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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan penting 

bagi negara berkembang seperti Indonesia.  Masalah Sumber Daya Manusia tidak 

bisa lepas dari bidang pendidikan, yang secara umum diidentikkan dengan 

pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.  Salah satu tujuan 

Negara Indonesia menurut UUD 1945 alenia IV adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Untuk memperlancar proses pendidikan diperlukan suatu wadah atau 

lembaga yang disebut sekolah. Untuk mendapatkan sekolah yang layak, maka 

seorang siswa dituntut untuk lebih membekali diri dengan pengetahuan akademik, 

sehingga siswa diharapkan mampu menembus persaingan yang ketat dalam 

memperebutkan haknya di dunia pendidikan.   

Inti pokok pendidikan untuk siswa adalah belajar. Belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-

pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap (Winkel, 1987).  Tujuan dari usaha 

belajar adalah untuk mencapai prestasi belajar. Untuk memperoleh prestasi yang 

memuaskan berbagai usaha ditempuh oleh siswa baik itu usaha yang positif 

maupun usaha yang negatif. Usaha yang positif misalnya dengan meningkatkan 

motivasi dalam belajar dan lain sebagainya. Usaha yang negatif adalah dengan 

menyontek.  Menurut Deighton (Alhadza, 2004), maksudnya menyontek adalah 



 

 

upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-

cara yang tidak fair (tidak jujur).  Hal senada dikemukakan oleh Bower (Alhadza, 

2004), menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah 

untuk tujuan yang sah/terhormat yaitu untuk mendapatkan keberhasilan akademis 

atau menghindari kegagalan akademis. 

 Dari teori-teori tentang motivasi, diketahui bahwa cheating atau menyontek 

bisa terjadi apabila seseorang berada dalam kondisi underpressure (dibawah 

tekanan), atau apabila dorongan atau harapan untuk berprestasi jauh lebih besar 

daripada potensi yang dimiliki.  Semakin besar harapan atau semakin tinggi 

prestasi yang diinginkan dan semakin kecil potensi yang dimiliki maka semakin 

besar hasrat dan kemungkinan untuk melakukan menyontek (Alhadza, 2004). 

Dalam penelitian ini perilaku menyontek tidak akan diukur secara langsung dalam 

bentuk perilaku tetapi dalam bentuk intensi menyontek.  Fishbein dan Ajzen 

(Handayani, 2000) mengemukakan bahwa intensi merupakan prediktor tunggal 

terbaik bagi perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang karena intensi 

merupakan determinan yang paling dekat dengan perilaku yang akan dilakukan.  

Intensi menyontek dengan sendirinya merupakan gambaran mengenai perilaku 

menyontek.  

Menyontek adalah salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan 

selalu muncul menyertai aktivitas belajar mengajar sehari-hari, tetapi jarang 

mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia.  Kurangnya 

pembahasan mengenai menyontek mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar 

menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal masalah 



 

 

menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang mendasar (Alhadza, 2004).  

Dikalangan pelajar menyontek bukanlah hal yang tabu.  Seakan-akan menyontek 

sudah menjadi kebiasaan sejak dulu.  Seorang siswa SMA di Surabaya pernah 

melakukan penelitian terhadap teman sekolahnya dengan sampel 7 % dari seluruh 

siswa (lebih dari 1400 siswa).  Ternyata ada 80 % dari sampel yang pernah 

menyontek (52 % sering dan 28 % jarang).  Data ini cukup memprihatinkan, 

sebagian besar siswa dari jumlah sampel pernah menyontek (Widiawan, 1995). 

Salah satu faktor yang mendorong seorang siswa menyontek adalah siswa 

tersebut memiliki konsep diri yang negatif. Menurut Calhoun dan Acocella (1995) 

konsep diri adalah pandangan pribadi individu terhadap dirinya yang meliputi tiga 

dimensi yaitu pengetahuan tentang diri, pengharapan mengenai diri dan penilaian 

tentang diri sendiri.  Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang individu 

ketahui tentang diri sendiri. Dalam benak ada satu daftar julukan yang 

menggambarkan tentang dirinya: usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, 

pekerjaan, dan lain sebagainya.  Dimensi kedua dari konsep diri adalah 

pengharapan mengenai diri.  Pada saat individu mempunyai satu set pandangan 

lain yaitu tentang kemungkinan individu menjadi apa di masa mendatang. 

Pendeknya, individu mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri. Dimensi 

ketiga konsep diri adalah penilaian terhadap diri sendiri. Individu berkedudukan 

sebagai penilai tentang dirinya sendiri setiap hari, mengukur apakah individu 

bertentangan dengan pengharapannya bagi diri sendiri dan standar individu bagi 

dirinya sendiri.  



 

 

Konsep diri juga menjadi salah satu faktor yang mengarahkan perilaku 

remaja (Shavelson dalam Purwanti, dkk, 2000).  Jika konsep diri yang dimiliki 

remaja adalah negatif, maka ia akan berperilaku negatif juga (Fitts dalam 

Purwanti, dkk, 2000).  Remaja yang konsep dirinya negatif akan membiarkan 

dirinya larut dalam mimpi tanpa berusaha untuk mewujudkannya, tidak menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, dan usaha untuk meraih prestasi 

kurang (Purwanti, dkk, 2000).  Ini berarti bahwa siswa tidak mau berusaha untuk 

berprestasi tinggi, untuk mendapatkan prestasi yang tinggi siswa melakukan 

kecurangan dengan menyontek. 

Faktor lain yang mempengaruhi siswa menyontek adalah motivasi 

berkompetisi dalam prestasi belajar yang ketat.  Motivasi berkompetisi adalah 

suatu dorongan dalam diri seseorang untuk memperlihatkan keunggulan masing-

masing dan untuk mencapai sesuatu yang terbaik, mencari pengakuan, dan 

kehormatan dari orang lain dengan cara memperkecil hasil orang lain, 

menghindari kerjasama, memaksimalkan hasil pribadi dan menonjolkan diri 

(Mahzumah, 2004).  

Yelon dan Weinstein (Haryono, dkk), mengatakan bahwa pelajar yang 

mempersepsikan intensitas dalam kelasnya tinggi akan terdorong untuk 

melakukan perilaku menyontek.  Semakin tinggi persepsi pelajar terhadap 

intensitas kompetisi dalam kelas, semakin tinggi pula perilaku menyontek yang 

terjadi.  Hal tersebut terjadi sebab kompetisi menimbulkan suatu tekanan dalam 

diri pelajar untuk mencapai nilai yang tinggi.  Tekanan untuk mencapai nilai yang 

tinggi menyebabkan pelajar cemas.  Perasaan cemas merupakan suatu kondisi 



 

 

yang tidak nyaman bagi pelajar yang menuntut untuk melakukan upaya-upaya 

yang strategis.  Upaya tersebut dapat berupa tindakan yang konstruktif seperti: 

meningkatkan kegiatan belajar atau berupa tindakan yang tidak konstruktif: 

seperti menyontek.  Diantara dua alternatif tersebut, menyontek lebih sering 

dilakukan sebab menuntut usaha yang minimal tetapi efektif untuk mencapai 

tujuan (Haryono, dkk).  

  Yelon dan Weinstein (Haryono, dkk), juga mengatakan bahwa dalam suatu 

sistem yang kompetitif hanya sedikit pelajar yang memiliki peluang untuk sukses, 

sedang sebagian pelajar yang lain menjadi menarik diri, kehilangan minat 

terhadap sekolah, frustasi, agresif, dan menyontek.   

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas dapat ditarik suatu rumusan 

masalah “Apakah Ada Hubungan Antara Konsep Diri Dan Motivasi Berkompetisi 

Dalam Prestasi Belajar Dengan Intensi Menyontek?”. Untuk menjawab masalah 

itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Konsep Diri 

Dan Motivasi Berkompetisi Dalam Prestasi Belajar Dengan Intensi Menyontek 

Pada Siswa”.   

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dan motivasi berkompetisi 

dalam prestasi belajar dengan intensi menyontek pada siswa. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara konsep diri dengan intensi 

menyontek pada siswa. 



 

 

3. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara motivasi berkompetisi dalam 

prestasi belajar dengan intensi menyontek pada siswa. 

  

C. Manfaat penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian ini nantinya bisa bermanfaat untuk: 

1. Bagi Pendidik, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai cara  

menumbuhkan motivasi berkompetisi dalam prestasi belajar dengan cara 

mempertimbangkan bahwa kemampuan siswa itu berbeda dan siswa tidak 

menganggap persaingan itu sebagai beban.  Dan siswa bisa bersaing secara 

jujur agar terbentuk konsep diri yang positif, sehingga terhindar dari tindakan 

menyontek. 

2. Bagi Siswa, dapat memberikan masukan mengenai konsep diri yang positif, 

agar siswa memiliki konsep diri yang positif dalam berprestasi dengan cara 

percaya akan kemampuan yang dimiliki, melakukan kompetisi dalam prestasi 

belajar dengan jujur sehingga terhindar dari tindakan menyontek. 

3. bagi orang tua, dapat menumbuhkan konsep diri anak yang positif dengan cara 

mengajari anak untuk selalu bersikap jujur kepada siapapun, memperhatikan 

semua kebutuhan anak, mencurahkan kasih sayang kepada anak, menunjukkan 

sikap menghargai terhadap prestasi yang dicapai oleh anak dst.  

4. Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan psikologi pendidikan pada khususnya.  

Penelitian ini dapat memberikan masukan pengetahuan tentang hubungan 

antara konsep diri dan motivasi berkompetisi dalam prestasi belajar dengan 

intensi menyontek pada siswa. 
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