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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu kebutuhan primer bagi masyarakat. Hampir setiap 

orang menggantungkan harapan kepada pendidikan untuk melahirkan generasi-

generasi muda yang menguasai beragam ilmu dan pengetahuan, yang mampu 

memanfaatkan potensi diri dan setiap peluang dan menjadi manusia-manusia yang 

sukses dalam berbagai aspek. Pendidikan menjadi salah satu syarat mutlak sebuah 

kesuksesan. Namun pada kenyataannya, terkadang seseorang berhasil mencapai 

jenjang pendidikan yang tinggi  tetapi kurang berhasil dalam kehidupan, atau 

sebaliknya, tak jarang seseorang suskes dalam kehidupan, tetapi pencapaian 

akademiknya biasa-biasa saja.  

Mahasiswa merupakan agen of change untuk membawa perubahan yang 

positif untuk kemajuan bangsa dalam segala bidang. Menjadi sarjana dan 

mendapatkan pekerjaan adalah cita-cita setiap mahasiswa. Dalam mewujudkan 

cita-cita tersebut memerlukan proses karena untuk meraih gelar sarjana diperlukan 

usaha dan kerja keras dari mahasiswa. Penyesuaian diri dari bangku sekolah ke 

bangku kuliah, pergaulan, kesulitan-kesulitan dalam akademik dapat menjadi 

hambatan bagi mahasiswa untuk mewujudkan cita-cita tersebut apabila 

mahasiswa tidak mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat.  

Dewasa ini untuk menjadi sarjana yang baik dan berkualitas dari tahun ke 

tahun semakin sulit ditambah lagi dengan ketatnya persaingan antar mahasiswa. 
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Hal tersebut mengakibatkan banyak mahasiswa hanya berorientasi pada hasil atau 

nilai akhir daripada kualitas, sehingga mahasiswa menghalalkan segala cara demi 

standar nilai yang diharapkan. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan 

berbagai usaha ditempuh oleh mahasiswa baik itu usaha yang positif maupun 

usaha yang negatif. Usaha yang positif misalnya dengan aktif dalam perkuliahan,  

meningkatkan motivasi dalam belajar. Usaha yang negatif misalnya dengan tidak 

jujur ketika ujian berlangsung seperti menyontek. 

Mahasiswa seharusnya bisa lebih meningkatkan motivasi dalam belajar 

agar dapat lebih percaya diri dalam mencapai nilai atau standar yang diinginkan. 

Dengan adanya rasa percaya diri ditunjang dengan aktif dalam perkuliahan serta 

sikap jujur dalam menjalankan tugas dan ujian akan lebih meningkatkan kualitas 

dari mahasiswa dan menjadi lulusan yang berkualitas dari setiap aspek keilmuan 

dan dapat bersaing dengan baik didunia kerja.  

Kata menyontek mungkin sudah tidak asing lagi bagi pelajar dan 

mahasiswa. Setiap orang pasti ingin mendapat nilai yang baik dalam ujian, dan 

sudah tentu berbagai macam cara dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Tujuan 

atau maksud seseorang untuk berbuat sesuatu disebut sebagai intensi (Kartono dan 

Gulo, 1987). Intensi juga dapat diartikan sebagai niat seseorang untuk melakukan 

perilaku didasari oleh sikap dan norma subjektif terhadap perilaku tersebut. 

Niat menyontek atau intensi menyontek timbul karena adanya faktor-

faktor yang melatarbelangi mahasiswa antara lain menurut Schab (dalam 

Klausmeier, 1985), yaitu malas belajar, tuntutan dari orang tua untuk memperoleh 

nilai baik karena orang tua banyak yang menganggap nilai akademis sama dengan 
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kemampuan. Faktor yang lain adalah takut bila mengalami kegagalan dalam 

meraih prestasi (Glasser dalam Pudjijogjanti, 1993). Konsep gagal dan berhasil 

akan menjadi sandaran dalam pelaksanaan tugas, serta dalam menyusun sikap atau 

pandangan terhadap kemampuan yang dimiliki. Mahasiswa  yang berhasil 

mencapai prestasi akademis yang tinggi pada akhirnya akan merasa kompeten dan 

berarti. Sebaliknya, mahasiswa yang gagal meraih nilai yang tinggi akan merasa 

tidak kompeten dan tidak berarti, dengan demikian tampak bahwa pencapaian 

akademis digunakan sebagai hal penting yang dapat meningkatkan harga diri.  

Sesuai data yang diperoleh dari Pabelan pos (2010) menunjukkan bahwa 

70% mahasiswa UMS pernah menyontek meskipun dalam frekuensi yang 

berbeda-beda. Selain itu 30% diantaranya merasa biasa saja ketika menyontek 

karena sudah terbiasa. Sukses tidaknya mahasiswa dalam menyontek juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pengawasan saat ujian berlangsung. 

Pengawasan yang terlalu longgar membuat mahasiswa menjadi semakin leluasa 

dalam menyontek.  Kreativitas mahasiswa dalam menyontek sudah tidak 

diragukan lagi, termasuk dengan menyiapkan media atau sarana untuk mencontek. 

Mulai dengan menggunakan  handphone , menyiapkan catatan kecil yang bisa 

dibuka kapan saja di ruang ujian, membuat catatan kecil di telapak tangan, foto 

copy catatan yang sudah diperkecil skalanya, dan kertas yang telah diketik dengan 

komputer dan di print dalam ukuran sangat kecil dan rapi, namun yang dirasa 

paling aman adalah dengan melihat jawaban teman. Sebanyak 21% responden 

menyatakan bahwa meyontek jawaban dari teman lebih aman karena tidak ada 

barang bukti. 
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Hal tersebut sesuai dengan ungkapan salah satu mahasiswa psikologi 

kepada temannya sebelum memasuki ruang ujian: 

”semoga yang jaga bukan bu A, soale biasane diurutin tempat duduknya, 

kalau diurutin kan gak bisa sampingan sama kamu”  

 

Hal senada diungkapkan oleh salah satu mahasiswa lain kepada temannya 

sebelum memasuki ruang ujian: 

”aku padamu yha, aku semalem gak belajar blas niy, semoga aja 

duduknya gak diurutin”  

  

Menyontek adalah salah satu fenomena pendidikan yang sering dan 

bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari, 

tetapi jarang mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia.  

Kenyataan bahwa sistem pendidikan Indonesia yang menggunakan nilai dari tes 

atau evaluasi belajar terhadap materi yang diberikan sebelumnya untuk 

menunjukkan kemajuan dan penguasaan ilmu anak didik, menyebabkan 

masyarakat memandang prestasi belajar hanya dari pencapaian nilai yang tinggi, 

bukan pada prosesnya. Pandangan tersebut menimbulkan tekanan pada peserta 

didik untuk mencapai nilai yang tinggi. Tekanan yang dirasakan akan membuat 

siswa lebih berorientasi pada nilai, bukan pada ilmu. Siswa dapat mempersepsi 

ujian sebagai alat untuk menyusun peringkat dan dapat menyebabkan dirinya 

mengalami kegagalan, bukan sebagai instrumen yang dapat menunjukkan 

kemajuan dalam proses belajar (Sujana dan Wulan, 1994). 

Perilaku menyontek muncul didasari oleh niat dalam diri yang dapat 

muncul sebelum atau pada saat ujian berlangsung. Orientasi belajar mahasiswa 

hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, lebih banyak kemampuan kognitif dari 
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afektif dan psikomotor, inilah yang membuat mahasiswa mengambil jalan pintas, 

tidak jujur dalam ujian atau melakukan praktek menyontek (Irawati dalam 

Kushartanti, 2009). Konsep diri merupakan hal penting dalam membentuk tingkah 

laku, termasuk tingkah laku menyontek. Pendidik semakin menyadari dampak 

konsep diri terhadap tingkah laku anak dalam kelas dan terhadap prestasinya 

(Soemanto, 1998). 

Burns (1993) mengemukakan bahwa konsep diri dan prestasi akademik 

berkaitan secara erat. Konsep diri yang positif dapat membantu seseorang untuk 

meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sehingga dapat memotivasi seseorang 

untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Sommerfeld dan Watson (2000) 

mengungkapkan bahwa konsep diri global adalah prediktor terbaik bagi prestasi 

akademik siswa. Mead (dalam Burns, 1993) menjelaskan konsep diri sebagai 

pandangan, penilaian, dan perasaan individu mengenai dirinya yang timbul 

sebagai hasil dari suatu interaksi sosial. Konsep diri mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap perilaku individu, yaitu individu akan bertingkah laku sesuai 

dengan konsep diri yang dimiliki (Rahmat, 2006). Pernyataan tersebut didukung 

oleh Burns (1993) yang menyatakan bahwa konsep diri akan mempengaruhi cara 

individu dalam bertingkah laku di tengah masyarakat. 

Individu yang memiliki konsep diri yang positif, akan membentuk 

penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri. Penghargaan terhadap diri yang 

merupakan evaluasi terhadap diri sendiri akan menentukan sejauhmana seseorang 

yakin akan kemampuan dan keberhasilan dirinya, sehingga segala perilakunya 

akan selalu tertuju pada keberhasilan. Mahasiswa  yang memiliki konsep diri yang 
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positif akan berusaha dan berjuang untuk selalu mewujudkan konsep dirinya. 

Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki konsep diri negatif akan memiliki evaluasi 

yang negatif terhadap dirinya. Pandangan mahasiswa bahwa dirinya tidak 

kompeten atau bahkan bodoh, akan mempengaruhi cara belajar, mengerjakan 

tugas, dan mengerjakan ujian. Mahaiswa  merasa dirinya tidak mampu, sehingga 

merasa belajar pun tidak ada gunanya. Untuk mengatasinya, mahasiswa akan 

memilih tidak menggunakan kemampuannya, dan mengandalkan orang lain atau 

sarana-sarana tertentu ketika ujian. Menyontek merupakan jalan pintas yang 

sering dipilih oleh siswa karena tidak menuntut usaha yang keras, tetapi efektif 

untuk mencapai tujuan. Padahal, keengganan untuk bekerja keras akan 

menyulitkan individu untuk mengembangkan diri (Pudjijogjanti, 1985). 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu, “Apakah 

ada hubungan antara konsep diri dengan intensi menyontek pada mahasiswa?”. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut 

dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Konsep diri 

dengan Intensi Menyontek pada Mahasiswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara konsep diri dan intensi menyontek pada 

mahasiswa. 

2. Mengetahui peranan konsep diri terhadap intensi menyontek pada mahasiswa. 

3. Mengetahui tingkat konsep diri yang dimiliki oleh mahasiswa. 
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4. Mengetahui tingkat intensi menyontek pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Subyek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan agar mahasiswa memiliki konsep diri yang 

positif agar tidak mempunyai niatan atau intensi menyontek saat ujian 

berlangsung. 

2. Pimpinan Fakultas 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai cara agar mahasiswa 

bisa bersaing secara jujur agar terbentuk konsep diri yang positif, sehingga 

terhindar dari tindakan menyontek. 

3. Dosen  

Hasil penelitian ini dapat memperketat sistem pengawasan saat ujian 

berlangsung agar menutup peluang bagi mahasiswa untuk melakukan 

tindakan menyotek. 

4. Peneliti lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam, memperkaya, 

dan mengembangkan khasanah teoritis mengenai hubungan antara konsep diri 

dengan intensi menyontek pada mahasiswa dan dapat memberikan kerangka 

pemikiran pada penelitian yang akan datang. 

 

 


