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ABSTRACT 
Background: The behavior of cheating is considered to be the norm among 

students school and university, so in this case it is necessary to look for solutions 
and solving problems. Many factors cause this problem happen, such as self-
efficacy and academic orientation of students. 

This study aims to determine the relationship between self-efficacy and 
academic orientation to the cheating behavior of students in math. The research 
data was collected by three scales: 1) self-efficacy scale, 2) the scale of academic 
orientation, and 3) the scale of cheating behavior. 

Research Methods: The study used a quantitative research design. The 
study was conducted in a class X student SMA I Wonosari Klaten, Central Java 
Province. The number of sample was 111 students consisting of men and women, 
by  using random sampling techniques. 

Data Analysis: Data analysis was performed with SPSS version 15.0 for 
windows. The results of multiple regression analysis showed that there was a very 
significant relationship between self-efficacy and academic orientation to the 
cheating behavior of students. It can be seen from the third hypothesis test results 
are: (1). There was a significant relationship between self-efficacy and academic 
orientation to the cheating behavior of students, this was indicated by the value 
F= 68.649 with a significance of p = 0.000 (p <0.05). (2). There was a significant 
relationship between self-efficacy in students' cheating behavior, this was 
indicated by rx1y value = 0.633 with a significance of p = 0.000 (p <0.05). and (3). 
There was a significant relationship between academic orientation with cheating 
behavior, as indicated by the value rx2y = 0.741 with a significance of p = 0.000 (p 
<0.05). Effective role or contribution of the self-efficacy variable and academic 
orientation to cheating behavior was by 56%. Based on the calculation of 
determination coefficient analysis. R2 Value obtained was 0.560 (56%). 

Conclusion: there is a relationship between self-efficacy and academic 
orientation to the cheating behavior of students SMA I Wonosari on the subjects 
of mathematics, either partially or jointly. 
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PENDAHULUAN 

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 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). 
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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. 

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 

McCabe dan Trevino (2001), dari 6000 

respoden mahasiswa di 31 Universitas 

Amerika, ditemukan sebanyak 67% 

responden mengaku telah menyontek 

sekurang-kurangnya sekali selama 

menempuh pendidikan.  

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 
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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). 

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.  

Bandura (1997) menyatakan 

keyakinan akan kemampuan diri seseorang 

mempengaruhi cara berpikir, perasaan, 

bagaimana memotivasi diri dan bagaimana 

harus bertindak. Lebih lanjut, 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.  
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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. 

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 pola keyakinan 

individu tentang tujuan perilaku yang 

menentukan bagaimana individu mendekati, 

melibatkan diri dan merespon terhadap 

situasi yang mendukung tercapainya 

prestasi, Ames (dalam 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) 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.  
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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 

cendrung 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.  

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 
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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 

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?”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) Adakah hubungan antara efikasi 

diri dan orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa? (2) Adakah hubungan 

antara self efikasi dengan perilaku 

menyontek siswa? (3) Adakah hubungan 

antara orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa?  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui hubungan antara efikasi diri dan 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa? (2) Untuk mengetahui 

hubungan antara efikasi diri dengan perilaku 

menyontek siswa? (3) Untuk mengetahui 

hubungan antara orientasi akademik dengan 

perilaku menyontek siswa?  

Secara teoritis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat 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, serta dapat memberikan sumbangsih 

terhadap pengembangan tentang teori-teori 

psikologi pendidikan. Sedangkan manfaat 

secara praktis diharapkan dapat: (1) 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. (2) Bagi 

para Guru, dapat menambah informasi dan 

pengetahuan mengenai kondisi akademik 

siswa serta menanamkan karakteristik 

efikasi diri yang positif dan orientasi tujuan 
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akademik yang benar pada siswa dalam 

proses belajar mengajar sehingga mahasiswa 

tidak akan melakukan perilaku menyontek. 

(3) Bagi Orang tua siswa, mampu 

memberikan keyakinan dan nasehat pada 

anaknya bahwa tujuan belajar bukan sekedar 

mendapat nilai tetapi lebih pada penguasaan 

materi pelajaran. (4). Bagi Peneliti yang 

akan datang, mudah-mudahan dapat menjadi 

bahan referensi dan mengembangkan 

kembali penelitian ini kepada lingkup yang 

lebih besar. (5). 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. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X 

SMA Negeri I Wonosari Kabupaten Klaten,  

yang berjumlah 111, terbagi dalam 3 kelas, 

yakni dengan komposisi sebagai berikut: 

Kelas Xb berjumlah 40 siswa, kelas Xf 

berjumlah 40 siswa, dan kelas Xh berjumlah 

39 siswa. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan random sampling sederhana 

(Simple Random Sampling), yaitu teknik 

pengambilan Sampel yang diambil 

sedemikian rupa sehingga setiap unit 

penelitian atau satuan elementer dari 

populasi mempunyai kesempatan atau 

peluang yang sama untuk terpilih sebagai 

sampel. 

Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, meliputi data efikasi diri, orientasi 

akademik dan perilaku menyontek siswa 

pada pelajaran matematika. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner. Instrumen pengumpulan data atau 

alat ukur dalam penelitian ini adalah 

menggunakan angket.  

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda melalui uji Uji Normalitas, 

Linearitas, Uji F, Uji Korelasi Parsial, 

Koefisien Determinasi (R2), Uji Stepwise 

Regresi.  

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Normalitas. Hasil uji normalitas 

sebaran dari variabel perilaku menyontek 

diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov (KS-Z) 

= 0,847; p = 0,470 (p>0,05) hasil ini 

menunjukkan bahwa hasil sebaran data 

variabel perilaku menyontek  memenuhi 

distribusi normal. Selanjutnya hasil uji 

normalitas sebaran dari variabel efikasi diri 

diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov (KS-Z) 

= 0,593;  p = 0,874 (p>0,05) hasil ini 
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menunjukkan bahwa hasil sebaran data 

variabel efikasi diri memenuhi distribusi 

normal, dan hasil uji normalitas sebaran dari 

variabel orientasi akademik diperoleh nilai 

Kolmogorov Smirnov (KS-Z) = 0,551;  p = 

0,922 (p>0,05) hasil ini menunjukkan bahwa 

hasil sebaran data variabel efikasi diri 

memenuhi distribusi normal. 

 
Uji Linearitas. Hasil uji linearitas hubungan 

antara variabel perilaku menyontek siswa 

dengan variabel efikasi diri diperoleh nilai F 

= 78,891; signifikansi  (p) = 0,000; (p<0,05) 

hasil ini menunjukkan bahwa perilaku 

menyontek dan efikasi diri memiliki korelasi 

yang searah (linear). Selanjutnya untuk hasil 

uji linieritas hubungan antara perilaku 

menyontek dengan orientasi akademik 

diperoleh nilai   F = 126,540; signifikansi  

(p) = 0,000; (p<0,05) hasil ini menunjukkan 

bahwa perilaku menyontek dan orientasi 

akademik memiliki korelasi yang searah 

(linear). 

 
Analisis Regresi Linier Berganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas,  

diperoleh nilai Fhitung = 68,649 dengan 

signifikansi p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

koefisien korelasi signifikan secara statistik 

(tepat). Artinya terdapat korelasi/hubungan 

yang sangat signifikan antara efikasi diri dan 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa. maka penelitian ini 

menolak hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa “tidak ada hubungan antara efikasi 

diri dan orientasi akademik serta secara 

bersama-sama tidak memberikan 

sumbangan yang signifikan pada perilaku 

menyontek siswa SMA dalam pelajaran 

matematika.” Sebaliknya, ini berarti 

hipotesis alternatif (hipotesis pertama) 

dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa “ada hubungan antara efikasi diri dan 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek  siswa SMA Negeri I Wonosari 

pada mata pelajaran matematika.” diterima.  

 
Uji Koefisien Determinasi. Berdasarkan 

perhitungan tabel analisis koefisien 

determinasi didapat nilai R2 = 0,560 (56%). 

Hal ini menunjukkan bahwa peranan atau 

sumbangan efektif dari variabel efikasi diri 

dan orientasi akademik terhadap perilaku 

menyontek adalah sebesar 56%. Sedangkan 

sisanya 44% dapat dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

dapat menjelaskan perilaku menyontek 

siswa pada mata pelajaran matematika di 

luar variabel efikasi diri dan orientasi 

akademik. Misalnya kepercayaan diri, harga 

diri, konsep diri, kepatuhan pada kelompok, 

tuntutan nilai yang tinggi dari orang tua, 

pengaturan tempat duduk dan lain 

sebagainya.  
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Uji Korelasi Parsial. (1) Berdasarkan 

perhitungan tabel analisis koefisien korelasi 

antara efikasi diri dan perilaku menyontek 

siswa didapat nilai rx1y = 0,633 dengan 

signifikansi p = 0,000 (p<0,05) hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

kuat antara efikasi diri dengan perilaku 

menyontek siswa. Hasil ini juga sekaligus 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang 

berbunyi “ada hubungan antara efikasi diri 

dengan perilaku menyontek siswa” diterima. 

(2) Analisis koefisien korelasi diatas antara 

orientasi akademik dan perilaku menyontek 

siswa didapat nilai rx2y = 0,741 dengan 

signifikansi p = 0,000 (p<0,05) hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

kuat antara orientasi akademik dengan 

perilaku menyontek siswa. Hasil ini juga 

sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 

ketiga yang berbunyi “ada hubungan antara 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa” diterima.  

 
Analisis Stepwise (Regresi). (1) 

Berdasarkan hasil analisis stepwise, 

diketahui aspek efikasi diri yang paling 

tinggi korelasinya terhadap perilaku 

menyontek siswa pada pelajaran matematika 

yaitu aspek tingkatan (X1-2), dengan nilai 

korelasi sebesar 0,614, dengan tingkat 

signifikansi p = 0,000 (p<0.05) dan mean 

empirik sebesar 29,00. Adapun yang paling 

rendah korelasinya terhadap perilaku 

menyontek siswa pada pelajaran matematika 

adalah aspek kekuatan (X1-1), dengan nilai 

korelasi sebesar 0,530, dengan tingkat 

signifikansi p = 0,000 (p<0.05) dan mean 

empirik sebesar 33,59. (2) Berdasarkan hasil 

analisis stepwise, diketahui aspek orientasi 

akademik yang paling tinggi korelasinya 

terhadap perilaku menyontek siswa pada 

pelajaran matematika yaitu aspek orientasi 

penguasaan (X1-1), dengan nilai korelasi 

sebesar 0,734, dengan tingkat signifikansi p 

= 0,000 (p<0.05) dan mean empirik sebesar 

57,49. Adapun yang paling rendah 

korelasinya terhadap perilaku menyontek 

siswa pada pelajaran matematika adalah 

aspek orientasi performa (X1-2), dengan nilai 

korelasi sebesar 0,603, dengan tingkat 

signifikansi p = 0,000 (p<0.05) dan mean 

empirik sebesar 27,97.  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil analisis data bahwa 

hipotesis ”pertama” terbukti menyebutkan 

adanya hubungan antara efikasi diri dan 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa SMAN 1 Wonosari pada 

pelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai Fhitung = 68,649 dengan 

signifikansi p = 0,000 (p < 0,05). Penjelasan 

tersebut menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan koefisien korelasi signifikan 
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secara statistik (tepat). Artinya terdapat 

korelasi/hubungan yang sangat signifikan 

antara efikasi diri dan orientasi akademik 

dengan perilaku menyontek siswa. 

Hasil analisis data juga menunjukkan 

bahwa hipotesis ” kedua” terbukti, yakni 

adanya hubungan antara efikasi diri dengan 

perilaku menyontek siswa, nilai rx1y = 0,633 

dengan signifikansi p = 0,000 (p<0,05) hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

yang kuat antara efikasi diri dengan perilaku 

menyontek siswa. Hasil ini juga sekaligus 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang 

berbunyi “ada hubungan antara efikasi diri 

dengan perilaku menyontek siswa” diterima.  

Selanjutnya, hasil analisis data 

menunjukkan bahwa hipotesis ” ketiga” juga 

terbukti, yakni adanya hubungan antara 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa, didapat nilai rx2y = 0,741 

dengan signifikansi p = 0,000 (p<0,05) hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

yang kuat antara orientasi akademik dengan 

perilaku menyontek siswa. Hasil ini juga 

sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 

ketiga yang berbunyi “ada hubungan  antara 

orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek siswa” diterima.  

Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan perhitungan tabel analisis 

koefisien determinasi didapat nilai R2 = 

0,560 (56%). Hal ini menunjukkan bahwa 

peranan atau sumbangan efektif dari 

variabel efikasi diri dan orientasi akademik 

terhadap perilaku menyontek adalah sebesar 

56%. Sedangkan sisanya 44% dapat 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-

variabel lain yang dapat menjelaskan 

perilaku menyontek siswa pada mata 

pelajaran matematika di luar variabel efikasi 

diri dan orientasi akademik. Misalnya 

kepercayaan diri, harga diri, konsep diri, 

kepatuhan pada kelompok, tuntutan nilai 

yang tinggi dari orang tua, pengaturan 

tempat duduk dan lain sebagainya. Lebih 

lanjut, sumbangan efektif efikasi diri 

terhadap perilaku menyontek adalah sebesar 

0,401 atau 40,1%, sedangkan sumbangan 

efektif orientasi akademik dengan perilaku 

menyontek adalah sebesar 0,549 atau 54,9%.  

Dari temuan hasil penelitian ini, 

sangat sesuai dengan survey yang dilakukan 

Yudiana (2006) menunjukkan sebanyak 

12,87% mahasiswa  mencontek  karena  

tidak percaya diri.  Kepercayaan diri 

seseorang terkait dengan efikasi dirinya.  

Menurut Bandura  (Miller  et  al.,  2007)  

efikasi  diri  mengacu  pada  kepercayaan  

terhadap kemampuan  yang  dimiliki  

seseorang  dalam  melakukan  suatu  

tindakan  untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan.   

Keyakinan diri dalam ilmu 

psikologis di kenal sebagai efikasi diri (self-
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efficacy). Efikasi diri menurut Bandura 

(Santrock, 2009). merupakan keyakinan 

bahwa seseorang dapat menguasai situasi 

dan menciptakan hasil yang positif. Dengan 

kata lain efikasi diri dapat diartikan sebagai 

suatu keyakinan diri terhadap kemampuan 

sendiri untuk menampilkan tingkah laku 

yang akan mengarahkannya kepada hasil 

yang diharapkan (Nurihsan dan Yusuf, 

2007). 

Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan pendapatnya Anderman  dan  

Murdock (2007) yang menyatakan 

mencontek  lebih  banyak  terjadi  di  

sekolah  menengah  dan  sekolah  tinggi 

yang  lebih  terfokus  pada  nilai  dan  

kemampuan  dibandingkan disekolah dasar 

dan Whitley & Finn (2004), berdasarkan 

penelitiannya diketahui bahwa siswa yang 

berpikir bahwa nilai adalah segalanya akan 

menghalalkan berbagai macam cara untuk 

mendapatka nilai yang baik. Siswa berpikir 

bahwa dengan mendapatkan nilai yang baik 

maka mereka akan mendapatkan masa 

depan yang baik. Keinginan ingin 

mendapatkan nilai yang tinggi tersebut dapat 

menjadi penyebab seorang siswa mencontek 

Anderman & Finn (2004). Lebih lanjut 

mereka menyatakan bahwa pada dasarnya 

setiap siswa memiliki keinginan yang sama 

yaitu mendapatkan nilai yang baik (tinggi). 

Keinginan tersebut kadang membuat siswa 

menghalalkan segala cara, termasuk dengan 

melakukan perilaku menyontek.  Penilitian 

lain yang mendukung temuan ini adalah 

Eastman (2006) temuannya menjelaskan 

bahwa keinginan siswa untuk memperoleh 

hasil (nilai) yang baik yang kadang tidak 

disertai dengan kemauan berusaha, 

seringkali mencul keinginan untuk 

mendapatkan hasil dengan cara yang singkat 

dan mudah (menyontek).   

Berdasarkan hasil kategorisasi 

diketahui variabel perilaku menyontek 

memiliki rerata empirik sebesar 107,72 dan 

rerata hipotetik sebesar 100 yang berarti 

perilaku menyontek siswa tergolong sedang. 

Variabel efikasi diri memiliki rerata empirik 

sebesar 75,87 dan rerata hipotetik sebesar 

67,5 yang berarti efikasi diri siswa tergolong 

tinggi. Sedangkan Variabel orientasi 

akademik memiliki rerata empirik sebesar 

85,46 dan rerata hipotetik sebesar 75 yang 

berarti efikasi diri siswa tergolong tinggi.  

Lebih lanjut, hasil analisis dengan 

menggunakan analisis stepwise model akhir 

yang paling berpengaruh pada aspek efikasi 

diri adalah aspek tingkatan (X1-2), dengan 

nilai korelasi sebesar 0,614, dengan tingkat 

signifikansi p = 0,000 (p<0.05) dan mean 

empirik sebesar 29,00. Adapun yang paling 

rendah korelasinya terhadap perilaku 

menyontek siswa adalah aspek kekuatan 

(X1-1), dengan nilai korelasi sebesar 0,530, 
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dengan tingkat signifikansi p = 0,000 

(p<0.05) dan mean empirik sebesar 33,59. 

Sedangkan untuk variabel orientasi 

akademik, aspek yang paling tinggi 

korelasinya terhadap perilaku menyontek 

siswa pada pelajaran matematika yaitu aspek 

orientasi penguasaan (X1-1), dengan nilai 

korelasi sebesar 0,734, dengan tingkat 

signifikansi p = 0,000 (p<0.05) dan mean 

empirik sebesar 57,49. Adapun yang paling 

rendah korelasinya terhadap perilaku 

menyontek siswa pada pelajaran matematika 

adalah aspek orientasi performa (X1-2), 

dengan nilai korelasi sebesar 0,603, dengan 

tingkat signifikansi p = 0,000 (p<0.05) dan 

mean empirik sebesar 27,97. 

Dengan demikian hasil penelitian 

ini menujukkan ada hubungan yang sangat 

signifikan antara efikasi diri dan orientasi 

akademik terhadap perilaku menyontek 

siswa. Generalisasi dari hasil penelitian ini 

terbatas pada populasi dimana penelitian 

dilakukan sehingga penerapan pada ruang 

lingkup yang lebih luas dengan karakteristik 

yang berbeda perlu dilakukan penelitian 

kembali agar dapat mengungkapkan hasil 

yang lebih komprehensif khususnya yang 

berkaitan dengan perilaku menyontek siswa 

di tingkat SMA yang spesifik pada pelajaran 

matematika.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan. 1) Efikasi diri dan orientasi 

akademik memiliki hubungan yang 

signifikan dan memberikan kontribusi secara 

bersama-sama terhadap perilaku menyontek 

siswa di SMA Negeri 1 Wonosari pada 

pelajaran matematika, dengan nilai 

sumbangan efektif sebesar 56%. 2) Efikasi 

diri memiliki hubungan yang sangat 

signifikan dengan perilaku menyontek siswa 

di SMA Negeri 1 Wonosari pada pelajaran 

matematika, dengan sumbangan efektif 

sebesar 0,633 atau 63,3%. 3) Orientasi 

akademik memiliki hubungan yang sangat 

signifikan dengan perilaku menyontek siswa 

di SMA Negeri 1 Wonosari pada pelajaran 

matematika, dengan sumbangan efektif 

sebesar 0,741 atau 74,1%.  

Saran. 1) Kepada Peneliti 

Selanjutnya. Penelitian ini dilakukan dengan 

banyak keterbatasan. Oleh karena itu, 

penelitian lanjutan sangat diharapkan untuk 

dapat dilakukan untuk melengkapi dan 

membenahi keterbatasan ini. Seperti yang 

diungkapkan sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan sampel siswa SMA dan hanya 

fokus pada siswa kelas satu yang 

diasumsikan masih mengalami adaptasi 

masa transisi. Penelitian selanjutnya 

diharapkan untuk memperluas penggunaan 

sampel, yaitu menggunakan sampel kelas 

dua dan tiga SMA karena para siswa dalam 
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kedua tingkat tersebut masih dalam keadaan 

remaja. Selain itu, agar tercapai generalisasi, 

penggunaan populasi tidak hanya 

menggunakan satu tempat saja dan tehnik 

sampling yang digunakan sebaiknya secara 

probability sampling. Alat ukur dalam 

penelitian ini, disusun oleh peneliti sendiri 

atas dasar beberapa aspek dari variabel dari 

penelitian ini. Tentunya masih terdapat kosa 

kata dan tata bahasa yang mungkin masih 

bersifat ambigu dan harus diperjelas lagi 

maknanya, supaya makna yang tersirat 

dalam aitem tersebut dapat dipahami oleh 

siswa SMA dengan baik. Dalam kaitannya 

dengan masa transisi dari siswa SMP ke 

SMA. Penelitian lanjutan sebaiknya 

dilakukan dengan melibatkan siswa SMP 

kelas tiga untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi pada masa transisi tersebut dan 

tentunya masih berhubungan dengan 

perilaku menyontek, efikasi diri dan 

orientasi akademik siswa. Lebih lanjut, hasil 

penelitian ini belum bisa menjawab 

pertanyaan penelitian secara luas, karena 

mengkaji perilaku menyontek tidak cukup 

dengan hanya mengkaji efikasi diri dan 

orientasi akademik siswa karena ada banyak 

faktor yang menyebabkan terjadinya 

perilaku menyontek. Oleh karena itu 

penelitian selanjutnya sangat diharapkan 

untuk melibatkan variabel-variabel lain 

seperti peran nilai kejujuran, sistem 

pengawasan guru, konformitas teman, self 

esteem, jenis kelamin, umur, pola asuh dan 

lain-lain yang tentunya memiliki hubungan 

dengan perilaku menyontek walaupun 

nilainya tidak begitu signifikan. Hal ini akan 

sangat menarik andaikan peneliti selanjutnya 

ada yang mau meneliti lebih lanjut salah 

satu diantara faktor tersebut. Seperti tampak 

pada hasil penelitian ini, meskipun efikasi 

diri dan orientasi akademik berpengaruh 

terhadap perilaku menyontek siswa, tetapi 

tidak spesifik membahas mana yang lebih 

dominan melakukan perilaku menyontek 

antara laki-laki dan perempuan. Karena hal 

ini masih sangat jarang yang menelitinya.  

Saat ini perilaku menyontek sudah sangat 

memperihatinkan karena perkembangan 

zaman yang semakin maju membuat tata 

cara melakukan perilaku menyontek pun 

semakin canggih. Sehingga dibutuhkan 

banyak penelitian tentang hal ini agar bisa 

menjadi informasi serta solusi bagi sekolah, 

khususnya orang tua, guru maupun anak 

siswa itu sendiri. 2) Kepada Pihak Sekolah. 

Perilaku menyontek Perilaku menyontek 

seakan sudah menjadi budaya dalam 

keseharian siswa disekolah. Sampai saat ini, 

penanganan masalah menyontek lebih 

terfokus pada siswa. Padahal masalah 

menyontek adalah masalah yang sangat 

kompleks yang melibatkan banyak faktor 

dalam hal ini tidak hanya dari faktor 
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individu siswa melainkan juga faktor 

lingkungan sekolah. Pihak sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan seharusnya 

mengambil sikap dan tindakan tegas dalam 

menghadapi masalah perilaku menyontek 

siswa. Maka berdasarkan hasil penelitian ini, 

sebaiknya sekolah menetapkan kebijakan 

dan menciptakan suasana yang mengarah 

pada orientasi penguasaan (mastery) bagi 

siswa, yakni dengan memberikan 

pemahaman materi pelajaran lebih penting 

dari sekedar mengejar nilai, menghargai 

kemampuan yang dimiliki siswa, tidak 

terfokus pada perolehan nilai dan peringkat 

akedemis saja, sehingga para siswa akan 

sadar pentingnya akan menguasai sesuatu 

pelajaran dan pada akhirnya perilaku 

menyontek dapat ditekan kemunculannya 

dikelas. Selain itu, sekolah juga harus 

menciptakan dan menguatkan motivasi 

belajar siswa dengan mengadakan pelatihan 

dan penguatan efikasi diri, yang efeknya 

siswa akan mulai sadar dengan kemampuan 

yang dimilikinya. (3) Kepada Orang Tua 

Siswa. Para orang tua jangan selalu 

memberikan target nilai yang harus 

diperoleh anak yang akhirnya membuat anak 

anak yang akhirnya membuat anak tertekan, 

namun yang lebih baik adalah mengontrol 

bagaimana proses belajar anak, Memicu 

anak agar memperoleh nilai tinggi dengan 

iming-iming hadiah akan mendorong anak 

untuk mengembangkan orientasi 

performansinya, oleh karena itu cara ini 

harus dihindari, Para orang tua jangan hanya 

menghargai kesuksesan anaknya dengan 

hanya melihat dari nilai rapor yang 

diperoleh, tetapi juga harus tahu bagaimana 

proses belajarnya anak, Para orang tua harus 

memberikan motivasi pada anaknya tentang 

pentingnya proses belajar yang harus 

dilewati. 
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