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BAB II
  

TINJAUAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) 

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin 

Fishbein dan Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi 

oleh berbagai alasan (Ajzen dan Fishbein dalam Artani dan Wetra, 2017). Theory 

of Reasoned Action oleh Ajzen dan Fishbein (Artani dan Wetra, 2017) menyatakan 

bahwa “intensi merupakan fungsi dari dua determinan besar yaitu yang pertama, 

sikap individu terhadap perilaku (dalam arti personal) dan yang kedua adalah norma 

subyektif mengacu pada persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan 

suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan”. Hal ini berarti, 

bagaimana individu menyikapi perilaku sedangkan norma subyektif dalam hal ini 

bagaimana persepsi individu terhadap pandangan orang lain.  

Kecurangan akademik yang dilakukan oleh siswa merupakan sebuah 

tindakan yang memiliki alasan. Bukan tanpa sebab siswa melakukan perilaku 

curang tersebut. Banyak alasan-alasan yang melatar belakangi siswa melakukan 

kecurangan akademik. Pada dimensi fraud diamond elemen seperti tekanan, 

peluang, rasionalisasi dan kemampuan memiliki hubungan dengan kecurangan 

akademik, hal ini karena ke-empat elemen tersebut saling memiliki keterkaitan 

terhadap terjadinya kecurangan akademik.   

2.1.2 Perilaku Kecurangan Akademik 

2.1.2.1 Pengertian Kecurangan Akademik 

Kecurangan merupakan perbuatan tidak jujur yang dilakukan sesorang. 

Menurut Albrecht et. al, (2011:6) “kecurangan atau fraud adalah istilah umum dan 

mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang 

dilakukan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan 

representasi yang salah.” Jadi dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan 
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suatu perbuatan salah atau menyalahi norma yang dilakukan untuk kepentingan 

dirinya sendiri.  

Perilaku kecurangan juga terjadi di dunia pendidikan, yang biasa disebut 

dengan istilah kecurangan akademik. Perilaku kecurangan akademik dapat 

memiliki bentuk yang berbeda, seperti plagiarisme, kerjasama tanpa izin pada saat 

mengerjakan tugas, menggunakan catatan contekan, menyalin jawaban dari seorang 

selama tes, atau dengan sengaja memfasilitasi kecurangan oleh orang lain (Fida et.al, 

2016). Kecurangan akademik adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan siswa 

dalam setting akademik untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dalam hal 

memperoleh keberhasilan akademik (Purnamasari, 2013:4). Sedangkan Hendricks 

(Sagoro, 2013) menyatakan bahwa “kecurangan akademik merupakan berbagai 

bentuk perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi siswa secara tidak jujur 

termasuk di dalamnya menyontek, plagiarisme, mencuri, dan memalsukan sesuatu 

yang berhubungan dengan akademik”. 

Dari pernyataan beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan siswa/ akademisi 

untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang akademik namun menggunakan 

cara-cara yang salah. Perilaku kecurangan akademik banyak dilakukan siswa 

maupun mahasiswa. Banyak alasan yang menyertai mengapa para pelajar 

melakukan cara-cara curang untuk mencapai nilai yang tinggi.   

2.1.2.2 Bentuk-bentuk Kecurangan Akademik 

Banyak cara yang dilakukan siswa dalam hal kecurangan akademik, cara 

yang dilakukan dalam hal kecurangan ini pun berbeda-beda. Menurut Hendricks, 

2004 (Sagoro, 2013) bentuk-bentuk kecurangan akademik sebagai berikut. 

1) Menyiapkan catatan kecil untuk ujian atau ulangan 

2) Menggunakan catatan/contekan pada saat ujian atau ulangan 

3) Menyalin jawaban orang lain ketika ujian 

4) Menggunakan metode-metode yang tidak jujur untuk mengetahui apa 

yang akan diujikan 

5) Menyalin jawaban ujian dari orang lain tanpa sepengetahuan orang 

tersebut 

6) Membantu orang lain untuk berlaku curang 
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7) Menyalin tugas karya ilmiah orang lain dan mengakuinya sebagai 

pekerjaan sendiri (menjiplak) 

8) Memalsukan daftar pustaka 

9) Melakukan kerja sama dengan pengajar untuk menyelesaikan tugas 

individu  

10) Menyalin beberapa kalimat (termasuk dari internet) tanpa memasukan 

keterangannya ke dalam daftar pustaka 

11) Membeli karya ilmiah orang lain 

12) Menggunakan berbagai alasan palsu untuk memperpanjang 

pengumpulan tugas  

13) Menyuap, memberi hadiah, atau mengancam orang lain untuk 

kepentingan diri sendiri 

14) Bekerjasama dengan orang lain saat ujian atau kuis secara lisan, isyarat, 

atau menggunakan media komunikasi seperti handphone 

15) Memberikan perhitungan jawaban atau bahkan kepada orang lain 

menggunakan media kertas. 

 

2.1.2.3 Faktor-faktor Kecurangan Akademik 

Ada banyak faktor yang melatar belakangi mengapa siswa melakukan 

kecurangan akademik. Salah satunya adalah karena adanya sikap malas dan budaya 

instan siswa untuk mencapai nilai atau sesuatu tanpa harus bersusah payah. 

Menurut Murdiansyah dkk (2017:122) “beberapa hal yang siswa alami seperti 

tekanan dari pihak lain untuk mencapai nilai yang bagus, deteksi kecurangan yang 

rendah, serta perilaku persepsi teman dan lingkungan sekitar menjadi faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku kecurangan seseorang”. Menurut Hendricks, dalam 

Sagoro (2013:57-59) faktor-faktor yang menyebababkan kecurangan akademik 

yaitu. 

1) Faktor individual. Terdapat beberapa variabel dalam mengidentifikasi 

karakteristik seseorang untuk memprediski perilaku curang. 

a) Usia. Siswa yang berusia lebih muda lebih banyak melakukan 

kecurangan akademis daripada siswa yang lebih tua. 

b) Jenis kelamin. Siswa lebih banyak melakukan kecurangan akademis 

daripada siswi. 

c) Prestasi akademis. Siswa yang memiliki prestasi akademis rendah 

lebih banyak melakukan kecurangan akademis daripada siswa yang 

memiliki prestasi yang lebih tinggi. Siswa yang memiliki prestasi 

akademis yang rendah berusaha memperoleh prestasi akademis yang 

lebih tinggi dengan cara berperilaku curang dan lebih mau 

mengambil resiko daripada siswa yang memliki prestasi akademis 

yang tinggi.  
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d) Pendidikan orangtua. Siswa dari keluarga yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang tinggi akan lebih banyak dalam 

mempersiapkan diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selain 

itu, siswa tersebut juga akan memiliki komitmen yang cenderung 

tinggi dalam pendidikan yang dijalaninya. Komitmen yang tinggi ini 

dapat menjadi faktor pencegah kecurangan akademis.  

e) Aktivitas ekstrakurikuler. Banyak siswa yang memiliki tingkat 

kecurangan akademis yang tinggi dilaporkan terlibat di dalam 

aktivitas ekstrakurikuler. Siswa yang tergabung di dalam kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki komitmen yang lebih rendah berkaitan 

dengan pendidikan.  

2) Faktor kepribadian mahasiswa. Beberapa hal yang dapat memunculkan 

perilaku curang pada mahasiswa antara lain: 

a) Moralitas. Siswa yang memiliki level kejujuran yang rendah akan 

lebih sering melakukan perilaku curang. Selain itu, siswa yang 

memiliki tingkat religiusitas yang rendah cenderung lebih banyak 

melakukan kecurangan akademik. 

b) Variabel yang berkaitan dengan pencapaian akademis. Variabel yang 

berkaitan dengan kecurangan akademis adalah motivasi, pola 

kepribadian dan pengharapan terhadap kesuksesan. Motivasi 

berprestasi memiliki hubungan yang positif dengan perilaku curang. 

Selain itu, pola kepribadian dan pengharapan terhadap kesuksesan 

memiliki hubungan negative dengan perilaku curang.  

c) Impulsivitas, aktivitas, dan variabel kepribadian yang lain. Ada 

kaitan antara perilaku curang dengan impulsivitas dan kekuatan ego. 

3) Faktor Kontekstual 

a) Kenaggotan perkumpulan siswa. Pada perkumpulan siswa diajarkan 

norma, nilai dan kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan 

mudahnya perpindahan perilaku curang. Pada suatu perkumpulan, 

penyediaan catatan ujian yang lama, tugas-tugas, tugas laboratorium 

dan tugas akademis lain mudah untuk dicari dan didapatkan.  

b) Perilaku teman sebaya, perilaku teman sebaya memiliki pengaruh 

yang penting terhadap kecurangan akademis. 

c) Penolakan teman sebaya terhadap perilaku curang.  

4) Faktor Situasional 

a) Belajar terlalu banyak, kompetisi dan ukuran kelas. Siswa yang 

belajar terlalu banyak dan menganggap dirinya berkompetisi dengan 

siswa lain lebih cenderung melakukan kecurangan dibandingkan 

siswa yang tidak belajar terlalu banyak. Ukuran kelas juga 

menentukan kecenderungan perilaku curang siswa dimana siswa 

akan lebih berperilaku curang jika berada di dalam ruangan kelas 

yang besar.  

b) Lingkungan ujian. Siswa lebih cenderung melakukan kecurangan di 

dalam ruangan ujian jika siswa tersebut berpikir bahwa hanya ada 

sedikit resiko ketahuan ketuka melakukan kecurangan.  
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Ada banyak hal yang melatar belakangi siswa melakukan perilaku 

kecurangan. Hartanto (2012: 44) mengemukakan penyebab siswa melakukan 

perilaku menyontek berasal dari internal dan eksternal yaitu. 

1) Faktor internal dalam perilaku menyontek adalah kurangnya 

pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan menyontek atau 

plagiarism, rendahnya efikasi diri, dan status ekonomi sosial. 

2) Faktor eksternal dalam perilaku kecurangan akademik adalah tekanan 

dari teman sebaya, tekanan dari orang tua, peraturan sekolah yang kurang 

jelas, dan sikap guru yang kurang tegas terhadap perilaku menyontek 

yang dilakukan oleh siswa. 

 

2.1.2.4 Indikator Kecurangan Akademik 

Perilaku kecurangan akademik merupakan tindakan ketidak jujuran 

akademis yang sering dilakukan oleh siswa. Ada beberapa indikator untuk 

mengukur perilaku kecurangan akademik yang dikemukakan oleh Colby dalam 

(Sagoro, 2013:60) yaitu. 

1) Plagiat 

Plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karya orang lain seperti ide, 

gagasan, atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah hasil 

karangan sendiri. Plagiat dalam kecurangan akademik disini dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Mengggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebut atau 

mencantumkan nama orang tersebut. 

b) Tidak menggunakan tanda kutipan dan menyebutkan sumber ketika 

menggunakan kata-kata atau ide pada saat mengerjakan laporan, 

makalah, dari bahan internet, majalah, koran dan lain-lain. 

2) Pemalsuan data 

Pemalsuan data yaitu membuat data ilmiah yang merupakan data fiktif, 

dalam hal ini bisa dimisalkan dengan pembuatan tugas kelompok dengan 

mencantumkan nama anggota yang sebenarnya tidak berpartisipasi 

dalam pembuatan tugas tersebut. 

3) Penggandaan tugas  

Penggandaan tugas yaitu mengajukan dua karya tulis yang sama pada 

dua kelas yang berbeda tanpa seizin guru. 

4) Menyontek pada saat ujian 

Menyontek pada saat ujian berlangsung merupakan kecurangan 

akademik dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut: 

a) Menyalin lembar jawaban orang lain 

b) Menggandakan lembar soal kemudian memberikannya kepada orang 

lain 

c) Menggunakan teknologi untuk mengetahui soal maupaun jawaban 

soal 
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5) Kerjasama yang salah 

Kerjasama yang salah sering dilakukan oleh siswa, beberapa bentuk 

kerjasama yang salah yaitu: 

a) Bekerjasama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas individu 

b) Tidak melakukan tugasnya ketika bekerjasama dalam sebuah 

kelompok 

 

2.1.3 Dimensi Fraud Diamond 

Dimensi Fraud diamond merupakan pandangan atau teori dalam melihat 

kecurangan. Teori Fraud ini awalnya di kembangkan oleh Cressey (Kassem dan 

Higson, 2012) yang semula merupakan Fraud Triangle yang terdiri dari tekanan 

(pressure), peluang/kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization), 

untuk meneliti penyebab orang-orang melakukan kecurangan.  

 

Gambar 2.1  

Fraud Triangle 

 

 Seiring berjalannya waktu, teori fraud triangle ini mengalami penambahan 

elemen. Pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson menambahkan elemen 

kemampuan (capability). Hal ini didasari oleh pemikiran Wolfe dan Hermanson 

(2004) bahwa kecurangan tidak akan terjadi kalau individu tidak memiliki 

kemampuan (Artani dan Wetra, 2017). “Many studies suggest fraud is more likely 

to occur when someone has an incentive (pressure) to commit fraud, weak controls 

or oversight provide an opportunity for the person to commit fraud, and the person 

can rationalize the fraudulent behavior (attitude)” (Wolfe dan Hermansion 2004:2). 

Seperti yang telah dijelaskan dalam hal ini perilaku kecurangan bisa muncul karena 

adanya tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. 
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Gambar 2.2  

Fraud Diamond 

 

 Pada awalnya teori dimensi fraud diamond ini banyak digunakan pada 

penelitian mengenai kecurangan pada lembaga keuangan. Namun ternyata dimensi 

fraud diamond ini juga bisa digunakan pada penelitian pendidikan untuk 

mengetahui kecurangan akademik. Empat elemen fraud diamond seperti tekanan, 

peluang/kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan menurut penelitian yang telah 

dilakukan memiliki pengaruh terhadap perilaku menyontek siswa. Ke-empat 

elemen tersebut saling memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi perilaku 

kecurangan yang dilakukan siswa.   

2.1.3.1 Tekanan Akademik (Pressure) 

Elemen pertama dari dimensi Fraud diamond yakni Tekanan. Menurut 

Albrecht (Murdiansyah dkk, 2017) tekanan (pressure) merupakan suatu situasi di 

mana seseorang merasa perlu untuk melakukan kecurangan akademik. Menurut 

Nursani dan Irianto (2013) mengemukakan bahwa “tekanan adalah situasi dimana 

seseorang dirasa perlu melakukan kecurangan. Tekanan bisa datang dari mana saja 

seperti tekanan dari orang tua, tekanan teman sebaya, standar nilai yang terlalu 

tinggi dan lain sebagainya”. Albrecht dalam Fitriana, Baridwan (2012:244) semakin 

meningkat tekanan yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan perilaku 

kecurangan akademik terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan merupakan 

suatu kondisi dimana siswa merasa tendesak dan akhirnya melakukan kecurangan.  

Kemampuan kognitif setiap individu berbeda-beda namun pada suatu 

sistem diberikan adanya standar untuk mencapai suatu nilai yang ditetapkan. 
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Armstrong (2006:228) mengungkapkan “perjuangan mencapai rata-rata indeks 

prestasi tertinggi dan tujuan yang lebih tinggi, serta kerja keras menyelesaikan 

beban pelajaran yang semakin berat telah menciptakan tekanan yang berlawanan 

dengan kebutuhan perkembangan siswa yang lebih mendalam”. Siswa yang 

memiliki tekanan akan mengambil jalan pintas dengan menggunakan kecurangan 

untuk memperoleh nilai akademik yang bagus. Standar nilai yang tinggi dan merasa 

malu jika nanti nilainya lebih rendah dibandingan dengan teman-temannya juga 

yang akhirnya membuat siswa melakukan kecurangan.  

Jenis-jenis tekanan menurut Albrecht (2011:36-39) diantarnya adalah. 

1) Tekanan keuangan  

Tekanan keuangan berasal dari keserakahan, ditinggalkan seseorang 

yang berarti dalam hidupnya (tulang punggung keluarga misalnya), 

memiliki utang atau tagihan yang jumlahnya banyak, mengalami 

kerugian finansial, dan memiliki kebutuhan keuangan yang tidak terduga 

(Albrecht, 2011:36). Siswa yang memiliki tekanan finansial bisa 

melakukan kecurangan akademik. Sebagai contohnya jika siswa yang 

memiliki latar belakang tidak mampu maka ia harus memiliki prestasi 

akademik untuk mendapatkan beasiswa. Cara tercepat agar ia 

mendaptkan prestasi yang bagus yaitu dengan melakukan kecurangan 

seperti menyontek. maka nilai akademiknya akan lebih baik jika 

melakukan kecurangan. 

2) Kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang 

Kebiasaan buruk siswa yang dapat menekannya untuk melakukan 

perilaku kecurangan akademik adalah kebiasaan menunda-nunda 

pekerjaan (Prokrastinasi). “Prokrastinasi dapat juga dikatakan sebagai 

penghindaran tugas, yang diakibatkan perasaan tidak senang terhadap 

tugas serta ketakutan untuk gagal dalam mengerjakan tugas” (Triyono 

dan Rifai, 2019:14). 

3) Tekanan dari pihak eskternal 

Tekanan dapat datang bahkan dari orang terdekat seperti orangtua, 

keluarga, saudara dan teman sebayanya. Kadangkala orang terdekat 

menekan siswa untuk memiliki prestasi akademik yang baik, mereka 

tidak peduli bagaimana caranya, apakah prestasi akademik itu diperoleh 

dengan cara jujur atau curang. 

4) Tekanan lain-lain 

Menurut Albrecht et.al (2011:38), kadangkala kecurangan dimotivasi 

oleh tekanan lain, seperti gaya hidup. Beberapa orang menjadi sukses 

lebih penting daripada berbuat jujur. Artinya seseorang terkadang lebih 

memilih cara-cara yang tidak jujur untuk meraih kesuksesan. 
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Banyak hal dan faktor-faktor lain yang dapat membuat siswa menjadi 

tertekan dan berakibat pada akademik siswa. Gregory C. Cizex, (2010: 49), 

mengungkapkan bahwa “tekanan-tekanan terbesar yang dirasakan oleh siswa antara 

lain adalah keharusan atau pemaksaan untuk lulus, kompetisi siswa akan nilai yang 

ada sangat tinggi, beban tugas yang begitu banyak, dan waktu belajar yang tidak 

cukup”. Keharusan atau pemaksaan untuk lulus yang ditujukan kepada siswa, 

menjadikan siswa terbebani atas perlakuan tersebut, contohnya pada standar nilai 

atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan setiap mata pelajaran 

yang mengharuskan siswa untuk mencapai nilai yang ditentukan. Kompetisi siswa 

akan nilai yang sangat tinggi membuat para siswa berlomba-lomba mendapatkan 

nilai yang tinggi, hal ini terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar 

siswa. Beban tugas yang terlalu banyak dan juga tingkat kesukaran soal membuat 

siswa merasa terbebani dan akhirnya siswa terdorong menggunakan cara curang 

untuk mengatasinya. Waktu belajar yang sempit membuat siswa kurang memahami 

materi pelajaran maupun dalam mengumpulkan tugas tepat waktu.  

Berdasarkan pada pemaparan tersebut maka indikator untuk mengukur 

tekanan akademik yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik menurut 

Gregory C. Cizex, (2010: 49) dengan modifikasi adalah sebagai berikut. 

1) Keharusan atau pemaksaan untuk lulus 

2) Kompetisi siswa akan nilai yang sangat tinggi 

3) Beban tugas yang banyak 

4) Waktu belajar yang tidak cukup 

2.1.3.2 Peluang/ Kesempatan (Oppoortunity) 

Peluang/ kesempatan merupakan keadaan yang memungkinkan bagi 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan. McCabe dan Trevino dalam 

Murdiansyah dkk (2017:125) menyebutkan bahwa seseorang merasa mereka 

mendapatkan keuntungan yang berasal dari sumber lain, dan itulah yang disebut 

peluang. Sedangkan Albrecht dalam Fitriana, Baridwan (2012: 244) 

mengemukakan “Peluang (Opportunity) didefinisikan sebagai suatu situasi ketika 
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seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan 

dalam melakukan kecurangan dan kecurangan tidak terdeteksi.” 

Berdasarkan pada beberapa penjelasan tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesempatan/peluang merupakan situasi yang menguntungkan 

untuk bisa melakukan kecurangan. Seseorang dapat melakukan kecurangan karena 

adanya peluang yang tersedia. Peluang/ kesempatan Peluang tidak hanya bisa 

datang tiba-tiba namun peluang juga bisa diciptakan. Sekecil apapun peluang yang 

ada maka bisa dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.  

Faktor-faktor yang mendorong munculnya kesempatan menyontek menurut 

Albrecht (2011:39) diantaranya adalah. 

1) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. 

Pada kasus ini sistem pengendalian yang lemah akan membuka 

kesempatan bagi siswa untuk melakukan kecurangan. Misalnya saja 

ketika ujian ataupun ulangan seringkali siswa duduk berdekatan dengan 

temannya, hal ini bisa membuat peluang siswa melakukan kerjasama 

yang salah seperti saling memberikan jawaban soal.  

2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari suatu hasil 

Pada kasus ini seharusnya guru bisa membedakan siswa yang 

menyontek dan yang jujur. Hal ini bisa dilihat dari lembar ajwaban soal 

siswa. Apabila siswa sering mencoret dan mengganti jawabannya hal 

ini patut dicurigai. 

3) Kegagalan dalam mendisiplinkan perilaku kecurangan 

Seringkali siswa yang ketahuan melakukan kecurangan di dalam kelas 

hanya mendapatkan sanksi berupa teguran dan tidak ada tindak lanjut 

lagi, sehingga siswa tidak merasakan jera untuk mengulangi 

perbuatannya. 

4) Kurangnya akses informasi 

Akses informasi dalam hal ini yaitu bagaimana cara siswa melakukan 

kecurangan, misalnya dengan memberikan kode melalui gerakan jari 

maupun gerakan mulut, fokus menunduk dan alat-alat yang digunakan 

siswa untuk melakukan kecurangan. Informasi seperti inilah yangs 

seharusnya guru pahami dalam mengetahui siapa saja siswa yang 

menyontek.  

5) Ketidaktahuan, apatis atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak 

memadai dari pihak yang dirugikan dalam kecurangan. 

Perilaku kecurangan akan menimbulkan dampak negative bagi siswa 

yang melakukan maupun guru. Dampaknya bagi siswa tentunya tidak 

akan mengetahui seberapa jauh pemahaman yang didapatkan ketika 

belajar sedangkan bagi guru tidak bisa menilai hasil belajar yang 

sesungguhnya.  
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6) Kurangnya pemeriksaan 

Kadangkala guru tidak memeriksa tugas individu yang yang diberikan 

kepada siswa dan hanya memberikan paraf saja sehingga siswa akan 

menyalin dari temannya  saja padahal itu merupakan tugas individu.  

 

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka indikator dari kesempatan 

menyontek menurut Albrecht, (2011:39) adalah sebagai berikut. 

1) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan 

2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari suatu hasil 

3) Kegagalan dalam mendisiplinkan perilaku kecurangan 

4) Kurangnya akses informasi 

5) Ketidaktahuan, apatis atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak 

memadai dari pihak yang dirugikan dalam kecurangan 

6) Kurangnya pemeriksaan  

2.1.3.3 Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasionalisasi merupakan suatu perbuatan untuk merasionalkan sesuatu 

yang semula tidak rasional atau dalam hal ini merupakan pembenaran. Rasionalisasi 

(Rationalization) ialah pemberian alasan yang secara sosial benar bagi perbuatan 

yang dilakukan sesorang, tetapi sesungguhnya lebih berlandaskan pada motivasi 

pribadi orang itu (Marx dalam Ansyar, 2018:194). Sedangkan menurut Albrecht 

dalam Murdiansyah dkk (2013: 125) Rasionalisasi merupakan pembenaran diri 

sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Ansyar berpendapat 

bahwa “seseorang yang enggan mengakui kesalahan yang telah dibuatnya, bahkan 

pada dirinya sendiri pun ia berupaya berkilah bahwa apa yang dilakukannya benar 

berdasarkan alasan yang masuk akal” (2018:194). 

Dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi adalah pembenaran pada apa yang 

dilakukan padahal hal tersebut merupakan hal yang salah. Pada kasus ini, siswa 

yang  menyontek membenarkan apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang 

tidak apa-apa karena semua siswa juga melakukan tindakan kecurangan tersebut.  

Menurut Josephson dan Mertz (2004:28-31) rasionalisasi yang digunakan 

siswa dalam melakukan kecurangan diantarnya adalah. 

1) Semua orang menyontek, jadi saya tidak salah. 
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2) Di dunia nyata orang yang berperilaku curang lebih beruntung 

dibandingkan dengan orang yang jujur. 

3) Saya harus melindungi diri saya dari pandangan buruk guru, karena 

saya yakin bahwa siswa lain akan menyontek. 

4) Saya perlu curang untuk mendapatkan nilai bagus untuk menyenangkan 

orang tua saya dan mendapatkan nilai bagus untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi. 

5) Saya punya banyak pekerjaan, saya tidak punya waktu untuk  belajar. 

6) Tidak masalah saya menyontek di kelas juga itu tidak penting karena 

saya tidak akan pernah menyontek lagi. 

7) Saya kesulitan dalam pelajaran dan saya tidak bisa mendapatkan nilai 

yang bagus jika saya tidak curang. 

8) Ketika saya melakukan kecurangan tidak ada yang saya rugikan. 

9) Saya hanya sedikit curang seperti menulis rumus dan saya tidak 

melakukannya setiap saat. 

10) Saya diperlakukan tidak adil sehingga saya tidak merasa bersalah ketika 

mencurangi guru. 

 

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka untuk mengukur variabel 

rasionalisasi merujuk pada rasionalisasi yang dilakukan peserta didik menggunakan 

indikator sebagai berikut. 

1) Hampir semua siswa menyontek 

Siswa di dalam kelas sudah sering melakukan perilaku menyontek dan itu 

menjadi sebuah hal yang biasa saja. Perilaku menyontek tersebut dilakukan 

oleh hampir semua siswa. Sehingga siswa tidak memiliki rasa cemas dan takut 

ketika melakukan tindakan tersebut. 

2) Kecurangan dilakukan untuk tujuan yang baik 

Tindakan curang yang dilakukan siswa memiliki tujuan yang baik. Tujuannya 

yaitu agar nilai yang diperoleh baik, sehingga tidak membuat orang tua kecewa 

karena nilai yang didapatkan rendah. 

3) Pelaku melakukan kecurangan hanya jika mengalami kesulitan 

Siswa melakukan kecurangan hanya jika terpaksa karena soal-soal atau tugas 

yang diberikan terlalu sulit sehingga mereka akhirnya melakukan kecurangan 

untuk mengatasi kesulitan tersebut 

4) Tidak ada pihak yang dirugikan 

Siswa yang melakukan tindakan curang akan menganggap bahwa apa yang 

dilakukannya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.  
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5) Ada perilaku tidak adil dari sekolah 

Seringkali ada perlakuan yang berbeda pada siswa yang memiliki prestasi 

akademik yang baik. Sedangkan siswa yang memiliki prestasi biasa saja tidak 

terlalu dilihat atau dipandang biasa saja. Hal ini tentunya akan menimbulkan 

kecemburuan sosial bagi siswa. 

2.1.3.4 Kemampuan (Capability) 

Kemampuan dalam fraud diamond ini bukanlah kemampuan secara kognitif 

melainkan kemampuan dalam melakukan kecurangan. Menurut Wolfe dan 

Hermansion dalam Murdiansyah (2017:126) kemampuan didefinisikan sebagai 

sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan 

akademik. Mahasiswa yang memiliki kemampuan diyakini dapat mempengaruhi 

perilaku kecurangan akademik mahasiswa karena kecurangan akademik tidak akan 

terjadi apabila tidak ada kemampuan dalam melaksanakan kecurangan tersebut 

(Budiman, 2018:31). Kecurangan tidak akan terjadi jika orang tersebut tidak 

mempunyai kemampuan dalam kecurangan tersebut. Kemampuan dalam hal ini 

yaitu kemampuan dalam melihat peluang. 

Dari pernyataan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

dalam perilaku kecurangan akademik yaitu kemampuan dalam merasionalisasikan 

perilaku curang, dan kemampuan dalam melihat kesempatan dan memanfaatkan 

kesempatan sehingga siswa merasa percaya diri dalam melakukan perilaku 

kecurangan.  

Wolfe dan Hermanson dalam Ristianingsih (2017:137-138)  menjelaskan 

sifat-sifat terkait elemen capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku 

kecurangan, yaitu.  

1) Possitioning 

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan 

kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk 

penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih 

besar atas situasi tertentu atau lingkungan. 

2) Intelligence and creativity 

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan 

mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk 
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menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan 

terbesar. 

3) Convidence/ Ego 

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia 

tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang 

didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering 

mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi 

kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. 

Individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan 

cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. 

4) Coercion 

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau 

menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian 

yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi 

bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. 

5) Deceit 

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. 

Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong 

meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan. 

6) Stress 

Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan 

kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa 

menimbulkan stres. 

 

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan 

mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, 

fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. 

Indikator untuk mengukur kemampuan individu dalam hal melakukan 

kecurangan akademik merujuk pada penelitian yang diambil dari Wolfe dan 

Hermansion (2004) dengan modifikasi.  

1) Dapat melakukan kecurangan berdasarkan peluang yang ada 

2) Dapat melakukan kecurangan berdasarkan peluang yang ada 

3) Memiliki rasa percaya diri yang kuat 

4) Dapat mempengaruhi siswa lain untuk melakukan kecurangan 

5) Dapat menekan rasa bersalah setelah melakukan kecurangan 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Hasil penelitian terdahulu mengenai perilaku kecurangan akademik ditinjau 

dari dimensi fraud diamond untuk memperkuat dan menjadi referensi bagi 

penelitian yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian yang Relevan 

No. Sumber Judul Hasil 

1. Anastasya Putri 

Yudiana dan 

Hexana Sri 

Lastanti 

Seminar 

Nasional dan 

Call Paper 

Fakultas 

Ekonomi 

UNIBA 

Surakarta 

(2016) 

 

Analisis Pengaruh 

Dimensi Fraud 

Diamond Terhadap 

Perilaku Kecurangan 

Akademik Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

Tekanan memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa 

fakultas ekonomi. 

Sedangkan peluang, 

rasionalisasi dan 

kesempatan memiliki 

pengaruh yang signifkan 

terhadap perilaku 

kecurangan akademik 

mahasiswa fakultas 

ekonomi. 

2 Isnan 

Murdiansyah, 

Made Sudarma, 

dan 

Nurkholis 

Jurnal 

Akuntansi 

Aktual (2017) 

Pengaruh Dimensi 

Fraud Diamond 

Terhadap Perilaku 

Kecurangan Akademik 

(Studi Empiris Pada 

Mahasiswa Magister 

Akuntansi Universitas 

Brawijaya) 

Tekanan, peluang dan 

rasionalisasi berpengaruh 

positif terhadap perilaku 

kecurangan akademik. 

Sedangkan kemampuan 

berpengaruh negative 

terhadap perilaku 

kecurangan akademik 
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3 Ketut Tri Budi 

Artani dan I 

Wayan Wetra 

Jurnal Riset 

Akuntansi 

(2017) 

Pengaruh Academic 

Self Efficacy dan Fraud 

Diamond Terhadap 

Perilaku Kecurangan 

Akademik Mahasiswa 

Akuntansi di Bali 

Academic self efficacy, 

tekanan, peluang dan 

rasionalisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa 

akuntansi, namun 

variabel kemampuan 

berpengaruh positif 

terhadap terjadinya 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa 

4 Nita Andriyani 

Budiman 

Akuntabilitas: 

Jurnal Ilmu 

Akuntansi 

(2018) 

Perilaku kecurangan 

akademik Mahasiswa: 

Dimensi Fraud 

Diamond dan Gone 

Theory 

Rasionalisasi, 

kemampuan dan 

pengungkapan 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa, 

sedangkan tekanan, 

kesempatan, keserakahan, 

dan kebutuhan tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa. 

 

2.2.1 Perbandingan Penelitian yang Relevan dengan Penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh Penulis 

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan ke-lima penelitian sebelumnya. Adapun 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah. 

1.  Pada variabel dependennya yaitu kecurangan akademik dan variabel 

independennya yaitu dimensi fraud diamond yaitu tekanan, peluang/ 

kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan.  

2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yang relevan adalah sama yaitu menggunakan survei.  
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Adapun perbedaan antara penelitian yang penulis akan lakukan dengan ke-

lima penelitian sebelumnya yaitu.  

1. Antara penelitian yang dilakukan oleh Anastasya Putri Yudiana dan Hexana 

Sri Lastanti adalah pada subjek penelitian yang dilakukan yaitu pada 

Mahasiswa sedangkan penulis menggunkan siswa sebagai subjek penelitian. 

Selain itu penelitian yang dilakukan Anastasya Putri Yudiana dan Hexana Sri 

Lastanti menggunkan pendekatan kualitatif yang hasilnya dikuantitatifkan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian yang dilakukan Anastasya Putri Yudiana dan Hexana Sri 

Lastanti bertempat di Jakarta sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

bertempat di Kota Banjar. 

2. Antara penelitian yang dilakukan oleh Isnan Murdiansyah, Made Sudarma dan 

Nurkholis adalah pada subjek penelitian yang dilakukan yaitu pada Mahasiswa 

sedangkan penulis menggunkan siswa sebagai subjek penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan Isnan Murdiansyah, I 

Made Sudarma dan Nurkholis menggunkan kombinasi metode penelitian yaitu 

metode kuantitaif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan Isnan Murdiansyah, 

I Made Sudarma dan Nurkholis bertempat di Malang pada tahun 2017. 

Sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Kota Banjar pada tahun 2020.  

3. Antara penelitian yang dilakukan oleh Ketut Tri Budi artani dan I Wayan Wetra 

adalah pada subjek penelitian yang dilakukan yaitu pada Mahasiswa sedangkan 

penulis menggunkan siswa sebagai subjek penelitian. Selain itu, pada 

penelitian yang dilakukan Ketut Tri Budi artani dan I Wayan Wetra 

menambahkan variabel Academic Self efficacy pada variabel bebasnya 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis hanya menggunakan 

Dimensi Fraud Diamond saja sebagai variabel bebasnya. . Penelitian yang 

dilakukan dilakukan Ketut Tri Budi artani dan I Wayan Wetra betrempat di 

Bali pada tahun 2017 sedangkan pada penelitian ini bertempat di Kota Banjar 

pada tahun 2020. 
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4. Antara penelitian yang dilakukan Nita Andriyani Budiman adalah pada subjek 

penelitian yang dilakukan yaitu pada Mahasiswa sedangkan penulis 

menggunkan siswa sebagai subjek penelitian. Selain itu, analisis pada 

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis regresi linier 

berganda sedangkan pada penelitian yang dilakukan Nita Andriyani Budiman 

menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang diolah dengan 

program AMOS. Penelitian yang dilakukan dilakukan Nita Andriyani Budiman 

menambahkan Gone Theory sebagai variabel bebas sedangakan pada 

penelitian ini hanya menggunakan dimensi fraud diamond sebagi variabel 

bebasnya. Pada penelitian Nita Andriyani Budiman betrempat di Semarang 

pada tahun 2018 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat di 

kota Banjar pada tahun 2020.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai konsep hubungan antar 

variabel dengan teori-teori. Sekaran dalam Sugiyono (2017: 60) mengemukakan 

bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. 

Kecurangan akademik merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan 

siswa/ mahasiswa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang instan. 

Kecurangan akademik banyak dilakukan oleh siswa bahkan mahasiswa. Berbagai 

macam kecurangan seringkali ditemukan dalam kelas, misalnya dalam 

mengerjakan tugas dan pada saat ujian maupun ulangan. Kecurangan akademik 

dalam hal ini yaitu plagiasi atau menjiplak karangan milik orang lain, pemalsuan 

data, penggandaan tugas, menyontek pada saat ujian dan melakukan kerjasama 

yang salah.  

Siswa yang melakukan kecurangan tidak serta merta hanya karena ingin. 

Namun ada alasan di baliknya, seperti yang dikemukakan Ajzen dan Fishben yaitu 

teori tindakan beralasan, bahwa perilaku sesorang dipengaruhi karena berbagai 

alasan. Siswa melakukan kecurangan karena mereka telah memiliki berbagai alasan  
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melakukannnya. Perilaku yang dimaksud dalam hal ini yaitu perilaku siswa dalam 

hal melakukan kecurangan. Seperti yang dikemukan Ajzen dan Fishben (artani dan 

Wetra 2017) yaitu “intensi merupakan fungsi dari determinan besar yaitu yang 

pertama, sikap individu terhadap perilaku (dalam arti sosial) dan yang kedua adalah 

norma subyektif mengacu pada persepsi inidvidu terhadap tekanan sosial untuk 

melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan”. Siswa 

melakukan kecurangan bisa diinidkasikan karena sikap individu terhadap perilaku, 

dalam hal ini perilaku kecurangan akademik dan pada persepsi individu terhadap 

tekanan sosial untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya, dalam hal ini 

perbuatan kecurangan.  

Banyak faktor yang melatar belakangi mengapa siswa melakukan 

kecurangan, hal ini bisa ditinjau dari dimensi fraud diamond. Perilaku kecurangan 

akademik bisa terjadi karena adanya pengaruh tekanan akademik, 

peluang/kesempatan, rasionalisasi dan juga kemampuan.  

Pengaruh tekanan akdemik terhadap perilaku kecurangan akademik. 

Tekanan merupakan keadaan dimana akhirnya orang terdorong untuk melakukan 

kecurangan akademik. Tekanan-tekanan yang dihadapi oleh siswa seperti tekanan 

standar nilai yang tinggi, tekanan dari teman sebaya, beban tugas yang banyak, 

waktu belajar yang sempit, juga tekanan yang berasal dari orang tua yang dihadapi 

oleh siswa turut membuat siswa akhirnya melakukan kecurangan. Semakin besar 

tekanan yang dihadapi siswa maka semakin besar juga keinginan melakukan 

kecurangan. 

Siswa yang memiliki tekanan akademik akan merasa dirinya tidak bisa 

mencapai standar nilai yang tinggi tanpa melakukan kecurangan. Mereka berpikir 

bahwa apabila mereka tidak memiliki kecurangan maka nilai akademik mereka 

akan rendah. Sehingga cara termudah untuk mendaptkan nilai yang tinggi adalah 

dengan melakukan kecurangan.  

Pengaruh peluang/kesempaatan terhadap perilaku kecurangan akademik. 

Peluang (opportunity) merupakan suatu situasi ketika seseorang merasa memiliki 

kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan 

dan tidak terdeteksi (Albrecht, 2003 dalam Murdiansyah dkk, 2017:125). Apabila 
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di dalam suatu kondisi adanya peluang yang bisa menyebabkan siswa melakukan 

kecurangan maka peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan 

kecurangan.  

Peluang bisa tercipta karena sistem pengawasan yang kurang baik, sehingga 

menciptakan kesempatan bagi siswa untuk melakukan kecurangan. Sebagai 

contohnya, guru yang kurang teliti dalam mengawasi siswanya ketika ujian 

berlangsung maka akan memudahkan siswa dalam melakukan kecurangan seperti 

menyontek pada lembar jawaban orang lain maupun menggunakan catatan yang 

sudah dipersiapkan dan lain sebagainya. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap 

siswa yang ketahuan melakukan kecurangan juga menjadikann kesempatan bagi 

siswa yang lain untuk melakukan perilaku curang.  

Pengaruh rasionalisasi terhadap perilaku kecurangan akademik. 

Rasionalisasi merupakan pembenaran atas dirinya sendiri terhadap perilaku yang 

salah. Siswa yang melakukan perilaku kecurangan akan menganggap bahwa apa 

yang dilakukannya sebuah hal yang wajar. Rasionalisasi yang tinggi menyebabkan 

siswa tidak memiliki ketakutan lagi saat melakukan kecurangan sehingga siswa 

akan lebih sering melakukan kecurangan. Sedangkan siswa yang tidak memiliki 

pembenaran atas perilaku kecurangan maka ia akan jarang melakukan kecurangan. 

Siswa yang melakukan kecurangan memiliki banyak alasan atau pembenaran atas 

perilakunya tersebut. Sebagi contohnya, kecurangan yang dilakukan untuk tujuan 

yang baik, kecurangan hanya dilakukan jika dalam keadaan mendesak, kecurangan 

yang dilakukan tidak merugikan siapapun.  

Pengaruh kemampuan terhadap perilaku kecurangan akademik. Siswa yang 

melakukan kecurangan memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. 

Kemampuan dalam hal ini yaitu kemampuan memanfaatkan peluang sehingga bisa 

melakukan perilaku curang. Selain itu tekanan dan rasionalisasi mendorong 

seseorang melakukan perilaku kecurangan. Siswa yang memiliki kemampuan yang 

baik tentu saja akan mudah melakukan kecurangan dibandingkan dengan siswa 

yang tidak ahli atau tidak memiliki dalam melakukan kecurangan.  Kemampuan 

individu merupakan faktor penting bagi siswa untuk melakukan perilaku 

kecurangan.  
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Empat elemen fraud diamond yang telah dipaparkan diatas erat kaitannya 

dengan perilaku kecurangan akademik. Perilaku kecurangan akademik bisa terjadi 

karena adanya tekanan pada siswa, peluang yang dapat dimanfaatkan siswa dalam 

melakukan kecurangan, serta rasionalisasi atau pembenaran yang dilakukan siswa 

dalam melakukan kecurangan dan yang terakhir kemampuan (capability) yang 

dimiliki siswa untuk mendukung melakukan kecurangan.  

Berdasarkan pada pemaparan tersebut maka dapat digambarkan kerangka 

pemilikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan. 

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.  

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah. 

1. Ho : Tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

 Ha : Tekanan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

2. Ho : Peluang tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

 Ha : Peluang berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

3. Ho : Rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 

akademik siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

 Ha : Rasionalisasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

4. Ho : Kemampuan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 

akademik siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

 Ha : Kemampuan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

5. Ho : Tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

 Ha : Tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan secara bersama-sama   

berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di SMA kota Banjar 

 


