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PADA SITUASI UJIAN 

 

Yuyun Kasmaningsih 

Sri Lestari 

Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejujuran dan 

ketidakjujuran akademik pada siswa SMA saat situasi ujian. Metode yang digunakan 

adalah kualitatif dengan kuesioner dalam bentuk vignette. Metode analisis data 

menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar siswa 

masih berpegang teguh pada kejujuran. Bentuk perilaku jujur saat ujian meliputi: 

mengerjakan ujian sebisanya, berusaha mengerjakan ujian sendiri dan tidak 

mencontek. Tujuan siswa berperilaku jujur adalah menghindari situasi tidak 

menyenangkan seperti takut ketahuan, dimarahi guru dan dihukum, siswa ingin 

berperilaku jujur dan kompetensi akademik seperti mendapatkan nilai yang bagus. 

Bentuk perilaku tidak jujur yaitu bertindak curang seperti: mencontek teman, 

bertanya teman dan mencontek dengan menggunakan catatan dan memanfaatkan 

kesempatan. Tujuannya yaitu terdesak situasi, mendapatkan hasil tanpa susah payah 

dan menghindari situasi tidak menyenangkan seperti dimarahi guru dan kena 

hukuman dari guru. 

 

Kata Kunci: Kejujuran Akademik, Ketidakjujuran Akademik, Siswa SMA, Situasi 

Ujian 
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PENDAHULUAN 

Menurut Programme for International Study Assessment (PISA) 2012, 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah dalam pencapaian 

mutu pendidikan. Pemeringkatan tersebut dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia 

15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Hasil studi PISA 

memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam sistem persekolahan dan kebijakan 

pendidikan Indonesia, diantaranya adalah ujian nasional dan berbagai tes lainnya; 

perubahan kurikulum dari waktu ke waktu; program sekolah unggulan (sekolah 

bertaraf internasional); kompetisi dalam berbagai Olimpiade; penambahan jam 

belajar; serta sertifikasi dan ujian kompetensi guru (Sari, 2013). 

Menurut survei yang dilakukan oleh Dr Ong Ai Choo, dosen pada National 

Institute of Education, Singapura ini, anak-anak yang memiliki orangtua kurang 

memberi perhatian dan kurang kasih sayang cenderung mempunyai masalah perilaku 

seperti: agresif, suka membolos sekolah, mencontek pada saat ujian, kecanduan 

alkohol, rokok dan hobi tawuran (Hapsari, 2013). 

Potensi adanya kecurangan dalam ujian nasional (UN) SMP dan SMA pada 

tahun 2014 cukup tinggi yang disebabkan oleh mentalitas dan kultur di Indonesia 

yang unik dibandingkan negara lain. Dilihat dari tahun lalu ada banyak contoh yang 

terjadi pada UN. Budi Kustoro, ketua pengawas UN dari Universitas Lampung 

menerangkan bahwa kecurangan UN tahun lalu yaitu peserta ujian mencontek siswa 

lain bahkan kecurangan massal dan by design yang terjadi (Radar Lampung, 2014). 

Penyelenggaraan ujian nasional atau UN dapat menimbulkan masalah baru 

yaitu seperti perilaku dan budaya ketidakjujuran di berbagai wilayah pendidikan. 

Kecurangan yang sering terjadi saat ujian berlangsung yaitu mencontek, bahkan ada 

beberapa kasus praktik mencontek yang dibantu oleh pihak pengawas ujian 

(Purwoko, 2011). Di Sukabumi siswa SMA/SMK/MA mendapat kunci jawaban ujian 

nasional melalui pesan pendek atau SMS handphone (HP) tersebut sejak sehari 

sebelum ujian dimulai (Iman, 2011). 

Penelitian Agustin, Sano, dan Ibrahim (2013) perilaku mencontek siswa 

tergolong tinggi pada bentuk perilaku independent-planned (menggunakan catatan 
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ketika ujian berlangsung, atau membawa jawaban yang telah lengkap dengan 

mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum berlangsungnya ujian) dan social active 

(mengcopy atau melihat jawaban orang lain). Independent-planned merupakan 

bentuk tindakan yang banyak dilakukan oleh siswa dalam melakukan tindakan 

mencontek yakni 71,2%. Salah satu pernyataan pada bentuk independent-planned ini 

terdapat pernyataan siswa yang menggunakan catatan contekan saat ujian 

berlangsung. Bentuk tindakan mencontek social-active dilakukan oleh 68,4% siswa. 

Salah satu pernyataan dalam aspek bentuk perilaku mencontek ini adalah bahwa pada 

saat ujian telah berlangsung beberapa menit, siswa sering meminta jawaban atau 

menyalin jawaban dari teman lain. Hal ini disebabkan karena salah satunya siswa 

malas mengulang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di sekolah dan lebih 

percaya dengan kemampuan yang dimiliki teman satu kelas daripada kemampuannya 

sendiri. 

Selain itu hasil penelitian Haryono (2001) menyatakan hubungan antara 

kebutuhan berprestasi dan persepsi terhadap intensitas kompetisi dalam kelas dengan 

perilaku mencontek yaitu sebesar 27,28 %. Sisanya sebesar 72,72% dipengurahi oleh 

faktor-faktor lain seperti: malas, tekanan orangtua untuk berhasil, kecenderungan 

pusat kendali (locus of control), situasi, persetujuan teman sebaya terhadap perilaku 

mencontek. 

McCabe (1999) melakukan penelitian dengan metode diskusi kelompok 

bertema ketidakjujuran akademik dikalangan siswa SMA. Ciri-ciri subjek yang 

digunakan dalam penelitiannya yaitu siswa SMA dari berbagai sekolah dan 

mahasiswa yang terdiri dari 18 mahasiswa senior dan 1 mahasiswa junior. Hasil 

diskusi tersebut didapatkan beberapa siswa percaya, perbuatan curang merupakan hal 

yang normal dalam hidup dan tidak tahu siapa yang dapat menghentikannya dan 

kapan akan berhenti. Bahkan beberapa diantaranya menyatakan bahwa orangtua dan 

guru SD harus memiliki peran yang lebih besar dalam menghentikan ketidakjujuran. 

Berdasarkan hasil diskusi tersebut diharapkan guru, administrator dan orangtua untuk 

menelusuri ketidakjujuran akademik dan memberitahukan siswa tentang pentingnya 
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rasa tanggungjawab dan kepemilikian dalam bidang akademik untuk kehidupan di 

masyarakat. 

Penelitian lain yang melihat perubahan tentang pemahaman siswa tentang 

kecurangan akademik dari SMP sampai SMA. Subjek pada awalnya diambil untuk 

penelitian longitudional sehingga didapatkan sembilan SMP kelas delapan dengan 

jumlah 901 siswa, lima SMA kelas sembilan 507 siswa. Hasil yang didapatkan yaitu 

pada saat masih berada di SMP tidak adanya perubahan tentang kecurangan yang 

telah dilakukan tetapi setelah berada pada jenjang SMA kecurangan tersebut 

meningkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk mengetahui 

pengaruh teman sebaya dalam hal kecurangan saat ujian, plagiarisme dan kecurangan 

menggunakan internet (Anderman & Midgley, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bentuk-

bentuk kejujuran dan ketidakjujuran akademik saat situasi ujian. 

METODE 

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa SMA Negeri Wika 

Surakarta yang berusia 14-18 tahun. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologis untuk mengungkap dan memahami fenomena 

pengalaman individu. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner terbuka 

berbentuk vignette. Kuesioner disusun berdasarkan indikator perilaku jujur yang 

telah dikemukana oleh Lestari dan Adiyanti (2012) yaitu menyampaikan kebenaran 

dan berindak fair atau adil. 

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan yaitu content analysis. 

Tahap analisis data meliputi: organisasi data, melakukan pengkodean data, 

kategorisasi dan mendeskripsikan data dan intepretasi data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian perilaku jujur dan tidak jujur siswa pada konteks ujian 

diungkapkan dalam tiga situasi yaitu: 
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a. Siswa menghadapi dua mata pelajaran pada hari yang sama namun baru belajar 

satu mata pelajaran. 

Bentuk perilaku siswa dalam situasi menghadapi ujian dua mata pelajaran 

lebih banyak yang jujur (91%) daripada tidak jujur (6,7%). Bentuk dari perilaku 

jujur yaitu belajar lagi, mengerjakan sebisanya, pasrah dan berdoa. Bentuk dari 

perilaku tidak jujur yaitu bertindak curang. Hasil pemaparan ini dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Bentuk perilaku jujur pada situasi belum selesai belajar untuk ujian yaitu 

belajar lagi sebelum ujian dimulai dengan tujuan supaya dapat menguasai materi 

yang diujikan. Hal ini dilakukan oleh siswa untuk dapat meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam menghadapi ujian tanpa melakukan kecurangan. 

Seperti yang telah ditemukan oleh Sari dan Gusniarti (2008) dan Kushartanti 

(2009) bahwa semakin tinggi kepercayaan diri siswa maka semakin rendah 

perilaku mencontek. Dengan belajar lagi sebelum ujian siswa merasa yakin 

dengan kemampuannya dalam menghadapi ujian walaupun tidak banyak yang 

dipelajari, namun siswa memiliki rasa percaya diri dalam menjawab soal karena 

sudah belajar, sehingga siswa tidak berperilaku mencontek. 

b. Siswa melihat teman-temannya mencontek saat pengawas keluar ruangan. 

Dari tabel 2 dapat diketahui bentuk perilaku siswa dalam situasi melihat 

teman-temannya saling mencontek lebih banyak yang jujur (54,5%) daripada 

tidak jujur (44,9%). Bentuk dari perilaku jujur yaitu berusaha sendiri, 

mengerjakan sebisanya dan membiarkan teman berperilaku tidak jujur. Bentuk 

dari perilaku tidak jujur yaitu bertindak curang. 
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Tabel 1. Bentuk perilaku jujur dan tidak jujur beserta tujuan terkait dengan siswa yang menghadapi ujian dua mata pelajaran 

Kategori Bentuk perilaku f Prosentase Tujuan f 

JUJUR Belajar lagi 130 73,0   130 

Memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar 59 33,1 Bisa mengerjakan soal ulangan 26 

Memperoleh nilai bagus 15 

Agar dapat memahami materi yang diujikan 9 

Biar tidak bingung menjawab 2 

Bisa mengingat materi, meskipun sedikit 2 

Menghindari tindakan curang 1 

Untuk mempersiapkan ulangan 1 

Belum sempat belajar 1 

Antisipasi ada ulangan mendadak 1 

Agar tidak mengulangi kejadian yang sama 1 

Belajar lagi di sekolah 37 20,8 Bisa mengerjakan soal ulangan 16 

Memperoleh nilai bagus 9 

Agar dapat memahami materi yang diujikan 4 

Memperoleh nilai bagus 4 

Karena belum belajar 2 

Untuk mempersiapkan ulangan 1 

Agar dapat bertukar pikiran dengan temannya 1 

Belajar lagi di pagi hari 21 11,8 Bisa mengerjakan soal ulangan 16 

Memperoleh nilai bagus 3 

Biar tidak bingung menjawab 1 

Belajar lagi dipagi hari 1 

Membaca materi sebentar 7 3,9 Agar dapat memahami materi yang diujikan 3 

Memperoleh nilai bagus 2 

Pasrah dan berdoa 1 

Bisa mengingat materi, meskipun sedikit 1 

Belajar dengan teman 3 1,7 Menghindari tindakan curang 1 

Memperoleh nilai bagus 1 

Agar dapat memahami materi yang diujikan 1 

Mengingat materi yang ada 2 1,1 Bisa mengerjakan soal ulangan 1 

Menghindari tindakan curang 1 

Meringkas catatan untuk mempelajari 1 0,6 Bisa mengerjakan soal ulangan 1 

Mengerjakan sebisanya 23 12,9   23 6
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Mengerjakan sebisanya 21 11,8 Mendapatkan hasil dari kerja keras sendiri 7 

Berperilaku jujur 6 

Menghindari mencontek 5 

Karena belum sempat belajar 1 

Memperoleh nilai bagus 1 

Bisa mengerjakan soal ulangan 1 

Tetap ikut ujian 1 0,6 Belum sempat belajar 1 

Fokus satu mata pelajaran 1 0,6 Biar nilai yang satu jelek tapi yang satu bagus 1 

Pasrah dan berdoa 9 5,1   9 

Pasrah   6 3,4 Menghindari mencontek 2 

Pasrah dan berdoa 2 

Karena belum sempat belajar 2 

Berdoa supaya dapat mengerjakan 3 1,7 Bisa mengerjakan soal ulangan 2 

Pasrah dan berdoa 1 

TOTAL 162 91,0   162 

TIDAK JUJUR Bertindak curang 12 6,7   12 

Mencontek teman 8 4,5 Agar dapat nilai bagus 3 

Agar bisa mengerjakan 2 

Karena tidak belajar 2 

Karena ada temannya 1 

Menyiapkan contekan 3 1,7 Agar paham pokok materi ulangan 1 

Saat suasana lengah masih bisa buka catatan 1 

Membuat contekan 1 

Mencari kunci jawaban 1 0,6 Agar dapat nilai bagus 1 

TOTAL 12 6,7   12 

TIDAK RELEVAN 4 2,2   4 
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Tabel 2. Bentuk perilaku jujur dan tidak jujur beserta tujuan terkait dengan melihat teman-temannya saling mencontek 

Kategori Bentuk perilaku f Prosentase Tujuan f 

JUJUR Berusaha sendiri 47 26,4   47 

Mengerjakan sendiri 25 14,0 Ingin berperilaku jujur 9 

Menghindari mencontek 4 

Agar bisa mengukur kemampuan 3 

Biar bisa menjawab soal sendiri 2 

Agar bertanggungjawab pada jawabannya 2 

Agar tidak merugikan diri sendiri 1 

Memperoleh nilai bagus 1 

Cari aman 1 

Percaya diri pada jawaban sendiri 1 

Biar tidak kehabisan waktu 1 

Percaya diri pada kemampuannya 8 4,5 Ingin berperilaku jujur 3 

Karena mencontek itu tidak baik 2 

Puas dengan hasil sendiri 2 

Memperoleh nilai bagus 1 

Berusaha mengerjakan sendiri 6 3,4 Percaya diri pada jawaban sendiri 1 

Menghindari mencontek 1 

Mencontek belum tentu benar 1 

Cari aman 1 

Agar bertanggungjawab pada jawabannya 1 

Biar bisa menjawab soal sendiri 1 

Tetap fokus pada pekerjaannya sendiri 5 2,8 Biar bisa menjawab soal sendiri 2 

Ingin berperilaku jujur 1 

Mencontek belum tentu benar 1 

Puas dengan hasil sendiri 1 

Berpikir sendiri dan tidak mencontek 2 1,1 Agar bisa mengukur kemampuan 1 

Memperoleh nilai bagus 1 

Mengingat kembali materi yang dipelajari 1 0,6 Menghindari mencontek 1 

Mengerjakan sebisanya 19 10,7   19 

Mengerjakan sebisanya 12 6,7 Ingin berperilaku jujur 3 

Puas dengan hasil sendiri 2 

Mencontek belum tentu benar 2 

8
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Memperoleh nilai bagus 2 

Menghindari mencontek 1 

Takut berdosa 1 

Biar bisa menjawab soal sendiri 1 

Mendahulukan soal yang mudah 3 1,7 Menghindari mencontek 1 

Karena soal yang sulit bisa bertanya cara mengerjakannya 1 

Berusaha sendiri 1 

Tenang dan konsentrasi 2 1,1 Menghindari mencontek 1 

Puas dengan hasil sendiri 1 

Tetap melihat soal ujian 2 1,1 Takut berdosa 1 

Percaya diri pada jawaban sendiri 1 

Membiarkan teman berperilaku tidak jujur 16 9,0   16 

Diam saja dan tetap mengerjakan sendiri 7 3,9 Biar tidak membuat gaduh 1 

Supaya pengawas tahu sendiri yang nyontek 1 

Agar jawaban tidak diconteki oleh teman 1 

Percaya diri pada jawaban sendiri 1 

Cari aman 1 

Puas dengan hasil sendiri 1 

Agar tetap bisa konsentrasi 1 

Tidak peduli teman mencontek 4 2,2 Agar tetap bisa konsentrasi 2 

Menghindari mencontek 1 

Agar tidak merugikan diri sendiri 1 

Melihat teman-temannya mencontek 3 1,7 Agar dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh 

temannya 

1 

Karena kesulitan menjawab 1 

Alasannya suddah selesai mengerjakan 1 

Membiarkan temannya mencontek dan tetap 

mengerjakan sendiri 

2 1,1 Puas dengan hasil sendiri 1 

Cari aman 1 

Bertindak jujur 10 5,6   10 

Tidak ikut mencontek 8 4,5 Ingin berperilaku jujur 2 

Agar bisa mengukur kemampuan 1 
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Percaya diri pada jawaban sendiri 1 

Mencontek belum tentu benar 1 

Agar bertanggungjawab pada jawabannya 1 

Memperoleh nilai bagus 1 

Karena mencontek itu tidak baik 1 

Tetap jujur dan mengerjakan sendiri 2 1,1 Mencontek belum tentu benar 1 

Agar bisa mengukur kemampuan 1 

Menegur teman 4 2,2   4 

Menegur/menasihati temannya untuk tidak 

mencontek 

4 2,2 Biar fair 2 

Agar bisa mengukur kemampuan 1 

Biar tidak membuat gaduh 1 

Spiritual 1 0,6   1 

Percaya pada Allah 1 0,6 Menghindari mencontek 1 

TOTAL 97 54,5   97 

TIDAK JUJUR Bertindak curang 80 44,9   80 

Ikut mencontek 53 29,8 Agar dapat nilai bagus 21 

Bisa menjawab soal ujian 21 

Ada kesempatan 6 

Karena semua temannya mencontek 2 

Mencontek itu wajar 1 

Agar mendapat petunjuk  1 

Karena secara tidak langsung dia tidak mencontek 1 

Tanya teman 15 8,4 Agar dapat nilai bagus 6 

Bisa menjawab soal ujian 5 

Tidak selalu tergantung dengan teman 2 

Ada kesempatan 2 

Meminta jawaban pada teman 6 3,4 Agar dapat nilai bagus 4 

Bisa menjawab soal ujian 1 

Karena semua temannya mencontek 1 

Akan mencontek jika terpojok 5 2,8 Agar dapat nilai bagus 2 

Bisa menjawab soal ujian 2 

Melatih tanggungjawab 1 

Menengok-nengok saat ujian 1 0,6 Biar bisa menjawab soal sendiri 1 

TOTAL 80 44,9   80 

TIDAK RELEVAN 1 0,6   1 1
0
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Pada saat siswa melihat teman-temannya saling mencontek maka bentuk 

perilaku jujur yang muncul yaitu berusaha sendiri dengan alasan agar ingin 

menghindari perilaku mencontek dan biar fair. Kondisi tersebut menunjukkan 

siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Walaupun ada kesempatan untuk 

mencontek maka ia akan tetap mengerjakan sendiri tanpa melakukan 

kecurangan sebagaimana terungkap dalam penelitian Sari dan Gusniarti (2008) 

serta Kushartanti (2009) bahwa semakin tinggi kepercayaan diri siswa maka 

semakin rendah perilaku mencontek. Meskipun faktor lingkungan dapat menjadi 

pendorong untuk berperilaku mencontek (Pujiatni & Lestari, 2010) namun 

kontrol diri yang kuat dapat menjadi pencegah terjadinya perilaku mencontek 

tersebut. 

c. Siswa yang belum selesai belajar dan membawa contekan saat ujian 

Bentuk perilaku siswa dalam situasi membawa contekan saat ujian lebih 

banyak yang jujur (81,5%) daripada tidak jujur (11,8%). Bentuk dari perilaku 

jujur yaitu tidak mencontek, mengerjakan sebisanya dan berusaha sendiri. 

Bentuk dari perilaku tidak jujur yaitu bertindak curang dengan menggunakan 

contekan. Hasil pemaparan ini dapat dilihat pada tabel 3. 

Pada situasi siswa telah menyiapkan contekan untuk ujian bentuk perilaku 

jujur yang muncul yaitu tidak mencontek dengan alasan menghindari situasi 

yang tidak menyenangkan seperti takut diketahui guru. Hal tersebut didukung 

dengan hasil penelitian dari Isman, Yulmiati dan Dewi (2014) bahwa faktor 

yang mempengaruhi ketidakjujuran siswa yaitu guru tidak memiliki peraturan 

yang tegas terhadap siswa yang tidak disiplin dan melakukan kecurangan serta 

rendahnya perhatian guru pada saat mengawasi ujian. Dengan adanya pengawas 

yang disiplin dapat membuat siswa disiplin dalam ujian dan tidak ada siswa 

yang melakukan kecurangan. Eisenberg (2004) juga mengemukakan bahwa 

tingkat pengawasan yang tinggi atau disiplin saat ujian berlangsung dapat 

mengurangi kecurangan siswa karena siswa akan berpikir untuk melakukan 

kecurangan. Jika diketahui bertindak curang dalam ujian, dapat terkena 

hukuman. 
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Pada situasi ujian ini muncul perilaku tidak jujur siswa antara lain: 

mencontek teman, bertanya pada teman dan melihat catatan kecil. Tujuannya 

adalah adanya kesempatan, mendapatkan nilai bagus dan bisa mengerjakan. 

Siswa melakukan dua bentuk perilaku mencontek yaitu social active (bertanya 

pada teman) dan independent-planned (membuka buku catatan), faktor yang 

mempengaruhi diantaranya tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki, 

khawatir tidak mendapat nilai yang tinggi dan lingkungan yang mendukung 

seperti adanya kesempatan untuk mencontek yang disebabkan pengawasan yang 

lengah (Pujiatni & Lestari, 2010; Agustin, Sano & Ibrahim, 2013). 
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Tabel 3. Bentuk perilaku jujur dan tidak jujur beserta tujuan dalam situasi membawa contekan saat ujian 

Kategori Bentuk perilaku f Prosentase Tujuan f 

JUJUR Tidak mencontek 102 57,3   102 

Tidak membuka contekan/kertas kecil 52 29,2 Agar tidak kena hukuman dan cari aman 13 

Ingin jujur 11 

Takut ketahuan 9 

Agar tidak diambil lembar jawabannya dan disobek 5 

Agar tidak dimarahi 5 

Tidak mau dosa 3 

Menguji kemampuan diri 3 

Agar menjaga nama baik sekolah dan ruangan 1 

Melatih percaya diri 1 

Ingin menjadi siswa yang disiplin 1 

Tidak mencontek 19 10,7 Takut ketahuan 5 

Agar tidak kena hukuman dan cari aman 4 

Agar tidak dimarahi 3 

Menguji kemampuan diri 2 

Melatih percaya diri 2 

Agar menjaga nama baik sekolah dan ruangan 1 

Agar tidak diambil lembar jawabannya dan disobek 1 

Ingin jujur 1 

Tidak mengeluarkan contekan 8 4,5 Takut ketahuan 4 

Ingin jujur 1 

Agar dapat nilai bagus 1 

Agar tidak kena hukuman dan cari aman 1 

Melatih percaya diri 1 

Tidak melihat catatan 8 4,5 Takut ketahuan 3 

Agar tidak dimarahi 1 

Agar tidak diambil lembar jawabannya dan disobek 1 

Agar tidak kena hukuman dan cari aman 1 

Ingin jujur 1 

Agar dapat nilai bagus 1 1
3
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Melupakan contekan 4 2,2 Agar tidak kena hukuman dan cari aman 2 

Ingin jujur 1 

Takut ketahuan 1 

Membuang kertas kecil 4 2,2 Takut ketahuan 3 

Tidak mau dosa 1 

Menyimpan catatan kecil 3 1,7 Takut ketahuan 2 

Ingin jujur 1 

Tidak membawa contekan ke kelas 1 0,6 Takut ketahuan 1 

Tidak mengambil catatan 1 0,6 Ingin jujur 1 

Menyembunyikan catatan 1 0,6 Agar tidak kena hukuman dan cari aman 1 

Tetap membawa kertas kecil tetapi tidak dibuka 1 0,6 Melatih percaya diri 1 

Mengerjakan sebisanya 25 14,0   25 

Mengerjakan sebisanya tanpa membuka contekan 23 12,9 Agar tidak kena hukuman dan cari aman 6 

Takut ketahuan 4 

Ingin jujur 4 

Agar soal dapat terjawab 3 

Menguji kemampuan diri 2 

Agar tidak diambil lembar jawabannya dan disobek 2 

Melatih percaya diri 2 

Mengerjakan soal yang mudah 1 0,6 Ingin menjadi siswa yang disiplin 1 

Percaya pada ingatannya 1 0,6 Takut ketahuan 1 

Berusaha sendiri 10 5,6   10 

Mengerjakan dengan jujur 4 2,2 Ingin jujur 2 

Melatih percaya diri 1 

Agar tidak kena hukuman dan cari aman 1 

Berusaha mengingat yang dipelajari 3 1,7 Menguji kemampuan diri 1 

Agar dapat nilai bagus 1 

Takut ketahuan 1 

Berusaha berpikir sendiri 2 1,1 Agar tidak kena hukuman dan cari aman 1 

Takut ketahuan 1 

Fokus pada soal 1 0,6 Takut ketahuan 1 

Diam dan pasrah 4 2,2   4 

Pasrah 3 1,7 Takut ketahuan 1 

1
4
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Agar dapat nilai bagus 1 

Keadaan mendesak 1 

Diam agar tidak dimarahi guru 1 0,6 Agar tidak dimarahi 1 

Spiritual 2 1,1   2 

Berdoa supaya bisa mengerjakan 2 1,1 Takut ketahuan 1 

Peringatan diri sendiri agar kedepan lebih matang 

belajarnya 

1 

Lain-lain 2 1,1   2 

Tetap menjawab dengan asal 1 0,6 Untuk mengetahui kesalahan kemarin mengapa aku 

belum selesai belajar sudah tidur 

1 

Dia harus menyimpan kertas tersebut, karena itu 

perbuatan curang 

1 0,6 Supaya MS bisa belajar lebih keras 1 

TOTAL 145 81,5   145 

TIDAK JUJUR Bertindak curang dengan menggunakan contekan 16 9,0   16 

Mencontek dengan hati-hati 7 3,9 Mendapatkan nilai bagus 4 

Bisa mengerjakan 2 

Agar tidak ketahuan 1 

Melihat catatan kecil supaya dapat mengerjakan 3 1,7 Bisa mengerjakan 3 

Membuka catatan untuk mencontek 2 1,1 Mendapatkan nilai bagus 2 

Ijin ke toilet lalu membuka contekannya 2 1,1 Mendapatkan nilai bagus 2 

Tetap mencontek 2 1,1 Bisa mengerjakan 2 

Memanfaatkan kesempatan 5 2,8   5 

Mencontek dengan melihat situasi yang tepat 5 2,8 Bisa mengerjakan 3 

Terpaksa 1 

Mendapatkan nilai bagus 1 

TOTAL 21 11,8   21 
TIDAK RELEVAN 12 6,7   12 

 

 

 

 

1
5
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku jujur pada 

siswa SMA saat menghadapi ujian dua mata pelajaran tetapi satu mata pelajaran 

belum selesai dibaca sehingga siswa menyempatkan untuk belajar lagi sebelum ujian 

dimulai dengan tujuan bisa mengerjakan ujian sehingga mendapatkan nilai bagus. 

Sedangkan untuk perilaku tidak jujur muncul perilaku bertindak curang seperti 

mencontek teman dan menyiapkan contekan supaya siswa bisa mengerjakan ujian 

sehingga mendapatkan nilai bagus. 

Bentuk perilaku jujur saat siswa dihadapkan pada situasi kesulitan menjawab 

soal dan melihat teman-temannya mencontek yaitu siswa berusaha mengerjakan soal 

sendiri tanpa mencontek dengan tujuan siswa ingin berperilaku jujur sehingga 

menghindari mencontek. Pada situasi yang sama ada beberapa siswa yang 

berperilaku tidak jujur seperti ikut mencontek teman dan meminta jawaban pada 

teman supaya bisa menjawab sehingga mendapatkan nilai bagus. 

Pada saat siswa dihadapkan dalam situasi membawa contekan saat ujian 

berlangsung namun dia mengetahui pengawas ujian terkenal disiplin maka siswa 

memilih untuk tidak membuka contekan tersebut karena takut ketahuan oleh 

pengawas dan tidak kena hukuman. Sedangkan bentuk perilaku tidak jujur pada 

situasi yang sama yaitu siswa tetap mencontek namun dengan hati-hati bahkan siswa 

meminta ijin ke toilet untuk membuka contekan. Hal tersebut dilakukan oleh siswa 

supaya bisa mengerjakan ujian sehingga mendapatkan nilai bagus. 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain yaitu: 

1. Kepada siswa, sebaiknya dapat mempersiapkan secara matang terlebih dahulu 

sebelum ujian. Bagi siswa yang sudah berpegang teguh pada nilai kejujuran 

diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya. 

2. Kepada guru dan sekolah, adanya tindakan yang tegas jika ada siswa yang 

melakukan kecurangan baik dalam ujian sehingga dapat membuat siswa jera. 
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Guru dapat memberikan reward kepada siswa yang berperilaku jujur pada saat 

ujian yang berupa nilai tambahan. 

3. Kepada peneliti  selanjutnya. Bagi peneliti yang ingin menindaklanjuti penelitian 

ini diharapkan agar menggunakan atau menambahkan teknik wawancara untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh perilaku jujur dan tidak jujur pada siswa yang 

dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. 
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