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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, nilai menunjukkan 

penguasaan materi siswa sehingga seringkali menjadi sesuatu yang 

menekan bagi siswa dan membuat mereka cenderung berorientasi 

hanya pada nilai  (Raharjo & Marwanto, 2015, h. 255). Secara normatif, 

siswa akan belajar untuk mendapat nilai yang baik, akan tetapi ada 

siswa yang memilih jalan pintas, salah satunya adalah menyontek. 

Survey yang dilakukan oleh Andi dalam Survey Litbang Media Group 

(dalam Pudjiastuti, 2012, h. 103) menyebutkan bahwa mayoritas anak 

didik, mulai dari bangku sekolah sampai perguruan tinggi melakukan 

kecurangan akademik dalam bentuk menyontek. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Deaivana (dalam Riyanti, 2015, h. 250) dengan 

menggunakan observasi dan penyebaran angket pada satu kelas di 

sebuah SMA, diperoleh data bahwa siswa yang melakukan perilaku 

menyontek mencapai 24 siswa (55% dari total siswa) sehingga dapat 

disimpulkan ketika ujian banyak siswa dalam satu kelas yang 

melakukan kegiatan menyontek. Data-data tersebut menunjukkan 

bahwa menyontek merupakan perilaku yang banyak dilakukan oleh 

siswa dalam dunia pendidikan. 

Pada bulan November 2016, peneliti melakukan wawancara 

dengan dua orang guru di salah satu SMA Swasta di
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Cirebon dan terungkap bahwa ada siswa yang ketahuan menyontek saat 

ujian Biologi dan Fisika berlangsung. Selain wawancara dengan guru, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan empat orang siswa di 

sekolah tersebut. Hasil wawancara mengungkapkan empat siswa 

tersebut suka menyontek saat ujian dengan cara bertanya pada teman, 

melihat ke buku sampai mencari jawaban melalui gadget. Hal tersebut 

seperti yang dikatakan Friyatmi (2011, h. 174), berbagai cara dari yang 

termudah sampai yang tercanggih dilakukan untuk mendapatkan 

jawaban.  

Bower (dalam Purnamasari, 2013, h. 14) mendefinisikan 

menyontek sebagai perbuatan yang menggunakan cara tidak sah dengan 

tujuan mendapatkan keberhasilan akademik. Selain itu, Indarto dan 

Masrun  (dalam Perianto, 2015, h. 25) juga mendefinisikan menyontek 

sebagai usaha untuk mendapatkan jawaban saat tes dengan cara yang 

tidak jujur, curang, dan tidak legal. Menyontek dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti bertanya pada teman, membuat catatan-catatan 

penting di dinding dan bangku sekolah, membuat catatan kecil di kertas 

dan menyimpannya di tempat pensil atau saku baju, atau 

menyembunyikan buku di dalam baju dan meminta izin keluar ruangan 

saat ujian berlangsung (Friyatmi, 2011, h. 174).  

Friyatmi (2011, h. 175) berpendapat menyontek sudah menjadi 

budaya bahkan mungkin sudah menjadi tindakan yang tanpa disadari 

atau tindakan refleks ketika menemui soal-soal yang tidak tahu 

jawabannya walaupun menyontek merupakan wujud kemalasan, 

spekulasi, rasa tidak percaya diri, irrasionalitas, dan kecurangan. Petress  
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(dalam Perianto, 2015, h. 25) menambahkan bahwa perilaku menyontek 

seperti penyakit kanker dalam tubuh, dimana ketika berita seorang 

siswa berhasil menyontek pada sebuah tes akan menyebar dengan cepat 

ke siswa lainnya dan sulit untuk dihilangkan. Siswa akan berpikir 

bahwa tanpa belajar mereka tetap bisa mengerjakan soal tes dan ada 

kemungkinan untuk memperoleh nilai yang sama dengan siswa yang 

pintar (Friyatmi, 2011, h. 175). 

Rettinger dan Kramer (dalam Riyanti, 2015, h. 250) 

mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi perilaku 

menyontek yaitu malas belajar, soal yang terlalu buku sentris, persepsi 

yang salah terhadap fungsi tes, kecenderungan pusat kendali atau locus 

of control, kecemasan takut gagal, pengaruh teman sebaya, dan adanya 

peluang. Alasan-alasan lainnya yang memunculkan perilaku menyontek 

adalah tekanan teman sebaya, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, 

kecemasan dalam pendidikan, dan gaya belajar (Sarita & Dahiya, 2015, 

h. 795). 

Berdasarkan dari beberapa penelitian lainnya, Mujahidah (2013, 

h. 36) menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku 

menyontek yaitu faktor kepribadian, faktor situasional, dan faktor 

tujuan menyontek. Faktor kepribadian meliputi locus of control 

(internal dan eksternal). Faktor situasional seperti ketidaksiapan ujian, 

kebijakan kampus, tekanan sosial untuk mendapat nilai tinggi, kontrol 

saat ujian, dan pengaruh teman sebaya. Untuk faktor tujuan menyontek 

meliputi memperbaiki nilai rendah, kompetisi memperoleh nilai dan 

peringkat akademis, kebutuhan akan pengakuan, dan tidak mau gagal. 
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Mahdalela (dalam Saputro & Soeharto, 2012, h. 4) menjelaskan 

bahwa pengaruh teman sebaya lebih kuat daripada pengaruh keluarga 

karena kelompok teman sebaya menuntut untuk menyesuaikan diri 

(conform). Sarita & Dahiya (2015, h. 795) menambahkan bahwa remaja 

dapat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Hal 

ini karena remaja merupakan peniru sikap-sikap yang mereka tangkap 

dan remaja cenderung meniru sikap dari teman sebayanya (Raharjo & 

Marwanto, 2015, h. 256). Seperti hasil wawancara peneliti dengan 

empat orang siswa salah satu SMA Swasta di Cirebon, peneliti 

menemukan tiga orang siswa yang menyontek dengan alasan karena 

teman-teman lainnya juga menyontek. 

Saputro & Soeharto (2012, h. 4) menjelaskan bahwa keterikatan 

remaja dengan teman sebaya yang begitu kuat membuat remaja akan 

bergantung kepada temannya sebagai sumber kesenangan. Rasa takut 

akan penolakan sosial dari teman sebaya akan membuat remaja 

cenderung lebih konformis terhadap tekanan kelompok. Miranda (2017,  

h. 43) menambahkan bahwa kuatnya pengaruh kelompok di lingkungan 

sekolah akan memengaruhi sifat konformitas dan perilaku siswa 

sehingga konformitas teman sebaya pada siswa memiliki pengaruh 

besar baik dalam minat, sikap, atau perilaku. 

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti keterkaitan perilaku 

menyontek dengan self efficacy (Hidayat & Rozali, 2015, h. 3), perilaku 

menyontek dengan berpikir positif (Nurmayasari & Murusdi, 2015, h. 

13), perilaku menyontek dengan kepercayaan diri (Reyaan & Hari, 

2015, h. 20), dan perilaku menyontek dengan prokrastinasi akademik 
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(Khairat, Maputra, & Rahmi, 2014, h. 199). Sementara itu, perilaku 

menyontek juga memiliki keterkaitan dengan konformitas teman sebaya 

pada siswa SMKN 1 Sedayu (Raharjo dan Marwanto, 2015, h. 260) dan 

siswa SMA kelas X SMA Negeri 3 Bontang (Miranda, 2017, h. 48). 

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, peneliti memilih untuk 

meneliti hubungan antara konformitas teman sebaya dengan perilaku 

menyontek dengan subyek dan daerah yang berbeda yaitu siswa kelas 

XI sebuah SMA Swasta di Cirebon. 

Penelitian yang dilakukan Raharjo dan Marwanto (2015, h. 260) 

terungkap adanya hubungan positif antara konformitas teman sebaya 

dengan perilaku menyontek pada siswa kelas XI jurusan teknik 

pengelasan SMKN 1 Sedayu. Hasil penelitiannya mengungkapkan 

bahwa tingkat konformitas teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat 

dalam membentuk perilaku siswa. Mujahidah (2013, h. 37) 

menambahkan, bila di dalam kelas terdapat anak yang menyontek maka 

akan memengaruhi anak yang lain untuk menyontek juga walaupun 

pada awalnya tidak bermaksud untuk menyontek. Dapat disimpulkan 

bahwa konformitas teman sebaya menjadi tuntutan tidak tertulis pada 

siswa yang memiliki pengaruh yang kuat sehingga dapat memunculkan 

perilaku tertentu salah satunya yaitu, seperti perilaku menyontek 

(Raharjo & Marwanto, 2015, h. 260). 

Sarwono dan Meinarno (2012, h. 106) mendefinisikan 

konformitas sebagai bentuk pengaruh sosial di mana individu 

mengubah tingkah laku dan sikapnya agar diterima secara sosial. 

Konformitas terjadi ketika individu memilih menyesuaikan pendapat 
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dan perilaku sesuai dengan norma sosial yang ada  (Reingold, Baratz, & 

Abuhatzira, 2013, h. 51). Myers (2012, h. 252) menjelaskan 

konformitas tidak hanya sekedar bertindak sesuai dengan yang 

dilakukan orang lain, tetapi juga dipengaruhi bagaimana mereka 

bertindak atau dengan kata lain konformitas adalah perubahan 

kepercayaan atau perilaku agar sejalan dengan orang lain.  Akibat 

ketakutan akan penilaian orang lain dan ditambah keinginan yang kuat 

untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, remaja akan menjadi 

sangat konformis (Ormrod, 2008, h. 112). Hal tersebut menyebabkan 

remaja akan mengikuti perilaku-perilaku yang dilakukan teman 

sebayanya. 

Saputro & Soeharto (2012, h. 4) mengemukakan lima ciri remaja 

yang melakukan konformitas terhadap teman sebaya. Pertama, remaja 

akan bersikap menerima dan mematuhi norma yang ada dalam 

kelompok dan berperilaku sama dengan kelompoknya. Kedua, remaja 

akan menerima dan mengikuti pendapat yang dianut mayoritas anggota 

kelompok. Ketiga, remaja akan lebih sering berkumpul dan bertemu 

dengan teman dalam kelompoknya. Keempat, remaja akan mencari 

informasi tentang kelompoknya. Terakhir, remaja akan lebih 

mengutamakan perannya sebagai anggota kelompok daripada 

mengembangkan norma sendiri. Seperti ciri-ciri yang disebutkan di 

atas, hasil wawancara peneliti dengan empat siswa salah satu SMA 

Swasta di Cirebon ditemukan bahwa tiga siswa menyontek karena 

teman-teman dalam kelompoknya melakukan tindakan menyontek. 

Mereka mengikuti pendapat kelompoknya untuk menyontek saat ujian 
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dimana kelompok tersebut adalah kelompok bermainnya yang sering 

bertemu. 

Berdasarkan data hasil wawancara dan beberapa hasil penelitian 

di atas terungkap bahwa konformitas teman sebaya menjadi salah satu 

faktor yang memengaruhi perilaku menyontek. Melihat fenomena 

tersebut, peneliti memilih untuk meneliti kembali apakah ada hubungan 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek siswa 

SMA di salah satu SMA Swasta Cirebon.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konformitas 

teman sebaya dengan perilaku menyontek pada siswa SMA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah kepustakaan 

dalam ilmu Psikologi Pendidikan dan Perkembangan khususnya 

mengenai hubungan antara konformitas teman sebaya dengan 

perilaku menyontek pada siswa SMA. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pihak 

sekolah dan guru dalam menyikapi fenomena menyontek di kalangan 

siswa SMA. 


