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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata menyontek mungkin sudah tidak asing lagi bagi pelajar dan 

mahasiswa. Masalah menyontek selalu terjadi dalam dunia pendidikan dan 

selalu terkait dengan tes atau ujian. Ujian diadakan untuk mengetahui hasil 

dari kegiatan belajar mengajar selama satu semester atau satu tahun ajaran. 

Selain itu juga untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik akan 

materi-materi yang telah diberikan. Semakin baik pemahaman seorang peserta 

didik maka akan menunjukkan hasil ujian yang optimal juga. Setiap orang 

pasti ingin mendapat nilai yang baik dalam ujian, dan sudah tentu berbagai 

macam cara dilakukan untuk mencapai tujuan itu.  

Menyontek biasanya mengacu pada pelanggaran aturan di sekolah atau 

kampus yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pada situasi yang 

penuh persaingan. Ketidak jujuran akademis adalah segala jenis menyontek 

yang terjadi pada ujian akademis formal. Ketidak jujuran akademis terjadi di 

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dari Sekolah Dasar (SD) hingga 

Strata 3 (S3), terjadi di desa dan kota, di sekolah maju dan sekolah abal-abal, 

serta di Indonesia dan di banyak negara lain (Hartanto, 2012).  

Menurut Anderman dan Murdock (dalam Hartanto, 2012) Perilaku 
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Students, mengilustrasikan bahwa perilaku menyontek bukan hanya masalah 

bagi siswa-siswi yang memiliki kemampuan akademik rendah, akan tetapi 

juga ditemukan bahwa 80 persen siswa Amerika yang memiliki prestasi tinggi 

terlibat dalam perilaku menyontek meski dengan bentuk yang berbeda-beda. 

Perilaku menyontek oleh siswa atau mahasiswa disebabkan karena 

kemauan yang lemah, kehidupan siswa/mahasiswa dalam berbagai aspek pasti 

berakhir dalam frustasi. Kajian tentang sejarah mengungkapkan bahwa secara 

mendasar semua temuan dan pendapatan manusia adalah karena tekat manusia 

dalam menghadapi segala rintangan dan kesukaran melalui ketekunan dan 

tekat yang tidak pernah goyah. Perjuangan untuk mencapai cita-cita tertinggi 

yang memberikan nilai pada kehidupan ialah perjuangan demi terwujudnya 

nilai-nilai ideal yang luhur dan bermanfaat (Lari, 2001).  

Dewasa ini untuk menjadi pelajar yang baik dan berkualitas dari tahun 

ke tahun semakin sulit, ditambah lagi dengan ketatnya persaingan antar siswa. 

Hal tersebut mengakibatkan banyak siswa hanya berorientasi pada hasil atau 

nilai akhir daripada kualitas, sehingga para siswa menghallalkan segala cara 

demi standar nilai yang diharapkan. Untuk memperoleh hasil yang 

memuaskan berbagai usaha ditempuh oleh siswa baik itu usaha yang positif 

maupun usaha yang negatif. Usaha yang positif misalnya dengan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah, meningkatkan motivasi dalam belajar. 

Usaha yang negatif misalnya dengan tidak jujur ketika ujian berlangsung 

seperti menyontek. 
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Menurut Brait (dalam Hartanto, 2012), perilaku yang paling sering 

dijumpai dalam mencontek adalah meminta informasi atau jawaban dari orang 

atau teman lain memberikan ijin kepada orang lain untuk menyalin pekerjaan, 

menyalin tugas orang lain (plagiarizing). Bentuk menyontek dengan 

menggunakan bantuan teknologi dalam penelitian yang dilakukan oleh 

McCabe (2001 dalam Hartono, 2012) yang menyatakan bahwa 74 persen 

siswa pernah menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk menyontek. 

Siswa menyontek didorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang 

baik. Mereka berpikir bahwa dengan mendapatkan nilai yang baik, mereka 

akan mendapatkan masa depan yang lebih baik.  

Berbagai literatur menyebutkan terdapat berbagai gejala atau indikator 

perilaku menyontek. Ajzen (1995) membagi perilaku menyontek ke dalam 3 

aspek yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan perilaku kontrol.  

Perilaku menyontek menurut Roig & DeTommaso 1995, dalam Eric 

M. Anderman dan Tamera B.Murdock 2007 banyak dilakukan oleh anak atau 

siswa yang mengalami masalah prokrastinastik. Gejala yang paling sering 

ditemui pada siswa yang menyontek adalah procrastination (kebiasaan 

menunda-nunda tugas penting) dan low self-efficacy (rendahnya kepercayaan 

akan kemampuan diri untuk bertindak) pada siswa. 

Menunda-nunda suatu pekerjaan dalam ilmu psikologi dikenal dengan 

sebutan prokrastinasi, sedangkan orang yang melakukan prokrastinasi disebut 

dengan prokrastinator. Istilah prokastinasi pertama kali digunakan oleh Brown 

dan Holtzman dalam manual surveys of study habits and attitude pada tahun 
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1967 (Naili, Frida & Imam, 2010). Istilah prokrastinasi digunakan untuk 

menggambarkan suatu kecenderungan menunda-nunda penyelesaian tugas 

atau pekerjaan sehingga seseorang gagal menyelesaikan tugas-tugas tersebut 

tepat pada waktunya (Wie, 2008). Solomon dan Rothblum (dalam Ferrari , 

Johnson & McCown 1995) mendefinisikan prokrastinasi sebagai suatu 

penundaan yang sengaja dilakukan pada tugas penting, dilakukan berulang-

ulang secara sengaja dan menimbulkan perasaaan tidak nyaman secara 

subjektif. 

Ferrari, Johnson & McCown (1995) memaparkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik antara lain, pertama faktor internal 

yaitu faktor dalam diri individu yang turut membentuk perilaku prokrastinasi 

akademik. Faktor internal ini meliputi; faktor fisik seperti kondisi fisiologis 

seseorang misalnya kelelahan dan faktor psikologis seseorang yang meliputi 

tipe kepribadian, motivasi dan persepsi baik ataupun buruk terhadap suatu 

objek. Kedua faktor eksternal, meliputi; kondisi lingkungan baik lingkungan 

rumah maupun lingkungan sekolah, kondisi lingkungan di sekolah berkaitan 

dengan persepsi siswa terhadap kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar (kompetensi pedagogik), banyaknya tugas yang menuntut 

penyelesaian pada waktu yang hampir bersamaan, pengasuhan otoriter ayah. 

Siswa yang suka menunda-nunda pekerjaan (prokrastinastik) lebih 

mudah menjadi penyontek dibandingkan siswa yang memiliki perencanaan 

studi dan menepati waktu belajar yang telah dibuat. Pemberian tugas dari guru 

kepada siswa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman 
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dan kesiapan siswa dalam menghadapi ujian. Siswa yang menunda-nunda 

pekerjaan pada akhirnya akan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai 

ujian atau tes yang dihadapi. Siswa prokrastinastik tidak memiliki kesiapan 

dalam menghadapi tugas dan ujian yang diberikan oleh guru. Akibatnya siswa 

memilih cara negatif (menyontek) untuk menyelesaikan tugas serta ujian yang 

diberikan. Studi yang dilakukan oleh Ferrari & Beck (1998; Miguel Roig & 

Marissa Caso: 2005) menjadi penguat bahwa prokrastinastik menjadi indikasi 

bagi perilaku menyontek 

Haryono, dkk. (2001) menambahkan bahwa pelajar menyontek karena 

berbagai alasan. Ada yang menyontek karena malas belajar, takut mengalami 

kegagalan, ada pula yang dituntut orang tuanya untuk memperoleh nilai yang 

baik. Faktor-faktor ini menyebabkan para siswa hanya memfokuskan pada 

nilai yang baik, seperti yang dikemukakan oleh Coleman (dalam Sarwono, 

2000) bahwa ada beberapa kelompok siswa yang menekankan pada prestasi 

sekolah. Di kelompok ini ditemukan bahwa nilai yang dominan di antara 

mereka adalah nilai-nilai ulangan semata. Terjadi persaingan untuk mendapat 

nilai bagus dan hanya yang terbaik dalam angka ulangan yang mendapat 

penghargaan dari kawan-kawannya. 

Dampak yang timbul dari praktek menyontek yang secara terus 

menerus dilakukan akan mengakibatkan ketidakjujuran. Jika tidak, niscaya 

akan muncul malapetaka peserta didik akan menanam kebiasaan berbuat tidak 

jujur. Pengajaran yang orientasinya siswa mampu menjawab soal dan bukan 

pada pengertian serta pengembangan inovasi dan kreatifitas siswa akan 
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menumbuhkan kebosanan, kejenuhan, suasana monoton yang dapat berakibat 

stres. Jika masalah menyontek ini masih saja dianggap sepele oleh semua 

orang, tidak ada respon dan tanggapan dari guru, dosen, kepala sekolah, 

dekan, pengawas, dinas pendidkan para pakar pendidikan dan pengambil 

kebijakan dalam bidang pendidikan, maka dunia pendidikan akan mengalami 

kemunduran, kreatifitas siswa akan hilang yang tumbuh mungkin orang-orang 

yang tidak jujur yang bekerja disemua sektor kehidupan (Hanna, 2012). Setiap 

guru berharap bahwa siswanya memiliki kesiapan ketika mengerjakan tugas-

tugas siswa maupun ketika ujian berlangsung. Namun kenyataan yang terjadi 

adalah para siswa belum memiliki kesiapan tiap kali mendapatkan tugas 

maupun ketika ujian dari guru, sehingga banyak siswa yang melakukan 

menyontek. 

Berdasarkan observasi di lingkungan SMP Negeri 11 Surakarta saat 

ujian tengah semester pada tanggal 5 Januari 2015, menunjukkan bahwa, 

banyak siswa yang saat ujian berbuat curang dengan menyontek. Observasi 

awal dilakukan dilakukan saat siswa menghadapi Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan diketahui bahwa siswa yang menyontek saat ujian sebanyak kurang 

lebih sepuluh persen, padahal ujian yang dilakukan adalah open book. Tidak 

peduli ujian close book maupun open book selalu saja dijumpai perilaku 

menyontek pada siswa. Sudah dimaklumi bahwa orientasi belajar siswa di 

sekolah hanya untuk mendapatkan nilai baik dan lulus ujian, lebih banyak 

kemampuan kognitif dari efektif dan psikomotor, inilah yang membuat mereka 

mengambil jalan pintas, tidak jujur dalam ujian atau melakukan praktek 



7 

 

 

menyontek. 

Melalui pengumpulan data sementara dengan interview pada beberapa 

siswa kelas VIII, seorang siswa nilainya pas-pasan pada saat ulangan harian, 

tiba-tiba mendapat nilai tinggi di ujian tengah semester dan ujian semester 

disebabkan ketika ujian ia duduk dekat dengan siswayang pandai. Dari hasil 

interview juga diketahui bahwa siswa banyak menyontek menggunakan ponsel 

atau smartphone yang terhubung dengan akses internet, sehingga saat mereka 

mangalami kesulitan dalam mengerjakan ujian mereka hanya cukup 

mengakses situs Google untuk mencari jawaban pertanyaan yang ditanyakan 

pada saat ujian. Selain itu ada pula siswa yang menyontek dengan cara lama 

yaitu dengan menanyakan jawaban kepada teman. 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan antaraProkrastinasi Akademik dengan Perilaku 

Menyontek pada Siswa SMP  Negeri 11 Surakarta? 

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Prokrastinasi Akademik dengan Perilaku Menyontek 

pada Siswa SMP” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antaraprokrastinasi akademik dengan perilaku menyontek pada 

siswa SMP. 

2. Tingkat prokrastinasi akademik dan perilaku menyontek pada siswa SMP. 
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3. Sumbangan efektif perilaku menyontek terhadap prokrastinasi akademik 

pada siswa SMP. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi:  

1. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

akibat dari perilaku menyontek yang ditimbulkan karena prokrastinasi 

akademik, sehingga siswa akan menghindari perilaku menyontek tersebut. 

2. Bagi guru dan kepala sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang 

bermanfaat kepada pihak sekolah mengenai akibat dari perilaku 

menyontek pada siswa yang disebabkan oleh prokrastinasi akademik, 

sehingga pihak sekolah terdorong untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan 

senantiasa melakukan pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari para 

siswa maupun ketika ulangan harian dan saat ujian berlangsung. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan 

referensi untuk melakukan penelitian lain yang relevan, khususnya 

penelitian di bidang Psikologi Pendidikan yang berkaitan dengan 

prokrastinasi akademik dengan perilaku menyontek pada pelajar dengan 

mempertimbangkan variabel lain untuk diteliti lebih lanjut.




