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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini, diperlukan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan ini terlebih dahulu 

dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan 

peningkatan mutu pendidikan merupakan hasil dari sebuah proses belajar 

diukur dengan prestasi akademik yang dicapai selama kurun waktu tertentu. 

Persaingan yang ketat dalam dunia pendidikan memungkinkan adanya 

perilaku menyontek yang dilakukan agar memperoleh hasil yang memuaskan, 

hal ini dilakukan oleh semua pelaku pendidikan tidak terkecuali oleh 

mahasiswa. 

Kata menyontek sudah tidak asing di dunia pendidikan terutama 

pada siswa maupun mahasiswa sebagai peserta didik. Fenomena ini sering 

terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun universitas 

sekalipun, karena setiap orang pasti ingin mendapatkan nilai yang baik dalam 

ujian dan sudah tentu segala cara di lakukan untuk mencapai tujuan itu. 

Banyak yang beranggapan bahwa menyontek merupakan hal yang wajar dan 

sah-sah saja bila hasil yang didapat memuaskan. 

Masalah menyontek seharusnya menjadi masalah serius yang harus 

segera ditangani. Dengung pendidikan karakter, yang dicanangkan oleh 

pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional, menjadi seperti 
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tidak bermakna. Hal ini dikarenakan perilaku menyontek telah menjadi benalu 

yang secara perlahan membunuh karakter siswa dan peserta didik. Sangat 

mungkin terjadi apabila tidak mendapatkan penanganan yang baik, menyontek 

mampu menjadi pintu bagi terjadinya masalah yang lebih besar. 

Lawson (dalam Amriel, 2008) mengindikasikan bahwa siswa yang 

melakukan tindakan kebohongan akademik cenderung akan berbohong di 

tempat kerja. Kenyataannya, fenomena menyontek lebih serius dari pandangan 

umum. Kompleksitas yang terungkap dari temuan-temuan Barat tentang 

‘’Kejahatan Akademik’’ ini juga relevan dengan di dunia pendidikan 

Indonesia. 

Penemuan tersebut sejalan dengan pendapat Bouville (dalam 

Mujahidah, 2009) perilaku menyontek apabila dilakukan terus-menerus akan 

menjadi bagian dari kepribadian individu. Dampaknya, masyarakat menjadi 

permisif terhadap perilaku menyontek, yang pada akhirnya perilaku 

menyontek akan menjadi bagian kebudayaan yang berdampak pada kaburnya 

nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan dan pranata sosial dan bahkan 

bisa melemahkan kekuatan masyarakat.  

Saat ini mencontek pada saat ujian sepertinya bukan hal yang tabu 

lagi bagi sebagian kalangan mahasiswa. Berbagai cara dan strategi mulai dari 

yang termudah hingga tercanggih dilakukan untuk mendapatkan jawaban. 

Mulai dari bertanya pada teman, bahkan saling tukar lembar jawaban, hingga 

melihat catatan kecil di kertas atau di handphone yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.  
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Menyontek ternyata juga dilakukan para pelajar di belahan dunia, 

termasuk di Inggris. Menurut hasil laporan sejumlah universitas top di Inggris, 

jumlah mahasiswa yang tertangkap tangan menyontek meningkat pesat dalam 

tiga tahun terakhir. Cara menyontek mereka adalah dengan plagiarisme, 

membawa contekan ke kelas atau membeli esai lewat internet. Menurut 

Freedom of Information Act, hampir 1.700 mahasiswa dari 20 perguruan 

tinggi terkena hukuman akademik periode 2010-2011 bahkan sekitar 100 

mahasiswa dikeluarkan dari kampus.(Meninita, 2012). 

Dari penelitian Handayani (2008) menunjukkan sekitar 70 persen 

siswa dan 63 mahasiswa mengaku telah menyontek setidaknya sekali pada 

semester sebelumnya atau pada semester yang sedang berlangsung, yang lebih 

ironis justru tindakan menyontek dilakukan secara terencana antara siswa 

dengan guru tenaga pendidikan atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan 

dengan pendidikan, seperti yang terjadi pada saat Ujian Nasional. 

Sedangkan pada Tim Litbang Pabelan tentang perilaku menyontek 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menunjukkan 

bahwa 25% tidak pernah menyontek, 26% jarang, 44% kadang-kadang, dan 

5% selalu menyontek, sedangkan alasan dari mahasiswa yang menyontek 

adalah tidak belajar 23%, nilai sempurna 22%, tidak paham materi 50%, dan 

kebiasaan 5% (Krismani, 2008).  Hal ini menjadikan menyontek sebagai 

sesuatu yang biasa dan lumrah pada dunia pendidikan walaupun menyontek 

bisa dikatakan perbuatan curang tetapi dengan tujuan mendapatkan nilai baik 
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semua itu terlihat sah-sah saja jika hasil yang diperoleh positif walaupun 

prosesnya dengan jalan yang negatif. 

Hartanto (2012) menyatakan perilaku menyontek lebih terkait 

dengan pembentukan moral. Seseorang melakukan perilaku menyontek karena 

mereka menganggap cheating atau menyontek akan dimaafkan dan dianggap 

sebagai hal biasa, karena mereka dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi 

agar dapat diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Perilaku menyontek 

lebih banyak dilakukan oleh laki-laki karena perempuan lebih memiliki 

standar moral yang tinggi dibandingkan laki-laki. 

Putri (2007) dari kutipan wawancara pada mahasiswa mengungkap 

alasan subjek menyontek sebagai berikut: 

“.......ya kurang PD (percaya diri) aja mbak!, takut nilainya jelek, 

harus ngulang ngambil kuliah lagi kan repot mbak, bayar lagi. Tapi saya 

nyontek tergantung mata kuliahnya mbak, kalau mata kuliah atau dosennya 

sulit, waktu ujian kalau ada kesempatan ya nyontek” 

Dari pemaparan tersebut diungkapkan bahwa perilaku menyontek 

muncul dikarenakan kurangnya rasa kurang percaya diri dalam mengerjakan 

soal ujian. Rasa kurang percaya diri ini biasa dikaitkan dengan keyakinan diri 

akan kemampuan yang dimiliki indiavidu, hal tersebut bahwa keyakinan diri 

merupakan kepercayaan yang dimiliki individu tentang kemampuan atau 

ketidakmampuan yang dimiliki untuk menunjukkan suatu perilaku atau 

sekumpulan perilaku tertentu (Nuzulia, 2005). Keyakinan diri juga merupakan 

cara pandang seseorang terhadap kualitas dirinya sendiri baik atau buruk dan 
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keyakinan diri tersebut dapat dibangun sesuai karakteristik seseorang dan 

bersifat khusus (Ratna, 2008). 

Keyakinan diri sangat penting bagi mahasiswa sebagai peserta didik, 

Seseorang yang tidak memiliki keyakinan diri akan membuat banyak 

pengandaian yang seharusnya tidak dilakukan sebelum mencoba suatu 

pekerjaan. Pengandaian yang ada dalam diri akan menimbulakan rasa takut, 

gelisah dan bimbang sehingga akan menghambat rasa ingin maju dan sukses 

(Zuhairi, 2008) 

Menurut Bandura (dalam Sulistyawati, 2010), keyakinan diri adalah 

penilaian seseorang akan kemampuannya atau menampilkan kompetensi, 

meraih tujuan, atau mengatasi suatu hambatan. Menurut hasil penelitian 

Warsito (2004), mahasiswa yang memiliki keyakinan diri tinggi akan 

memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu 

yang diinginkan. Ketika menghadapi suatu masalah dalam usahanya untuk 

mencapai hal tersebut maka seseorang tidak akan mudah menyerah melainkan 

terus berusaha sampai berhasil. Bila terjadi kegagalan dianggap sebagai 

kurangnya usaha yang dilakukan, bukan sebagai ketidakmampuan. 

Kurangnya keyakinan diri dapat menyebabkan perilaku menyontek 

muncul semakin tinggi dan jika perilaku menyontek tersebut sering dilakukan 

menjadi kebiasaan sehingga menjadikan budaya di kalangan pelajar untuk 

mendapat nilai akademik yang baik. Selalu mementingkan hasil dari pada 

proses pada kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini penting 

untuk dilakukan karena pada kenyataan pada masa sekarang banyak siswa 
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maupun mahasiswa yang melakukan perilaku menyontek sebagai solusi 

mendapatkan nilai akademik dengan mudah. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka perlu menelaah secara empiris bagaimana keterkaitan antara keyakinan 

diri dengan perilaku menyontek. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menarik suatu 

rumusan masalah, “ apakah ada hubungan antara keyakinan diri dengan 

perilaku menyontek pada mahasiswa?’’ Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

Hubungan antara Keyakinan Diri dengan Perilaku Menyontek pada 

Mahasiswa. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara keyakinan diri dengan perilaku menyontek pada 

mahasiswa. 

2. Tingkat perilaku menyontek di kalangan mahasiswa. 

3. Peranan keyakinan diri terhadap perilaku menyontek. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini :  

1. Bagi pimpinan fakultas psikologi UMS, hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan dan informasi mengenai keterkaitannya dengan 

prestasi akademik mahasiswa sehingga dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk menerapkan pola pembelajaran yang baik agar 

mahasiswa dalam mengerjakan ujian tidak melakukan kecurangan 

akademik dengan menyontek. 

2. Bagi para dosen, agar dapat menjadikan informasi mengenai perilaku 

menyontek mahasiswa dalam ujian serta dapat memberikan motivasi agar 

mahasiswa lebih yakin dengan kemampuan yang dimilikinya dalam 

mengerjakan soal ujian sehingga tidak ada perilaku menyontek. 

3. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi wacana ilmiah guna 

meningkatkan kemampuan dirinya untuk memperoleh nilai akademik yang 

baik secara jujur tanpa melakukan kecurangan akademik seperti perilaku 

menyontek. 

4. Bagi ilmuwan psikologi, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

dan informasi khususnya di bidang psikologi pendidikan yang berkaitan 

dengan budaya menyontek dan prestasi akademik. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan informasi empiris dan pemahaman 

yang lebih luas tentang hubungan antara keyakinan diri dengan perilaku 

menyontek pada mahasiswa sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian selanjutnya. 
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