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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menguji secara empirik hubungan antara 

optimisme dan nilai prestasi dengan perilaku mencontek saat ujian. Hipotesis 

pertama yang diajukan adalah ada hubungan antara optimisme dan nilai prestasi 

dengan perilaku mencontek. Hipotesis kedua yang diajukan adalah ada hubungan 

negatif antara optimisme dengan perilaku mencontek, dan hipotesis ketiga yang 

diajukan adalah ada hubungan negatif antara nilai prestasi dengan perilaku 

mencontek. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi. 

Kancah penelitian adalah siswa SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang 

dan SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Sampel penelitian berjumlah 100 

orang. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

kombinasi yaitu stratified cluster random sampling. Variabel optimisme dan 

perilaku mencontek diungkap dengan menggunakan skala yaitu skala optimisme 

dan skala perilaku mencontek. Variabel nilai prestasi diungkap dengan skala dari 

Schwartz (1994) yaitu Schwartz Values Survey tipe prestasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil koefisien korelasi rxy= 0,518, F = 17,82 dengan p = 0,000 

(p<0,01). Hasil analisis hipotesis kedua diperoleh ry1-2 =  - 0,476 dengan p = 0,000 

(p<0,05) menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, sedangkan uji hipotesis 

ketiga diperoleh ry2-1 = 0,146 dengan p = 0,074 (p>0,05) menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga ditolak. Hasil uji beda diperoleh bahwa nilai prestasi dan perilaku 

mencontek pada siswa SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang lebih tinggi dari 

siswa SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Hasil skor mean nilai prestasi siswa 

SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang (28,22) lebih besar dari skor mean siswa 

SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang (24,66) sedangkan skor mean perilaku 

mencontek siswa SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang (48,78) lebih besar dari 

skor mean siswa SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang (36,18). Selain itu 

diperoleh juga bahwa perilaku mencontek siswa laki-laki lebih tinggi dari siswa 

perempuan, dan perilaku mencontek pada siswa kelas satu lebih tinggi dari siswa 

kelas dua. 
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