menyatakan 

bahwa pandangan hedonisme menganggap kesenangan merupakan sebuah tujuan 

akhir dari kehidupan. Seseorang yang hanya mengejar kesenangan tanpa mau 

melakukan usaha yang menyusahkan dapat disebut sebagai seorang dengan pola 

hidup hedonisme.  

Dalam kegiatan akademik seorang yang memiliki pola hidup hedonisme 

akan mengutamakan untuk melakukan kegiatan bersenang-senang dan menjauhi 

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

tugas kuliah dan usaha-usaha lain dalam kegiatan belajar. Whitley (dalam Whitley, 

2002: 31) menemukan bahwa seseorang yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan 

bersenang-senang seperti sering berpesta cenderung memiliki hubungan yang kuat 

terhadap perilaku kecurangan akademik. Hal ini mengindikasikan bahwa pola 



21 

 

 

 

hidup hedonisme terkait dengan perilaku kecurangan akademik.  

(2) Spiritualitas Religi 

Thomas (1997: 177) menjelaskan bahwa dalam pandangan religius segala 

perilaku seseorang akan memunculkan konsekuensi. Konsekuensi dari perilaku-

perilaku yang melanggar moral akan didapatkan baik dalam hidup maupun setelah 

kematian, yang dalam pandangan religius disebut hari akhir.  Maka ketika 

seseorang melakukan perilaku curang dalam kegiatan akademik menurut 

pandangan religius dapat dikatakan bahwa seseorang mengabaikan konsekuensi 

perbuatannya di hari akhir. 

(3) Stres 

Stres yang dirasakan oleh siswa memiliki hubungan yang kuat terhadap 

perilaku kecurangan akademik.  Ketika seseorang merasa tertekan terhadap beban 

akademik yang harus ditempuh maka ia akan cenderung melakukan perilaku 

kecurangan akademik. Hal ini didasari oleh pendapat Drake (dalam Davis, 2009: 

70) yang menyatakan bahwa stress dan tekanan untuk mendapatkan nilai yang 

bagus merupakan determinan penting pada perilaku kecurangan akademik.  

Stres akibat beban tugas yang harus diselesaikan juga memiliki kontribusi 

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

Davis 2009: 71) yang menemukan bahwa seorang akan melakukan kecurangan 

akademik ketika ia merasa tugas yang dibebankannya tidak berguna, terlalu sulit 

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

tuntutan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang bagus serta adanya perasaan 

fear of failure menurut Davis (2009: 70) turut mendorong seseorang melakukan 

kecurangan akademik   
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(4) Motivasi 

Seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung tidak 

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

Anderman, 2006: 18) dijelaskan sebagai kepercayaan seseorang terhadap suatu 

tugas yang spesifik mengenai kemampuannya dalam melaksanakan suatu aksi 

yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas. Ketika seseorang memiliki 

self-efficacy yang tinggi menurut Pajeres (dalam Anderman 2006: 18) maka ia 

akan lebih yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya serta lebih mampu dalam 

menghadapi kesulitan. Anderman (2006:19) menyatakan bahwa seseorang dengan 

self-efficacy yang rendah akan cenderung melakukan kecurangan akademik.  

Siswa yang memiliki motivasi belajar karena keinginan untuk menguasai 

materi yang diberikan menurut Anderman (2006: 20) cenderung tidak melakukan 

kecurangan akademik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar ekstrinsik 

seperti belajar untuk beasiswa, agar tidak mendapat hukuman dari orang tua. 

Schraw (dalam Anderman 2006:18) menyatakan  ada bukti yang signifikan bahwa 

perilaku kecurangan akademik meningkat ketika minat intrinsik siswa rendah.  

(5) Kepribadian 

Kepribadian sensation-seeking menurut Anderman (2006: 22) memiliki 

hubungan terhadap kecenderungan remaja terlibat dalam perilaku beresiko. 

Menurutnya seseorang yang memiliki kebutuhan yang tinggi atas sensasi atau 

impulsivity akan cenderung melakukan kecurangan akademik. Hal ini terjadi 

karena ketika seseorang membuat keputusan berdasarkan impulsi dari pada 

penalaran maka seseorang akan cenderung tergoda untuk berbuat curang ketika 

terdapat kesempatan. 
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Faktor kepribadian lain adalah kurangnya self-control. Menurut Grasmiek 

dkk. (dalam Anderman 2006: 23) Self-control memiliki hubungan terhadap 

perilaku kecurangan akademik. Bollin (dalam Anderman 2006:23) membuktikan 

bahwa self-control, sikap terhadap perilaku kecurangan akademik dan rasa adanya 

kesempatan melakukan kecurangan merupakan prediktor terhadap perilaku 

kecurangan akademik. Meskipun self-control tidak secara langsung berhubungan 

dengan perilaku kecurangan akademik, Anderman menyimpulkan bahwa self-

control memiliki peranan penting dalam keputusan siswa melakukan kecurangan 

akademik menimbang hubungan dari self-control terhadap sikap terhadap perilaku 

kecurangan akademik.  

(6) Kemampuan Akademik dan Inteligensi 

Kemampuan akademik dan perilaku kecurangan akademik diketahui 

memiliki hubungan yang terbalik. Hal ini berdasarkan temuan Newstead (dalam 

Anderman 2006: 16) yang menyatakan bahwa perilaku kecurangan akademik 

cenderung terjadi pada siswa laki-laki dengan kemampuan akademik yang rendah 

lebih muda dan pada siswa ilmu alam. Selain kemampuan akademik tingkat 

inteligensi juga berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Perilaku 

kecurangan akademik menurut Davis (2009: 78) lebih sering ditemukan pada 

siswa dengan tingkat inteligensi yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena siswa 

yang memiliki inteligensi yang lebih rendah merasa kesulitan untuk mendapatkan 

nilai untuk lulus sehingga mereka merasa perlu melakukan kecurangan akademik. 

(7) Work Ethic dan Perkembangan Moral 

Seseorang yang memiliki work ethic yang tinggi menurut Davis (2009: 78) 

akan cenderung lebih jarang melakukan perilaku kecurangan akademik daripada 
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siswa dengan work ethic yang rendah. Eisenberg (dalam Davis 2009: 78) 

menyatakan bahwa siswa dengan work ethic yang tinggi akan tetap bekerja lebih 

lama tanpa melakukan kecurangan dari siswa dengan work ethic yang lebih 

rendah. Selain work ethic, seseorang yang memiliki perkembangan moral yang 

lebih rendah menurut Davis cenderung berhubungan dengan perilaku curang yang 

lebih tinggi.  

2.1.3.2. Faktor-faktor Eksternal dalam Perilaku Kecurangan Akademik 

(1) Karakteristik Institusional 

Karakteristik institusional terkait dengan perilaku kecurangan akademik 

menurut Whitley (2002: 29) sangat jarang diungkapkan oleh peneliti. Whitley 

menyatakan bahwa satu-satunya faktor karakteristik akademik yang berhubungan 

dengan kecurangan akademik diungkap oleh McCabee adalah adanya honor code 

dalam institusi yang mengatur mengenai kecurangan akademik. Siswa yang 

berada pada institusi yang memiliki honor code mengenai kecurangan akademik 

melaporkan perilaku kecurangan akademik lebih rendah daripada siswa yang 

berasal dari institusi yang tidak memiliki honor code mengenai perilaku 

kecurangan akademik. 

(2) Administrasi Tes 

Kelas yang sesak saat pelaksanaan ujian menyebabkan perilaku kecurangan 

akademik berpotensi terjadi. Davis (2009: 75) menyatakan bahwa ketika siswa 

duduk berdekatan dan memungkinkan tiap peserta ujian saling melihat jawaban 

rekan lainnya maka perilaku kecurangan akademik dapat lebih mungkin terjadi. 

Selain kesesakan dalam pelaksanaan ujian, soal berjenis pilihan ganda juga 

semakin memungkinkan perilaku kecurangan akademik terjadi. Soal pilihan 
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ganda yang memiliki jawaban berupa sebuah huruf maka jawaban soal akan 

sangat mudah untuk disebarkan. Jawaban akan mudah untuk diingat dan dibaca 

daripada bentuk soal uraian. 

(3) Resiko 

Perilaku kecurangan akademik akan terjadi ketika seseorang merasa resiko 

yang diterima ketika melakukan perilaku kecurangan akademik rendah. Hal ini 

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

ditentukan oleh faktor-faktor ekstenal, seperti memiliki motivasi ekstrinsik dalam 

belajar. Ia menyimpulkan bahwa ketika seseorang yang memiliki motivasi 

eksternal merasa bahwa situasi yang ada memiliki resiko yang kecil maka 

perilaku kecurangan akademik akan meningkat. 

2.1.4 Kerangka Berpikir Perilaku Kecurangan Akademik 

Perilaku kecurangan akademik muncul akibat adanya keinginan 

mendapatkan nilai yang baik. Keinginan mendapatkan nilai yang baik dapat 

muncul dari harapan orang tua, harapan pribadi mengenai masa depan yang diraih 

serta adanya keinginan pribadi untuk berprestasi. Tiap orang mendapatkan 

tantangan yang sama dalam penyelesaian kegiatan akademik mereka. Tantangan 

tersebut antara lain adalah munculnya beban tugas yang harus dikerjakan, adanya 

dukungan sosial yang mengganggap perilaku kecurangan akademik adalah hal 

yang wajar dilakukan serta adanya kesempatan dalam melakukan perilaku 

kecurangan akademik.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Perilaku Kecurangan Akademik pada 

Mahasiswa Psikologi Unnes 

 

Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi, work ethic tinggi akan 

cenderung tidak melakukan perilaku kecurangan akademik. Hal berbeda terjadi 

pada seseorang dengan self-efficacy rendah, work ethic yang rendah akan lebih 
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cenderung melakukan perilaku kecurangan akademik. Perilaku kecurangan 

akademik yang muncul antara lain dilakukan dengan menggunakan materi yang 

dilarang digunakan, kolaborasi saat dilakukan ujian, plagiasi, pemalsuan, absen 

dalam kontribusi tugas kelompok, misrepresentation dan sabotase.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk menjelaskan suatu permasalahan  secara ilmiah maka dibutuhkan 

suatu penelitian yang baik. Sukmadinata (2005: 5) menyatakan bahwa penelitian 

merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai sistematika jalannya penelitian ini dalam menjawab permasalahan 

penelitian yaitu perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa psikologi Unnes. 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut 

Sukmadinata (2005: 53) merupakan penelitian yang didasari oleh filsafat 

positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angka-angka, 

pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Sukmadinata: 2005). 

Penelitian kuatitatif menurut Azwar (Azwar 2005: 5) menekankan analisis data 

pada data-data numerikal yang diolah menggunakan metode statistik.  

3.1.2. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
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menurut Sukmadinata (2005: 54) merupakan suatu penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung baik saat 

ini maupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang memiliki sifat bervariasi. 

Konsep ataupun sikap yang terdapat pada subjek penelitian yang memiliki variasi 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif disebut sebagai suatu variabel.  

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah perilaku kecurangan akademik. 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang dapat diamati 

(Azwar 2005: 74). Variabel dalam penelitian ini, yaitu perilaku kecurangan 

akademik didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang berada pada setting 

lingkungan akademik dimana pelaku menggunakan  informasi yang tidak 

diperkenankan, menerima bantuan dari sumber yang tidak diperkenankan, dengan 

memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur ataupun suatu sistem dengan cara 

mengelabuhi, mencurangi pihak tertentu yang menyebabkan seorang 

mendapatkan nilai asesmen lebih tinggi dari nilai yang seharusnya ia dapatkan.  

Perilaku kecurangan akademik diamati dalam beberapa bentuk perilaku 

antara lain  : 
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(1) Penggunaan materi yang dilarang digunakan, yang terdiri atas melihat 

jawaban orang lain saat dilangsungkan ujian, membawa materi ujian pada 

saat ujian serta mendapatkan soal maupun kunci jawaban ujian sebelum 

pelaksanaan ujian.  

(2) Melakukan kolaborasi yang dilarang saat pelaksanaan ujian yang dilakukan 

dengan menyebarkan jawaban ujian dengan kode tubuh dan bahasa, secara 

sengaja memperlihatkan lembar jawaban pada rekan lain, menyebarkan 

materi ujian dengan alat tulis saat pelaksanaan ujian, menyebarkan materi 

ujian dengan alat komunikasi serta melakukan atau memerintahkan orang lain 

sebagai joki ujian. 

(3) Plagiasi yang dapat terwujud seperti mengumpulkan naskah tugas yang 

dikerjakan orang lain yang diakui sebagai hasil karyanya, menyalin hasil 

pekerjaan orang lain yang diakui sebagai hasil karyanya. 

(4) Pemalsuan yang terjadi seperti dengan pemalsuan dalam kutipan naskah 

karya tulis atau tugas, pemalsuan data  dalam penulisan tugas maupun karya 

tulis serta menyusun laporan penelitian fiktif yang diakui telah dilakukan. 

(5) Misrepresentation yang dapat terjadi dengan mengaburkan informasi 

mengenai tenggang waktu pengumpulan tugas atau pelaksanaan ujian serta 

mengumpulkan kenbali lembar jawaban yang telah dinilai penguji yang telah 

diubah terlebih dahulu. 

(6) Absen berkontribusi dalam kegiatan tugas kelompok, yang dapat terjadi 



31 

 

 

 

seperti membolos dalam proses penyusunan tugas serta  tanpa kontribusi yang 

berarti dalam keanggotaan kelompok dalam penyusunan tugas kelompok.  

(7) Sabotase, yang antara lain terjadi dengan mengganggu proses penelitian rekan 

lain dan merusak materi praktik rekan lain. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2006: 130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Psikologi Unnes yang 

aktif mengikuti kegiatan kuliah pada tahun 2010. Karakteristik populasi dari 

penelitian ini adalah: 

(1) Tercatat sebagai mahasiswa jurusan Psikologi Unnes pada tahun 2010. 

(2) Tidak sedang mengambil masa cuti. 

(3) Terdaftar sebagai mahasiswa psikologi angkatan 2007, 2008,2009, 2010 

3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai subjek 

penelitian (Arikunto 2006: 131). Menurut Arikunto (2006: 133) penelitian sampel 

memiliki beberapa keuntungan antara lain: 

(1) Mengurangi kerepotan dalam pelaksanaan penelitian karena subjek pada 

sampel lebih sedikit dibandingkan dengan populasi. 

(2) Mengurangi resiko subjek penelitian yang terlewat ketika dilakukan 

penelitian populasi. 
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(3) Penelitian sampel akan lebih efisien dalam penggunaan uang, waktu dan 

tenaga peneliti. 

(4) Penelitian populasi dalam beberapa penelitian tertentu justru bersifat merusak 

karena seluruh populasi termasuk dalam subjek penelitian maka akan lebih 

baik untuk mengambil sampel dari populasi. 

(5) Mengurangi resiko bias dari pengumpul data akibat petugas pengumpul data 

mengalami kelelahan karena subjek penelitian yang banyak. 

Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan penelitian sampel yaitu menggunakan sebagian anggota 

populasi sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampel 

berstrata. Teknik ini dipakai karena subyek penelitian terdiri atas empat angkatan 

tahun yang berbeda. Dalam penelitian ini sampel yang dipakai adalah 30 persen 

dari jumlah mahasiswa tiap angkatan 2010, 2009, 2008 dan 2007.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan berstrata sehingga seluruh tingkatan 

dalam populasi dapat terwakili. Pengambilan sampel dengan memperhitungkan 

tingkatan diperlukan karena diduga ada perbedaan perilaku kecurangan akademik 

yang mungkin terjadi pada tiap angkatan yang berbeda. Tiap angkatan tahun akan 

memiliki beban tugas yang berbeda dimana menurut Whitley (2002: 29) beban 

tugas merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan perilaku kecurangan 

akademik. Pada mahasiswa semseter awal materi kuliah lebih banyak pada materi 

mata kuliah umum. Tahun kedua perkuliahan mahasiswa lebih dituntut menguasai 
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berbagai teori dalam ilmu psikologi, pada tahun ketiga materi kuliah lebih banyak 

pada kegiatan praktek dan pada tahun keempat mahasiswa dituntut untuk 

menyelesaikan skripsi dan melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan. Atas 

perbedaan dari beban tugas tersebut perlu dipertimbangkan adanya perbedaan 

tingkatan tahun angkatan demi menjaga keterwakilan sampel pada populasi. 

3.4 Metode Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. 

Kuisioner digunakan karena data yang diungkapkan dalam penelitian ini 

merupakan data faktual dan kebenaran mengenai data tersebut diketahui oleh 

subyek. Hal ini menurut Azwar (2005: 5) merupakan karakteristik dari kuisioner. 

Kuisioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup yaitu subjek 

penelitian memberikan jawaban dengan memilih pilihan yang telah disediakan 

dalam kuisioner.  

Kuisioner dalam penelitian ini adalah kuisioner perilaku kecurangan 

akademik. Untuk mengurangi social desirability responden dalam mengisi 

kuisioner maka nama kuisioner diubah menjadi kuisioner kegiatan mahasiswa 

dalam penyelesaian tugas akademik. Selain perubahan dalam nama kuisioner 

responden penelitian tidak diminta mengisi data pribadi mereka seperti nama 

ataupun nomor induk mahasiswa. Dengan cara ini maka diharapkan responden 

tidak merasa terancam keamanan mereka dalam mengisi kuisioner dengan 

sebenar-benarnya.  
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Kuisioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku 

kecurangan akademik yang dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tujuh 

bentuk perilaku yang berbeda. Bentuk perilaku kecurangan akademik tersebut 

antara lain dengan penggunaan materi yang dilarang digunakan saat ujian, 

melakukan kolaborasi yang dilarang saat pelaksaaan ujian, plagiasi, pemalsuan, 

misrepresentation, absen berkontribusi dalam tugas kelompok dan sabotase.  

Tabel 3.1 Skoring Kuisioner Perilaku Kecurangan Akademik 

Respon Favourable Unfavourable 

Tidak pernah 1 5 

Jarang 2 4 

Kadang 3 3 

Selalu 4 2 

Sering 5 1 

 

Tiap bentuk perilaku terwakili oleh pernyataan yang terbagi atas pernyataan 

favourable atau unfavourable pada pernyataan yang menggambarkan perilaku 

kecurangan akademik. Subjek penelitian memberi respon  berupa rentang 

frekuensi pengalaman subjek mengenai pernyataan yang diajukan. Subjek 

memberikan respon antara tidak pernah, jarang, kadang, sering dan selalu. Kode 

nilai dalam tiap pernyataan berkisar antara satu hingga lima. Pada pernyataan 

yang bersifat favourable maka subjek akan mendapat kode satu pada respon tidak 

pernah dan lima pada respon sering. Hal sebaliknya terjadi pada pernyataan 

unfavourable.  
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Tabel 3.2 Rancangan Kuisioner  

Perilaku Kecurangan Akademik 

Bentuk 

Perilaku  
Indikator Perilaku 

Nomor Pernyataan 

Favoura

ble 

Unfavou

rable 

Penggunaan 

materi yang 

dilarang 

digunakan 

1. Melihat jawaban rekan lain saat dilakukan 

ujian tertulis 

2. Membawa materi ujian pada pelaksanaan 

ujian. 

3. Mendapatkan kunci jawaban maupun soal 

ujian sebelum pelaksanaan ujian. 

1*, 2, 5, 

6,7,12*, 

13*, 

14*, 15. 

3, 4, 8, 

9, 10, 

11*, 16, 

17*, 

18*, 19. 

Melakukan 

kolaborasi 

yang 

dilarang 

dilakukan 

saat 

pelaksanaan 

ujian 

1. Menyebarkan jawaban ujian dengan sandi 

suara maupun kode tubuh. 

2. Sengaja memperlihatkan lembar jawaban 

pada rekan lain. 

3. Menyebarkan materi ujian menggunakan 

alat tulis. 

4. Menyebarkan jawaban ujian 

menggunakan alat komunikasi. 

5. Menjadi ataupun memerintahkan 

seseorang menjadi joki ujian. 

20*, 

21*, 24, 

25, 28, 

29, 30, 

34, 35, 

36, 40, 

41. 

22, 23, 

26, 27*, 

31*, 32, 

33, 37*, 

38*, 39, 

42, 43. 

Plagiasi 1. Mengumpulkan naskah tugas yang 

dikumpulkan orang lain dengan diakui 

sebagai hasil pekerjaannya. 

2. Menyalin hasil pekerjaan tugas rekan lain. 

44, 45, 

46, 47, 

48, 54, 

55. 

49, 50, 

51, 52, 

53, 56, 

57. 

Pemalsuan 1. Memalsukan kutipan dalam naskah tugas 

ataupun karya tulis. 

2. Memalsukan data dalam penulisan 

laporan tugas maupun karya tulis. 

3. Melaporkan penelitian fiktif. 

58, 59*, 

60, 64, 

65, 69, 

70, 71. 

61*, 

62*, 63, 

66, 67, 

68, 72, 

73, 74. 

Misrepresent

ation 

1. Mengaburkan informasi mengenai 

tenggang waktu pengumpulan tugas 

maupun pelaksanaan ujian. 

2. Mengubah jawaban yang telah dinilai 

dengan harapan memperoleh nilai lebih. 

75*, 76, 

77, 80,  

78*, 79, 

81,  

Absen 

berkontribusi 

dalam 

kegiatan 

1. Membolos dalam proses penyusunan 

tugas. 

2. Tanpa kontribusi dalam penyelesaian 

tugas kelompok 

82, 83*, 

84, 85*, 

90, 91*, 

92. 

86*, 87, 

88, 89*, 

93, 94, 

95. 
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tugas 

kelompok 

Sabotase 1. Mengganggu proses penelitian rekan lain. 

2. Merusak materi praktek rekan lain. 

3. Menghilangkan tugas maupun hasil ujian 

rekan lain. 

96, 97, 

100*, 

101*, 

104. 

98,99*, 

102, 

103, 

105. 

 

Uji coba uji coba Kuisioner Perilaku Kecurangan Akademik dilakukan pada 

tanggal 27 hingga 28 April 2011. Uji coba dikenakan pada 40  mahasiswa  

Psikologi Unnes.  Uji validitas dilakukan menggunakan Pearson Correlation yang 

dihitung menggunakan piranti lunak SPSS 17. Berdasarkan uji validitas terdapat 

26 aitem yang gugur dari keseluruhan aitem sebanyak 105 aitem. Aitem tersebut 

gugur karena secara statistik dinyatakan tidak signifikan. Aitem yang gugur dalam 

uji coba dapat dilihat pada tabel 3.2 ditandai dengan tanda bintang (*). 

Berdasarkan uji validitas tersebut maka rancangan kuisioner perilaku kecurangan 

akademik berubah karena adanya penghilangan aitem-aitem yang secara 

perhitungan statistik dinyatakan tidak valid. Tidak ada penambahan aitem setelah 

dilakukan uji validitas karena seluruh bentuk perilaku cukup terwakili. Rancangan 

perilaku kecurangan akademik setelah proses uji coba dapat dilihat lebih jelas 

pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Rancangan Kuisioner Perilaku 

 Kecurangan Akademik 

Bentuk Perilaku  Indikator Perilaku 

Nomor 

Pernyataan 

Favoura

ble 

Unfavo

urable 

Penggunaan 

materi yang 

dilarang 

digunakan 

1. Melihat jawaban rekan lain saat 

dilakukan ujian tertulis 

2. Membawa materi ujian pada 

pelaksanaan ujian. 

3. Mendapatkan kunci jawaban maupun 

soal ujian sebelum pelaksanaan ujian. 

1, 4, 5, 

6, 10,  

2, 3, 7, 

8, 9, 

11, 12,  

Melakukan 

kolaborasi yang 

dilarang 

dilakukan saat 

pelaksanaan 

ujian 

1. Menyebarkan jawaban ujian dengan 

sandi suara maupun kode tubuh. 

2. Sengaja memperlihatkan lembar 

jawaban pada rekan lain. 

3. Menyebarkan materi ujian 

menggunakan alat tulis. 

4. Menyebarkan jawaban ujian 

menggunakan alat komunikasi. 

5. Menjadi ataupun memerintahkan 

seseorang menjadi joki ujian. 

15, 16, 

18, 19, 

20, 23, 

24, 25, 

27,28 

13, 14, 

17, 21, 

22, 26, 

29, 30 

Plagiasi 1. Mengumpulkan naskah tugas yang 

dikumpulkan orang lain dengan diakui 

sebagai hasil pekerjaannya. 

2. Menyalin hasil pekerjaan tugas rekan 

lain. 

31, 32, 

33, 34, 

35, 41, 

42. 

36, 37, 

38, 39, 

40, 43, 

44. 

Pemalsuan 1. Memalsukan kutipan dalam naskah 

tugas ataupun karya tulis. 

2. Memalsukan data dalam penulisan 

laporan tugas maupun karya tulis. 

3. Melaporkan penelitian fiktif. 

45, 46, 

48, 49, 

53, 54, 

55 

47, .50, 

51, 52, 

56, 57, 

58 

Misrepresentati

on 

1. Mengaburkan informasi mengenai 

tenggang waktu pengumpulan tugas 

maupun pelaksanaan ujian. 

2. Mengubah jawaban yang telah dinilai 

dengan harapan memperoleh nilai lebih. 

59, 60, 

62 

61, 63 

Absen 

berkontribusi 

1. Membolos dalam proses penyusunan 

tugas. 

64, 65, 

68, 69, 

66, 67, 

70, 71, 
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dalam kegiatan 

tugas kelompok 

2. Tanpa kontribusi dalam penyelesaian 

tugas kelompok 

72 

Sabotase 1. Mengganggu proses penelitian rekan 

lain. 

2. Merusak materi praktek rekan lain. 

3. Menghilangkan tugas maupun hasil 

ujian rekan lain. 

73, 74, 

78 

75, 76, 

77, 79 

 

Reliabilitas Kuisioner Perilaku Kecurangan Akademik didapatkan dengan 

menggunakan perhitungan Cronbach Alpha yang dihitung menggunakan SPSS 17. 

Reliabilitas menurut Cohen (2007: 146) merupakan keajegan suatu alat ukur yaitu 

ketika suatu instrumen yang sama digunakan pada responden yang sama maka 

diharapkan akan memperoleh data yang sama pula. Reliabilitas Kuisioner Perilaku 

Kecurangan Akademik adalah 0.964. menurut Cohen (2007: 506) angka 

reliabilitas tersebut termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi.  

3.5 Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan teknik statistik deskriptif. 

Cohen (2007 :503) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah metode statistik 

untuk menyajikan dan mendeskripsikan data. Analisis data dilakukan untuk 

mengetahui perilaku kecurangan akademik yang banyak terjadi pada responden 

penelitian. Analisis data dilakukan untuk mengetahui mean tiap bentuk perilaku 

sehingga dapat ditentukan perilaku kecurangan akademik yang banyak terjadi 

pada responden penelitian. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan 

menggunakan piranti lunak SPSS 17 for Windows. 
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Skor mentah yang didapatkan dalam perhitungan statistik deskriptif 

membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Interpretasi skor responden penelitian 

dilakukan dengan kategorisasi berdasarkan model distribusi normal. Menurut 

Azwar (2005: 106) kategorisasi berdasar model distribusi normal memiliki asumsi 

bahwa skor subjek dalam kelompoknya merupakan estimasi terhadap skor subjek 

dalam populasi dan bahwa skor subjek dalam populasinya terdistribusi secara 

normal. Dalam distribusi normal menurut Azwar terbagi atas enam bagian dimana 

tiga bagian berada di sebelah kiri mean dan tiga bagian berada di sebelah kanan 

mean. Kategori dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kategori yaitu rendah, 

sedang dan tinggi.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bagian ini membahas mengenai proses peneilitian yang telah dilakukan 

peneliti serta hasil penelitian yang dilakukan mengenai perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa Psikologi Unnes. Dalam bab ini data yang diperoleh 

diolah sehingga mampu memberikan makna untuk menjawab masalah dalam 

penelitian ini. 

4.1 Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian 

Proses orientasi kancah dilakukan untuk memahami subjek penelitian yaitu 

mahasiswa yang aktif mengikuti kuliah di jurusan Psikologi Unnes. Dalam 

orientasi kancah ini berdasarkan keterangan pegawai administrasi jurusan 

Psikologi didapatkan bahwa mahasiswa yang menjadi subjek penelitian lebih 

kurang adalah 361 mahasiswa. Jumlah tersebut antara lain terbagi dalam empat 

angkatan tahun yang berbeda yaitu 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang jumlahnya 

masing-masing adalah 85, 74, 114 dan 88 mahasiswa pada angkatan 2007.  

Dalam orientasi kancah ini peneliti menemukan bahwa mahasiswa 

melakukan kegiatan perkuliahan terbagi atas rombongan belajar dimana tiap 

mahasiswa bebas untuk mendaftar kuliah pada rombongan belajar. Tiap mata 
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kuliah dapat terdiri atas dua atau tiga rombongan belajar. Maka atas keadaan ini 

peneliti memutuskan untuk memilih satu mata kuliah yang wajib dihadiri oleh 

mahasiswa tiap angkatan dalam proses pengambilan data. Kelas yang dipilih 

adalah kelas mata kuliah yang diwajibkan untuk ditempuh mahasiswa pada tiap 

tahun-tahun angkatan yang berbeda.  

Proses pengambilan data dilakukan ketika mahasiswa menghadiri kegiatan 

perkuliahan. Data diambil dengan cara membagikan instrumen penelitian sebelum 

maupun sesudah kegiatan belajar mengajar dilakukan, bergantung pada 

persetujuan dosen pengampu mata kuliah. Pengambilan data diambil ketika 

mahasiswa menghadiri kegiatan perkuliahan dengan pertimbangan bahwa akan 

sulit untuk mendapatkan mahasiswa dalam jumlah yang sesuai dengan sampel 

populasi di luar kegiatan perkuliahan.  

4.1.2 Penentuan Sampel 

Secara keseluruhan populasi subyek penelitian dalam penelitian berjumlah 

lebih kurang 361 mahasiswa. Maka atas pertimbangan efisiensi penelitian 

dilakukan dengan menggunakan sampel, yaitu sebagian dari populasi yang masih 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Populasi penelitian terdiri 

atas tingkatan semester yang berbeda. Tiap-tiap semester akan memiliki beban 

tugas dan karakter yang berbeda sehingga perlu untuk memperhatikan adanya 

perbedaan dalam tingkatan semester.  

Menurut Arikunto (2006: 138) jika dalam populasi terdapat perbedaan ciri-
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ciri atau karakteristik antara strata-strata yang ada, sedangkan perbedaan tersebut 

mempengaruhi variabel maka perlu memperhatikan adanya strata dalam populasi. 

Maka dalam penelitian ini dilakukan metode sampel berstrata. Sampel dilakukan 

dengan mengambil 30 persen jumlah mahasiswa pada tiap angkatan yaitu 2010, 

2009, 2008 dan 2007. 

4.2 PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.2.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 23, 24, 27 Mei 2011 

dan pada tanggal 14 Juni 2011. Data penelitian diperoleh menggunakan instrumen 

penelitian yang telah diuji coba terlebih dahulu pada karakteristik populasi yang 

sama. Peneliti menyebarkan 132 eksemplar instrumen penelitian. Dari jumlah 

tersebut tiga eksemplar instrumen tidak terpakai karena tidak terisi keseluruhan 

secara valid. Dari 129 eksempelar instrumen yang berhasil didapatkan hanya 109 

eksemplar instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian karena sampel 

penelitian dalam penelitian ini mengambil 30 persen dari jumlah mahasiswa tiap 

angkatan. Rincian jumlah subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Rincian Jumlah Responden Penelitian  

Tahun Angkatan Jumlah Sampel 

2010 26 

2009 22 

2008 32 

2007 29 

Jumlah total responden 109 
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4.2.2 Pelaksanaan Skoring 

Setelah seluruh instrumen didapatkan dari responden penelitian maka 

dilakukan skoring pada data penelitian. Skoring dilakukan dengan memberikan 

nilai pada tiap aitem-aitem penelitian yang telah diisi responden penelitian sesuai 

dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah proses skoring dilakukan 

maka dilakukan proses tabulasi yaitu memindahkan angka-angka dalam instrumen 

penelitian dalam tabel sehingga data yang diperoleh dapat dihitung lebih lanjut.  

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Data yang telah didapatkan dalam penelitian akan sulit untuk dipahami 

tanpa proses deskripsi data hasil penelitian. Deskripsi data penelitian dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

gambaran perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada mahasiswa jurusan 

Psikologi Unnes. Dalam penelitian ini data yang diperoleh diolah menggunakan 

tehnik statistik deskriptif untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku kecurangan 

akademik yang terjadi pada mahasiswa jurusan Psikologi Unnes.  

4.3.2 Gambaran Perilaku Kecurangan Akademik Secara Umum 

Perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Psikologi Unnes diukur 

menggunakan kuisioner yang diisi oleh responden penelitian. Kuisioner terdiri 

atas 79 pernyataan yang harus direspon oleh responden. Tiap aitem pernyataan 

memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum adalah 5. Nilai tengah dari tiap 
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aitem adalah 3. Maka skor terendah yang didapatkan subjek adalah nilai minimum 

dikali jumlah keseluruhan aitem yaitu 79. Sedangkan skor tertinggi yang 

didapatkan subyek yaitu nilai maksimum aitem dikali keseluruhan aitem yaitu 

395. Skor terendah dalam persentase adalah 20 persen dari skor maksimal. Luas 

sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah yaitu 316. Luas 

sebaran skor dalam persentase adalah selisih persentase skor tertinggi dan skor 

terendah yaitu 80 persen.  

Standar deviasi (σ) dari kuisioner ini adalah luas sebaran skor dibagi enam 

luas standar deviasi yaitu 52,66. Mean teoritis  (μ) dalam kuisioner ini adalah 

jumlah aitem dikali nilai tengah skor yaitu 237. Azwar (2005: 107) memberikan 

panduan dalam menentukan norma alat ukur psikologi yang disajikan dalam tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Kriteria dalam Alat Ukur Psikologi 

Interval Kriteria 

X < (μ - 1,0 σ) Rendah 

(μ -1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ) Sedang 

(μ + 1,0 σ) ≤ X Tinggi 

 

Keterangan: 

μ : mean teoritis 

σ : standar deviasi 

X : skor 

 

Nilai μ - 1,0 σ berdasarkan perhitungan sebelumnya adalah 237 - 52,66 = 

184,34.  Nilai μ + 1,0 σ adalah 237 + 52,66 = 289,66. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh Azwar maka dapat ditentukan suatu nilai termasuk dalam 
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kriteria perilaku kecurangan akademik yang terbagi dalam rendah, sedang dan 

tinggi. Maka perilaku kecurangan akademik termasuk dalam kategori rendah 

ketika skor lebih kecil daripada 184,34. Perilaku kecurangan akademik termasuk 

dalam kategori sedang ketika berada antara 184,34 hingga 289,66 dan perilaku 

kecurangan akademik tergolong tinggi ketika lebih tinggi dari 289,66.  

Tabel 4.3 Kriteria Perilaku Kecurangan Akademik 

Interval Kriteria 

X < 184,34 Rendah 

184,34 ≤ X < 289,66 Sedang 

289,66 ≤ X Tinggi 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihitung menggunakan SPSS 17 

for Windows. Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif diperoleh mean perilaku 

kecurangan akademik adalah 165,1651. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata 

subjek penelitian melakukan perilaku kecurangan akademik dalam kriteria rendah. 

Untuk lebih rinci dalam melihat  perilaku kecurangan akademik responden 

penelitian dapat dilihat dari distribusi frekuensi perilaku kecurangan akademik 

pada responden penelitian dalam tabel 4.4. Data distribusi frekuensi perilaku 

kecurangan akademik repsonden penelitian dapat terlihat dalam gambar  4.1. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Perilaku Kecurangan Akademik  

Responden Penelitian 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 184,34 79 72% Rendah 

184,34  ≤ X < 289,66 30 28% Sedang 

289,66 ≤ X - - Tinggi 
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Gambar 4.1 Grafik Distrbusi Frekuensi Responden  

Perilaku Kecurangan Akademik 

 

Dalam distribusi frekuensi terlihat bahwa hanya 28 persen responden 

penelitian berada dalam kriteria sedang dalam melakukan perilaku kecurangan 

akademik. Responden yang lain sebanyak 72 persen responden mengaku 

melakukan kecurangan akademik dalam kriteria rendah  

4.3.3 Gambaran Tiap Perilaku Kecurangan Akademik Secara Khusus 

Perilaku kecurangan akademik dalam penelitian ini terbagi atas tujuh 

perilaku yang menggambarkan perilaku kecurangan akademik. Maka dari itu 

perlu adanya pembagian yang lebih spesifik mengenai tujuh bentuk perilaku 

kecurangan akademik yang terjadi pada responden penelitian. Tujuh perilaku 

kecurangan akademik tersebut antara lain adalah dengan menggunakan materi 

yang dilarang digunakan,  kolaborasi dalam penyelesaian ujian yang dilarang 

dilakukan, plagiasi, pemalsuan, misrepresentation, absen berkontribusi dalam 
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kegiatan kelompok dan sabotase. Data responden yang didapatkan dalam 

penelitian ini dihitung menggunakan SPSS 17 for Windows dapat terlihat dalam 

tabel 4.5. Tiap perilaku kecurangan akademik akan dibahas lebih lanjut dalam 

bagian selanjutnya. 

Tabel 4.5 Perilaku Kecurangan Akademik Responden Penelitian 

Bentuk Perilaku Kecurangan 

Akademik 

Rentang Minimum Maksimum Mean 

Penggunaan materi yang dilarang 

untuk digunakan 
32 13 45 26,7523 

Kolaborasi yang dilarang saat 

pelaksanaan ujian 
42 20 62 42,211 

Plagiasi 34 15 49 27,8165 

Pemalsuan 35 17 52 32,5321 

Misrepresentation 12 5 17 8,2936 

Absen berkontribusi dalam 

kegiatan kelompok 
27 9 36 17,055 

Sabotase 15 7 22 10,5046 

 

4.3.3.1 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Melakukan Kolaborasi  

Perilaku ini terwakili oleh 18 aitem sehingga skor maksimal adalah 90 

dengan skor minimal adalah 18. Rentang skor kolaborasi yang dilarang saat ujian 

adalah 72 dengan standar deviasinya adalah 12 dengan mean teoritiknya adalah 

54. Kriteria penggolongan kolaborasi yang dilarang saat ujian menggunakan 

kriteria yang ditetapkan pada tabel 4.2. Nilai μ - 1,0 σ untuk perilaku penggunaan 

materi yang dilarang digunakan adalah 54 – 12 yaitu 42. Sedangkan nilai μ + 1,0 

σ adalah 54 + 12  yaitu 66. Maka kriteria perilaku kolaborasi yang dilarang dalam 

kegiatan akademik dapat dilihat lebih jelas pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Kriteria Perilaku Kecurangan  

Akademik dengan Melakukan Kolaborasi 

Interval Kriteria 

X < 42 Rendah 

42 ≤ X < 66 Sedang 

66 ≤ X Tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan statistik nilai mean responden penelitian untuk 

kolaborasi dalam kecurangan akademik adalah 42,211. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata responden penelitian berada pada kriteria rendah dalam 

melakukan kolaborasi pada perilaku kecurangan akademik. Data responden 

penelitian dalam tabel distribusi frekuensi tersaji dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Melakukan Kolaborasi 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 42 55 50 Rendah 

42 ≤ X < 66 54 50 Sedang 

66 ≤ X -  Tinggi 
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Gambar 4.2. Grafik Distribusi Frekuensi Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Kolaborasi 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi terlihat bahwa sebanyak 50 persen 

responden tergolong melakukan kolaborasi dalam perilaku kecurangan akademik 

dalam kriteria rendah dan 50 persen  responden lainnya mengaku melakukan 

kolaborasi dalam kecurangan akademik dalam kriteria sedang. Grafik perilaku 

kecurangan akademik dengan melakukan kolaborasi yang dilarang digunakan 

dapat dilihat dalam gambar 4.2. 

4.3.3.2 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Pemalsuan 

Pemalsuan dalam kegiatan akademik diungkapkan dalam 14 aitem. Skor 

maksimal berjumlah 70 dengan skor minimal berjumlah 14. Maka rentang skor 

dalam pemalsuan adalah selisih skor maksimal dan skor minimal yaitu 56. Nilai 
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dari standar deviasinya adalah 9,33 dengan nilai mean teoritiknya adalah 42. 

Kriteria penggolongan perilaku pemalsuan menggunakan kriteria yang ditetapkan 

pada tabel 4.2. Nilai μ - 1,0 σ untuk pemalsuan adalah 42 – 9,33 yaitu 32,67. Nilai 

μ + 1,0 σ untuk plagiasi adalah 51,33. Maka berdasarkan perhitungan tersebut 

dapat ditentukan penggolongan pemalsuan dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Kriteria Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Pemalsuan 

Interval Kriteria 

X < 32,67 Rendah 

32,67  ≤ X <  51,33 Sedang 

51,33  ≤ X Tinggi 

 

Mean perilaku pemalsuan pada responden penelitian adalah 32,5321. 

Perilaku pemalsuan pada responden penelitian berada pada kriteria rendah. Data 

perilaku pemalsuan pada responden penelitian dapat terlihat lebih rinci dalam 

tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi  

Perilaku Kecurangan Akademik dengan Cara Pemalsuan 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 39,67 57 53 Rendah 

39,67  ≤ X <  62,33 51 47 Sedang 

62,33  ≤ X - - Tinggi 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.13 sebanyak 47 persen responden penelitian 

berada pada kriteria sedang dalam melakukan perilaku plagiasi. Sedangkan 53 

persen responden berada pada kriteria rendah dalam melakukan perilaku 
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kecurangan akademik. Grafik data pemalsuan pada responden penelitian dapat 

dilihat dalam gambar 4.4. 

 

Gambar 4.3 Grafik Distribusi Frekuensi Perilaku  

Kecurangan Akademik Dengan Pemalsuan 

 

4.3.3.3 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Menggunakan Materi yang 

Dilarang Digunakan saat Ujian 

Kecurangan akademik dengan cara menggunakan materi yang dilarang 

digunakan diwakili dengan 12 pertanyaan dalam kuisioner. Skor terendah adalah 

12 dan skor tertinggi adalah 60. Rentang skor dalam perilaku ini adalah 48 dengan 

standar deviasi (σ) 8. Maka dapat diketahui bahwa mean teoritik (μ) dalam 

perilaku menggunakan materi yang dilarang digunakan saat ujian adalah 36. 

Kriteria penggolongan penggunaan materi yang dilarang digunakan menggunakan 

kriteria yang dijelaskan pada tabel 4.10. 
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Nilai μ - 1,0 σ untuk perilaku penggunaan materi yang dilarang digunakan 

adalah 36 – 8 yaitu 28. Sedangkan μ + 1,0 σ adalah 36 + 8 yaitu 44. Maka kriteria 

perilaku penggunaan materi yang dilarang digunakan dapat dilihat lebih jelas pada 

tabel di 4.10 

Tabel 4.10. Kriteria Perilaku Kecurangan Akademik dengan Penggunaan  

Materi yang Dilarang Digunakan 

Interval Kriteria 

X < 28 Rendah 

28  ≤ X < 44 Sedang 

44 ≤ X Tinggi 

 

Data yang diperoleh dari responden penelitian yang dihitung menggunakan 

SPSS 17 for Windows menyatakan bahwa mean perilaku penggunaan materi yang 

dilarang digunakan adalah 26,7523. Maka dapat ditentukan bahwa rata-rata 

responden penelitian berada pada kategori rendah dalam melakukan perilaku 

kecurangan akademik dengan menggunakan materi yang dilarang digunakan. 

Distribusi frekuensi data perilaku kecurangan akademik dengan penggunaan 

materi yang dilarang digunakan tersaji dalam tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Penggunaan Materi yang Dilarang Digunakan 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X <28 61 56% Rendah  

28 ≤ X < 44 47 43% Sedang 

44 ≤ X 1 1% Tinggi 
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Gambar 4.4. Grafik Distribusi Frekuensi Penggunaan  

Materi yang Dilarang Digunakan 

 

Distribusi frekuensi responden yang melakukan perilaku kecurangan 

akademik dengan menggunakan materi yang dilarang digunakan dapat dilihat 

dalam gambar  4.4. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden terlihat 

bahwa sebanyak 56 persen responden berada dalam kategori rendah dalam 

menggunakan materi yang dilarang saat ujian. Sebanyak 43 persen responden 

berada dalam kategori sedang dalam menggunakan materi yang dilarang 

digunakan  

4.3.3.4 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Cara Plagiasi 

Perilaku kecurangan akademik dengan cara plagiasi diungkapkan dalam 14 

aitem pernyataan kuisioner. Skor minimal berjumlah 14 dan skor maksimalnya 70. 

Rentang skor dari plagiasi adalah selisih skor maksimal dengan skor minimal 

yaitu 56 maka nilai standar deviasinya adalah 9,33. Mean teoritik plagiasi adalah 
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42. Kriteria penggolongan plagiasi menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam 

tabel 4.2. Nilai μ - 1,0 σ untuk plagiasi adalah 42 – 9,33 yaitu 32,67. Nilai μ + 1,0 

σ untuk plagiasi adalah 51,33. Maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

ditentukan penggolongan plagiasi dalam tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Kriteria Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Plagiasi 

Interval Kriteria 

X < 32,67 Rendah 

32,67 ≤ X < 51,33 Sedang 

51,33 ≤ X Tinggi 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden mean untuk perilaku 

plagiasi adalah 27, 8165. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata responden berada 

pada kriteria rendah dalam melakukan perilaku plagiasi. Data responden 

mengenai perilaku plagiasi dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi pada 

tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Tabel Distribusi Frekuensi Perilaku Plagiasi 

 pada Responden Penelitian 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X <32,67 81 74 Rendah 

32,67 ≤ X < 51,33 28 26 Sedang  

51,33  ≤ X - - Tinggi 
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Gambar 4.5. Grafik Distribusi Frekuensi Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Plagiasi 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.11 dapat terlihat bahwa sebanyak 74 persen 

responden penelitian berada pada kriteria rendah dalam melakukan plagiasi. 

Sebanyak 26 persen sisanya berada pada kriteria sedang dalam melakukan 

plagiasi. Grafik perilaku plagiasi dapat terlihat pada gambar 4.5. 

4.3.3.5 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Absen Berkontribusi dalam 

Tugas Kelompok 

Perilaku absen dalam kontribusi tugas kelompok diungkapkan dalam 9 

aitem. Skor maksimal berjumlah 45 dengan skor minimal berjumlah 9. Maka 

rentang skor dalam pemalsuan adalah selisih skor maksimal dan skor minimal 

yaitu 36. Nilai dari standar deviasinya adalah 6 dengan nilai mean teoritiknya 
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adalah 27. Kriteria penggolongan perilaku absen berkontribusi dalam tugas 

kelompok ditetapkan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam tabel 4.2. Nilai 

μ - 1,0 σ untuk absen berkontribusi dalam tugas kelompok adalah 27 – 6 yaitu 21. 

Nilai μ + 1,0 σ untuk absen dalam kontribusi tugas kelompok adalah 27 + 6 yaitu 

33. Maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditentukan penggolongan 

perilaku kecurangan akademik dengan absen berkontribusi dalam tugas kelompok 

dalam tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Kriteria Perilaku Kecurangan Akademik  

dengan Absen Berkontribusi dalam Kegiatan Kelompok 

Interval Kriteria 

X < 21 Rendah 

21  ≤ X <  33 Sedang 

33  ≤ X Tinggi 

 

Data yang diperoleh dari responden penelitian menunjukkan bahwa mean 

perilaku kecurangan akademik dengan absen berkontribusi dalam tugas kelompok 

adalah 17,055. Rata-rata responden penelitian berada dalam kriteria rendah dalam 

melakukan perilaku kecurangan akademik dengan absen berkontribusi dalam 

tugas kelompok. Data lebih rinci perilaku kecurangan akademik dengan absen 

berkontribusi dalam tugas kelompok dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Perilaku Kecurangan Akademik  

dengan Absen Berkontribusi dalam Kegiatan Kelompok 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 21 88 81 Rendah 

21  ≤ X <  33 20 18 Sedang 

33  ≤ X 1 1 Tinggi 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari responden penelitian hanya  18 persen 

dari responden penelitian yang berada dalam kriteria sedang. Sebanyak  81 persen 

responden lainnya berada dalam kriteria rendah dalam melakukan perilaku 

kecurangan akademik berupa absen berkontribusi dalam tugas kelompok. Grafik 

perilaku kecurangan akademik dengan absen berkontribusi dalam tugas kelompok 

dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Grafik Distribusi Perilaku Kecurangan Akademik dengan Absen 

Berkontribusi dalam Tugas Kelompok 

 

 

4.3.3.6 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Misrepresentation 

Misrepresentation  dalam kegiatan akademik diungkapkan dalam 5 aitem. 

Skor maksimal berjumlah 25 dengan skor minimal berjumlah 5. Maka rentang 

skor dalam pemalsuan adalah selisih skor maksimal dan skor minimal yaitu 20. 

Nilai dari standar deviasinya adalah 3,33 dengan nilai mean teoritiknya adalah 15. 

Kriteria penggolongan misrepresentation menggunakan kriteria yang ditetapkan 
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dalam tabel 4.2. Nilai μ - 1,0 σ untuk misrepresentation adalah 15 – 3,33 yaitu 

11,67. Nilai μ + 1,0 σ untuk misrepresentation adalah 15 + 3,33 yaitu 18,33. Maka 

berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditentukan penggolongan 

misrepresentation dalam tabel 4.16 

Tabel 4.16 Kriteria Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Cara Misrepresentation 

Interval Kriteria 

X < 11,67 Rendah 

11,67  ≤ X <  18,33 Sedang 

18,33  ≤ X Tinggi  

 

Nilai mean untuk misrepresentation pada responden penelitian adalah 

8,2936. Berdasarkan kriteria perilaku kecurangan akademik misrepresentation 

maka rata-rata responden berada pada kriteria rendah dalam melakukan perilaku 

kecurangan akademik berupa misrepresentation. Data responden penelitian lebih 

rinci terlihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi  

Perilaku Kecurangan Akademik dengan Misrepresentation 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 11,67 95 87 Rendah 

11,67  ≤ X <  18,33 14 13 Sedang 

18,33  ≤ X - - Tinggi  

 

Berdasarkan data responden penelitian sebanyak 87 persen responden 

penelitian berada dalam kriteria rendah dalam melakukan perilaku kecurangan 

akademik berupa misrepresentation. Responden lain sebanyak 13 persen berada 
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dalam kriteria sedang dalam melakukan perilaku misrepresentation. Grafik 

perilaku kecurangan akademik dengan cara misrepresentation dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7. Grafik Distribusi Frekuensi  

Perilaku Kecurangan Akademik dengan Misrepresentation 

 

 

4.3.3.7 Perilaku Kecurangan Akademik dengan Sabotase 

Perilaku kecurangan akademik dengan sabotase diungkapkan dalam 7 aitem. 

Skor maksimal berjumlah 35 dengan skor minimal berjumlah 7. Maka rentang 

skor dalam pemalsuan adalah selisih skor maksimal dan skor minimal yaitu 28. 

Nilai dari standar deviasinya adalah 4,66 dengan nilai mean teoritiknya adalah 21. 

Kriteria penggolongan perilaku sabotase ditetapkan menggunakan kriteria yang 

ditetapkan pada tabel 4.2. Nilai μ - 1,0 σ untuk sabotase adalah 21 – 4,66 yaitu 

16,34. Nilai μ + 1,0 σ untuk perilaku sabotase adalah 21 + 4,66 yaitu 25,66. Maka 
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berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditentukan penggolongan kecurangan 

akademik dengan cara sabotase dalam tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Kriteria Perilaku 

 Kecurangan Akademik dengan Sabotase 

Interval Kriteria 

X < 16,34 Rendah 

16,34  ≤ X <  25,66 Sedang 

25,66  ≤ X Tinggi 

  

Mean responden dalam perilaku kecurangan akademik berupa sabotase 

adalah 10.5046. Rata-rata perilaku sabotase pada responden penelitian termasuk 

dalam kriteria rendah. Data lebih rinci mengenai perilaku kecurangan akademik 

berupa sabotase pada responden penelitian dapat dilihat lebih jelas pada tabel 

4.19. 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Perilaku  

Kecurangan Akademik dengan Sabotase 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 16,34 101 93 Rendah 

16,34  ≤ X <  25,66 8 7 Sedang 

25,66  ≤ X - - Tinggi 

 

Data dari responden penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden 

berada pada kriteria rendah dalam melakukan perilaku kecurangan akademik 

berupa sabotase. 

4.3.4 Analisis Tambahan 

Perhitungan temuan lapangan mendapati bahwa perilaku sabotase tidak 
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memiliki daya beda terhadap perilaku kecurangan akademik. Maka untuk lebih 

akurat dalam menggambarkan perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada 

mahasiswa psikologi Unnes dilakukan analisis tambahan tanpa menghitung 

perilaku kecurangan akademik dengan sabotase. Tanpa memasukkan perilaku 

sabotase, aitem kuisioner perilaku kecurangan akademik berjumlah 72. Maka skor 

tertinggi yang didapatkan subjek adalah 360. Skor terendah yang didapatkan 

subjek adalah 72. Luas sebaran skor adalah 288. Standar deviasi (σ) dari kuisioner 

adalah 48. Mean teoritis (µ) kuisioner adalah 216. Nilai µ + 1,0 σ adalah 216 + 48 

= 264. Nilai µ - 1,0 σ adalah 216 – 48 =  168.  

Tabel 4.20 Kriteria Perilaku 

 Kecurangan Akademik tanpa Perilaku Sabotase 

Interval Kriteria 

X < 168 Rendah 

168  ≤ X <  264 Sedang 

264  ≤ X Tinggi 

  

 Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif diperoleh mean perilaku 

kecurangan akademik adalah 154,6606. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata 

subjek penelitian berada dalam kategori rendah. Untuk lebih rinci dalam melihat 

perilaku kecurangan akademik responden penelitian dapat dilihat dari distribusi 

frekuensi perilaku kecurangan akademik pada responden penelitian dalam tabel 

4.21. Data distribusi frekuensi perilaku kecurangan akademik dapat terlihat pada 

gambar 4.8. 
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Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi  

Perilaku Kecurangan Akademik tanpa Perilaku Sabotase 

Interval Frekuensi  Persentase 

(%)  

Kriteria 

X < 168 75 69 Rendah 

168  ≤ X <  264 34 31 Sedang 

264  ≤ X - - Tinggi 

 

 
Gambar 4.8 Grafik Distribusi Frekuensi  

Perilaku Kecurangan Akademik Tanpa Perilaku Sabotase 

 

Analisis tambahan menemukan bahwa tanpa mengikutkan perilaku sabotase 

responden penelitian yang termasuk dalam kriteria sedang dalam melakukan 

perilaku kecurangan akademik berjumlah 31 persen sedangkan sebanyak 69 

persen berada dalam kriteria rendah dalam perilaku kecurangan akademik. 

4.4 Pembahasan 

Perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada responden penelitian 
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sangat beragam. Perilaku kecurangan akademik dapat terjadi pada asesemen di 

kelas seperti ujian akhir semester atau ujian tengah semester maupun pada 

penyelesaian tugas maupun penyusunan laporan penelitian. Perilaku kecurangan 

akademik antara lain dapat terjadi dengan penggunaan materi yang dilarang 

digunakan, plagiasi, pemalsuan dalam penyusunan laporan penelitian, 

misrepresentation, melakukan kolaborasi saat diadakan ujian, absen berkontribusi 

dalam penyelesaian tugas kelompok dan upaya sabotase terhadap rekan lain dalam 

penyelesaian tugas akademik. 

Perilaku kecurangan akademik secara umum yang terjadi pada responden 

penelitian berada pada kriteria rendah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan mean 

responden penelitian berada pada kategori rendah dalam perilaku kecurangan 

akademik. Meskipun mean responden berada dalam kategori rendah, namun dari 

distribusi frekuensi terlihat bahwa sebanyak 31 persen responden melakukan 

perilaku kecurangan akademik dalam kriteria sedang. Meskipun secara rata-rata 

perilaku kecurangan akademik dalam kategori rendah, namun dari data nampak 

bahwa perilaku kecurangan akademik ternyata banyak terjadi pada responden 

penelitian yaitu sebanyak 31 persen responden penelitian yang berada dalam 

kriteria sedang dalam melakukan perilaku kecurangan akademik. 

Data yang diperoleh mengungkapkan hasil yang lebih rinci mengenai 

perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada responden penelitian. Ketika 

perilaku kecurangan akademik dibagi dalam perilaku-perilaku yang berbeda maka 
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ditemukan bagaimana responden penelitian melakukan perilaku kecurangan 

akademik. Berdasarkan mean responden dalam tiap perilaku kecurangan 

akademik, terlihat bahwa perilaku kecurangan akademik untuk tiap perilaku 

berada pada kategori rendah.  Namun meskipun secara rata-rata responden berada 

dalam kategori rendah, responden penelitian yang berada dalam kategori sedang 

memiliki jumlah yang perlu diperhitungkan.  

Perilaku kecurangan akademik yang paling banyak dilakukan oleh 

responden penelitian adalah dengan melakukan kolaborasi pada saat pelaksanaan 

ujian. Perilaku ini dilakukan dengan bekerja sama pada pengerjaan ujian, 

menyebarkan jawaban ujian pada sesama peserta ujian atau dengan sengaja 

memperlihatkan lembar jawaban pada peserta ujian lain. Sebanyak 50 persen 

responden penelitian mengaku melakukan kolaborasi pada pelaksanaan ujian 

dalam kategori sedang.  Berdasarkan data ini maka dapat pula disimpulkan bahwa 

pelaksanaan ujian merupakan situasi terbanyak perilaku kecurangan akademik 

yang dilakukan oleh responden penelitian.  

Perilaku kecurangan akademik kedua yang banyak dilakukan responden 

penelitian adalah dengan melakukakan pemalsuan pada tugas maupun penulisan 

laporan penelitian. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan data bahwa sebanyak 

47 persen responden penelitian mengaku melakukakan pemalsuan pada 

pengerjaan tugas maupun laporan penelitian dalam kategori sedang. Pemalsuan 

dapat dilakukan dengan melakukan pemalsuan pada kutipan dalam naskah tugas 
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atau karya tulis, memalsukan data yang didapatkan dalam penulisan laporan 

penelitian hingga melaporkan penelitian fiktif. Data bahwa sebanyak 47 persen 

responden mengaku melakukan pemalsuan dalam penulisan karya tulis atau 

laporan penelitian mengungkapkan pula bahwa penyelesaian tugas merupakan 

situasi kedua perilaku kecurangan akademik marak dilakukan oleh responden 

penelitian.  

Perilaku kecurangan akademik ketiga yang marak terjadi pada responden 

penelitian adalah dengan menggunakan materi yang dilarang digunakan saat 

pelaksanaan ujian. Perilaku ini dilakukan dengan membawa materi kuliah seperti 

catatan, buku teks kuliah maupun kertas contekan berisi materi yang diujikan pada 

pelaksanaan ujian. Sebanyak 43 persen responden penelitian mengaku 

menggunakan materi yang dilarang digunakan selama ujian pada kategori sedang. 

Selain melakukan kolaborasi, menggunakan materi yang dilarang digunakan 

merupakan cara kedua responden penelitian dalam melakukan kecurangan 

akademik pada pelaksanaan ujian.  

Perilaku kecurangan akademik keempat yang marak dilakukan responden 

penelitian adalah dengan melakukan plagiasi. Kecurangan akademik dengan 

plagiasi dilakukan dengan mengumpulkan tugas yang  telah dikerjakan orang lain 

ataupun dengan menyalin hasil pekerjaan atau tugas rekan lain. Data penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 26 persen responden penelitian mengaku 

melakukan plagiasi dalam penyelesaian tugas mereka pada kategori sedang. Data 
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ini menunjukkan bahwa plagiasi merupakan cara kedua perilaku kecurangan 

akademik yang dilakukan responden dalam penyelesaian tugas kuliah.  

Perilaku kecurangan akademik lain yaitu dengan absen berkontribusi dalam 

tugas kelompok. Perilaku ini antara lain terjadi dengan membolos dalam proses 

penyusunan tugas serta terdaftar dalam kelompok namun tanpa memberikan 

kontribusi yang berarti dalam penyelesaian tugas kelompok. Data dalam 

penelitian menemukan hanya sebanyak 18 persen dari responden yang mengaku 

melakukan absen dalam kontribusi tugas kelompok dalam kategori sedang.  

Perilaku kecurangan akademik yang lain adalah dengan melakukan 

misrepresentation. Perilaku ini dilakukan dengan mengaburkan informasi 

mengenai tenggang waktu pengumpulan tugas ataupun ujian pada pengajar dan 

mengubah jawaban dalam pelaksanaan ujian. Data dalam penelitian menunjukkan 

bahwa hanya sebanyak 13 persen responden yang mengaku melakukan 

misrepresentation. Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak responden penelitian 

yang melakukan kecurangan akademik dengan misrepresentation. 

Perilaku terakhir terkait dengan perilaku kecurangan akademik yaitu dengan 

melakukan sabotase. Sabotase dilakukan dengan mengganggu atau menggagalkan 

rekan lain dalam menyelesaikan tugas. Data yang diperoleh dari responden 

menunjukkan hanya sebanyak 7 persen responden melakukan sabotase dalam 

kegiatan akademik mereka. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan perilaku 

sabotase jarang dilakukan responden penelitian. 



67 

 

 

 

Berdasarkan tinjauan data perilaku kecurangan akademik responden 

penelitian tampak bahwa perilaku kecurangan akademik terjadi paling banyak 

pada pelaksanaan ujian. Hal ini terbukti dengan data bahwa kolaborasi saat 

pelaksanaan ujian merupakan perilaku kecurangan akademik yang paling banyak 

dilakukan responden pada kategori sedang. Perilaku kecurangan akademik lain 

yang dilakukan pada situasi ujian adalah dengan membawa materi yang dilarang 

digunakan. Dalam data penelitian tampak bahwa responden penelitian selain 

dengan melakukan kolaborasi banyak pula yang membawa materi yang dilarang 

digunakan, hal ini tampak dari sebanyak 43 persen responden mengaku 

menggunakan  materi yang dilarang saat ujian pada pelaksanaan ujian.  

Situasi kedua munculnya perilaku kecurangan akademik adalah pada 

penyelesaian tugas. Berdasarkan temuan penelitian tampak bahwa sebanyak 47 

persen responden mengaku memalsukan tugas yang dikumpulkan dalam kategori 

sedang. Dalam penyelesaian tugas selain dengan memalsukan tugas, responden 

melaporkan melakukan pula plagiasi dalam penyelesaian tugas mereka. Meskipun 

demikian, perilaku plagiasi hanya dilakukan 26 persen responden dalam kategori 

sedang. 

Perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada responden penelitian 

dilakukan kebanyakan secara bersama . Hal ini terlihat dari data responden bahwa 

perilaku kecurangan akademik dengan kolaborasi, yaitu dengan bekerja sama 

dalam penyelesaian ujian ternyata lebih besar daripada penggunaan materi yang 
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dilarang digunakan yang dilakukan secara individu. Selain itu pemalsuan dan 

plagiasi terlihat lebih banyak dilakukan yaitu sebanyak 47 persen dan 26 persen. 

Berdasarkan penggolongan yang ditetapkan Hetterington (dalam Anderman, 2006: 

43) perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada responden penelitian lebih 

banyak memiliki tipe social-active cheating yang ditandai dengan perilaku 

kecurangan akademik dengan menyalin pekerjaan rekan lain.  

Berdasarkan pada model yang dibentuk oleh Whitley (2002: 32) penyebab 

secara langsung perilaku kecurangan akademik adalah adanya intensi dalam 

melakukan perilaku kecurangan akademik. Intensi tersebut sangat dipengaruhi 

oleh sikap, resiko terdeteksi dan harapan mendapatkan keuntungan dalam perilaku 

kecurangan akademik. Perilaku kecurangan akademik yang dilaporkan responden 

berdasarkan data penelitian lebih banyak terjadi pada kegiatan ujian. Responden 

penelitian cukup banyak melakukan perilaku kecurangan akademik dengan 

kolaborasi. Maka kolaborasi marak terjadi karena responden penelitian merasa 

resiko melakukan perilaku tersebut kecil ataupun sebanding dengan hasil yang 

diperoleh ketika responden melakukan perilaku kecurangan akademik.  

Perilaku kecurangan akademik dengan kolaborasi merupakan perilaku yang 

paling banyak dilakukan responden dalam pelaksanaan ujian. Hal ini dapat terjadi 

karena responden merasa upaya kolaborasi memiliki resiko lebih kecil ketika 

tertangkap daripada perilaku kecurangan akademik lain seperti menggunakan 

materi yang dilarang digunakan saat ujian. Dapat pula disimpulkan bahwa 



69 

 

 

 

responden merasa lebih aman melakukan kolaborasi daripada harus membuka 

buku ataupun membawa materi lain dalam pelaksanaan ujian.  

Perilaku kecurangan akademik yang lain dilakukan diluar kegiatan ujian 

kelas yaitu pada proses pengerjaan tugas ataupun laporan penelitian. Berdasarkan 

data responden penelitian pemalsuan merupakan bentuk perilaku kecurangan 

akademik kedua yang marak terjadi pada responden penelitian. Kecurangan 

akademik pada proses pengerjaan tugas yang lain adalah dengan melakukan 

plagiasi dalam pengerjaan tugas.  

Salah satu perilaku yang erat kaitannya dengan pelaksanaan ujian adalah 

misrepresentation. Meskipun demikian perilaku ini dapat pula terjadi pada 

pengumpulan tugas. Berdasar data responden misrepresentation merupakan 

bentuk perilaku kecurangan akademik ke enam banyak yang dilakukan responden. 

Perilaku ini menurut data peneltian tidak terlalu banyak dilakukan. Hal ini dapat 

terjadi karena munculnya perilaku ini lebih pada keadaan yang lebih sempit 

seperti ketika seseorang terlambat mengumpulkan tugas ataupun tidak siap 

menghadapi ujian. Perilaku ini sangat tergantung pada ketelitian penguji dalam 

mengatur jadwal ujian maupun pengumpulan tugas sehingga tidak ada 

kesempatan bagi peserta ujian untuk mengecoh penguji mengenai jadwal 

pelaksanaan ujian maupun pengumpulan tugas.  

Perilaku kecurangan akademik yang lain adalah dengan absen berkontribusi 

dalam kegiatan kelompok dan sabotase berdasarkan data responden penelitian 
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terlihat sangat jarang dilakukan. Bahkan pada perilaku sabotase seluruh responden 

penelitian berada pada kategori jarang. Hal ini kemungkinan terjadi karena 

responden penelitian menginginkan nilai terbaik dalam tiap mata kuliahnya. 

Ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik maka ia 

akan berusaha dengan berbagai cara agar tugas yang dikerjakan meskipun secara 

berkelompok diselesaikan dengan sebaik-baiknya.  

Perilaku sabotase berdasarkan data responden penelitian berada pada 

kriteria rendah. Hal ini dapat terjadi karena responden merasa tidak ada 

keuntungan langsung yang diperoleh ketika rekan lain gagal dalam melaksanakan 

tugas ataupun ujian. Hal ini disebabkan nilai yang didapatkan oleh responden 

adalah nilai individu dimana responden tidak mengejar peringkat dalam 

penyelesaian kuliah. Tidak adanya peringkat tersebut menyebabkan tidak perlunya 

persaingan antar individu untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan peringkat 

yang lebih baik.  

4.5 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Dalam penelitian ini hanya 

bertujuan mengetahui gambaran perilaku kecurangan akademik yang terjadi pada 

responden penelitian yaitu mahasiswa psikologi pada Jurusan Psikologi Unnes. 

Hal ini menyebabkan faktor-faktor yang terkait dalam perilaku kecurangan 

akademik tidak tersedia dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain 

waktu dan situasi munculnya perilaku kecurangan akademik serta bagaimana 
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keadaan demografis baik institusi maupun mahasiswa yang memunculkan 

perilaku kecurangan akademik. 

Penelitian ini hanya terbatas meneliti perilaku kecurangan akademik pada 

Jurusan Psikologi Unnes sehingga memiliki generelalisasi yang lebih sempit. 

Maka penelitian ini tidak mampu menjawab keadaan perilaku kecurangan 

akademik pada tingkat yang lebih luas. Data penelitian ini hanya mengandalkan 

kuisioner yang diisi sendiri oleh responden penelitian. Dengan cara ini maka 

peneliti memiliki keterbatasan dalam mengetahui kebenaran dari respon 

responden penelitian.  

Format kuisioner yang berupa peryataan dengan respon tertutup memaksa 

responden memberikan respon pada pernyataan yang telah disediakan. Hal ini 

menyebabkan data yang didapatkan hanya terbatas pada pernyataan yang peneliti 

sediakan. Penelitian ini tidak mampu menjelaskan perilaku kecurangan akademik 

yang lebih kompleks yang mungkin terjadi pada populasi penelitian. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan simpulan dari penelitian ini adalah : 

(1) Rata-rata perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Psikologi Unnes 

berada pada kategori rendah. 

(2) Perilaku yang patut mendapat perhatian karena banyak terjadi pada 

mahasiswa Psikologi Unnes adalah perilaku kecurangan akademik dengan 

melakukan kolaborasi saat dilaksanakan ujian, pemalsuan dalam penyelesaian 

tugas dan menggunakan materi yang dillarang digunakan pada pelaksanaan 

ujian. 

(3) Perilaku kecurangan akademik terjadi paling banyak pada pelaksanaan ujian. 

5.2 SARAN 

Saran yang muncul dari penelitian ini antara lain : 

(1) Bagi mahasiswa umumnya maupun mahasiswa jurusan Psikologi pada 

khususnya diharapkan mampu meningkatkan kompetensi diri dalam 

penguasaan materi perkuliahan sehingga dapat menyelesaiakan kuliah dengan 

nilai yang baik tanpa harus melakukan perilaku kecurangan akademik. 

(2) Perilaku kecurangan akademik banyak terjadi pada pelaksanaan ujian. Maka 
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bagi instansi yaitu Jurusan Psikologi hendaknya perlu melakukan pengawasan 

yang lebih baik dalam pelaksanaan ujian seperti mengatur jarak tempat duduk 

antar peserta, maupun posisi tempat duduk. Selain itu dapat pula dilakukan 

pembatasan peserta ujian sehingga pengawas dapat lebih cermat dalam 

mengawasi peserta ujian. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi 

kemungkinan peserta ujian melakukan kolaborasi maupun membawa materi 

yang dilarang digunakan selama ujian.  

Dalam pemberian tugas hendaknya pengajar lebih cermat dalam 

memperhatikan tugas yang dikumpulkan mengingat berdasarkan data 

penelitian, pemalsuan merupakan perilaku kecurangan akademik yang marak 

pula dilakukan oleh responden penelitian. 

(3) Perilaku kecurangan akademik memiliki kaitan yang erat dengan berbagai 

faktor yang saling mempengaruhi. Maka bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengangkat mengenai faktor-faktor yang erat kaitannya terhadap perilaku 

kecurangan akademik. Untuk lebih dalam menggali perilaku kecurangan 

akademik dapat dilakukan dengan metode lain yang memungkinkan data 

yang didapatkan mampu lebih kaya dan spesifik dalam menjelaskan perilaku 

kecurangan akademik. Perilaku kecurangan akademik memiliki bentuk 

perilaku yang sangat beragam sehingga dalam penelitian berikutnya dapat 

menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. 
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KUISIONER KEGIATAN MAHASISWA DALAM  

PENYELESAIAN TUGAS AKADEMIK 
 

Terima kasih sebelumnya karena telah meluangkan waktu Anda untuk mengisi kuisioner ini. 
Kuisioner ini merupakan bagian dari penelitian peneliti yang disusun guna menyelesaikan skripsi. 
Penelitian ini bertujuan  mengetahui tantangan maupun hambatan yang ditemukan mahasiswa 
dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Dalam kuisioner ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar, namun jawaban yang tepat 
adalah ketika Anda memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan. Anda 
tidak perlu melihat jawaban teman lain karena tiap orang akan menjawab sesuai dengan keadaannya 
masing-masing.  

Kami menjamin kerahasiaan data yang Anda tuliskan dalam kuisioner ini. Data yang Anda 
tuliskan tidak akan membawa dampak pada nilai akademik Anda. Tidak ada informasi pribadi Anda 
yang kami kumpulkan dalam kuisioner ini. Karena itu kami sangat mengharapkan Anda untuk 
menuliskan jawaban dalam kuisioner ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Isilah seluruh 
pertanyaan dalam kuisioner ini. 

Atas bantuan serta partisipasinya peneliti mengucapkan terimakasih. 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Anon Kurniawan 
 

Petunjuk pengisian kuisioner: 
 

Kuisioner yang kami sajikan akan memuat sebuah pernyataan. Dibawah pernyataan tersebut 
terdapat pilihan jawaban dimana Anda dapat memilih salah satu respon jawaban yang paling sesuai 
dengan pengalaman Anda. 

 
Contoh : 

 Pernyataan Tidak 
pernah 

Jarang Kadang Sering Selalu 

1 Datang terlambat pada jam pelajaran kuliah. X       

 
Ketika Anda tidak pernah terlambat untuk menghadiri jam kuliah, maka Anda dapat 

menandai dengan menyilang (X) kolom dibawah pernyataan pada perkataan “tidak pernah”.  
Ketika Anda melakukan kesalahan dalam menyilang respon jawaban dari pernyataan maka 

Anda dapat memberikan tanda (=)  pada respon jawaban yang salah dan memberikan tanda silang 
(X) pada respon jawaban yang Anda rasa mewakili keadaan Anda. 

 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 

Kuisioner  Perilaku Kecurangan 

Akademik 



78 

 

 

 1  Walaupun dalam ujian dilarang untuk bekerjasama namun 
mencontek jawaban rekan lain merupakan usaha yang dapat 
dicoba ketika kesempatan muncul. 

     

 2  Tetap mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri meskipun ada 
kesempatan meningkatkan nilai ujian dengan melihat jawaban 
rekan lain. 

     

 3  Percaya untuk mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri 
meskipun soal ujian sangat sulit untuk dikerjakan. 

     

 4  Membawa contekan dalam pelaksanaan ujian merupakan antisipasi 
dalam menghadapi soal ujian yang sulit. 

     

 5  Karena materi ujian sulit untuk dihafalkan maka salah satu persiapan 
ujian adalah dengan membawa contekan untuk dibaca saat 
pelaksanaan ujian. 

     

 6  Membaca buku ketika ada kesempatan meskipun penguji 
menyatakan ujian bersifat closed book untuk meningkatkan nilai 
ujian. 

     

 7  Segala materi terkait ujian akan disimpan ketika penguji 
memerintahkan walaupun soal ujian dirasa sulit. 

     

 8  Mengerjakan ujian tanpa menggunakan contekan materi meskipun 
soal ujian cukup sulit dikerjakan. 

     

 9  Buku yang dibawa saat ujian akan tetap tertutup karena penguji 
memerintahkan ujian dilakukan bersifat closed book. 

     

 10  Salah satu persiapan menghadapi ujian adalah dengan mencari 
bocoran soal ujian. 

     

 11  Tetap mempersiapkan ujian tanpa menggunakan bocoran soal ujian.      

 12  Lebih baik mengerjakan sendiri soal ujian tanpa menggunakan 
bocoran materi ujian. 

     

 13  Membagi jawaban ujian dengan sandi tangan maupun suara hanya 
menimbulkan resiko tertangkap penguji. 

     

 14  Berbisik dan saling bertanya jawaban saat ujian menimbulkan 
gangguan dalam menyelesaikan soal ujian. 

     

 15  Lebih baik memperlihatkan langsung lembar jawaban milik sendiri 
pada rekan lain sehingga jawaban ujian dapat mudah disebarkan. 

     

 16  Dengan saling memperlihatkan jawaban ujian maka penyelesaian 
soal ujian dapat dilakukan lebih mudah. 

     

 17  Jawaban ujian selalu dijaga agar tidak mudah dibaca rekan lain.      

 18  Pengawas ujian yang ketat menyebabkan cara yang paling aman 
untuk bertanya kepada rekan lain dengan menuliskan jawaban ujian 
pada kertas kecil atau alat tulis yang diberikan secara diam-diam. 

 

     

 19  Saling bertukar jawaban menggunakan kertas maupun alat tulis lain 
merupakan cara yang tepat meningkatkan nilai ketika materi ujian 
sulit dikerjakan. 

     

 20  Bertukar informasi ujian menggunakan kertas contekan atau alat 
tulis saat ujian merupakan cara meningkatkan nilai yang layak 
dilakukan. 
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 21  Menuliskan jawaban ujian pada kertas contekan ataupun alat tulis 
merupakan hal yang merepotkan dilakukan saat pelaksanaan ujian. 

     

 22  Menyebarkan jawaban ujian menggunakan kertas contekan maupun 
alat tulis hanya membuang waktu yang berharga untuk mengerjakan 
soal ujian dengan baik. 

     

 23  Karena soal ujian sulit dikerjakan bertanya pada rekan lain 
menggunakan pesan singkat telepon merupakan cara yang 
ditempuh dalam menyelesaikan soal ujian. 

     

 24  Alat komunikasi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ketika 
pelaksanaan ujian dengan menggunakannya sebagai media bertukar 
jawaban ujian. 

     

 25  Karena cepat dan mudah maka pesan singkat telepon genggam 
merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai ujian dengan cepat 
dan aman. 

     

 26  Lebih baik mengerjakan soal ujian sendiri tanpa sibuk bertanya pada 
rekan lain menggunakan pesan singkat telepon genggam. 

     

 27  Ketika situasi ujian mendukung maka menyuruh orang lain 
menggantikan mengerjakan ujian dapat dilakukan untuk 
meningkatkan nilai ujian. 

     

 28  Karena imbalan yang menggiurkan menggantikan orang lain untuk 
mengikuti ujian merupakan suatu kesempatan dalam mendapatkan 
uang. 

     

 29  Sulit mempercayai orang lain untuk menggantikan ujian dalam 
keadaan apapun. 

     

 30  Menggunakan jasa joki ujian hanya menyebabkan masalah 
dikemudian hari. 

 

     

 31  Karena tugas suliit diselesaikan maka lebih baik mencari naskah 
tugas rekan lain untuk diedit dan dikumpulkan sebagai persyaratan 
tugas. 

     

 32  Terdapat banyak tulisan di internet mengenai materi tugas yang 
dapat diambil dan dikumpulkan sehingga dosen tidak akan curiga 
terhadap naskah yang dikumpulkan. 

     

 33  Mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan orang lain 
mempersingkat waktu pengerjaan tugas. 

     

 34  Hanya dengan mengubah beberapa hal dari kumpulan tugas kakak 
kelas maka tugas kuliah dapat selesai dengan waktu yang singkat. 

 
 
 

    

 35  Mengerjakan tugas kuliah dengan kemampuan sendiri hanya 
membuang waktu. 

     

 36  Tugas kuliah merupakan suatu tantangan untuk mengasah 
kemampuan dalam materi kuliah. 

     

 37  Menyusun sendiri tugas kuliah yang diberikan memberikan kepuasan 
tersendiri dalam membuktikan kemampuan dalam materi kuliah. 

     

 38  Tanpa mengerjakan sendiri tugas kuliah yang diberikan maka akan 
kehilangan proses belajar yang penting mengenai materi kuliah. 

     

 39  Dengan mengerjakan sendiri tugas kuliah maka akan mengasah      



80 

 

 

kemampuan dalam materi kuliah. 

 40  Waktu yang dihabiskan menyusun tugas kuliah merupakan suatu 
proses belajar sehingga tidak akan terbuang secara sia-sia. 

     

 41  Tugas kuliah cukup sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga perlu 
mencontek tugas rekan lain. 

     

 42  Merasa aman ketika mengumpulkan tugas yang dikerjakan dengan 
mencontek hasil pekerjaan rekan lain karena telah diedit sehingga 
terlihat berbeda dari jawaban rekan lain. 

     

 43  Berusaha semampunya mengerjakan sendiri tugas kuliah walaupun 
sulit dikerjakan. 

     

 44  Tugas tetap dapat diselesaikan walaupun dikerjakan sendiri.      

 45  Mencantumkan berbagai judul buku dalam daftar pustaka seolah-
olah digunakan dalam naskah tugas dengan harapan memperoleh 
nilai yang lebih baik. 

     

 46  Karena buku yang diperlukan sulit ditemukan maka lebih baik 
menuliskan kutipan seolah-olah berasal dari buku yang diperlukan. 

     

 47  Lebih baik menuliskan kutipan buku apa adanya meskipun tidak 
terkesan lebih baik. 

     

 48  Untuk memperoleh nilai yang baik dalam tugas maka perlu 
mengubah data penelitian sehingga sesuai dengan tujuan 
penelitian. 

     

 49  Mengubah hasil penelitian perlu dilakukan ketika hasil penelitian 
tidak sesuai dengan harapan awal penelitian untuk nilai yang lebih 
baik. 

     

 50  Menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil temuan lapangan 
yang sebenarnya meskipun berbeda dengan teori yang diperkirakan 
sebelumnya. 

     

 51  Ketika data penelitian berbeda dengan harapan penelitian maka hal 
tersebut tetap harus  dicantumkan dalam laporan meskipun akan 
berdampak menurunkan nilai tugas. 

     

 52  Mengubah hasil penelitian untuk mendapat nilai yang baik adalah 
perilaku yang harus dihindari. 

     

 53  Ketika subjek penelitian sulit ditemukan maka lebih baik membuat 
laporan penelitian fiktif. 

     

 54  Waktu yang diberikan oleh dosen untuk menyelesaikan tugas 
penelitian sangat singkat sehingga  lebih baik menyusun laporan 
penelitian fiktif. 

     

 55  Karena hasil penelitian dapat diprediksi maka lebih baik langsung 
menyusun laporan penelitian tanpa melakukan penelitian untuk 
menghemat waktu dan biaya. 

     

 56  Penelitian harus dilakukan sebagai dasar penyusunan laporan 
penelitian. 

     

 57  Laporan penelitian menjadi tanpa makna ketika berdasarkan data 
penelitian fiktif. 

     

 58  Mengarang hasil penelitian adalah perilaku yang harus dihindari 
dalam mengerjakan tugas. 
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 59  Memberikan informasi yang salah mengenai jadwal ujian dengan 
harapan dosen menunda pelaksanaan ujian. 

     

 60  Berpura-pura sakit dan meminta ujian susulan kepada dosen karena 
merasa belum siap menghadapi ujian. 

     

 61  Mengatakan hal yang sebenarnya ketika dosen menanyakan alasan 
keterlambatan mengumpulkan tugas. 

     

 62  Mengubah hasil jawaban ujian yang telah dikembalikan dosen 
dengan harapan meningkatkan nilai ujian. 

     

 63  Menerima hasil ujian apa adanya      

 64  Mengutamakan aktivitas lain daripada mengerjakan tugas 
kelompok. 

     

 65  Mengabaikan menghadiri pertemuan pengerjaan tugas kelompok 
karena rekan yang lain mampu menyelesaikan tugas. 

     

 66  Berusaha hadir dalam tiap pertemuan untuk menyelesaikan tugas 
kelompok 

     

 67  Pengerjaan tugas kelompok merupakan hal penting yang harus 
diikuti. 

     

 68  Tugas kelompok terlihat sulit sehingga lebih baik dikerjakan oleh 
rekan lain yang lebih pandai. 

     

 69  Daripada dianggap mengacaukan tugas kelompok maka lebih baik 
rekan tugas kelompok dibebankan pada rekan lain. 

     

 70  Setiap anggota kelompok memiliki beban yang sama sehingga 
dalam penyelesaian tugas kelompok tiap anggota mendapatkan 
beban tugas yang adil. 

     

 71  Dengan kontribusi tiap anggota kelompok maka tugas kelompok 
dapat selesai lebih cepat dan baik. 

     

 72  Beban kerja kelompok dibagi dengan adil sehingga meringankan 
beban tiap anggota dalam mengerjakan tugas. 

     

 73  Dalam persaingan mendapatkan nilai tinggi mengganggu rekan lain 
dalam proses penelitian adalah cara yang perlu dipertimbangkan. 

     

 74  Persaingan mendapatkan nilai yang tinggi menuntut melakukan 
berbagai cara termasuk mengganggu rekan lain menyelesaikan 
tugas. 

     

 75  Persaingan dalam memperoleh nilai yang baik dilakukan dengan 
cara yang pantas. 

 

     

 76  Alat praktik harus dijaga dengan baik sehingga orang lain dapat 
memiliki kesempatan untuk belajar. 

     

 77  Dengan menjaga alat praktik merupakan cara membantu rekan lain 
untuk belajar dalam materi praktik. 

         

 78  Secara sembunyi-sembunyi menghilangkan tugas rekan lain 
sehingga memiliki kesempatan memiliki nilai lebih tinggi dari rekan 
lain. 

     

 79  Naskah tugas yang dititipkan rekan lain untuk dikumpulkan 
merupakan tanggung jawab yang harus disampaikan. 
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TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 

Pastikan semua pernyataan pada kuisioner di atas telah diisi dengan baik. 
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KUISIONER KEGIATAN MAHASISWA DALAM 

PENYELESAIAN TUGAS AKADEMIK 

Terima kasih sebelumnya karena telah meluangkan waktu Anda untuk 

mengisi kuisioner ini. Kuisioner ini merupakan bagian dari penelitian 
kami yang dilakukan untuk mengetahui tantangan maupun hambatan 
yang ditemukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik.  
Dalam kuisioner ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar, namun 
jawaban yang tepat adalah ketika Anda memberikan jawaban sesuai 
dengan apa yang Anda alami dan rasakan. Anda tidak perlu melihat 
jawaban teman lain karena tiap orang akan menjawab sesuai dengan 
keadaannya masing-masing.  
Kami menjamin kerahasiaan data yang Anda tuliskan dalam kuisioner ini. 
Data yang Anda tuliskan tidak akan membawa dampak pada nilai 
akademik Anda. Tidak ada informasi pribadi Anda yang kami kumpulkan 
dalam kuisioner ini. Karena itu kami sangat mengharapkan Anda untuk 
menuliskan jawaban dalam kuisioner ini dengan sebaik-baiknya dan 
sebenar-benarnya. Isilah seluruh pertanyaan dalam kuisioner ini. 

 

 

Petunjuk pengisian kuisioner: 

 

Kuisioner yang kami sajikan akan memuat sebuah pernyataan. Dibawah 
pernyataan tersebut terdapat pilihan jawaban dimana Anda dapat 
memilih salah satu respon jawaban yang paling sesuai dengan 
pengalaman Anda. 

 

Contoh : 
 

 Pernyataan Tidak 
pernah 

jarang Kadang Sering Selalu 

1 Datang terlambat pada jam pelajaran 
kuliah. 

X     

 

Ketika Anda tidak pernah terlambat untuk menghadiri jam kuliah, maka 
Anda dapat menandai dengan menyilang (X) kolom dibawah pernyataan 
pada perkataan “tidak pernah”. 

Ketika Anda melakukan kesalahan dalam menyilang respon jawaban dari 
pernyataan maka Anda dapat memberikan tanda (=) pada respon 
jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) pada respon 
jawaban yang Anda rasa mewakili keadaan Anda. 

1. Ketika soal dalam ujian terasa cukup sulit maka 

mencontek jawaban rekan lain merupakan salah satu 

usaha yang dapat dilakukan untuk menyelesaiakan 

ujian. 

     

Lampiran 

Kuisioner Uji Coba Perilaku 

Kecurangan  Akademik 
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2. Walaupun dalam ujian dilarang untuk bekerjasama 
namun mencontek jawaban rekan lain merupakan usaha 
yang dapat dicoba ketika kesempatan muncul. 

     

3. Tetap mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri 
meskipun ada kesempatan meningkatkan nilai ujian 
dengan melihat jawaban rekan lain. 

     

4. Percaya untuk mengerjakan soal ujian dengan 
kemampuan sendiri meskipun soal ujian sangat sulit 
untuk dikerjakan. 

     

5. Membawa contekan dalam pelaksanaan ujian merupakan 
antisipasi dalam menghadapi soal ujian yang sulit. 

     

6. Karena materi ujian sulit untuk dihafalkan maka salah 
satu persiapan ujian adalah dengan membawa contekan 
untuk dibaca saat pelaksanaan ujian. 

     

7. Membaca buku ketika ada kesempatan meskipun penguji 
menyatakan ujian bersifat closed book untuk 
meningkatkan nilai ujian. 

     

8. Segala materi terkait ujian akan disimpan ketika penguji 
memerintahkan walaupun soal ujian dirasa sulit. 

     

9. Mengerjakan ujian tanpa menggunakan contekan materi 
meskipun soal ujian cukup sulit dikerjakan. 

     

10. Buku yang dibawa saat ujian akan tetap tertutup karena 
penguji memerintahkan ujian dilakukan bersifat closed 
book. 

     

11. Menghindari membawa materi contekan saat 
pelaksanaan ujian meskipun soal ujian dirasa sulit. 

     

12. Penggunaan bocoran soal ujian merupakan salah satu 
upaya yang layak dicoba untuk meningkatkan nilai ujian. 

     

13. Mencari soal ujian pada hari sebelumnya merupakan 
cara yang tepat dalam meningkatkan nilai ujian. 

     

14. Adanya bocoran soal ujian memunculkan semangat 
dapat mengerjakan ujian dengan baik. 

     

15. Salah satu persiapan menghadapi ujian adalah dengan 
mencari bocoran soal ujian. 

     

16. Tetap mempersiapkan ujian tanpa menggunakan 
bocoran soal ujian. 

     

17. Mencari bocoran soal ujian hanya membuang waktu yang 
dapat digunakan untuk belajar. 

     

18. Bocoran soal ujian hanya menyebabkan kebingungan 
dalam mengerjakan ujian. 
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19. Lebih baik mengerjakan sendiri soal ujian tanpa 
menggunakan bocoran materi ujian. 

     

20. Tetap bertanya jawaban pada rekan lain saat ujian 
dengan berbisik dan sandi meskipun dilarang oleh 
penguji ketika soal ujian sulit dikerjakan. 

     

21. Saling berbagi jawaban ujian menggunakan kode tangan 
dan suara merupakan salah satu usaha demi 
meningkatkan nilai ujian. 

     

22. Membagi jawaban ujian dengan sandi tangan maupun 
suara hanya menimbulkan resiko tertangkap penguji. 

     

23. Berbisik dan saling bertanya jawaban saat ujian 
menimbulkan gangguan dalam menyelesaikan soal ujian. 

     

24. Lebih baik memperlihatkan langsung lembar jawaban 
milik sendiri pada rekan lain sehingga jawaban ujian 
dapat mudah disebarkan. 

     

25. Dengan saling memperlihatkan jawaban ujian maka 
penyelesaian soal ujian dapat dilakukan lebih mudah. 

     

26. Jawaban ujian selalu dijaga agar tidak mudah dibaca 
rekan lain. 

     

27. Saling melihat jawaban ujian hanya menyebabkan 
keraguan jawaban ujian yang tepat. 

     

28. Pengawas ujian yang ketat menyebabkan cara yang 
paling aman untuk bertanya kepada rekan lain dengan 
menuliskan jawaban ujian pada kertas kecil atau alat 
tulis yang diberikan secara diam-diam. 

     

29. Saling bertukar jawaban menggunakan kertas maupun 
alat tulis lain merupakan cara yang tepat meningkatkan 
nilai ketika materi ujian sulit dikerjakan. 

     

30. Bertukar informasi ujian menggunakan kertas contekan 
atau alat tulis saat ujian merupakan cara meningkatkan 
nilai yang layak dilakukan. 

     

31. Menyebarkan jawaban menggunakan sobekan kertas 
maupun alat tulis hanya menyebabkan masalah. 

     

32. Menuliskan jawaban ujian pada kertas contekan ataupun 
alat tulis merupakan hal yang merepotkan dilakukan 
saat pelaksanaan ujian. 

     

33. Menyebarkan jawaban ujian menggunakan kertas 
contekan maupun alat tulis hanya membuang waktu 
yang berharga untuk mengerjakan soal ujian dengan 
baik. 

     

34. Karena soal ujian sulit dikerjakan bertanya pada rekan 
lain menggunakan pesan singkat telepon merupakan 
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cara yang ditempuh dalam menyelesaikan soal ujian. 

35. Alat komunikasi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya 
ketika pelaksanaan ujian dengan menggunakannya 
sebagai media bertukar jawaban ujian. 

     

36. Karena cepat dan mudah maka pesan singkat telepon 
genggam merupakan salah satu upaya meningkatkan 
nilai ujian dengan cepat dan aman. 

     

37. Bertanya jawaban melalui pesan singkat telepon 
genggam selama ujian memiliki resiko yang tidak 
sebanding dengan hasil yang diperoleh. 

     

38. Bertanya jawaban ujian melalui pesan singkat telepon 
genggam selama ujian hanya membuang waktu yang 
berharga untuk mengerjakan ujian. 

 

     

39. Lebih baik mengerjakan soal ujian sendiri tanpa sibuk 
bertanya pada rekan lain menggunakan pesan singkat 
telepon genggam. 

     

40. Ketika situasi ujian mendukung maka menyuruh orang 
lain menggantikan mengerjakan ujian dapat dilakukan 
untuk meningkatkan nilai ujian. 

     

41. Karena imbalan yang menggiurkan menggantikan orang 
lain untuk mengikuti ujian merupakan suatu kesempatan 
dalam mendapatkan uang. 

     

42. Sulit mempercayai orang lain untuk menggantikan ujian 
dalam keadaan apapun. 

     

43. Menggunakan jasa joki ujian hanya menyebabkan 
masalah dikemudian hari. 

     

44. Karena tugas suliit diselesaikan maka lebih baik mencari 
naskah tugas rekan lain untuk diedit dan dikumpulkan 
sebagai persyaratan tugas. 

     

45. Terdapat banyak tulisan di internet mengenai materi 
tugas yang dapat diambil dan dikumpulkan sehingga 
dosen tidak akan curiga terhadap naskah yang 
dikumpulkan. 

     

46. Mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan orang lain 
mempersingkat waktu pengerjaan tugas. 

     

47. Hanya dengan mengubah beberapa hal dari kumpulan 
tugas kakak kelas maka tugas kuliah dapat selesai 
dengan waktu yang singkat. 

     

48. Mengerjakan tugas kuliah dengan kemampuan sendiri 
hanya membuang waktu. 
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49. Tugas kuliah merupakan suatu tantangan untuk 
mengasah kemampuan dalam materi kuliah. 

     

50. Menyusun sendiri tugas kuliah yang diberikan 
memberikan kepuasan tersendiri dalam membuktikan 
kemampuan dalam materi kuliah. 

     

51. Tanpa mengerjakan sendiri tugas kuliah yang diberikan 
maka akan kehilangan proses belajar yang penting 
mengenai materi kuliah. 

     

52. Dengan mengerjakan sendiri tugas kuliah maka akan 
mengasah kemampuan dalam materi kuliah. 

     

53. Waktu yang dihabiskan menyusun tugas kuliah 
merupakan suatu proses belajar sehingga tidak akan 
terbuang secara sia-sia. 

     

54. Tugas kuliah cukup sulit untuk dikerjakan sendiri 
sehingga perlu mencontek tugas rekan lain. 

     

55. Merasa aman ketika mengumpulkan tugas yang 
dikerjakan dengan mencontek hasil pekerjaan rekan lain 
karena telah diedit sehingga terlihat berbeda dari 
jawaban rekan lain. 

     

56. Berusaha semampunya mengerjakan sendiri tugas kuliah 
walaupun sulit dikerjakan. 

     

57. Tugas tetap dapat diselesaikan walaupun dikerjakan 
sendiri. 

 

     

58. Mencantumkan berbagai judul buku dalam daftar 
pustaka seolah-olah digunakan dalam naskah tugas 
dengan harapan memperoleh nilai yang lebih baik. 

     

59. Tidak ada banyak waktu untuk menemukan buku sumber 
tulisan sehingga lebih baik memalsukan kutipan yang 
dituliskan dalam tugas. 

     

60. Karena buku yang diperlukan sulit ditemukan maka lebih 
baik menuliskan kutipan seolah-olah berasal dari buku 
yang diperlukan. 

     

61. Hanya menuliskan kutipan dari buku yang digunakan 
dalam penyusunan tugas. 

     

62. Memalsukan kutipan dalam penulisan tugas hanya 
menimbulkan masalah baru. 

     

63. Lebih baik menuliskan kutipan buku apa adanya 
meskipun tidak terkesan lebih baik. 

     

64. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam tugas maka 
perlu mengubah data penelitian sehingga sesuai dengan 
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tujuan penelitian. 

65. Mengubah hasil penelitian perlu dilakukan ketika hasil 
penelitian tidak sesuai dengan harapan awal penelitian 
untuk nilai yang lebih baik. 

     

66. Menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil temuan 
lapangan yang sebenarnya meskipun berbeda dengan 
teori yang diperkirakan sebelumnya. 

     

67. Ketika data penelitian berbeda dengan harapan 
penelitian maka hal tersebut tetap harus dicantumkan 
dalam laporan meskipun akan berdampak menurunkan 
nilai tugas. 

     

68. Mengubah hasil penelitian untuk mendapat nilai yang 
baik adalah perilaku yang harus dihindari. 

     

69. Ketika subjek penelitian sulit ditemukan maka lebih baik 
membuat laporan penelitian fiktif. 

     

70. Waktu yang diberikan oleh dosen untuk menyelesaikan 
tugas penelitian sangat singkat sehingga lebih baik 
menyusun laporan penelitian fiktif. 

     

71. Karena hasil penelitian dapat diprediksi maka lebih baik 
langsung menyusun laporan penelitian tanpa melakukan 
penelitian untuk menghemat waktu dan biaya. 

     

72. Penelitian harus dilakukan sebagai dasar penyusunan 
laporan penelitian. 

     

73. Laporan penelitian menjadi tanpa makna ketika 
berdasarkan data penelitian fiktif. 

     

74. Mengarang hasil penelitian adalah perilaku yang harus 
dihindari dalam mengerjakan tugas. 

     

75. Berpura-pura salah mengetahui jadwal pengumpulan 
tugas dengan harapan dosen menerima tugas tanpa 
penalti. 

     

76. Memberikan informasi yang salah mengenai jadwal ujian 
dengan harapan dosen menunda pelaksanaan ujian. 

     

77. Berpura-pura sakit dan meminta ujian susulan kepada 
dosen karena merasa belum siap menghadapi ujian. 

     

78. Mengikuti ujian sesuai jadwal meskipun merasa belum 
siap menghadapi ujian. 

     

79. Mengatakan hal yang sebenarnya ketika dosen 
menanyakan alasan keterlambatan mengumpulkan 
tugas. 

     

80. Mengubah hasil jawaban ujian yang telah dikembalikan 
dosen dengan harapan meningkatkan nilai ujian. 
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81. Menerima hasil ujian apa adanya      

82. Mengutamakan aktivitas lain daripada mengerjakan 
tugas kelompok. 

     

83. Karena ada aktivitas lain maka pertemuan membahas 
proses tugas kelompok terabaikan. 

     

84. Mengabaikan menghadiri pertemuan pengerjaan tugas 
kelompok karena rekan yang lain mampu menyelesaikan 
tugas. 

     

85. Mengutamakan melakukan aktivitas pribadi daripada 
ikut hadir dalam menyelesaikan tugas kelompok karena 
tugas kelompok telah diselesaikan oleh rekan lain. 

     

86. Ada tantangan ketika mengikuti pertemuan dalam 
pengerjaan tugas kelompok. 

     

87. Berusaha hadir dalam tiap pertemuan untuk 
menyelesaikan tugas kelompok 

     

88. Pengerjaan tugas kelompok merupakan hal penting yang 
harus diikuti. 

     

89. Aktivitas lain dapat ditangguhkan demi menyelesaikan 
tugas kelompok. 

     

90. Tugas kelompok terlihat sulit sehingga lebih baik 
dikerjakan oleh rekan lain yang lebih pandai. 

     

91. Setidaknya tetap hadir dalam pertemuan kelompok 
walaupun pekerjaan kelompok dikerjakan rekan lain. 

     

92. Daripada dianggap mengacaukan tugas kelompok maka 
lebih baik rekan tugas kelompok dibebankan pada rekan 
lain. 

     

93. Setiap anggota kelompok memiliki beban yang sama 
sehingga dalam penyelesaian tugas kelompok tiap 
anggota mendapatkan beban tugas yang adil. 

     

94. Dengan kontribusi tiap anggota kelompok maka tugas 
kelompok dapat selesai lebih cepat dan baik. 

     

95. Beban kerja kelompok dibagi dengan adil sehingga 
meringankan beban tiap anggota dalam mengerjakan 
tugas. 

     

96. Dalam persaingan mendapatkan nilai tinggi mengganggu 
rekan lain dalam proses penelitian adalah cara yang 
perlu dipertimbangkan. 

     

97. Persaingan mendapatkan nilai yang tinggi menuntut 
melakukan berbagai cara termasuk mengganggu rekan 
lain menyelesaikan tugas. 
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98. Persaingan dalam memperoleh nilai yang baik dilakukan 
dengan cara yang pantas. 

 

     

99. Mengganggu penelitian rekan lain hanya membuang 
waktu dan tenaga 

     

100. Merusak alat praktikum dengan sengaja agar 
rekan lain tidak memiliki kesempatan mencoba 
praktikum. 

     

101. Ketika rekan lain tidak memiliki kesempatan 
mencoba praktik kesempatan untuk memiliki nilai yang 
lebih dari rekan lain akan meningkat. 

     

102. Alat praktik harus dijaga dengan baik sehingga 
orang lain dapat memiliki kesempatan untuk belajar. 

     

103. Dengan menjaga alat praktik merupakan cara 
membantu rekan lain untuk belajar dalam materi 
praktik. 

     

104. Secara sembunyi-sembunyi menghilangkan tugas 
rekan lain sehingga memiliki kesempatan memiliki nilai 
lebih tinggi dari rekan lain. 

     

105. Naskah tugas yang dititipkan rekan lain untuk 
dikumpulkan merupakan tanggung jawab yang harus 
disampaikan. 

     

 

 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 

Pastikan semua pernyataan pada kuisioner di atas telah diisi dengan baik 


