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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan di Indonesia secara umum dijabarkan dalam 

Undang-Undang No. 20. tahun 2003 pasal 3 bahwa  

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  
 
Pendidikan di Indonesia dalam prosesnya mengalami dinamika 

permasalahan yang harus diatasi atau dipecahkan. Dinamika masalah 

tersebut seperti persoalan guru, kurikulum, sarana dan prasarana serta 

masalah perilaku siswa (Suryosubroto, 2010, h.114). Masalah perilaku 

siswa antara lain agresi, bullying dan menyontek (Woolfolk, 2004, h. 84-

86).  

Menyontek berasal dari kata dasar ”sontek” yang artinya ”mengutip” 

atau ”menjiplak”. Kata mengutip diartikan menuliskan kembali suatu 

tulisan sedangkan menjiplak diartikan menulis atau menggambar di atas 

kertas yang ditempelkan pada kertas yang di bawahnya bertulisan atau 

bergambar untuk ditiru. Kata sontek kemudian diberikan awalan “me” 

sehingga menjadi menyontek yang artinya ialah mengutip (tulisan, dsb) 
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sebagaimana aslinya atau menjiplak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2002, h.1084).  

Perilaku menyontek merupakan fenomena klasik dikalangan 

pelajar. Menurut Gehring dan Pavela (dalam Rujoiu, 2014 h.14) perilaku 

menyontek sebagai perilaku ketidakjujuran akademik (academic 

dishonesty) yaitu suatu tindakan kecurangan yang disengaja dimana 

siswa melihat pekerjaan atau hak orang lain tanpa persetujuan. Selain itu 

dapat juga dikatakan sebagai tindakan pemalsuan materi dalam persoalan 

akademik. Samiroh (2015, h. 70) mengemukakan bahwa menyontek 

adalah perilaku yang tidak terpuji atau perbuatan curang yang dilakukan 

seseorang dengan cara menjiplak, mencontoh, meniru ataupun 

mengambil hasil pekerjaan orang lain atau membuat catatan khusus yang 

dibuat sebelum menghadapi ujian untuk meraih keberhasilan akademik 

sehubungan dengan evaluasi/ujian hasil belajar. 

Permasalahan  menyontek merupakan masalah yang dihadapi oleh 

semua negara. Menyontek pada akhirnya menjadi perhatian internasional 

dan menjadi fenomena di hampir seluruh sekolah (Batool & Abbas, 2011, 

h.246). Simkin dan McLeod (2009, h.2) mengemukakan bahwa pada 

umumnya siswa di sekolah dan perguruan tinggi pernah menyontek. 

Pudjiastuti (2012, h.103) menjabarkan survei Litbang Media Group pada 

tanggal 19 April 2007. Survei dilakukan dengan wawancara terstruktur 

menggunakan kuesioner melalui telepon kepada masyarakat di enam kota 

besar di Indonesia. Kota-kota tersebut meliputi Medan, Jakarta, Bandung, 
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Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Survei mencakup 480 responden 

dewasa yang dipilih secara acak dari buku petunjuk telepon. Hasil survei 

menyebutkan hampir 70% responden yang ditanya apakah pernah 

menyontek ketika masih sekolah atau kuliah menjawab pernah. Hasil 

survei tersebut menunjukan bahwa mayoritas responden penelitian 

pernah melakukan kecurangan akademik berupa menyontek.  

Data tentang perilaku menyontek juga terungkap melalui survei 

nasional di Amerika yang dilakukan Josephson Institute of Ethics (dalam 

Storm & Storm, 2007, h.105) dengan responden 36.000 siswa sekolah 

menegah pertama. Hasilnya terdapat 60% siswa menerima dan mengakui 

pernah menyontek pada saat ujian dan pengerjaan tugas. Terjadi 

peningkatan sebesar 10% dalam kurun waktu 20 tahun dan 95% 

diantaranya mengaku bahwa tidak pernah ketahuan ketika menyontek.  

Perilaku menyontek tidak hanya terjadi pada siswa SMP atau SMA 

tetapi terjadi pula di universitas. The Epoch Times (dalam Storm & Storm, 

2007, h.105) melakukan penelitian dengan mengambil data dari 900 

mahasiswa di China. Dari jumlah tersebut 83% mengaku pernah 

menyontek ketika pelaksanaan tes atau ujian. China bahkan pada 

akhirnya menerapkan adanya sanksi bagi mahasiswa yang menyontek 

dengan  hukuman tujuh tahun penjara.  

Fenomena menyontek saat ujian nasional juga sangat banyak 

ditemukan. Harian Jawa Pos (dalam Nugroho, 2012) memuat hasil polling 

yang dilakukan terhadap siswa-siswi SMP di Surabaya mengenai perilaku 
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menyontek dengan hasil tidak jauh berbeda dengan penelitian di luar 

negeri. Hasil polling menyebutkan bahwa jumlah penyontek langsung 

tanpa malu-malu mencapai 89,6%, langsung bertanya kepada teman 

mencapai 46,5%. Sedangkan 20% lebih berhati-hati memakai kode dan 

14,9% mengandalkan lirikan. Responden yang lulus dari sensor guru 

sejumlah 65,3%. 

Pada perspektif perkembangan, menyontek terjadi dalam kuantitas 

dan kualitas yang berbeda tergantung pada tingkat kognitif, sosial dan 

perkembangan moral siswa. Diketahui bahwa menyontek lebih sedikit 

dilakukan oleh anak-anak dibandingkan dengan remaja. Menyontek lebih 

banyak dilakukan pada siswa di sekolah menengah pertama dan 

menengah atas dibandingan dengan sekolah dasar. Hal ini terjadi karena 

siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas lebih 

dituntut untuk fokus pada rangking atau tingkatan dibandingkan dengan 

sekolah dasar (Hartanto, 2012, h.16). Studi yang dilakukan di California 

pada 1.037 siswa kelas enam sekolah dasar dan 2.265 siswa di 105 

sekolah menengah atas ditemukan bahwa siswa sekolah menegah atas 

lebih suka menyontek daripada siswa kelas enam sekolah dasar. 

(Anderman, 2007, h.15) 

Wawancara dengan salah satu guru SMA 2 Rantepao di Toraja 

berinisial P pada tanggal 12 November 2016 mengungkapkan bahwa 

siswa yang menyontek sangat sering ia temukan saat ujian semester 

berlangsung. Para siswa menulis sontekan dalam catatan kecil untuk 



 

5 

dilihat ketika ujian berlangsung bahkan ada yang membawa buku paket 

dan meletakkannya dalam laci meja. Kerjasama antar siswa juga terlihat 

dimana siswa saling berdiskusi dan saling memberikan kode jawaban saat 

tes. Hal tersebut tidak terjadi dalam satu kelas saja tetapi hampir di 

seluruh kelas permasalahan ini ia jumpai. Pengakuan tentang terjadinya 

praktik menyontek di sekolah diungkapkan juga oleh siswa berinisial R 

dari sekolah yang sama dengan guru di atas. Siswa tersebut menyatakan 

bahwa dirinya dan teman sekelasnya sudah tidak asing lagi dengan 

praktik menyontek. Siswa-siswa melakukan ketidakjujuran akademik 

dengan saling bekerjasama mengerjakan tugas individu, saling memberi 

jawaban saat tes dan membuat konsep. R beralasan menyontek karena 

ada kesempatan dan merasa soal yang diujikan terlalu sulit serta tidak 

memahami materi pelajaran yang diujikan. 

Wawancara pada tanggal 9 Januari 2017 dengan guru berinisial S 

menyatakan bahwa perilaku menyontek siswa juga sering ia temukan. 

Menurutnya, hampir di setiap kelas perilaku menyontek ia temukan 

khususnya bila dilakukan ujian semester. Berdasarkan pengamatannya, 

siswa menyontek dengan menggunakan konsep dan saling bertanya 

untuk meminta jawaban saat ujian berlangsung. Kelengahan guru dalam 

mengawasi dimanfaatkan oleh siswa untuk curang dengan saling memberi 

jawaban. Indikasi perilaku menyontek juga terlihat dari jawaban siswa 

yang seragam pada lembar jawaban. Selanjutnya, wawancara dengan 

siswa berinisial D dan C juga membuktikan maraknya fenomena 
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menyontek dikalangan siswa. D dan C mengakui dirinya pernah 

menyontek dengan menggunakan konsep bahkan dengan menggunakan 

handphone, ia dan teman-temannya saling bertukar jawaban. D dan C 

beralasan menyontek agar tidak mendapatkan nilai yang rendah. Selain 

itu, nilai yang tinggi akan membuat mereka mendapatkan peringkat yang 

baik sehingga saat roling kelas mereka tidak turun melainkan tetap pada 

kelas sekarang ini. Apabila mereka mendapat nilai yang rendah orangtua 

akan marah apalagi jika kelasnya turun saat roling.  

Dampak perilaku menyontek menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Rujoiu (2014, h.17) yang mengaitkan perilaku menyontek di tingkat 

kampus akan memengaruhi juga karakter tidak jujur di dunia kerja. 

Menurut Poedjinoegroho (dalam Samiroh, 2015, h.68) dampak yang 

timbul dari praktik menyontek yang secara terus-menerus dilakukan akan 

mengakibatkan peserta didik tertanam kebiasaan berbuat tidak jujur, yang 

pada saatnya nanti akan menjadi kandidat koruptor. Siswa yang telah 

terbiasa melakukan perilaku menyontek akan sangat sulit 

meninggalkannya.  Akibat perilaku menyontek tersebut menguak bahwa 

tindakan kecurangan atau ketidakjujuran dalam dunia akademik 

membawa pengaruh yang berkepanjangan baik karakter maupun kinerja. 

Bagian ini menjadi peringatan untuk menguak akar masalah dari perilaku 

menyimpang ini sehingga dapat ditelusuri solusi yang tepat. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku 

menyontek antara lain yang mengorelasikannya dengan konsep diri, self 
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efficacy dan prokrastinasi. Setyani (2007, h.81) melakukan penelitian 

tentang hubungan antara konsep diri dengan intensi menyontek. Hasilnya 

menunjukkan adanya hubungan negatif dan sangat signifikan antara 

konsep diri dengan intensi menyontek. Pudjiastuti (2012, h.120) meneliti 

hubungan self efficacy dengan perilaku menyontek dan ditemukan 

korelasi negatif yang signifikan sehingga menunjukkan semakin tinggi self-

efficacy mahasiswa maka semakin rendah perilaku menyonteknya. 

Hasanah (2015, h.76) meneliti hubungan antara prokrastinasi akademik 

dan perilaku menyontek siswa. Hasilnya ditemukan adanya hubungan 

antara prokrastinasi akademik dengan perilaku menyontek siswa. 

Semakin tinggi prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh siswa maka 

perilaku menyonteknya semakin tinggi.  

Didasarkan pada penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa 

konsep diri, self efficacy dan prokrastinasi berkontribusi signifikan 

terhadap perilaku menyontek siswa. Variabel-variabel bebas penelitian 

tersebut adalah faktor-faktor internal dari siswa. Faktor eksternal juga 

perlu dipertimbangkan dalam mengaitkan maraknya fenomena 

menyontek. Faktor eksternal dari siswa di sekolah salah satunya ialah 

guru sedangkan faktor eksternal di rumah ialah orangtua (Syah, 2004, 

h.139; Bohlin, Durwin & Weber, 2012). 

Hartanto (2009, h.3-4) dalam penelitiannya merangkum dari 

beberapa sumber mengenai alasan seseorang menyontek yakni alasan 

eksternal dan internal. Alasan eksternal  mulai dari adanya tuntutan yang 
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tinggi dari orang tua agar mendapatkan hasil terbaik (ranking) di kelas, 

kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah, menyontek karena 

dibiarkan oleh guru dengan kurang ketatnya pengawasan serta kurangnya 

pencegahan terhadap terjadinya perilaku menyontek. Alasan internal 

antara lain siswa tidak menyukai subjek pelajaran sehingga malas untuk 

mempelajarinya, adanya anggapan bahwa menyontek merupakan hal 

yang wajar dan dapat dimaafkan, keinginan untuk menghindari kegagalan 

serta siswa tidak yakin akan dirinya sendiri. Stephens (dalam Santrock, 

2014, h.111) mengemukakan alasan siswa menyontek lebih dikarenakan 

adanya tekanan mendapat nilai tinggi, tekanan waktu, persepsi diri bahwa 

tidak memiliki kemampuan untuk berhasil, pengajaran yang buruk, 

kurangnya minat dan kurang memahami akibat dan hukuman ketika 

menyontek. 

Berdasarkan beberapa alasan siswa menyontek tersebut guru 

diindikasikan turut andil terhadap terjadinya perilaku ketidakjujuran 

akademik di lingkungan sekolah. Andil guru terlihat dari beberapa faktor 

seperti menyontek karena dibiarkan oleh guru dengan kurang ketatnya 

pengawasan, kurangnya pencegahan, kurangnya waktu menyelesaikan 

tugas sekolah, soal ujian yang terlalu sulit, buruknya pengajaran serta 

siswa tidak menyukai subjek pelajaran sehingga malas untuk 

mempelajarinya. Alasan-alasan siswa menyontek tersebut 

mendeskripsikan kualitas guru. Subini (2012, h.57) menyatakan bahwa 

kualitas guru dapat ditelusuri melalui kompetensinya. Kompetensi adalah 
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seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen). 

 Mudlofir (2012, h.65) menyatakan bahwa efektivitas proses 

pembelajaran di kelas dan di luar kelas sangat ditentukan oleh kompetensi 

guru. Guru tidak hanya memerankan fungsi sebagai subjek yang 

mentransfer pengetahuan kepada anak didik, melainkan juga melakukan 

fungsi sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses belajar 

baik di dalam maupun di luar kelas. Intinya guru diharuskan memiliki 

kompetensi sebagai pendidik. 

Guru diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku menyontek. 

Santrock (2014, h.112) menyatakan perilaku menyontek yang disebabkan 

buruknya pengajaran ialah konsekuensi dari guru yang kurang kompeten. 

Pengajaran yang efektif dapat dilakukan dengan menciptakan suasana 

belajar yang menarik sehingga siswa termotivasi untuk menyukai dan 

memahami subjek pembelajaran (Schunk, Pintrich & Meeche, 2008, 

h.248). Guru harus melakukan banyak hal agar pengajarannya berhasil 

misalnya dengan memilih dan menggunakan metode mengajar yang 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, kebutuhan dan kemampuan 

murid dan dengan bahan-bahan yang akan diberikan (Hamalik, 2015, 

h.127). Siswa tidak akan malas belajar apabila pembelajaran yang yang 

berlangsung menyenangkan. Siswa akan lebih siap menghadapi ujian 
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atau tes karena telah tertanam pengetahuan dalam proses belajar yang 

efektif.  

Kompetensi guru juga diperlukan dalam mengukur tingkat 

kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas baik tingkat kesulitan tugas 

juga kuantitas tugas yang dapat diberikan pada siswa (Djiwandani, 2004, 

h.269; Woolfolk, 2004, h.86 ). Pencegahan perilaku menyontek oleh 

Stephens (dalam Santrock, 2014, h. 112) dapat dilakukan dengan 

memberikan pemahaman pada siswa tentang konsekuensi perilakunya 

dan juga melalui pengawasan yang ketat saat ujian. Penanganan siswa 

merupakan tanggung jawab  guru baik dalam proses pembelajaran 

maupun dalam proses ujian atau tes, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seharusnya perilaku menyontek tidak terjadi jika guru mendemonstrasikan 

kompetensinya dengan baik. 

Danim (2010, h.19) mengemukakan bahwa guru yang hebat adalah 

guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan. 

Tautan antara keduanya tercermin dalam kinerjanya selama 

pembelajaran. Pada konteks pembelajaran inilah guru harus memiliki 

kompetensi dalam mengelola semua sumber daya kelas seperti ruang 

kelas, fasilitas pembelajaran, suasana kelas, siswa dan interaksi 

sinergisnya. Faktor tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyelidiki karakter anak yaitu pelaku dalam dunia pendidikan yakni guru. 

Guru yang mengabaikan untuk bekerja sebagai guru yang kompeten 
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tanpa perencanaan dan pembelajaran yang baik akan memunculkan 

tindakan yang tidak diinginkan seperti perilaku menyontek. 

Faktor lain yang memengaruhi perilaku anak berasal dari 

lingkungan keluarga (Dehazz, 2005). Sekolah merupakan lanjutan dari 

pendidikan yang telah dilakukan di rumah. Berhasil baik atau tidaknya 

pendidikan di sekolah bergantung pada pendidikan di dalam keluarga. 

Pendidikan keluarga adalah dasar dari pendidikan anak selanjutnya. 

Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan 

pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam 

masyarakat (Widowati, 2013, h.12). 

Hartanto (2012, h.3) menyatakan terdapat kemungkinan siswa 

memiliki kebiasaan menyontek bermula dari rumah atau keluarga. 

Berdasarkan alasan siswa menyontek yakni adanya tuntutan yang tinggi 

dari orangtua agar anak mereka mendapatkan hasil terbaik di kelas. 

Ormrod (2008, h.95) menyatakan bahwa pola asuh yang mengisyaratkan 

ekspektasi yang tinggi dari orangtua kepada anak adalah pola asuh 

otoritarian. Selain menerapkan ekspektasi dan standar yang tinggi, 

orangtua otoritarian juga menerapkan aturan-aturan berperilaku tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan anak, mengharapkan anak mematuhi 

peraturan dan sedikit ruang bagi ruang dialog timbal balik. Dampak dari 

pola asuh tersebut akan mengakibatkan anak menjadi cenderung tidak 

bahagia, cemas, memiliki kepercayaan diri yang rendah, kurang inisiatif 

dan menjadi pembangkang. 



 

12 

Santrock (2007, h.290) menyatakan sifat pola asuh otoriter yang lain 

adalah pemberian hukuman. Kecemasan yang ditimbulkan akibat patokan 

nilai dari orangtua cenderung membuat anak tidak tenang dan takut gagal 

(Djamarah, 2011). Orangtua yang terlalu ketat memaksakan kehendak 

dan disiplin yang disertai dengan ancaman mengakibatkan anak berusaha 

menuruti keinginan orangtua agar terhindar dari hukuman. 

Kecenderungan anak yang memiliki kecemasan akan standar tinggi dari 

orangtua diindikasikan akan menyebabkan anak berusaha melakukan 

apapun demi memenuhi patokan orangtua termasuk dalam hal prestasi 

belajar. Prestasi belajar tersebut dapat diraih dengan cara-cara yang tidak 

jujur yakni menyontek (Bong, 2008, h.210).  

Menurut Anderman (dalam Santrock, 2014, h. 111) jika orangtua 

menekankan nilai tinggi saja pada anak tanpa menekankan pentingnya 

menguasai pelajaran maka anak akan cenderung menipu atau 

menyontek. Sebaliknya, jika orientasi anak untuk menguasai materi 

pelajaran maka mereka cenderung untuk tidak berbuat curang. Ekspektasi 

yang tinggi dari orangtua membuat anak berusaha untuk memenuhi 

tuntutan itu demi mendapat penghargaan dari orangtuanya. Hal ini senada 

dengan teori hirarki kebutuhan Maslow (dalam Hamalik, 2015, h.96) yaitu 

kebutuhan akan penghargaan dimana seseorang ingin mendapatkan 

penilaian yang baik dari orang lain, ingin dihormati, merasa mampu dan 

percaya atas kemampuannya menghadapi dunia. 
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Perilaku menyontek menggambarkan tidak tercapainya tujuan 

pendidikan karena tidak membawa perubahan perilaku atau karakter 

seperti berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Ada dua faktor yang 

memengaruhi perilaku menyontek yakni faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah menarik untuk diteliti. Figur yang memengaruhi siswa dalam dunia 

pendidikan salah satunya ialah guru. Harapan bahwa jika guru yang 

profesional dan berkompeten akan mengurangi potensi  anak menyontek. 

Tempat lain yang menjadi penting bagi anak dalam pembentukan 

karakter ialah keluarga. Salah satu jenis pola asuh atau perlakuan yang 

diterapkan orangtua terhadap anak ialah pola asuh otoritarian.  Pola asuh 

tersebut menerapkan standar dan ekspektasi yang tinggi bagi anak tidak 

terkecuali standar yang tinggi untuk meraih prestasi akademik yang tinggi. 

Demi mendapatkan nilai yang tinggi anak bisa melakukan tindakan curang 

seperti menyontek. Hal inilah yang menarik untuk dilakukan kajian dan 

penelitian untuk melihat hubungan antara kompetensi guru dan pola asuh 

otoriter orangtua terhadap perilaku menyontek siswa.  

 
B. Tujuan  Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kompetensi guru dan pola asuh otoriter orangtua dengan perilaku 

menyontek siswa. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat untuk bidang ilmu psikologi secara umum dan secara khusus 

psikologi pendidikan dalam rangka mengetahui hubungan antara 

kompetensi guru dan pola asuh otoriter orangtua dengan perilaku 

menyontek siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih efektif kepada pelaksana pendidikan (guru, siswa, orang 

tua siswa, pengurus sekolah) dan juga kepada siapa saja yang selalu 

memerhatikan perkembangan pendidikan tentang perilaku siswa 

dalam menyontek dan hal-hal apa saja yang dapat memengaruhinya 

serta hubungan antara kompetensi guru dan pola asuh otoriter 

orangtua dengan perilaku menyontek pada siswa. 

 

 

 

 




