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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kualitas moral sumber daya manusia masih menjadi persoalan utama di 

negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini tidak pernah lepas dari kondisi, 

dimana sistem pendidikan tidak dijalankan secara proporsional. Sistem 

pendidikan di Indonesia yang menekankan pada aspek kognitif (mengandalkan 

kemampuan berpikir, hafalan, drilling) dan kurang melibatkan aspek afektif, 

emosi, sosial, dan spiritual dalam hal penilaian, menyebabkan siswa dididik 

layaknya robot yang pasif, tidak ada inisiatif, tidak dapat berpikir kritis, apalagi 

untuk mencari solusi suatu permasalahan, sehingga mudah dipengaruhi dan 

diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang negatif, (Megawangi, 2005). 

Perilaku Menyontek merupakan salah satu masalah moral yang terjadi 

dilingkungan pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai 

aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari, tetapi kurang mendapat pembahasan 

dalam wacana pendidikan kita di Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai 

“menyontek” mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar pendidikan 

menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal masalah 

menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar.  

Beberapa dasawarsa terakhir, perilaku menyontek mendapat sorotan yang 

cukup tajam, seiring dengan terungkapnya beberapa kasus menyontek, seperti 

kasus terbaru yang masih hangat diperbincangkan adalah contek masal ujian 
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nasional siswa-siswi sekolah dasar di Surabaya. Hal ini sungguh sangat 

disayangkan, sebab disaat yang sama para pelaku pendidikan dituntut untuk 

melaksanakan pendidikan karakter, namun masih saja ada kabar berita tentang 

praktik ketidakjujuran, kekerasan, pelecehan seksual didunia pendidikan dan lain 

sebagainya. Hal ini jelas berdampak buruk pada citra dan tujuan pendidikan yang 

sesungguhnya, serta bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk 

memajukan usaha pendidikan, seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan yang 

maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU Sisdiknas, 2003). 

Perilaku menyontek dipandang sebagai salah satu bentuk perilaku 

ketidakjujuran akademik (academic dishonesty) yang dapat ditemukan di sekolah-

sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi (Pujiatni & 

Lestari, 2010). Lebih lanjut, Petress (2003) perilaku menyontek dianalogikan 

dengan penyakit kanker  pada tubuh. Agatha (Indarto & Masrun, 2004) 

menyebutnya sebagai penyakit. Maraknya praktek menyontek di sekolah 

menggambarkan kegagalan orang tua, guru, administrator, dan dewan pengurus 

sekolah dalam mempertahankan kewaspadaan dan bersikap proaktif terhadap 

kelakuan buruk siswa. 
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Menurut Bouville (2008) perilaku menyontek apabila dilakukan terus-

menerus akan menjadi bagian dari kepribadian individu. Dampaknya, masyarakat 

menjadi permisif terhadap perilaku menyontek, akhirnya akan menjadi bagian dari 

kebudayaan yang berdampak pada kaburnya nilai-nilai moral dalam setiap aspek 

kehidupan dan pranata sosial. 

Perilaku menyontek dapat diibaratkan layaknya fenomena gunung es. 

Jumlah kasus yang terungkap dan terlaporkan dalam dunia pendidikan jauh 

melebihi jumlah kasus yang sebenarnya terjadi. Sampai saat ini belum ditemukan 

data empirik yang baku mengenai perilaku menyontek yang dilakukan oleh 

siswa/mahasiswa, hal ini disebabkan fenomena menyontek termasuk kejadian 

yang jarang sekali terlaporkan, baik oleh sesama siswa, guru/dosen serta lembaga 

pendidikan secara umum.  

Secara umum, beberapa data terakhir yang mengungkap perilaku 

menyontek baik yang terjadi di tingkat internasional maupun nasional.  Ditingkat 

internasional hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Josephson 

Institute of ethics di Amerika pada tahun 2006 (Strom, 2007) dengan responden 

36.000 siswa SMP, yakni menemukan 60% siswa pernah menerima dan mengakui 

mencontek pada saat ujian dan pengerjaan tugas, dan terjadi peningkatan sebesar 

10% dalam kurun waktu 20 tahun, yakni 95% diantaranya mengaku bahwa tidak 

pernah ketahuan ketika mencontek. permasalahan ini dalam berbagai kajian dan 

penelitian perlu untuk segera mendapatkan penanganan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh McCabe dan Trevino (2001), dari 6000 

respoden mahasiswa di 31 Universitas Amerika, ditemukan sebanyak 67% 
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responden mengaku telah menyontek sekurang-kurangnya sekali selama 

menempuh pendidikan.  

Temuan penelitian lain, oleh Strom (2007) yang mengambil sampel 900 

mahasiswa, dari jumlah tersebut 83% mengaku pernah menyontek ketika 

pelaksanaan tes atau ujiannya. Di China bahkan pada akhirnya diterapkan adanya 

sanksi bagi mahasiswa yang mencontek, yakni akan dihukum dengan 7 tahun 

penjara. Dinegara lain, Perilaku mencontek juga ditemukan pada siswa-siswi di 

Australia, Inggris, India, Jepang, Korea, Spanyol, dan Skotlandia (Strom, 2007). 

Data diatas mengungkap fenomena menyontek dibeberapa negara lain 

dibelahan dunia ini. Hal yang sama pun terjadi di bangsa ini, dimana perilaku 

menyontek bukan lagi menjadi hal yang tabu dan terlarang bagi siswa. Kata-kata 

“Mendingan hasil kerja sendiri walaupun jelek, daripada nilai bagus tapi hasil 

menyontek”, sepertinya sudah kehilangan makna. hal ini didukung oleh hasil 

penelitian Hartanto (2011) yang menyatakan bahwa intensitas perilaku menyontek 

pada siswa SMP berada pada posisi sedang-tinggi (66,7%) sedangkan yang berada 

pada posisi rendah (33,3%) hal ini menunjukkan bahwa perilaku menyontek sudah 

menjamur didunia pendidikan dan harus segera mendapatkan penanganan.  

Lebih lanjut, penelitian lain juga mengungkap tentang fenomena 

menyontek ini, yakni yang dilakukan oleh salah seorang siswa SMA favorit di 

Surabaya terhadap teman-teman di sekolahnya, dengan sampel 7% dari total 

seluruh siswa (lebih dari 1.400 siswa), menunjukkan bahwa 80% dari sampel 

pernah menyontek (52% sering dan 28% jarang), sedangkan medium yang paling 

banyak digunakan adalah teman (38%) dan meja tulis (26%), (Muslifah, 2008). 
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Ditingkat perguruan tinggi (universitas) lebih lanjut Tim Litbang Pabelan 

Pos melakukan penelitian tentang perilaku menyontek mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS), hasilnya menunjukkan bahwa 25% tidak 

pernah menyontek, 26% jarang, 44% kadang-kadang, dan 5% selalu menyontek, 

sedangkan alasan dari mahasiswa yang menyontek adalah tidak belajar 23%, nilai 

sempurna 22%, tidak paham materi 50%, dan kebiasaan 5% (Nenden, 2010). 

Beberapa data diatas menunjukkan bahwa perilaku menyontek telah 

menjamur dan bahkan sudah menjadi hal biasa dikalangan siswa maupun 

mahasiswa, sehingga perlu untuk dicarikan solusi dan langkah pemecahan 

masalah ini.  

Pada umumnya, siswa memutuskan untuk menyontek karena malas 

belajar, takut mengalami kegagalan, tuntutan orang tua untuk memperoleh nilai 

yang baik atau peringkat kelas yang baik, Haryono, dkk (2001). Lebih lanjut, 

Dorongan untuk menyontek akan semakin kuat apabila seorang siswa memiliki 

efikasi diri yang rendah. Konstruk psikologi seperti efikasi diri memiliki 

hubungan yang kuat dengan perilaku menyontek (Marsden & Neill, 2005). Hal ini 

diperkuat oleh beberapa penelitian, Nababan (2006), yang meneliti mengenai 

hubungan antara self-efficacy dengan frekuensi mencontek. Hasil penelitian 

menujukkan, peningkatan self-efficacy dapat menurunkan frekuensi mencontek. 

Lebih lanjut  Supardi (2010) meneliti mengenai keefektifan teknik modelling 

untuk meningkatkan self-efficacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

yang menyontek disebabkan oleh self-efficacy yang rendah.  
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Bandura (1997) menyatakan keyakinan akan kemampuan diri seseorang 

mempengaruhi cara berpikir, perasaan, bagaimana memotivasi diri dan bagaimana 

harus bertindak. Lebih lanjut, Bandura (Marsden & Neill, 2005) menyebutkan 

efikasi diri dapat di definisikan secara luas sebagai keyakinan seorang individu 

untuk sukses dengan berusaha keras. Wood & Locke (Marsden & Neill, 2005) 

menyatakan bahwa efikasi diri lahir dari pengalaman dan keberhasilan terdahulu 

dan memiliki pengaruh pada tingkat prestasi, usaha, ketekunan dan bentuk-bentuk 

gagasan. Namun demikian perlu diingat bahwa efikasi diri bersifat spesifik dalam 

tugas dan situasi yang dihadapi. Seseorang dapat memiliki keyakinan diri yang 

tinggi pada suatu tugas tertentu, namun di situasi yang lain tidak seperti itu.  

Umumnya efikasi diri akan memprediksi dengan baik suatu tampilan yang 

berkaitan erat dengan keyakinan tersebut. Efikasi diri pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses kognitif yang berbentuk keputusan, keyakinan, atau pengharapan 

tentang sejauh mana individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam 

melaksanakan tugas atau melakukan suatu tindakan. 

Papalia dkk (2009) menyatakan bahwa siswa yang memiliki efikasi diri 

tinggi, percaya bahwa mereka dapat menguasai tugas-tugas dan meregulasi cara 

belajar mereka sendiri, serta paling mungkin mencapai prestasi akademik yang 

baik di sekolah. Chemers dkk (dalam Elias, 2009) menyatakan bahwa tuntutan 

eksternal lingkungan dapat dilihat sebagai tantangan atau ancaman, individu 

dengan efikasi diri tinggi akan menganggap bahwa tugas-tugas tersebut sebagai 

tantangan dari pada sebagai ancaman. 
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Sesuai dengan pendapat tersebut, maka siswa maupun mahasiswa dengan 

efikasi diri tinggi akan berusaha dengan optimal untuk meraih prestasi yang 

terbaik dengan cara yang positif, seperti tekun belajar. Efikasi diri yang tinggi 

akan mendorong siswa untuk terus berusaha mencapai hasil yang optimal 

meskipun banyak tantangan, serta menjadikan tantangan tersebut sebagai pacuan 

untuk terus berusaha. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah akan membuat siswa 

menjadi tidak mau berusaha dengan optimal dan memilih untuk menghindari 

tugas-tugas yang menantang dan mencari jalan pintas untuk meraih prestasi 

seperti menyontek.  

Siswa atau mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi akan terus 

berusaha dan menganggap tugas atau ujian adalah suatu kompetisi untuk 

menunjukkan kemampuan mereka yang tentunya akan mereka raih dengan usaha 

sendiri yang optimal meskipun menghadapi kesulitan dan tidak akan melakukan 

perilaku menyontek. 

Selain faktor efikasi diri, faktor lain yang juga berpengaruh dalam perilaku 

menyontek adalah orientasi akademik (Marsden & Neill, 2005). Orientasi 

akademik adalah suatu keyakinan individu tentang tujuan perilaku yang 

menentukan bagaimana individu mendekati, melibatkan diri dan merespon 

terhadap situasi yang mendukung tercapainya prestasi, Ames (Pintrich,dkk. 2010). 

Secara umum, ada dua aspek orientasi akademik dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu tujuan untuk mengembangkan kemampuan (mastery goals) 

dan tujuan untuk menujukkan kemampuan (performance goals). Pintrich, dkk. 

(2010), menyatakan siswa yang berorientasi pada penguasaan (mastery goals) 
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akan memfokuskan tujuannya pada pengembangan kemampuan, dan berusaha 

untuk memahami setiap tugas yang diberikan oleh para guru, dan selalu 

meningkatkan kompetensi diri. Sebaliknya, siswa yang berorientasi pada 

penunjukkan kemampuan (performance goals) lebih memfokuskan pada 

bagiamana orang lain menilai kemampuan yang dimilikinya.  

Bila melihat kedua aspek orientasi akademik tersebut, performance goals 

lebih mengarah pada pola perilaku maladaptif daripada mastery goals. Hal ini 

ditunjukkan oleh Brown (2003) bahwa siswa yang berorientasi pada performance 

goals cenderung memperlihatkan ketidakberdayaan mereka, terutama pada saat 

mereka tidak mampu mengerjakan tugas akademis dengan baik. Siswa dengan 

orientasi ini (performance goals) sangat perduli terhadap penilaian orang lain atas 

hasil yang telah dicapai, maka mereka akan mencari solusi agar keadaan 

sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain sehingga ada kemungkinan untuk 

melakukan menyontek, sebagai cara termudah untuk mencapai tujuan. Hal ini, 

diperkuat oleh temuan penelitian Anderman dkk (1998) bahwa siswa yang 

menyontek menggambarkan diri mereka sebagai orang yang lebih berorientasi 

pada performance goals, sebaliknya siswa yang berorientasi pada mastery goals 

akan cenderung menghindari menyontek dalam mencapai tujuan 

pembelajarannya. lebih lanjut hal ini juga diperkuat oleh penelitian Indarto & 

Masrun (2004) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara orientasi 

tujuan penguasaan dengan intensi menyontek, dan sebaliknya ada hubungan 

positif antara orientasi penguasaan dengan intensi menyontek.  
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Praktek menyontek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

praktek menyontek dalam pelajaran matematika di sekolah Menengah Atas 

(SMA). Hal ini sesuai dengan pendapatnya Schab (Anderman & Murdock, 2007) 

yang menemukan bahwa siswa lebih banyak menyontek dalam pelajaran 

matematika dan ilmu pengetahuan alam. hal inipun didukung oleh penelitian 

Rahardiani, dkk (2009) yang menyatakan ada hubungan adversity intellegence 

terhadap variabel intensi menyontek pada mata pelajaran matematika. Selain itu 

alasan peniliti mengambil tempat di SMA, hal ini dikarenakan praktek menyontek 

lebih banyak terjadi dilingkungan SMA (Anderman, dkk, 1998). Lebih lanjut, 

Pujiatni & Lestari (2010) yang menyatakan bahwa menyontek dimulai sejak 

duduk dibangku SMP dan SMA. 

Stipek (2002) mengungkapkan bahwa selama masa remaja, sikap negatif 

terhadap mata pelajaran matematika mulai berkembang. Menurutnya, beberapa 

siswa sering mengalami kecemasan dalam belajar matematika. Hal ini 

dikarenakan beberapa siswa merasa kemampuannya tidak dapat berkembang 

dalam menerima pelajaran matematika. Matematika digambarkan sebagai sesuatu 

yang kompleks dan sering melibatkan pemberian tugas dan ulangan/ujian dengan 

tingkat kesulitan yang tinggi. Lebih lanjut, Ketika siswa menyadari adanya 

konsekuensi kegagalan dalam pelajaran matematika, maka ada kemungkinan 

siswa tersebut cenderung akan menyontek agar terhindar dari kegagalan (Finn & 

Frone, 2004). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanisch di Austria (dalam Setya, 2005) 

hampir 94% siswa tahun pertama disekolah Menengah Pertama mengaku pernah 
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menyontek pada saat pelajaran matematika. Lebih lanjut Anderman dan Midgley 

(dalam Hartanto, 2012) menyatakan bahwa perilaku menyontek dapat ditemukan 

pada siswa yang sedang mengalami masa transisi dari sekolah menengah pertama 

ke sekolah menengah atas.  

Berdasarkan hasil pemaparan dan data empiris diatas, maka ada indikasi 

bahwa efikasi diri dan orientasi akademik siswa dapat menjelaskan terjadinya 

perilaku menyontek disekolah. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan Antara Efikasi Diri dan Orientasi 

Akademik Dengan Perilaku Menyontek pada Siswa?”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan berbagai 

masalah, yakni sebagai berikut :  

1. Apakah ada hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan 

perilaku menyontek siswa?  

2. Apakah ada hubungan antara self efikasi dengan perilaku menyontek siswa?  

3. Apakah ada hubungan antara orientasi akademik dengan perilaku menyontek 

siswa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik dengan 

perilaku menyontek siswa?  



 11

2.  Untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan perilaku menyontek 

siswa?  

3.  Untuk mengetahui hubungan antara orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa?  

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara toeritis maupun secara praktis, yakni :  

1.  Secara Teoritis 

Adapun manfaat secara teoritis diharapkan dapat:  

(a) Memperkaya wacana ilmiah terhadap pengembangan ilmu psikologi, 

khususnya pada minat psikologi pendidikan, dengan memberikan 

sumbangsih pemikiran terhadap masalah efikasi diri dan orientasi tujuan 

akademik dalam kaitannya dengan perilaku menyontek siswa. 

(b) Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan tentang teori-teori 

psikologi pendidikan. 

2.  Secara Praktis 

Adapun manfaat secara praktis diharapkan dapat:  

(a) Bagi Kepala Sekolah, dapat menjadi informasi mengenai kondisi akademik 

siswa  serta menjadi bahan atau bekal untuk menentukan kebijakan dalam 

membuat sistem peraturan ujian agar mahasiswa tidak melakukan 

kecurangan dengan menyontek. 
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(b) Bagi para Guru, dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai 

kondisi akademik siswa serta menanamkan karakteristik efikasi diri yang 

positif dan orientasi tujuan akademik yang benar pada siswa dalam proses 

belajar mengajar sehingga mahasiswa tidak akan melakukan perilaku 

menyontek. 

(c) Bagi Orang tua siswa, mampu memberikan keyakinan dan nasehat pada 

anaknya bahwa tujuan belajar bukan sekedar mendapat nilai tetapi lebih 

pada penguasaan materi pelajaran.  

(d) Bagi Peneliti yang akan datang, mudah-mudahan dapat menjadi bahan 

referensi dan mengembangkan kembali penelitian ini kepada lingkup yang 

lebih besar.  

(e) Bagi Siswa, diharapkan dapat menjadi informasi dalam usaha 

meningkatkan kemampuan dirinya, untuk mengatasi sesuatu dengan baik 

dan termotivasi untuk mengarahkan orientasi tujuan akademiknya pada 

tujuan yang baik, agar terhindar dari perilaku menyontek. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perilaku 

menyontek, efikasi diri dan  orientasi akademik, atau hal-hal yang berhubungan 

dengannya yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti lain akan sangat 

berguna sebagai bahan pembanding untuk menentukan keaslian penelitian. 

Penelitian yang berkaitan dengan perilaku menyontek telah dilakukan 

dalam berbagai pendekatan, oleh Rizkiyah, (2011) yang meneliti tentang 
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hubungan antara konsep diri dengan intensi menyontek. Hasil penelitian 

menyatakan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara konsep diri 

terhadap intensi menyontek pada mahasiswa. Muslifah, (2008) meneliti tentang 

Perilaku menyontek ditinjau dari locus of control. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku menyontek siswa yang 

berlocus of control internal dengan siswa yang berlocus of control eksternal. 

Peneliti lain, Martiningsih, (2009) meneliti tentang perilaku menyontek pada 

siswa SMA Wirosari, dengan pendekatan fenomenalogi (kualitatif). Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa, semua informan pernah melakukan 

bentuk-bentuk menyontek, di antaranya: membawa catatan pada saat ujian dan 

meminta jawaban teman. Sedangkan faktor penyebab perilaku menyontek adalah 

ingin mendapat nilai bagus supaya tidak dimarahi orang tua dan malu dengan 

teman, kurangnya kepercayaan diri, malas belajar, dan sikap guru. Lebih lanjut 

Kushartanti, (2009) meneliti tentang perilaku menyontek ditinjau dari 

kepercayaan diri.  Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek. Yudiana, 

(2006) meneliti tentang hubungan antara frekuensi mencontek dengan motif untuk 

berhasil  dan  motif  untuk  menghindari  kegagalan  pada  mahasiswa  yang 

mengikuti ujian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan 

antara frekuensi perilaku mencontek dengan motif untuk berhasil yang diperoleh. 

Beberapa Penelitian mengenai efikasi diri yang berkaitan dengan perilaku 

menyontek dilakukan oleh, Budhi, (2011) yang meneliti tentang hubungan 

perilaku menyontek dengan efikasi diri pada Mahasiswa. Hasil penelitian 



 14

menunjukkan bahwa ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri 

dengan perilaku menyontek pada mahasiswa. Peneliti lain, Nababan (2006), yang 

meneliti mengenai hubungan antara self-efficacy dengan frekuensi mencontek. 

Hasil penelitian menujukkan peningkatan self-efficacy dapat menurunkan 

frekuensi mencontek. Lebih lanjut  Supardi (2010) meneliti mengenai keefektifan 

teknik modelling untuk meningkatkan self-efficacy. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa yang menyontek disebabkan oleh self-efficacy yang rendah. Lebih 

lanjut, self-efficacy merupakan fakor motivasi tertinggi yang menyebabkan 

individu mencontek. 

Adapun penelitian tentang orientasi akademik (orientasi tujuan) dilakukan 

oleh Setia, (2005) Mengenai sumbangan orientasi tujuan siswa dan struktur tujuan 

kelas pada perilaku menyontek siswa SMP pada mata pelajaran Matematika. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara 

orientasi tujuan mastery dan struktur tujuan kelas mastery terhadap perilaku 

menyontek. Sebaliknya terdapat korelasi negatif dan signifikan antara orientasi 

tujuan performance dan struktur tujuan kelas yang performance, baik yang 

approach maupun avoidance terhadap perilaku menyontek. Peneliti lain, 

Nadhiroh, (2010), melakukan Penelitian tentang pengaruh dari kompleksitas 

tugas, orientasi tujuan, dan self-efficacy terhadap kinerja auditor dalam pembuatan 

audit judgment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi tujuan 

penghindaran-kinerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor dalam 

pembuatan audit judgment. Sedangkan variabel lain yaitu kompleksitas tugas, 

orientasi tujuan pembelajaran, dan self-efficacy serta orientasi tujuan pendekatan-
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kinerja yang berinteraksi dengan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment. Lebih lanjut Mustikawati, 

(2006) yang meneliti tentang pengaruh goal orientation dan gaya kepemimpinan 

terhadap peran Akuntan manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis dan 

adopsi teknik Akuntansi manajemen baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

adanya interaksi kecenderungan goal orientation/orientasi tujuan akuntan 

manajemen dan kecenderungan gaya kepemimpinan atasan terhadap peran 

akuntan manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Neni, (2008) yang 

meneliti tentang hubungan antara orientasi nilai dengan motivasi kerja perawat di 

rumah sakit Al-Islam Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 

hubungan antara orientasi nilai dengan motivasi kerja karyawan. 

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dapat dilihat dari 

tujuan penelitian, karakteristik subyek, waktu dan tempat (lokasi). Dimana, objek 

garapan dalam penelitian ini lebih menekankan pada siswa SMA dan mata 

pelajaran matematika, sedangkan peneliti terdahulu kebanyakan memfokuskan 

penelitiannya pada siswa SD, SMP dan Perguruan Tinggi dengan asumsi bahwa 

siswa akan menyontek pada seluruh mata pelajaran, padahal tidak semua siswa 

melakukan hal tersebut, melainkan hanya pada mata pelajaran tertentu, seperti 

matematika. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Schab (Anderman & Murdock, 

2007) yang menyatakan bahwa siswa lebih banyak menyontek dalam pelajaran 

matematika dan ilmu pengetahuan alam. Lebih lanjut, yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi variabel bebas yang 
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mempengaruhi perilaku menyontek, yakni dalam penelitian ini penulis mencoba 

mencari tahu hubungan secara bersama-sama antara efikasi diri dan orientasi 

akademik dengan perilaku menyontek, dimana peneliti terdahulu hanya mengukur 

perilaku menyontek dengan salah satu dari variabel bebas yang penulis angkat 

dalam penelitian ini, dan peneliti mencoba mengungkap aspek-aspek mana yang 

paling berpengaruh dari variabel bebas (efikasi dan orientasi akademik) terhadap 

perilaku menyontek dengan menggunakan analisis stepwise regresi, Sehingga 

akan lebih melengkapi dan menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya. 


