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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia selalu menginginkan keberhasilan serta kesuksesan 

dalam hidupnya. Semua keberhasilan serta kesuksesan antara lain dalam hal 

keluarga, karir, dan pendidikan. Pada era modern ini, pendidikan menjadi 

suatu hal yang penting dalam kehidupan di samping karir dan keluarga. Dalam 

dunia pendidikan, siswa menjadi salah satu subjek yang menjalani pendidikan 

yang selalu menginginkan keberhasilan serta kesuksesan dalam proses 

belajarnya di sekolah. 

Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan sekunder. Bagi 

anak yang sudah bersekolah, lingkungan yang setiap hari digeluti selain 

lingkungan rumah adalah sekolahnya. Pengaruh sekolah tentunya diharapkan 

memberi dampak positif terhadap perkembangan para siswanya, terlebih 

perkembangan intelektualnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga turut 

mengajarkan nilai – nilai dan berbagai norma yang berlaku di masyarakat di 

samping mengajarkan berbagai keterampilan dan kepandaian kepada para 

siswanya. 

Seperti halnya keluarga, adanya fungsi sekolah sebagai pembentuk 

nilai dalam diri seorang siswa tentu banyak sekali menghadapi tantangan. 

Banyaknya waktu yang dihabiskan di sekolah serta di lingkungan lain seperti 

pusat perbelanjaan, taman hiburan, atau bahkan hanya sekedar warung di tepi  
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jalan di seberang sekolah adalah tempat – tempat yang mungkin lebih menarik 

daripada sekolah itu sendiri. Hal ini dapat membuat motivasi belajar mereka 

menurun. Setelah menjalani berbagai aktivitas di sekolah maupun di luar 

rumah, seringkali membuat mereka kesulitan menyempatkan waktu 

mengulang semua pelajaran yang diajarkan di sekolah. 

Di lingkungan sekolah, sebuah keberhasilan serta kesuksesan dari 

seorang siswa adalah dalam bentuk prestasi, seperti nilai yang maksimal 

ataupun peringkat terbaik di sekolah. Henderson dan Dweck (dalam Santrock, 

2003, h.473) mengatakan bahwa sebuah prestasi dapat tercapai melalui proses 

belajar, proses belajar cenderung berorientasi terhadap nilai. Banyak siswa 

yang lebih peduli terhadap nilai ketika ulangan atau ujian dari materi 

pelajaran.  

Kenyataan sistem pendidikan di Indonesia, hanya menggunakan nilai 

dari hasil tes dan evaluasi belajar terhadap materi yang diberikan sebelumnya 

untuk menunjukkan kemajuan dan penguasaan ilmu para siswa. Pencapaian 

nilai pada siswa menyebabkan masyarakat memandang prestasi belajar hanya 

dari nilai yang tinggi atau maksimal, bukan pada prosesnya (Nurmayasari & 

Murusdi, 2015, h.8). Pandangan tersebut menyebabkan adanya tekanan pada 

siswa untuk selalu mencapai nilai yang maksimal, bukan pada pemahaman 

serta pengetahuan terhadap ilmu pelajaran yang diberikan di sekolah.  

Para siswa memandang sebuah tes atau ujian sebagai alat untuk 

menyusun peringkat yang dapat menyebabkan dirinya gagal, bukan sebagai 

alat ukur yang dapat menunjukkan kemampuan serta kemajuan dalam proses 
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belajarnya. Adanya berbagai tekanan akibat kegagalan dalam berprestasi yang 

bisa saja dialami membuat para siswa membuat hal ini menjadi stimulus yang 

tidak menyenangkan. Stimulus ini tentu saja berdampak pada berbagai macam 

respon yang muncul serta seringkali dilakukan siswa dalam menghadapi 

tekanan ini. Respon ini misalnya saja seorang siswa yang lebih belajar secara 

tekun, serta selalu mengulang materi pelajaran yang diperoleh di sekolah. 

Namun ada pula siswa yang memberikan respon dengan cara menyontek saat 

ujian atau tes dilaksanakan (Nurmayasari & Murusdi, 2015, h.8). 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Hartanto (dalam Warsiyah, 2013, 

h.5), bahwa perilaku menyontek merupakan suatu bentuk ketidakjujuran 

dalam rangka meraih keuntungan, menggunakan bahan atau materi yang tidak 

diperbolehkan atau menggunakan pendampingan dalam tugas – tugas 

akademik yang bisa memengaruhi hasil evaluasi atau penilaian. 

Fenomena menyontek sering terjadi dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Banyak orang beranggapan perilaku yang tidak serius, namun ada 

juga yang menganggap perilaku menyontek tidak dapat dibiarkan dan harus 

diatasi. Orientasi belajar para siswa di sekolah yang hanya untuk mendapatkan 

nilai tinggi dan lulus ujian, hal inilah yang membuat mereka mengambil jalan 

pintas, tidak jujur dalam ujian atau melakukan praktek menyontek (Irawati, 

dalam Kushartanti, 2009, h.39).  

Deighton (dalam Kushartanti, 2009, h.40) menyatakan cheating adalah 

upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan 

cara-cara yang tidak fair (tidak jujur). Dalam konteks pendidikan atau sekolah, 
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beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori cheating antara lain adalah 

meniru pekerjaan teman, bertanya langsung pada teman ketika sedang 

mengerjakan tes/ujian, membawa catatan pada kertas, pada anggota badan 

atau pada pakaian masuk ke ruang ujian, menerima dropping jawaban dari 

pihak luar, mencari bocoran soal, arisan (saling tukar) mengerjakan tugas 

dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam 

menyelesaikan tugas ujian di kelas atau tugas penulisan paper dan take home 

test. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiatni dan Lestari 

(2010, h.107), diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong mahasiswa 

untuk menyontek adalah tidak mau belajar keras, kurang tekun, dan merasa 

kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya, namun ingin 

mendapatkan nilai yang tinggi dalam ujian. Perilaku menyontek juga dapat 

didorong oleh kekhawatiran tidak mendapatkan nilai yang tinggi atau tidak 

lulus, ingin cepat lulus, dan memperbaiki nilai agar orang tua senang. 

Lingkungan yang mendukung, yakni teman-teman yang menyontek serta 

perilaku pengawas yang longgar ketika ujian juga menjadi pendorong bagi 

mahasiswa untuk menyontek. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga Survey Litbang 

Media Group (dalam Pudjiastuti, 2012, h.103) mayoritas anak didik, baik di 

bangku sekolah maupun perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik 

dalam bentuk mencontek. Hal sama terungkap dalam survei yang dilakukan 19 

April 2007 di enam kota besar di Indonesia (Makassar, Surabaya, Yogyakarta, 
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Bandung, Jakarta, dan Medan). Namun, permasalahan mencontek ini kurang 

diperhatikan. Kasus terbaru di Surabaya mengenai seorang ibu yang justru 

dikucilkan dari lingkungannya dikarenakan melaporkan adanya contek masal 

di sekolah anaknya, dan pemaksaan pada anaknya dari pihak sekolah untuk 

memberikan contekan pada teman-temannya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perilaku mencontek yang banyak terjadi di setiap lembaga pendidikan 

tumbuh dengan subur, tanpa ada upaya penyelesaian dari masing-masing 

lembaga pendidikan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taradi, dkk., (dalam Diego, 

2017, h.123), bahwa kecurangan atau kesalahan akademis bukanlah fenomena 

baru, namun merupakan masalah yang sudah lama dikenal tidak hanya di 

banyak negara Eropa namun juga di Filipina.  

Kebiasaan perilaku menyontek juga terjadi di seluruh dunia, seperti 

yang disampaikan oleh Nyamwange, Ondima, dan Onderi (2013, h.13519), 

yang mengutip hasil penelitian dari berbagai tokoh, menunjukkan bahwa 

sekitar 80% siswa SMA berprestasi dan 75% mahasiswa mengaku telah 

melakukan kecurangan, sebuah persentase yang telah meningkat selama 50 

tahun terakhir. Hampir 21% siswa mengatakan memang masih melakukan 

perilaku kecurangan. Kecurangan dalam ujian sekolah meningkat di kalangan 

siswa di sekolah menengah dan perguruan tinggi di Kenya. Lebih dari 60% 

siswa di perguruan tinggi dan universitas di Kenya mengaku telah melakukan 

kecurangan dalam ujian. Kasus kecurangan dalam ujian nasional di Kabupaten 

Kisii telah dilaporkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2001 misalnya 1,5% 
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siswa yang mengikuti ujian KCSE dilaporkan telah melakukan kecurangan 

dalam ujian. Pada tahun 2008 pemeriksaan KCSE Kabupaten Masaba 

memiliki 0,56% kasus kecurangan dan di Kabupaten Migori memiliki 0,79% 

sementara sebagian besar kabupaten di Nyanza tidak memiliki kasus 

kecurangan. Terlepas dari tindakan keras yang dijatuhkan pada pelaku 

kecurangan yang mencakup pembatalan hasil dan melakukan ujian lagi, 

pemeriksaan kecurangan tampaknya bertahan tidak hanya di wilayah studi saat 

ini tetapi juga di banyak bagian di Kenya. 

Pada penelitian ini akan diteliti lebih jauh faktor kepercayaan diri 

dalam hubungannya dengan perilaku menyontek. Hal ini didasari juga pada 

hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan terhadap 10 mahasiswa di 

universitas swasta pada bulan Januari 2016, dengan cara bertanya langsung 

kepada mahasiswa dan melakukan pengamatan pada saat mahasiswa sedang 

melalukan ujian/tes dan saat mengerjakan tugas bersama dengan temannya.  

Perilaku menyontek yang dilakukan 7 dari 10 mahasiswa tersebut 

merupakan hal yang menjadi kebiasaan, mereka mengaku bahwa menyontek 

seringkali dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mahasiswa 

tidak ingin gagal dalam memeroleh nilai dan merasa kurang percaya diri jika 

tidak membuat contekan saat ujian berlangsung. 

Perilaku menyontek mahasiswa dilakukan dalam berbagai bentuk, 

seperti membuat catatan, membuka buku atau catatan, bertanya pada teman, 

melihat jawaban teman, menulis catatan di atas meja ruang kelas sebelum tes 

dimulai. Berkaitan dengan pembuatan tugas, perilaku menyontek yang 
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dilakukan mahasiswa adalah dengan mengkopi tugas milik teman kemudian 

diganti nama dan nomor induk mahasiswa, dan kemudian mengembangkan 

tugas dari teman tersebut. 

Kesimpulan dari wawancara adalah perilaku menyontek dilakukan 

karena berbagai macam alasan, antara lain mahasiswa takut dan malu 

mendapat nilai jelek, malas belajar, malas untuk mengikuti remidi atau ujian 

ulang, tidak yakin dengan jawaban sendiri, ingin mendapat nilai baik karena 

tuntutan dari orang tua. Beberapa mahasiswa menyontek karena mereka 

sangat fokus untuk mendapatkan nilai maksimal. Kemudian mahasiswa lain 

menyontek karena kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri 

dalam menyelesaikan berbagai tugas yang yang kompleks, dan menjadikan 

perilaku menyontek adalah hal yang biasa dilakukan. 

Kepercayaan diri memberikan arti yang sangat penting bagi 

perkembangan kehidupan seorang remaja. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Loekmono (dalam Puspitasari & Siswanto, 2009, h.90), bahwa rasa percaya 

diri merupakan kunci untuk belajar segala sesuatu. Pratiwi dan Prabowo 

(2009, h.210) mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah suatu modal 

berharga yang membawa keyakinan diri untuk menguasai hambatan, 

mengatasi kesulitan dan menghasilkan lebih banyak usaha dibandingkan 

dengan kompetensi. 

Penelitian mengenai hubungan kepercayaan diri dengan perilaku 

menyontek telah dilakukan oleh Kushartanti (2009, h.38&45) terhadap subjek 

siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut menemukan 
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bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara kepercayaan 

diri dengan perilaku menyontek, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar -

0,425 (p<0,01). Saran dari penelitian tersebut yang ditujukan bagi peneliti 

selanjutnya adalah memperluas populasi dan memperbanyak sampel, agar 

ruang lingkup dan generalisasi penelitian menjadi lebih luas. Atas dasar saran 

tersebut, maka penelitian kali ini dilakukan terhadap subjek mahasiswa di 

salah satu universitas swasta di Semarang. 

Perilaku menyontek merupakan cara yang salah untuk memperoleh 

nilai yang maksimal. Hal ini sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, 

karena dalam prakteknya, perilaku menyontek selain melanggar aturan juga 

secara tidak langsung mengajarkan siswa tumbuh menjadi pribadi yang tidak 

jujur. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku menyontek, 

seorang siswa menjadi sangat ketergantungan pada orang lain. Proses belajar 

yang seharusnya dapat membantu siswa untuk melihat serta mengukur sejauh 

mana kemampuan dan pemahaman siswa tentang materi yang diberikan tidak 

dimiliki oleh siswa yang terbiasa menyontek. 

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas, menimbulkan 

pertanyaan, apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku 

menyontek pada mahasiswa? Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Perilaku 

Menyontek pada Mahasiswa”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi pengembangan Psikologi Pendidikan yang berkaitan 

dengan kepercayaan diri dalam hubungannya dengan perilaku menyontek. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat, orang 

tua, guru, khususnya para mahasiswa tentang kepercayaan diri dalam 

hubungannya dengan perilaku menyontek. 

 


