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ABSTRAK 

HUBUNGAN EFIKASI DIRI DAN STRES AKADEMIK 

DENGAN PERILAKU MENYONTEK SISWA 

 

Oleh : 

Dinda Septiana 

 

Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk kebutuhan 

manusia. Tanpa adanya pendidikan, seseorang tidak dapat hidup 

berkembang sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Setiap orang 

memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Kemampuan 

akademik yang rendah, akan menimbulkan perilaku menyimpang 

untuk mencapai suatu keberhasilan secara instan dalam bidang 

akademik yaitu dengan cara menyontek pada saat proses belajar 

disekolah.  Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi virus 

COVID-19 sehingga sistem pembelajaran dirubah menjadi online. Hal 

tersebut menyebabkan siswa dengan mudah melakukan tindakan 

menyontek, karena kurangnya pengawasan dari guru. Penyebab 

perilaku menyontek terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal, salah satu faktor internal yaitu efikasi diri dan faktor 

eksternal yaitu tekanan-tekanan yang menyebabkan siswa mengalami 

stres akademik. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya 

hubungan efikasi diri dan stres akademik dengan peilaku menyontek 

siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XII SMK Negeri Tanjungsari pada tahun ajaran 2020/2021 sejumlah 

294 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling sehingga didapatkan 73 

siswa SMK Negeri Tanjumgsari. Penelitian ini menggunakan tiga 

skala yaitu skala perilaku menyontek, skala efikasi diri, dan skala stres 

akademik. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara efikasi diri dan stres akademik dengan perilaku 

menyontek siswa di SMK Negeri Tanjungsari. Nilai R sebesar 0,792 

dan nilai p sebesar 0,00 < 0,01 dengan kontribusi variabel sebesar 

62,6% dan 37,4% lagi dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil korelasi 

variabel efikasi diri dengan perilaku menyontek diperoleh nilai R = -

0,569 dan nilai p = 0,00 < 0,01 dengan sumbangan efektif 14,5% yang 

berarti bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara efikasi diri 

dengan perilaku menyontek, sehingga semakin tinggi efikasi diri maka 
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semakin rendah perilaku menyontek. Hasil korelasi variabel stres 

akademik dengan perilaku menyontek diperoleh nilai R = 0,760 dan 

nilai p = 0,00 < 0,01 dengan sumbangan efektif 48,1% yang berarti 

bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara stres akademik 

dengan perilaku menyontek, sehingga semakin tinggi stres akademik 

maka semakin tinggi perilaku menyontek. 

 

Kata Kunci: Perilaku Menyontek, Efikasi Diri, Stres Akademik 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Mengenai Transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai 

pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ب

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z س T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(tetap 

tidak 

dilamb

angkan 

apabila 

terletak 

di awal 

kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ

 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د
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2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - - 
A َجَدل  َ َ  َسار Ȃ ا  َ  ي  … Ai 

- -- - - I ِِلَسذ  َ َ  قِْيل Ȋ ي  َ  و  … Au 

 و
- - - - - 

U َذِكز  َ َ  يَُجْور Ȗ و     

 

 

3. Ta Marbutah 

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im.   

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Dalam transliterasi, tanpa syaddah dilambangkan dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, 

Rabbana. Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang 

dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. 

Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

نَّ إلَْكِذَب 
ِ
ْدَق ُطَمأِْنينٌَة َوإ نَّ إلِصّ

ِ
ََل َما اَل يَرِيُبَك فَا

ِ
رِيبَةٌ َدْع َما يَرِيُبَك إ  

Artinya: “Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak 

meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, 

sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.” (HR. Tirmidzi 

no. 2518 dan Ahmad 1/200). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan ialah salah satu kebutuhan manusia yang harus 

dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Tanpa adanya pendidikan, 

seseorang tidak dapat hidup berkembang sesuai dengan cita-cita yang 

ingin dicapai serta memiliki kehidupan yang bahagia. Pendidikan juga 

tidak hanya digunakan sebagai usaha untuk memberikan suatu ilmu 

pengetahuan, melainkan sebagai usaha untuk mewujudkan keinginan, 

kebutuhan dan kemampuan seseorang agar mendapatkan kehidupan 

pribadi dan sosial yang memuaskan (Kusrieni, 2014). 

Menurut Achmadi (Nurkholis, 2013) pendidikan memiliki 

tiga fungsi bagi seseorang yaitu pertama, mengembangkan wawasan 

seseorang mengenai dirinya dan lingkungan sekitar, sehingga akan 

menambah kemampuan dalam menganalisis, selain itu juga dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan produktivitas dan kreatifitas. 

Kedua, melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang akan mengarahakan 

jalan kehidupan seseorang menjadikannya lebih memiliki makna baik 

itu secara sosial maupun individual. Ketiga, memberikan  

kebermanfaatan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk kemajuan 

dan kelangsungan hidup seseorang baik secara individu maupun 

sosial. 

Salah satu lingkungan pendidikan yang ditempati seseorang 

yaitu lingkungan sekolah. Latar belakang ekonomi, kesehatan, dan 

moral budaya akan sangat menentukan nilai seseorang dalam 

berperilaku di sekolah. Setiap orang memiliki kemampuan yang 
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berbeda-beda. Kemampuan akademik seseorang yang rendah, akan 

mengakibatkan perilaku menyimpang untuk mencapai suatu 

keberhasilan secara instan di dalam bidang akademik yaitu dengan 

cara menyontek pada saat proses belajar disekolah (Masada & 

Dachmiati, 2016).  

Pada tahun 2020, dunia sedang mengalami pandemi karena 

adanya virus Covid-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Oleh 

karena hal tersebut  sistem pembelajaran di Indonesia tidak tatap 

muka namun diterapkannya pembelajaran online, yang mana usaha 

tersebut diterapkan untuk menghindari maraknya penyebaran virus 

covid-19. Pembelajaran dengan system online disebut juga dengan 

pembelajaran daring (dalam jaringan) atau metode pembelajaran 

berbasis internet melalui aplikasi zoom, google meet, whatsapp, dll. 

Sistem pembelajaran online tersebut mengakibatkan peserta didik 

dengan mudahnya melakukan kecurangan-kecurangan akademik 

terkhusus saat melaksanakan ujian, karena pendidik tidak dapat 

mengawasi secara langsung serta mudah bagi peserta didik 

memperoleh nilai yang baik karena peserta didik dapat dengan mudah 

mencari jawaban di internet atau meminta temannya untuk 

mengirimkan jawaban melalui media sosial (Lany, 2021). 

Perilaku menyontek sudah menjadi permasalahan yang umum 

didalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun permasalahan 

tersebut, tidak begitu dianggap serius oleh pendidik, sekolah dan 

pihak lain yang terkait. Hal ini tentu mengakibatkan perilaku 

menyontek terjadi terus menerus hingga saat ini, sedangkan perilaku 

menyontek merupakan masalah dan kebiasaan yang tidak dapat 

disepelekan. (Nurmayasari & Murusdi, 2015). 
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Menurut Alawiyah (Hidayat & Rozali, 2015) sebenarnya 

perilaku menyontek dapat merugikan orang yang menyontek atau 

orang yang di contek. Seseorang yang melakukan perilaku menyontek 

tidak dapat mengukur kemampuan yang dimilikinya dalam menerima 

pelajaran selama proses belajar di sekolah, sedangkan orang yang di 

contek akan merasa dirugikan sebab hasil yang telah di capai dengan 

mudahnya dilihat oleh orang lain.  

Pincus dan Schemelkin (Shara,2016) berpendapat bahwa 

perilaku menyontek ialah suatu kegiatan seseorang dalam berlaku 

curang yang disengaja, dimana orang tersebut membutuhkan 

pengakuan dan mencari pembenaran dari hasil belajar yang selama ini 

dilakukan, adapun contohnya dengan menulis informasi palsu 

terutama saat berlangsungnya kegiatan evaluasi akademik. Hal 

tersebut merupakan cara yang tidak benar karena orang tersebut 

mencoba untuk membohongi orang lain. Hal tersebut termuat di 

dalam hadits dari sahabat Nabi „Abdullah bin Mas‟ud Radhiyallahu 

„Anhu terkait bahayanya sikap dusta dan pentingnya berlaku jujur. 

Ibnu Mas‟ud mengatakan bahwa Rasulullah shalallahu „alaihi 

wasallam bersabda:  

ْدَق يَْهِدي إِنًَ اْنثِزِّ َوإِنَّ اْنثِزَّ يَْهِدي إِنًَ اْنَجنَِّة َوَما  ْدِق فَإِنَّ انصِّ َعهَْيُكْم تِانصِّ

يقًا َوإِيَّاُكْم  ِ ِصدِّ ْدَق َحتًَّ يُْكتََة ِعْنَد َّللاَّ ي انصِّ ُجُم يَْصُدُق َويَتََحزَّ يََزاُل انزَّ

اْنَكِذَب يَْهِدي إِنًَ اْنفُُجىِر َوإِنَّ اْنفُُجىَر يَْهِدي إِنًَ اننَّاِر َوَما  َواْنَكِذَب فَإِنَّ 

ِ َكذَّابً  ي اْنَكِذَب َحتًَّ يُْكتََة ِعْنَد َّللاَّ ُجُم يَْكِذُب َويَتََحزَّ  يََزاُل انزَّ

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya 

kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya 

kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa 

berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi 
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Allah sebagai orang yang jujur.hati-hatilah kalian yang berbuat 

dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada 

kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika 

seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia 

akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”.(HR. Muslim no. 2607). 

Akibat dari perilaku menyontek juga dapat dirasakan dalam 

waktu dekat yakni peserta didik menjadi tidak percaya diri. Perilaku 

menyontek juga dapat berbahaya untuk diri pribadi karena jika 

ketahuan oleh guru maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi. 

Kerjasama disaat ujian adalah kesia-siaan, karena pada saat itu 

seseorang hanya ingin memanfaatkan orang yang dicontek. Kerjasama 

juga sering terjadi didalam sebuah kompetisi, sehingga setiap orang 

harus bersaing, bukannya hanya bekerja sama (Tuasikal, 2014). 

Menurut Hartanto (2012), sebab timbulnya dari perilau 

menyontek dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Adapun yang menjadi faktor internal antara lain yaitu 

kurangnya dalam memahami dan mengetahui tentang menyontek atau 

plagiarism, status social ekonomi, efikasi diri yang rendah, rasa ingin 

memperoleh nilai tinggi, nilai moral atau personal values yang mana 

peserta didik beranggapan bahwa perilaku menyontek ialah perilaku 

yang wajar, rendahnya kemampuan akademik, manajemen waktu, 

prokrastinasi. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal antara lain 

yaitu tekanan yang diperoleh dari kawan sebaya, tekanan yang 

diberikan orang tua, aturan yang kurang jelas di sekolah, dan kurang 

tegasnya sikap dari pendidik untuk menindak peserta didik yang 

menyontek. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengambil salah 

satu faktor internal yaitu efikasi diri dan faktor eksternal yaitu 

tekanan-tekanan yang menyebabkan siswa mengalami stres akademik.  
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Bandura (Shara, 2016) menyatakan bahwa efikasi diri adalah 

rasa yakin yang ada pada diri individu akan kemampuan yang 

dimilikinya dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan dan diperlukan guna mencapai suatu pencapaian. Efikasi 

diri individu dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu level yang 

berhubungan dengan derajat kesulitan seseorang. Kedua yaitu strength 

yang berhubungan dengan kuat tidaknya rasa yakin yang dimiliki 

individu terhadap kemampuannya. Yang terakhir yaitu generality 

yang berhubungan dengan luas dan tingkah laku, yang mana apakah 

seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya. 

Pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik menuntut 

peserta didik untuk dapat lebih mandiri dalam belajar dan yakin 

dengan kemampuan yang dimilikinya atau lebih dikenal dengan 

efikasi diri. Namun, banyak peserta didik yang tidak memiliki 

keyakinan tersebut yang mengakibatkan peserta didik menghalalkan 

segala cara untuk memperoleh hasil yang baik dan nilai yang terbaik. 

Salah satu kekurangan tersebut yaitu menyontek (Pandansari et al., 

2021). 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diteliti oleh Shara 

(2016), seorang individu yang mempunyai efikasi diri yang tinggi 

maka orang tersebut akan memiliki rendahnya perilaku menyontek, 

dan berlaku sebaliknya apabila seseorang mempunyai efikasi diri 

rendah maka orang tersebut memiliki perilaku menyontek yang tinggi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusrieni 

(2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

antara perilaku menyontek dan efikasi diri pada peserta didik kelas X 

SMA Negeri 4 Yogyakarta. Apabila efikasi dirinya tinggi maka 

perilaku mennyonteknya rendah, namun apabila perilaku 
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menyonteknya rendah maka efikasi diri yang dimilikinya tinggi. 

Adapun efikasi diri terhadap perilaku menyontek peserta didik kelas 

X SMA N 4 Yogyakarta memperoleh hasil 21,3% dan sisanya 78,7% 

perilaku menyontek disebabkan oleh variabel lain di luar efikasi diri 

seperti tekanan dari kawan sebaya, tekanan dari orang tua dan 

prokrastinasi. 

Seseorang yang memiliki efikasi diri yang rendah akan lebih 

mungkin untuk melakukan tindakan curang karena mereka akan 

cenderung memiliki tujuan yang lebih mudah, kurangnya usaha dalam 

menyelesaikan tugas, waktu yang digunakan untuk belajar hanya 

sedikit, kepercayaan diri yang rendah serta memiliki rasa takut gagal 

yang tinggi, sehingga seseorang yang memiliki efikasi diri yang 

rendah akan merasa terancam atau menantang daripada rekan mereka 

dengan efikasi diri yang lebih tinggi saat dalam proses belajar 

(Farnese et al., 2011). 

Selain efikasi diri, salah satu penyebab siswa melakukan 

tindakan menyontek yaitu stres akademik. Selama proses 

pembelajaran daring yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 

banyak menimbulkan stres akademik terutama pada siswa (Barseli et 

al., 2020). 

Stres dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang dinamis saat 

seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntunan, atau sumber 

daya yang terkait dengan apa yang diinginkan oleh individu dan 

hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Apabila seseorang 

memiliki pekerjaan namun waktu yang dimilikinya terbatas dapat juga 

dikatakan ia sedang mengerjakan sesuatu dalam kondisi stres, hal 

tersebut yang sering kali dirasakan peserta didik di sekolah (Khairani, 

2013). 
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Menurut Carveth (Nurmaliyah, 2014) stres akademik adalah 

persepsi peserta didik terhadaap banyaknya ilmu pengetahuan yang 

harus dikuasai serta persepsinya terhadap kurangnya waktu untuk 

mengebangkannya. Stres akademik juga merupakan segala sesuatu 

yang dirasakan peserta didik yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran di sekolah, seperti ketegangan yang dirasakan peserta 

didik yang sumbernya dari faktor akademik, yang mengakibatkan 

terpengaruhnya individu peserta didik baik itu pola pikir, emosi, fisik 

serta tingkah lakunya.  

Seseorang yang mengalami stres akademik berawal dari 

munculnya harapan untuk mendapatkan prestasi akademik yang 

tinggi, baik itu dari teman sebaya, guru maupun orang tua. Harapan-

harapan yang diharapkan tersebut yang seringkali berpengaruh 

terhadap kondisi psikologis peserta didik sehingga timbulnya tekanan 

yang kemudian berpengaruh terhadap hasil belajarnya peserta didik di 

sekolah (Barseli et al., 2017). 

Menurut Wulandari & Rachmawati (2014), beberapa stresor 

yang dirasakan oleh siswa yaitu guru mudah marah, menyampaikan 

materi dengan cepat, adanya teman yang egois, lingkungan belajar 

yang tidak kondusif, kesenjangan nilai yang sangat mencolok di kelas, 

adanya anggapan sombong dan pembicaraan yang kurang 

menyenangkan dari teman kelas, minimnya waktu bermain, harapan 

daari orangtua untuk mendapat nilai yang naik pada saat ujian 

nasional,ujian akhir sekolah dan ujian masuk perguruan tinggi, yang 

akan dihadapinya kelak, serta banyaknya informasi negatif di media 

mengenai kegagalan siswa dalam ujian yang membuat siswa 

merasakan kekhawatiran. 
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Selain lingkungan di rumah bagi anak yang telah sekolah 

memiliki lingkungan kedua yaitu lingkungan sekolah. Pada fase 

remaja anak yang menduduki bangku SMP dan SMA pada umumnya 

memiliki 7 jam waktu yang ia habiskan di sekolah. Salah satu yang 

menjadi faktor dari turunya minat atau motivasi dalam belajar peserta 

didik ialah mata pelajaran dan pendidik yang mengampu pelajaran 

tersebut. Adapun keluhan-keluhan peserta didik terhadap materi 

pelajaran yaitu pelajaran yang sulit, membosankan, manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari kurang dapat dirasakan serta terlalu banyak 

materi dalam waktu yang singkat dan sebagainya. (Sarwono, 2013) 

Peneliti melakukan wawancara terhadap peserta didik sekolah 

menengah atas dengan insial IS mengaku bahwa pada saat IS 

memiliki masalah dengan teman dikelasnya, IS merasa kurang 

bersemangat untuk sekolah sehingga saat disekolah IS kurang 

konsentrasi dalam memahami pelajaran dan pada saat sebelum 

dilaksanakan ujian IS malas untuk belajar dan memilih menyontek 

saat ujian berlangsung. Oleh sebab itu, pada saat ujian IS merasa 

kurang percaya diri atas kemampuan dalam memahami soal pelajaran 

dan IS pun memilih untuk melihat hasil jawaban teman yang duduk 

disebelahnya. Selain itu, saat gurunya kurang mengawas, IS sesekali 

mencoba untuk mencari jawaban melalui internet. 

Siswa laki-laki yang berinisial AW merasa bahwa perilaku 

menyontek merupakan hal yang baik sebab dengan menyontek akan 

memudahkan AW dalam mengerjakan soal-soal ujian. Media yang 

sering digunakan oleh AW yaitu handphone, buku, atau melihat 

jawaban temannya. Menyontek akan membuat AW merasa yakin atas 

hasil yang akan dicapai baik. Siswa yang menyontek akan dikenakan 

sanksi yaitu alat yang digunakan untuk menyontek seperti buku atau 
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handphone akan di ambil oleh guru yang mengawas, sehingga AW 

harus berhati-hati saat menyontek. 

Perilaku menyontek akan terus menerus dilakukan bahkan 

hingga peserta didik dewasa atau menempati kuliah di perguruan 

tinggi (Hidayat & Rozali, 2015). Sehingga pada penelitian ini peneliti 

tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan efikasi diri dan stres 

akademik dengan perilaku mnyontek siswa SMA. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah ada hubungan efikasi diri dan stres akademik dengan perilaku 

menyontek siswa di SMK Negeri Tanjungsari ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui hubungan efikasi diri dan stres akademik dengan 

perilaku menyontek siswa. 

2. Mengetahui hubungan efikasi diri dengan perilaku menyontek 

siswa. 

3. Mengetahui hubungan stres akademik dengan perilaku 

menyontek siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk memperkaya 

ilmu pengetahuan, khusunya dalam bidang psikologi pendidikan 

dan psikologi belajar. Hasil penelitian ini dapat juga menjadi 

acuan untuk penelitian lebih lanjut. 



 10 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian yaitu : 

a. Bagi siswa, hasil dari penelitian ini dapat diterapkan sebagai 

motivasi diri saat dalam proses belajar maupun saat mengikuti 

evaluasi belajar atau ujian. 

b. Bagi sekolah penelitian ini mampu mendorong evaluasi dari 

efektif tidaknya kegiatan belajar mengajar di sekolah agar 

dapat merubah kualitas belajar yang dimiliki peserta didik saat 

berlangsungnya ujian. 

c. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan dasar dalam 

penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan judul 

dari penelitian ini terkhusus dengan perilaku menyontek 

peserta didik yang dikaitkan dengan faktor lain bukan hanya 

dengan stres akademik dan efikasi diri. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian-penelitian terdahulu dapat digunakan untuk dasar 

acuan serta perbandingan bagi penelitian yang akan dilaksanakan. 

Selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan untuk bahan kejelasan 

dari keunikan atau perbedaan antar penelitian. Berikut ini beberaa 

penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian, 

anatar lain: 

 

1. Hasil Penelitian Fadillah (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2019) yang 

berjudul “Hubungan efikasi diri dengan perilaku menyontek pada 

mahasiswa” dengan menggunakan metode kuantitatif. Hipotesisi 

yang ada pada penelitian ini yakni hubungan dari efikasi diri 
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dengan perilaku menyontek mahasiswa Universitas Mulawarman 

program studi psikologi angkatan 2017 dan 2018. Teknik yang 

digunakan dalam pengambil sampel yaitu purposive sampling 

dengan jumlah sampel sebanyak 150 siswa. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri dengan 

perilaku menyontek yaitu nilai r hitung -0,406 > r table 0,160 

dan nilai p=0,000. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi efikasi diri maka semakin rendah perilaku menyontek. 

 

2. Hasil Penelitian Lunawaty et al. (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lunawaty et al. (2012) 

yang berjudul “Perilaku Menyontek Ditinjau dari Efikasi Diri 

Pada Siswa SMA Panca Karya Stabat” penelitian ini merupakan 

penelitian untuk mengungkapkan hubungan antar variabel dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan 

dengan membagikan skala efikasi diri dan perilaku menyontek 

dengan populasi yaitu seluruh siswa SMA Panca Karya Stabat 

pada tahun 2012 dengan jumlah 192 siswa. Metode pemilihan 

sampel yang digunakan yaitu metode proporsional stratified 

random sampling. Sehingga didapatkan 71 orang yang akan 

dijadikan sampel yang terdiri dari 24 orang dari kelas X, 20 orang 

dari kelas XI, dan 27 orang dari kelas XII. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara efikasi diri 

dengan perilaku menyontek, diperoleh koefisien korelasi product 

moment sebesar -0,740 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif antara efikasi diri 

dengan perilaku menyontek dan hubungan ini berada pada rentang 

0,60 - 0,799 sehingga dikategorikan hubungan yang kuat. 
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3. Hasil Penelitian Lusiane & Garvin (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiane &  Garvin (2018), 

yang berjudul “Tekanan Orangtua, Perfeksionisme, dan 

Ketidakjujuran Akademik pada Pelajar di Jakarta” Metode yang 

digunakan adalah metode kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah adanya hubungan tekanan orangtua dan perfeksionisme 

dengan ketidakjujuran akademik. Populasi yaitu seluruh pelajar 

yang bersekolah di wilayah DKI Jakarta dengan kriteria berusia 

14-18 tahun dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang 

merupakan siswa SMA sederajat. Teknik penarikan sampel 

menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu pada responden, Sehingga didapatkan 

600 responden yaitu 364 siswa perempuan dan 236 siswa laki-

laki.  

Hasil dalam penelitian ini variabel tekanan orantua 

memiliki hubungan positif signifikan dengan ketidakjujuran 

akademik dengan nilai p = 0,048 < 0,05 dan nilai r = 0,081. 

Selanjutnya, hasil korelasi variabel perfeksionisme didapatkan 

adanya hubungan positif signifikan dengan ketidakjujuran 

akademik dengan nilai p = 0,010 < 0,05 dan nilai r = 0,105. Hasil 

korelasi hubungan tekanan orangtua dan perfeksionis dengan 

ketidakjujuran akademik menunjukkan hasil hubungan yang 

positif signifikan dengan nilai p = 0,00 < 0,05 dan nilai r = 0,364. 

 

4. Hasil Penelitian Susanto (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018) yang 

berjudul “Hubungan Kepribadian Ihsan Dan Tekanan Akademik 
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Dengan Perilaku Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Di 

Universitas X Di Surabaya” 

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. 

Hipotesis dalam penelitian ini adanya hubungan kepribadian ihsan 

dan tekanan akademik terhadap perilaku kecurangan akademik 

pada mahasiswa di Universitas X di Surabaya. Populasi 506 

mahasiswa prodi X di universitas X di Surabaya yang merupakan 

universitas negeri yang berbasis agama Teknik sampling yang 

digunakan yaitu Teknik proportionate stratified random sampling 

digunakan karena populasi mahasiswa aktif di prodi tersebut 

terdiri dari beberapa tingkatan. Sehingga subjek penelitian yang 

menjadi sampel sebanyak 224 subjek. 

Hasil dalam penelitian ini hubungan kepribadian ihsan 

dan tekanan akademik dengan perilaku kecurangan akademik 

memiliki taraf signifikan sebesar 0,000<0,05 yang berarti bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kepribadian ihsan dan 

tekanan akademik dengan kecurangan akademik. Hubungan 

kepribadian ihsan dengan kecurangan akademik dengan koefisien 

korelasi sebesar -0,154 dengan signifikan 0,021<0,05 yang berarti 

bahwa adanya hubungan negatif signifikan. Hubungan tekanan 

akademik dengan kecurangan akademik memiliki koefisien 

korelasi sebesar 0,229 dengan signifikan 0,00<0,05 yang berarti 

bahwa adanya hubungan positif signifikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Menyontek 

 

1. Pengertian Perilaku Menyontek  

Masada & Dachmiati (2016) menjelaskan bahwa perilaku 

adalah reaksi manusia terhadap suatu rangsangan yang 

dipengaruhi emosi atau perasaan saat menerima rangsangan. 

Sebagai reaksi, perilaku selalu berhubungan dengan dua pilihan, 

yaitu senang atau tidak senang, menuruti dan melaksanakannya, 

atau menjauhi dan menghindarinya, serta peranan pendidikan 

dalam pembentukan perilaku pada anak-anak sangat penting 

karena mempengaruhi perkembangan jiwanya dan pembentukan 

perilaku anak. 

Menurut Hartanto (2012), menyontek berarti upaya yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan 

cara-cara yang tidak jujur atau menjawab pertanyaan saat ujian 

dengan cara yang tidak semestinya.  

Kemudian Anderman & Murdock (2007) memberikan 

definisi yang lebih terperinci. Menyatakan bahwa perilaku 

menyontek digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu pertama, 

memberikan, mengambil, atau menerima informasi. Kedua, 

menggunakan materi yang dilarang atau membuat catatan atau 

ngepek, dan ketiga, memanfaatkan kelemahan seseorang, 

prosedur, atau proses untuk mendapatkan keuntungan dalam tugas 

akademik.  
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Sedangkan Pincus & Schmelkin (2003), menyatakan 

bahwa perilaku menyontek dilakukan dengan cara membuat 

catatan, melihat pekerjaan teman yang lain (mencuri), atau 

membuat catatan atau istilah dalam suatu kertas. 

Berdasarkan para ahli dapat disimpulkan bahwa perilaku 

mencontek adalah usaha seseorang yang dilakukan dengan 

carameniru, mencontoh, mengutip, menggunakan materi yang 

dilarang, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mendapat 

keberhasilan dengan cara yang tidak jujur demi mendapat 

keuntungan, dan biasanya dilakukan pada pelajaran-pelajaran 

yang di anggap sulit. 

Dari ayat Al-Qur‟an dan hadits tersebut menjelaskan 

tentang larangan berperilaku tidak jujur dalam hal ini adalah 

menyontek, karena perilaku menyontek adalah perilaku yang 

dibenci oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

menganjurkan untuk selalu bertakwa kepada-Nya dan selalu 

bersama dengan orang-orang yang benar dan siapapun yang 

melakukan tindakan kecurangan seperti menyontek bukanlah 

merupakan golongan Rasulullah SAW. 

 

2. Aspek-Aspek Perilaku Menyontek 

Fishbien & Ajzen (Setyani, 2007) mengemukakan bahwa 

aspek menyontek dapat diperoleh dari bentuk perilaku seseorang. 

Terdapat empat aspek perilaku menyontek sebagai berikut: 

a.  Perilaku (Behavior) 

Perilaku spesifik yang nantinya akan diwujudkan. Pada 

konteks menyontek, perilaku spesifik yang nantinya akan 

diwujudkan merupakan bentuk-bentuk perilaku menyontek 
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yaitu menggunakan catatan jawaban sewaktu ujian atau 

ulangan, mencontoh jawaban siswa lain, memberikan 

jawaban yang telah selesai kepada siswa lain dan mengelak 

dari aturan-aturan 

b.  Sasaran (Target) 

Objek yang menjadi sasaran perilaku. Objek yang menjadi 

sasaran dari perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi tiga 

yaitu orang tertentu atau objek tertentu (particular object), 

sekelompok orang atau sekelompok objek (a class of object) 

dan orang atau objek pada umumnya (any object). Pada 

konteks menyontek objek yang menjadi sasaran perilaku 

dapat berupa catatan jawaban, buku, telepon genggam, 

kalkulator, maupun teman. 

c.  Situasi (Situation) 

Situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku 

(bagaimana dan dimana perilaku itu akan diwujudkan). 

Situasi dapat pula diartikan sebagai lokasi terjadinya 

perilaku. Pada konteks menyontek perilaku tersebut dapat 

muncul jika siswa merasa berada dalam situasi terdesak, 

misalnya: diadakan pelaksanaan ujian secara mendadak, 

materi ujian terlalu banyak atau adanya beberapa ujian yang 

diselenggarakan pada hari yang sama sehingga siswa merasa 

kurang memiliki waktu untuk belajar. Situasi lain yang 

mendorong siswa untuk menyontek adalah jika siswa merasa 

perilakunya tidak akan ketahuan, meskipun ketahuan 

hukuman yang diterima tidak akan terlalu berat. 
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d. Waktu (Time) 

Waktu terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu, 

dalam satu periode atau tidak terbatas dalam satu periode, 

misalnya: waktu yang spesifik (hari tertentu, tanggal tertentu, 

jam tertentu), periode tertentu (bulan tertentu) dan waktu yang 

tidak terbatas (waktu yang akan datang). 

Selain itu, menurut klausmeier (Purwono, 2014) 

mengatakan bahwa aspek-aspek perilaku menyontek terdiri dari : 

a. Menyontek dengan membuat catatan kecil 

Siswa membuat catatan kecil yang berisi jawaban dari soal 

yang akan diujikan.  

b. Menyontek dengan buku pelajaran atau catatan harian 

Siswa membukan buku pelajaran saat berlangsungnya ujian. 

c. Menyontek dengan teman sekelas 

Siswa melihat jawaban dari teman yang duduk di sebelahnya. 

d. Menyontek melalui media digital 

Siswa mencari jawaban melalui handphone saat ujian 

berlangsung. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek perilaku 

menyontek menurut beberapa ahli yaitu mnurut Fishbien & Ajzen 

(Setyani, 2007) terdiri dari perilaku, sasaran, situasi, dan waktu. 

Sedangkan menurut klausmeier (Purwono, 2014) terdiri dari empat 

aspek yaitu, menyontek dengan membuat catatan kecil, menyontek 

dengan buku pelajaran atau catatan harian, menyontek dengan teman 

sekelas, dan menyontek melalui media digital. 
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3. Bentuk-Bentuk Perilaku Menyontek 

Menurut klausmeier (Setyani, 2007), bentuk-bentuk perilaku 

menyontek dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. Menggunakan catatan jawaban sewaktu tes 

Siswa membuat catatan berisi jawaban sebelum ujian untuk 

digunakan saat ujian sedang berlangsung dan melihat jawaban 

dari media cetak/elektronik. 

b. Mencontoh jawaban siswa lain 

Siswa berusahan mendapatkan jawaban dengan cara melihat, 

bertanya, dan menyalin jawaban dari siswa lain 

c. Memberikan jawaban yang telah selesai pada teman 

Siswa berusaha memberikan jawaban dan bekerjasama untuk 

saling berbagi hasil jawaban ujian. 

d. Mengelak dari aturan-aturan 

Siswa melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan 

aturan-aturan yang berlaku saat sedang ujian. 

 

4. Indikator Perilaku Menyontek 

Menurut Hartanto (2012) indikator seseorang melakukan 

perilaku   menyontek dibagi ke dalam empat indikator, yaitu : 

a. Self Efficacy 

Efikasi diri atau kepercayaan diri seseorang terhadap 

kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas-tugas 

cenderung rendah maka memilih untuk menyontek. 

b. Keterikatan pada kelompok 

Seseorang yang tergabung dalam sebuah organisasi maka 

akan memiliki ikatan yang kuat antar sesama anggota, 

sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk 

saling membantu. 
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c. Keinginan akan Nilai Tinggi 

Seseorang yang berpikir bahwa nilai merupakan segalanya 

dan memiliki kemampuan yang rendah maka akan melakukan 

berbagai cara untuk mencapai nilai yang baik. 

d. Perilaku Impulsive dan Cari Perhatian 

Sesorang yang melakukan kegiatan menyontek menunjukkan 

indikasi mereka terlalu menuruti kata hati (impulsive) dan 

terlalu mencari perhatian (sensation seeking). Individu dapat 

dikatakan impulsive jika keputusan yang dibuat hanya 

berdasarkan dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dibandingkan memikirkan alasan. Individu yang memiliki 

kebutuhan akan sensasi (perhatian) yang berlebihan adalah 

ketika individu  yang sedangdalam tumbuh dan berkembang 

tersebut melakukan perbuatan menyontek sebagai sesuatu 

yang alami untuk bertahan hidup. 

Dari beberapa indikator menyontek yang telah dijelaskan, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan indikator yaitu self 

efficacy, keterikatan pada kelompok, keinginan akan nilai tinggi, serta 

perilaku impulsive dan cari perhatian.  

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyontek 

Hartanto (2012), menjelaskan bahwa perilaku menyontek 

dibagi menjadi dua faktor yaitu : 

a. Faktor Internal 

1) Rendahnya Self Efficacy 

Siswa yang memiliki keyakinan diri yang rendah sering 

terlibat dengan masalah menyontek. Keyakinan diri yang 

rendah dapat menyebabkan siswa memiliki motivasi yang 
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rendah untuk menyelesaikan tugas atau untuk bekerja 

keras dalam belajar. 

2) Keinginan Untuk Mendapatkan Nilai yang Tinggi 

Keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi terkadang 

tidak disertai dengan kemauan berusaha, oleh sebab itu 

sering muncul keinginan untuk mendapatkan hasil dengan 

cara yang singkat dan mudah yaitu menyontek. 

3) Nilai Moral (Personal Values) 

Sebagian siswa menilai bahwa menyontek merupakan 

perilaku yang biasa dan wajar dilakukan karena, mereka 

sering melihat teman-temannya melakukan kegiatan 

meyontek dan tidak pernah dihukum. 

4) Kemampuan Akademik yang Rendah 

Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah 

akan lebih sering menyontek. Pada mata pelajaran 

tertentu siswa dituntut untuk lebih menggunakan 

kemampuan kognitifnya. Sehingga siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif yang rendah akan mudah 

menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas dan 

siswa tersebut lebih memilih mnyontek untuk 

menyelesaikan tugas. 

b. Faktor Eksternal 

1) Tekanan dari Teman Sebaya 

Teman sebaya di sekolah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap perilaku menyontek. Siswa yang tidak mau 

memberikan jawaban atau mengikuti perilaku menyontek 

biasanya akan dijauhi bahakan mendapatkan kekerasan 
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secara lisan maupun fisik dari temannya, sehingga siswa 

akan merasa stress pada saat di sekolah. 

2) Tekanan dari Orangtua 

Penyebab siswa melakukan perilaku menyontek 

dikarenakan adanya tuntutan yang tinggi dari orang tua 

agar anak mereka mendapatkan hasil atau nilai yang 

tinggi di kelas. Sehingga siswa akan merasa tertekan 

hingga stres dengan adanya tuntutan dari orang tua. 

3) Peraturan Sekolah yang Kurang Jelas 

Guru dan siswa di sekolah terkadang membiarkan 

terjadinya perilaku menyontek. Seharusnya sebelum 

melakukan ujian atau tes, siswa diberitahukan peraturan 

dan hukuman terhadap siswa yang menyontek. Selain itu 

sekolah harus membuat peraturan yang jelas dan 

mengikat tentang bagaimana hukuman atas perilaku 

menyontek. 

4) Sikap Guru yang Tidak Tegas 

Pada saat berlangsungnya ujian, seorang guru 

membiarkan siswanya menyontek sehingga, sikap guru 

yang kurang tegas saat mengawas  akan menyebabkan 

siswa merasa bebas untuk menyontek. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku menyontek dibagi menjadi dua yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 

delapan faktor yaitu kurangnya pemahaman tentang menyontek, 

rendahnya self efficacy, keinginan untuk mendapatkan nilai yang 

tinggi,dan kemampuan akademik yang rendah. Sedangkan untuk 

faktor eksternal terdiri dari empat faktor yaitu tekanan dari teman 
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sebaya, tekanan dari orang tua, peraturan sekolah yang kurang 

jelas, dan sikap guru yang tidak tegas. 

 

6.  Perilaku Menyontek Menurut Perspektif Islam 

 Islam mengatur hukum yang mengatur segala aspek 

kehidupan manusia.Dalam urusan menyontek yang dalam artian 

ini adalah tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah 

memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku jujur, hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam QS. at-Taubah ayat 119 yang 

berbunyi : 

َهاي اَيُّ  ٰ َمُنوا الَِّذْينََ ٰ  قُوا ا  ََ اتَّ
 
ِدِقْينََ َمعََ َوُكْوُنْوا للّا ١١١ - الّص   

”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, 

dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” 

Rasulullah shallallahu„alaihi wa sallam juga melarang 

dengan keras perilaku tidak jujur, dalam hal ini menyontek. Hal 

ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

ra yang berbunyi: 

نَّاَمْن َغشَّنَا فَهَْيَس مِ   

”.Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan 

kami.”(HR. Muslim no. 102). 

Setiap orang yang menipu, berbohong, berbuat curang, 

mengelabui dikatakan oleh Nabi bukanlah termasuk golongan 

beliau. Artinya, diancam melakukan dosa besar (Tuasikal, 2014). 

Menurut al-quran dan hadist yang sudah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia untuk 

bersama orang-orang yang benar agar terhindar dari perilaku tidak 

baik seperti menyontek dan Rasulullah SAW juga melarang 



 24 

manusia untuk berbuat curang seperti menyontek karena, orang 

yang berbuat curang bukan merupakan orang yang beriman. 

 

B. Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri 

Menurut Ormrod (2009), efikasi diri adalah penilaian 

seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan 

perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Baron & Byrne (2005), efikasi diri adalah 

sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau 

kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai 

tujuan, dan mengatasi hambatan. Efikasi diri juga mengacu pada 

keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan 

motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan 

untuk memenuhi tuntutan situasi. 

Bandura (Ghufron & Risnawati, 2010) mengatakan 

bahwa efikasi diri pada dasarnya adalah hasil dari proses kognitif 

berupa keputusan, keyakinan, atau pengharapan tentang sejauh 

mana individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam 

melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Efikasi diri tidak berkaitan 

dengan kecakapan yang dimiliki, tetapi berkaitan dengan 

keyakinan individu mengenai hal yang dapat dilakukan dengan 

kecakapan yang dimiliki seberapa pun besarnya.  

Jadi, efikasi diri adalah keyakinan seseorang atas 

kemampuan atau potensi dirinya dalam melaksanakan tugas atau 

tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 
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2. Dimensi-Dimensi Efikasi Diri 

Menurut Bandura (Ghufron & Risnawati, 2010) efikasi 

diri dapat ditinjau  melalui tiga dimensi yaitu: 

a. Dimensi Tingkat (Level) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas ketika 

seseorang merasa mampu untuk melakukannya. Apabila 

individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut 

tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin akan 

terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan 

meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas 

kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan 

perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. 

Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah 

laku yang akan dicoba atau dihindari. Individu akan mencoba 

tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan 

menghindari tingkah laku yang berada di luar batas 

kemampuan yang dirasakannya. 

b. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan 

atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. 

Pengharapan yang lemah mudah digoyahkan oleh 

pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, 

pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan 

dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman 

yang kurang menunjang. Dimensi ini biasanya berkaitan 

langsung dengan dimensi level, yaitu makin tinggi taraf 

kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk 

menyelesaikannya. 
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c. Dimensi Generalisasi (Generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang 

mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu 

dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya. Apakah 

terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada 

serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi efikasi 

diri dapat dibagi menjadi tiga yaitu, dimensi tingkat (level), 

dimensi kekuatan (strength), dan dimensi generalisasi 

(generality). 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri 

Menurut Ormrod (2009) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi efikasi diri, yaitu : 

a. Keberhasilan dan Kegagalan Pembelajaran Sebelumnya 

Seseorang akan lebih mungkin untuk yakin bahwa mereka 

dapat berhasil pada suatu tugas ketika mereka telah berhasil 

pada tugas tersebut atau tugas lain yang mirip di masa lalu. 

Satu strategi yang penting untuk meningkatkan efikasi diri 

siswa adalah dengan membantu mereka berhasil dalam 

beragam tugas dengan bidang yang berbeda. Siswa yang 

keyakinan atas kemampuannya melakukan suatu tugas kecil 

atau tidak ada sama sekali mungkin awalnya merespon lebih 

baik ketika kita memberi mereka tugas yang akan mereka 

kerjakan dengan baik. Namun akhirnya, siswa 

mengembangkan efikasi diri yang lebih tinggi ketika mereka 

dapat menyelesaikan secara sukses tugas-tugas yang dirasa 

mudah. 
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b. Pesan Dari Orang Lain 

Terkadang pesan yang kita berikan bersifat tersirat atau 

dinyatakan secara langsung, namun dapat memiliki dampak 

yang sama pada efikasi diri.Bahkan umpan balik negatif dapat 

memperbaiki performanya sekaligus mengomunikasikan 

keyakinan bahwa perbaikan itu mungkin. 

c. Keberhasilan dan Kegagalan Orang Lain 

Kita sering membentuk opini mengenai kemampuan kita 

sendiri dengan mengamati kesuksesan dan kegagalan orang 

lain, secara khusus mereka yang serupa dengan kita. 

Kebanyakan siswa akan memiliki efikasi diriyang lebih tinggi 

dan akan mencapai level yang lebih tinggi jika mereka tidak 

mengevaluasi performa mereka sendiri menurut bagaimana 

mereka dibandingkan dengan orang lain.  

d. Kesuksesan dan Kegagalan dalam Kelompok yang Lebih 

Besar 

Pembelajaran mungkin memiliki efikasi diri yang lebih besar 

ketika mereka bekerja dalam kelompok daripada sendiri. 

Anak-anak dan remaja juga akan memiliki efikasi diri yang 

lebih tinggi ketika mereka bekerja dalam kelompok, asalkan 

kelompok berfungsi secara lancar dan efektif.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi efikasi diri terdiri dari empat faktor yaitu, 

keberhasilan dan kegagalan pembelajaran sebelumnya, pesan 

yang di sampaikan orang lain, keberhasilan dan kegagalan orang 

lain, serta kesuksesan dan kegagalan dalam kelompok yang lebih 

besar. 
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C. Stres Akademik 

1. Pengertian Stres Akademik 

Nurmaliyah (2014) menyatakan bahwa stres adalah 

dorongan yang muncul dari pikiran bawah sadar yang tiba-tiba 

muncul karena situasi-situasi yang mempengaruhi 

ketidaknyamanan pada diri seseorang. 

Sedangkan menurut Gunawati et al. (2010) stres  adalah  

interaksi  antara  individu dengan  lingkungan,  menimbulkan  

suatu  tekanan  dalam diri  individu  akibat  adanya suatu tuntutan 

yang melebihi batas kemampuan individu untuk menghadapinya 

dan memberikan respon fisik maupun psikis   terhadap tuntutan 

yang dipersepsi. 

Barseli et al. (2017) menjelaskan stres akademik adalah 

suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara 

tuntutan lingkungan akademik dengan kemampuan yang dimiliki 

siswa sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan 

dan tuntutan. 

Menurut Rahmawati (2015) Stres akademik adalah 

keadaan dimana siswa tidak dapat menghadapi tuntutan akademik 

dan mempersepsi tuntutan-tuntutan akademik yang diterima 

sebagai gangguan tekanan. 

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh beberapa 

ahli dapat disimpulkan bahwa stres akademik merupakan suatu 

tekanan yang ada pada diri seseorang akibat tuntutan-tuntutan 

akademik yang melebihi batas kemampuan yang dapat 

mempengaruhi respon fisik maupun psikis orang tersebut.  
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2. Aspek-Aspek Stres Akademik 

Aspek stres akademik menurut (Robotham, 2008) dibagi 

menjadi empat aspek, yaitu: 

a. Kognitif 

Aspek kognitif merupakan keadaan stres yang disebabkan 

karena kesulitan dalam memusatkan perhatian pada saat 

proses belajar dan memiliki pikiran negatif terhadap diri 

sendiri dari lingkungan sekitarnya. Seperti kebingungan, sulit 

berkonsentrasi sehingga tidak mampu menyelesaikan tugas-

tugas dengan baik, mudah lupa dan memikirkan hal-hal yang 

tidak penting. 

b. Afektif 

Aspek afektif meliputi perasaan yang negatif dan percaya diri 

yang rendah akibat stres. Seperti, kecemasan, ketakutan, 

mudah marah, sedih yang mendalam, tertekan, merasa ragu, 

merasa malu, memiliki kemampuan yang rendah sehingga 

tidak mampu memenuhi tuntutan akademik. 

c. Fisiologis 

Aspek fisiologis merupakan respon yang ditimbulkan oleh 

fisik yang diakibatkan oleh stres yang ditandai dengan tubuh 

terasa sakit dan kebugaran fisik menurun.Seperti, sakit kepala, 

hilangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, tidur tidak 

nyenyak, mengalami mimpi buruk, dan meningkatnya 

produksi keringat. 

d. Perilaku 

Aspek perilaku meliputi munculnya perilaku negatif dan 

mulai menghindari orang-orang di sekitarnya. Seperti, mudah 

menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, 
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bersikap tidak peduli, menunda-nunda tugas dan terlibat 

dalam kegiatan untuk mencari kesenangan secara berlebihan 

dan berisiko. 

Dapat disimpulkan bahwa, aspek-aspek dalam stres 

akademik meliputi empat aspek yaitu aspek kognitif, afekif, 

fisiologis, dan perilaku. 

 

3. Faktor-Faktor Stres Akademik 

Barseli et al. (2017), menjelaskan bahwa faktor yang 

dapat mempengaruhi stres akademik terdiri dari dua yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi seseorang 

mengalami stres akademik dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 

1) Pola Pikir   

Individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi, 

cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar 

kendali bahwa individu dapat melakukan sesuatu, 

semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami 

siswa.  

 

2) Kepribadian 

Kepribadian seorang siswa dapat menentukan tingkat 

toleransinya terhadap stres. Tingkat stres siswa yang 

optimis biasanya lebih kecil dibandingkan siswa yang 

sifatnya pesimis. 

3) Keyakinan   

Penyebab internal selanjutnya yang turut menentukan 

tingkat stres siswa adalah keyakinan atau pemikiran 

terhadap diri.  
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Keyakinan terhadap diri memainkan peranan 

penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi di 

sekitar individu. Penilaian yang diyakini siswa dapat 

mengubah pola pikirnya terhadap suatuhal bahkan dalam 

jangka panjang dapat membawa stres secara psikologis. 

b. Faktor Eksternal 

Sedangkan faktor eksternal stres akademik dibagi 

menjadi empat, yaitu: 

1) Pelajaran Lebih Padat 

Kurikulum dalam sistem pendidikan standarnya semakin 

lebih tinggi. Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu 

belajar bertambah, dan beban siswa semakin meningkat. 

Walaupun beberapa alasan tersebut penting bagi 

perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak 

dapat menutup mata bahwa hal tersebut menjadikan 

tingkat stres yang dihadapi siswa meningkat. 

2) Tekanan Untuk Berprestasi Tinggi 

Para siswa sangat ditekan untuk berprestasi dengan baik 

dalam ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang 

dari orangtua, keluarga, guru, tetangga, teman sebaya, dan 

diri sendiri. 

3) Dorongan Status Sosial 

Pendidikan selalu menjadi simbol status sosial. Orang-

orang dengan kualifikasi akademik tinggi akan dihormati 

masyarakat dan yang tidak berpendidikan tinggi akan 

dipandang rendah. Siswa yang berhasil secara akademik 

sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. 

Sebaliknya, siswa yang tidak berprestasi di sekolah 
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disebut lambat, malas atau sulit. Mereka dianggap sebagai 

pembuat masalah, cenderung ditolak oleh guru, dimarahi 

orangtua, dan diabaikan teman-teman sebayanya. 

4) Orangtua Saling Berlomba 

Pada kalangan orangtua yang lebih terdidik dan kaya 

informasi, persaingan untuk menghasilkan anak-anak 

yang memiliki kemampuan dalam berbagai aspek juga 

lebih keras. Seiring dengan perkembangan pusat-pusat 

pendidikan informal, berbagai macam program tambahan, 

kelas seni rupa, musik, balet, dan drama yang juga 

menimbulkan persaingan siswa terpandai, terpintar, dan 

serba bisa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi stress akademik dapat dibagi menjadi dua yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dibagi lagi 

menjadi tiga yaitu pola pikir, kepribadian, dan keyakinan. 

Kemudian untuk faktor eksternal juga dibagi menjadi empat yaitu 

pelajaran lebih padat, tekanan untuk berprestasi, dorongan status 

sosial, dan orang tua saling berlomba. 

 

D. Dinamika Hubungan Efikasi diri dan Stres Akademik 

dengan Perilaku Menyontek siswa 

Menurut ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
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Tugas utama seorang siswa adalah belajar, tetapi tidak semua 

siswa memiliki pengelolaan belajar yang baik seperti pengelolaan 

waktu. Pengelolaan waktu belajar yang kurang baik menyebabkan 

siswa sering melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas-tugas 

akademik. Siswa yang belum dapat mengelola waktu antara lain 

jadwal belajar yang tidak menentu atau menggunakan Sistem Kebut 

Semalam (SKS) dalam menghadapi ujian semester. Kebiasaan-

kebiasaan belajar seperti itu bukan merupakan metode belajar yang 

baik sehingga siswa memilih jalan pintas untuk menyontek agar bisa 

mengerjakan ujian semester. 

Dirdjosumarto (2016) menjelaskan bahwa menyontek 

merupakan perilaku seseorang yang mencoba dengan berbagai tipu 

daya dan kecurangan untuk menghindari aturan, standar, praktik-

praktik, kebiasaan-kebiasaan, dan norma-norma untuk mendapatkan 

manfaat atau keuntungan yang tidak wajar. Sehingga menyontek 

menjadi perilaku yang menyimpang khususnya dalam dunia 

pendidikan. Siswa yang melakukan perilaku menyontek dapat 

disebabkan karena kurang memiliki keyakinan atas kemampuan 

dirinya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Wade (Shara, 2016), 

Keberhasilan seseorang dalam menguasai suatu materi disebabkan 

oleh keyakinan yang dimilikinya, karena keyakinan yang akan 

menyebabkan orang tersebut berperilaku sedemikian rupa sehingga 

keyakinan tersebut akan menjadi Kenyataan. Salah satu sumber 

keyakinan adalah tingkat kepercayaan diri terhadap kemampuan kita 

sendiri atau disebut sebagai efikasi diri. 

Sesuai dengan penejelasan tersebut, hasil penelitian yang 

dilakukan Kusrieni (2014), yang berjudul hubungan efikasi diri 
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dengan perilaku menyontek mengungkapkan bahwa ada hubungan 

negatif antara efikasi diri dengan perilaku menyontek pada siswa 

kelas x SMA Negeri 4 Yogyakarta. Dimana semakin tinggi efikasi diri 

maka semakin rendah perilaku menyontek dan sebaliknya apabila 

efikasi diri rendah maka perilaku menyontek tinggi. Efikasi diri 

terhadap perilaku mencontek pada siswa kelas X SMA Negeri 4 

Yogyakarta berperan sebesar 21,3% dan sisanya 78,7% perilaku 

mencontek disebabkan oleh variabel lain di luar efikasi diri seperti 

prokrastinasi, tekanan dari teman sebaya, dan tekanan dari orang tua. 

Penelitian lain yang dilakukan (Hidayat & Rozali, 2015), 

Terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara efikasi diri den 

gan perilaku menyontek. Semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki 

mahasiswa saat ujian maka semakin rendah perilaku menyontek. 

Sebaliknya, semakin rendah efikasi diri yang dimiliki oleh mahasiswa 

saat ujian maka semakin tinggi perilaku menyontek. 

Selain efikasi diri, salah satu penyebab seseorang menyontek 

yaitu karena adanya tekanan-tekanan sehingga seseorang mengalami 

stres akademik. Menurut Ifdil & Ardi (2013) Stres di bidang 

akademik pada siswa muncul ketika harapan untuk meraih prestasi 

akademik meningkat, baik dari orang tua, guru ataupun teman sebaya. 

Harapan tersebut sering tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka 

miliki. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pantu et al. (2020) yaitu 

tekanan teman sebaya memiliki hubungan yang positif signifikan 

dengan ketidakjujuran akademik sehingga dapat dijelaskan bahwa 

individu melakukan ketidakjujuran akademik ketika mendapatkan 

tekanan dari teman sebaya. 
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E. Kerangka Pikir 

Pendidikan bisa didapatkan seseorang melalui keluarga 

maupun sekolah. Dalam lingkungan sekolah, seseorang akan dijuluki 

sebagai siswa atau peserta didik. Siswa yang berada disekolah akan 

mendapatkan pendidikan baik secara akademis maupun non akademis. 

Pendidikan secara akademis, siswa akan diajarkan tentang materi-

materi keilmuwan dalam proses belajar mengajar. Setiap proses 

belajar mengajar, akan diadakan evaluasi belajar untuk melihat 

seberapa besar siswa mampu menerima pelajaran yang telah 

diajarkan. 

Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Siswa 

yang memiliki kemampuan yang rendah, perilaku menyimpang seperti 

menyontek akan dilakukannya untuk mencapai suatu keberhasilan 

atau mendapatkan nilai yang baik. Perilaku menyontek merupakan 

tindakan meniru, mencontoh, mengutip, menggunakan materi yang 

dilarang, dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mendapat 

keberhasilan dengan cara yang tidak jujur demi mendapat keuntungan, 

dan biasanya dilakukan pada pelajaran-pelajaran yang di anggap sulit. 

Beberapa penyebab yang mempengaruhi siswa menyontek akan 

menjadi variabel dalam penelitian ini diantaranya yaitu efikasi diri 

dan stress akademik. 

Efikasi diri yaitu keyakinan yang dimiliki siswa atas 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas tertentuakan 

mempengaruhi munculnya perilaku menyontek. Seseorang siswa yang 

memiliki efikasi yang tinggi mampu menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah dengan kemampuannya sendiri dengan keyakinan akan 

mendapatkan hasil yang baik, sebaliknya siswa yang memiliki efikasi 

diri yang rendah maka tidak biasa menyelesaikan tugas dengan baik 
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sehingga siswa tersebut memilih menyontek untuk menyelesaikan 

tugas dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik. 

Selain efikasi diri, salah satu penyebab seseorang untuk 

memiliki perilaku menyontek yaitu stres akademik. Siswa yang 

mengalami stres akademik akan merasa tertekan pada saat berada di 

lingkungan pendidikan khususnya di sekolah, karena siswa merasa 

tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melebihi batas 

kemampuan sehingga dapat mempengaruhi respon fisik maupun 

psikis siswa tersebut. Seperti gangguan tidur, merasa tertekan dan 

sulit untuk berkonsentrasi. 

Berdasarkan penjelasan terkait variabel-variabel dalam 

penelitian, dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Hubungan efikasi diri dan stres akademik dengan perilaku   

menyontek siswa 
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F. Hipotesis Penelitian 

 

1) Terdapat hubungan antara efikasi diri dan stres akademik dengan 

perilaku menyontek siswa/i kelas XII di SMK Negeri Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

2) Terdapat hubungan negatif antara efikasi diri dengan perilaku 

menyontek siswa/i kelas XII di SMK Negeri Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

3) Terdapat hubungan positif anatara stres akademik dengan perilaku 

menyontek siswa/i kelas XII di SMK Negeri Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

  



 38 

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anderman, E. ., & Murdock, T. . (2007). Psychology of Academic 

Cheating. Academic Press Inc. 

Azwar, S. (2012). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. 

Baron, R., & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosial (10th ed.). Erlangga. 

Barseli, M., Ifdil, I., & Fitria, L. (2020). Stress akademik akibat 

Covid-19. Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 5(2), 95–99. 

Barseli, M., Ifdil, I., & Nikmarijal, N. (2017). Konsep Stres Akademik 

Siswa. Jurnal Konseling dan Pendidikan, Volume 5, 143–148. 

Dirdjosumarto, Y. (2016). Menyontek ( Cheating ) – Kecurangan 

Akademik. Ekspansi, 8(1), 277–290. 

https://jurnal.polban.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/

122/57 

Fadillah, A. (2019). Hubungan Harga Diri Dengan Perilaku 

Menyontek Pada Mahasiswa. Psikoborneo.vol.7, 11–44. 

Farnese, M. L., Tramontano, C., Fida, R., & Paciello, M. (2011). 

Cheating behaviors in academic context: Does academic moral 

disengagement matter? Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 29, 356–365. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.250 

Fauziah, R. Y. (2018). Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan 

Pengambilan Keputusan Karier Pada Siswa SMA. Skripsi. 

Universitas Muhammadyah Malang. 

Ghufron, M., & Risnawati, R. (2010). Teori-Teori Psikologi. Ruzz 

Media. 

Gunawati, R., Hartati, S., & Listiara, A. (2010). Hubungan Antara 

Efektivitas Komunikasi Mahasiswa-Dosen Pembimbing Utama 

Skripsi Dengan Stres Dalam Menyusun Skripsi Pada Mahasiswa 

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. Jurnal Psikologi, 3(2), 93–115. 

https://doi.org/10.14710/jpu.3.2.93 

Hartanto, D. (2012). Bimbingan & Konseling : Menyontek 



 

mengungkap masalah dan solusinya. Indeks. 

Hidayat, M. T., & Rozali, Y. A. (2015). Hubungan Antara Self 

Efficacy dengan Perilaku Menyontek Saat Ujian Pada 

Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Jurnal Psikologi, 13(1), 1. 

Ifdil, T., & Ardi, Z. (2013). Kondisi Stres Akademik Siswa SMA 

Negeri di Kota Padang. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 1, 

143–150. 

Khairani, M. (2013). Psikologi Umum. Aswaja Pressindo. 

Kusrieni, D. (2014). Hubungan Efikasi Diri dengan Perilaku 

Mencontek.Psikopedagogia. Vol. 3, 86–97. 

Lany, A. M. M. (2021). Kebiasaan Menyontek Pekerjaan Mahasiswa 

Selama Pandemi COVID-19 Pendindikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2016. Skripsi. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Lunawaty, J., Elivinawanty, R., & Hartini, S. (2012). Perilaku 

Menyontek Ditinjau Dari Efikasi Diri Pada Siswa Sma Panca 

Karya Stabat.Jurnal Psikologi Prima.vol 4(2), 21–29. 

Lusiane, L., & Garvin. (2018). Tekanan Orangtua, Perfeksionisme, 

dan Ketidakjujuran Akademik pada Pelajar di Jakarta (Parental 

Pressure, Perfectionism, and Academical Dishonesty among 

Students in Jakarta). Mind Set, 9(1), 60–77. 

Masada, C., & Dachmiati, S. (2016). Faktor Pemengaruh Perilaku 

Siswa Dan Mahasiswa Menyontek. Sosio e-kons, 8(3), 227–233. 

Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi 

Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas 

Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN 

Purwokerto. Jurnl Kependidikan. vol 1(1), 24–44. 

Nurmaliyah, F. (2014). Menurunkan stres akademik siswa dengan 

menggunakan teknik self-instruction. Jurnal Pendidikan 

Humaniora, 2(3), 273–282. http://journal.um.ac.id/index.php/jph 

Nurmayasari, K., & Murusdi, H. (2015). Hubungan Antara Berpikir 

Positif Dan Perilaku Menyontek Pada Siswa Kelas X Smk 

Koperasi Yogyakarta. Empathy Jurnal Fakultas Psikologi, 3(1), 



 

8–15. 

Ormrod, J. (2009). Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh 

dan Berkembang (6th ed.). Erlangga. 

Pandansari, O., Susanti, R., & Aziz, A. (2021). Pengaruh Efikasi Diri 

terhadap Perilaku Menyontek Siswa Sekolah Dasar selama 

Pembelajaran Daring The Effect of Self-Efficacy towards 

Cheating Behavior of Elementary School Student during Online 

Learning. Jurnal ilmu Penelitian Ilmu Pendidikan, 14(1), 82–90. 

Pantu, E. A., Karmiyati, D., & Winarsunu, T. (2020). Pengaruh 

tekanan teman sebaya dan kecemasan menghadapi ujian 

terhadap ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Jurnal 

Ilmiah Psikologi Terapan, 8(1), 73. 

https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.9127 

Pincus, H. S., & Schmelkin, L. P. (2003). Faculty perceptions of 

academic dishonesty: A multidimensional scaling analysis. 

Journal of Higher Education, 74(2), 196–209. 

https://doi.org/10.1353/jhe.2003.0017 

Priaswandy, G. M. (2015). Hubungan Antara Self Efficacy Dengan 

Perilaku Menyontek pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 

Pleret Bantul Yogyakarta.  Skripsi. Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Purwono, H. (2014). Pengaruh Handphone dan Tingkat Kedisiplinan 

Belajar terhadap Perilaku Menyontek. Educatio Vitae, 1(1), 39–

57. 

Rahmawati, W. K. (2015). Keefektifan Peer Support Untuk 

Meningkatkan Self Discipline Siswa SMP. Jurnal Konseling 

Indonesia, 2(1), 15–21. https://docplayer.info/80937865-

Keefektifan-peer-support-untuk-meningkatkan-self-discipline-

siswa-smp.html 

Robotham, D. (2008). Stress among higher education students: 

Towards a research agenda. Higher Education, 56(6), 735–746. 

https://doi.org/10.1007/s10734-008-9137-1 

Sarwono, S. W. (2013). Psikologi Remaja. Rajawali Pers. 

Setyani, U. (2007). Hubungan Konsep Diri Dengan Intensi Menyontek 



 

pada Siswa SMA Negeri 2 Semarang. SKripsi. Universitas 

Diponegoro. 

Shara, S. (2016). Hubungan Self-Efficacy Dan Perilaku Menyontek 

(Cheating) Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas X. 

Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma, 9(1), 98660. 

https://doi.org/10.35760/psi 

Sugiyono. (2015). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. 

Susanto, A. H. (2018). Hubungan Kepribadian Ihsan Dan Tekanan 

Akademik Dengan Perilaku Kecurangan Akademik Pada 

Mahasiswa Di Universitas X Di Surabaya. Skripsi. Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Tuasikal, M. . (2014). Dosa Menyontek Saat Ujian. 

https://muslim.or.id/21120-dosa-menyontek-saat-

ujian.html.5/7/19 

Wulandari, S., & Rachmawati, M. A. (2014). Efikasi Diri Dan Stres 

Akademik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Program 

Akselerasi. In Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Psikologi (Vol. 19, Number 2).  

 

  


