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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Saat ini perilaku menyontek semakin meningkat dan sering terjadi dalam 

konteks dunia pendidikan (Farnese, Tramontano, Fida, & Paciello, 2011). 

Meningkatnya perilaku menyontek dapat menghambat terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional, di antaranya untuk mewujudkan individu yang 

berkarakter dan cerdas (Sari, Marjohan, & Neviyarni, 2013). Banyak sorotan 

ditujukan terhadap lembaga pendidikan yang dianggap belum memerhatikan 

muatan dan isi mata pelajaran yang bermuatan nilai, sehingga terjadi 

kepincangan antara pengembangan aspek kognitif dengan aspek lainnya 

seperti aspek afektif dan aspek kepribadian (Ghani & Riadi, 2012). Irawati 

(dalam Miranda, 2017) menyatakan bahwa sudah dimaklumi apabila orientasi 

belajar individu hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan lulus dalam ujian, 

sehingga hal ini membuat mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan 

perilaku menyontek. Kusrieni (2014) juga menyatakan bahwa sebagian besar 

pelajar telah menjadikan perilaku menyontek sebagai suatu kebiasaan 

sehingga sulit untuk ditinggalkan. 

 Perilaku menyontek menurut Teixeira dan Rocha (2010) adalah suatu 

tindakan ilegal, tidak etis, dan tidak bermoral yang bertentangan dengan 

peraturan yang ada pada bidang akademik seperti di universitas. Individu 

yang terbiasa menyontek cenderung akan selalu berbuat curang bahkan 

setelah berada dalam lingkup dunia pekerjaan (Lawson dalam Sukmawati, 

2016). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Harding 
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Carpenter, Finelli, dan Passow (2004) yang menyatakan bahwa terdapat 

63,6% dari 130 individu yang terbiasa melakukan perilaku menyontek semasa 

kuliah juga melakukan perilaku menyimpang dalam dunia pekerjaan. Dalam 

lingkup dunia pekerjaan, individu yang sudah terbiasa melakukan perilaku 

menyontek akan menerapkan tabiat-tabiat dampak dari perilaku menyontek 

seperti korupsi, mencuri, serta pemalas tetapi ingin jabatan dan pendapatan 

yang tinggi (Nonis & Swift dalam Kusaeri, 2016). 

  Fakta terkait perilaku menyontek salah satunya dinyatakan oleh 

Parsons, Hinson, dan Brown (dalam Mujahidah, 2009) mengenai survei yang 

dilakukan Who's Who among American High School Student. Hasil survei 

menyatakan bahwa perilaku menyontek tidak hanya dilakukan oleh pelajar 

yang berprestasi rendah, namun pelajar yang berprestasi tinggi pun juga 

melakukan perilaku menyontek untuk mempertahankan prestasi mereka. 

Sujana dan Wulan (dalam Puspitasari, 2015) menyebutkan bahwa kegagalan 

dianggap sebagai stimulus negatif yang menjadi salah satu alasan mengapa 

seorang pelajar melakukan perilaku menyontek. Setiap pelajar memiliki 

berbagai macam respon dalam menyikapi stimulus negatif yang dirasakan, 

baik itu respon positif maupun respon negatif. Respon positif yang dilakukan 

dapat berupa mempelajari materi secara teratur atau mempelajari soal-soal 

latihan yang sudah diberikan, sedangkan respon negatif yang dilakukan oleh 

pelajar salah satunya dengan melakukan perilaku menyontek. 

 Sampai saat ini masih terdapat fenomena menyontek di kalangan 

pelajar termasuk mahasiswa, yaitu mengenai ketidakjujuran ketika 

mengerjakan ujian. Fenomena menyontek di kalangan mahasiswa pernah 

diteliti oleh peneliti lain, salah satunya penelitian yang dilakukan di Kampus 
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Harvard yang merupakan salah satu kampus ternama di mata dunia. Terdapat 

sekitar 125 mahasiswa kampus Harvard yang diduga melakukan perilaku 

menyontek berupa memplagiat jawaban dalam ujian akhir (Harris dalam Bae, 

Kwon, & Blum, 2015). 

Perilaku menyontek ternyata bukan hanya terjadi di luar negeri saja, 

bahkan di Indonesia pun masih banyak mahasiswa yang menerapkan perilaku 

menyontek. Febrianti (2009) melakukan penelitian terhadap mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2004 hingga 2007. 

Menurut hasil survei yang dilakukan, diketahui terdapat 97,6% sudah pernah 

melakukan perilaku menyontek. Selain di Universitas Negeri Semarang, 

perilaku menyontek juga telah berkembang di kalangan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang. Friyatmi (2011) menyebutkan bahwa 

dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester dari bulan Juli hingga Desember 

2008 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, sekitar ± 80% 

mahasiswa sering melakukan perilaku menyontek saat ujian berlangsung. 

Peneliti juga melakukan survei online pada tanggal 25 - 27 September 2018 

untuk mengungkap adanya perilaku menyontek yang terjadi di berbagai 

Fakultas Universitas Katolik Soegijapranata, dan hasil yang didapatkan yaitu 

 27 dari 55 responden yang menjawab adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. Berdasarkan hasil survei online yang telah diadakan, mahasiswa 

Ekonomi dan Bisnis menyatakan pernah melakukan perilaku menyontek 

ketika ujian.  

Pada tanggal 30 September - 1 Oktober 2018, peneliti mengadakan 

survei lanjutan untuk memastikan terjadinya perilaku menyontek di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Survei tersebut dijawab oleh 62 
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responden dan ditemukan bahwa perilaku menyontek paling banyak muncul di 

jurusan Manajemen dengan jumlah 33 responden, lalu 15 responden adalah 

mahasiswa jurusan Akuntansi dan 14 responden lain adalah mahasiswa 

jurusan Pajak. Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan dapat 

dinyatakan bahwa responden yang paling banyak melakukan perilaku 

menyontek adalah mahasiswa jurusan Manajemen. Kemudian peneliti 

melakukan survei kembali untuk mencari angkatan manakah yang paling 

banyak melakukan perilaku menyontek. Hasil survei menyatakan bahwa 

responden yang memiliki kebiasaan perilaku menyontek paling banyak adalah 

mahasiswa jurusan Manajemen angkatan 2016 dengan rincian survei yang 

dijawab oleh 175 responden, dan 149 responden diantaranya memiliki 

kebiasaan menyontek dengan frekuensi yang sering.   

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku menyontek masih menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan 

oleh kalangan pelajar. Hal tersebut terbukti dengan masih tingginya 

prosentase yang masih di atas 50% mengenai perilaku menyontek yang 

dilakukan oleh pelajar baik itu di luar negeri maupun dalam negeri. 

 Klausmeier (dalam Solagrasia, 2014) menyebutkan bahwa 

 pelanggaran menyontek bisa terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain 

bertanya mengenai jawaban, menyalin jawaban orang lain, bertukar jawaban, 

dan membuka buku sembunyi-sembunyi pada waktu ujian. Menyontek yang 

awalnya hanya sebatas bertanya, mengintip dan bertukar jawaban, saat ini 

sudah dilakukan dengan menggunakan internet yang dapat diakses melalui 

handphone (Purwono, 2014). Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan 

peneliti melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa 
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mahasiswa pada salah satu fakultas yang ada di Unika Soegijapranata bahwa 

mereka memiliki kelompok khusus yang terhubung melalui handphone untuk 

membahas kunci jawaban mengenai soal ujian yang akan dilaksanakan.  

 Pada faktanya perilaku menyontek dapat membawa dampak negatif 

bagi individu maupun masyarakat. Alawiyah (dalam Hidayat & Rozali, 2015) 

menyatakan bahwa dampak negatif perilaku menyontek bagi individu adalah 

tidak dapat mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga 

didukung oleh Suparno (dalam Fitri, Dahliana, & Nurdin, 2017) yang 

menyatakan bahwa perilaku menyontek membuat individu lebih suka 

mengandalkan kemampuan orang lain daripada kemampuannya sendiri. 

Selanjutnya, Nursalam (2012) menyatakan dampak negatif yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat adalah ketika menyontek semakin menjadi suatu 

hal yang permisif. Menurut Bouville (dalam Mujahidah, 2009)  perilaku 

menyontek yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebudayaan 

yang dapat berdampak pada kaburnya nilai-nilai moral dalam setiap aspek 

kehidupan.  

 Menyontek sebagai sebuah perilaku tentu dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarita dan Dahiyah 

(2015) ditemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menyontek 

antara lain kecemasan akademik, tekanan teman sebaya yang dapat 

memengaruhi pelajar lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji seperti 

menyontek, lingkungan sekolah yang masih mengutamakan nilai, lingkungan 

rumah yang tidak kondusif, serta gaya belajar yang beragam. Dari banyaknya 

faktor yang dapat memengaruhi seseorang melakukan perilaku menyontek, 

kecemasan akademik memiliki tingkat prosentase paling tinggi yang menjadi 
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penyebab mahasiswa di Unika Soegijapranata masih melakukan perilaku 

menyontek. Hal ini terbukti dengan hasil yang didapatkan dari survei online 

yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 25 - 27 September 2018 terhadap 

mahasiswa Unika Soegijapranata. Hasil survei online menyatakan bahwa 

47,3% dari 55 mahasiswa mengalami kecemasan akademik. Hasil penelitian 

mengenai kecemasan akademik di kalangan pelajar juga pernah diteliti oleh 

Akbar (2015) yang menunjukkan bahwa prevalensi kecemasan akademik di 

kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang tinggi pula, yaitu mencapai 54,3%.  

 Kecemasan akademik dapat didefinisikan sebagai suatu kecemasan 

yang dapat menimbulkan reaksi negatif seperti perasaan tertekan maupun 

gelisah yang disebabkan oleh lingkungan akademik, termasuk guru serta 

mata pelajaran tertentu. Individu yang mengalami kecemasan terhadap segala 

sesuatu yang bersangkutan dengan aktivitas akademik, dapat disimpulkan 

individu tersebut mengalami kecemasan akademik (Valiante & Pajares dalam 

 Setyohutomo, 2014).   

Vitasari, Wahab, Othman, dan Awang (2010) menyatakan bahwa 

mahasiswa sering mengalami masalah yang dapat menimbulkan kecemasan 

akademik. Tingginya tingkat kecemasan akademik yang biasa terjadi di 

perguruan tinggi dapat disebabkan oleh lingkungan sosial yang baru, adanya 

mata pelajaran yang dirasa sulit seperti matematika dan pelajaran bahasa 

asing, lingkungan keluarga yang buruk, serta persiapan yang kurang matang 

dalam menghadapi ujian dan presentasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Rehman (2016) bahwa kebiasaan belajar yang buruk, lingkungan sekolah 

yang buruk, serta tuntutan orang tua yang tinggi untuk mendapatkan prestasi 
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yang baik juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecemasan 

akademik.  

Muslimin (2013) menyebutkan bahwa suatu hal yang wajar ketika 

individu mengalami kecemasan akademik, namun apabila kecemasan 

akademik yang dialami tidak berfungsi secara adaptif maka dapat berdampak 

buruk bagi dirinya sendiri. Individu yang mengalami kecemasan akademik 

menunjukkan adanya kesulitan dalam menerima dan mengolah informasi 

sehingga kehilangan proses pengaturannya yang melibatkan ingatan individu 

itu sendiri (Tobias dalam Saputra & Widayanti, 2014). Puspita, Utama, dan 

Utami (2015) menjelaskan bahwa kecemasan akademik mengacu pada 

terganggunya pola pemikiran, respon fisik, serta perilaku yang disebabkan 

oleh performa yang ditampilkan tidak diterima secara baik ketika diberikan 

tugas akademik. Libert dan Morris (dalam Firmantyo &  Alsa, 2016) 

menyatakan bahwa kecemasan akademik dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan fisik seperti rasa mual, berkeringat, serta pusing. Mahato 

dan Jangir (2012) juga menjelaskan bahwa kecemasan akademik yang tidak 

segera ditanggapi akan membawa dampak negatif yang lebih banyak, seperti 

pelajar menjadi benci pada gurunya, menunda-nunda tugas sekolah, 

berbohong pada guru dan orang tua, memiliki prestasi yang buruk di sekolah, 

tidak dapat bersosialisasi dengan baik di sekolah, bahkan bisa jadi pelajar 

akan mengeluarkan diri dari sekolah.    

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan perilaku menyontek 

adalah suatu tindakan pelanggaran norma yang dapat membuat individu 

kecanduan untuk melakukannya sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang 

tanpa disadari dapat membawa dampak negatif bagi individu yang 
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melakukannya. Perilaku menyontek dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

salah satu faktornya adalah kecemasan akademik. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Setyohutomo (dalam Variansyah & Listiara, 2017) 

menghasilkan fakta bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan akademik maka 

semakin sering perilaku menyontek yang dilakukan seseorang.  Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian apakah ada keterkaitan 

antara kecemasan akademik dengan perilaku menyontek pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata? 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan 

antara kecemasan akademik dengan perilaku menyontek pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata.  

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

referensi bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi 

pendidikan, serta menambah kajian untuk bahan penelitian selanjutnya. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

a) Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi informasi mengenai 

hubungan antara kecemasan akademik dengan perilaku menyontek 

yang terjadi di kalangan mahasiswa. 

b)   Bagi para dosen diharapkan lebih memahami dinamika antara 

kecemasan akademik dengan perilaku menyontek pada 

mahasiswa.  
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c) Bagi orang tua diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

untuk memerhatikan indikasi-indikasi kecemasan akademik yang 

dialami putra-putrinya, sehingga dapat melakukan tindakan 

preventif. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


