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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makna kejujuran tidak hanya terbatas pada teorinya saja seperti mengatakan 

yang benar, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab atas apa yang dikerjakan 

sesuai dengan apa yang sudah dipilih. Sementara itu ketidakjujuran bukan berarti 

tidak mengatakan hal yang benar tetapi tentang penampilan yang tidak sesuai dengan 

keadaan diri yang sebenarnya, tidak tulus, berpura-pura, dan tidak mau bertanggung 

jawab atas apa yang sudah menjadi pilihannya. Di dalam makna kejujuran sebagai 

kekuatan karakter tercakup juga pengertian bagaimana menjalankan dan menerima 

konsekuensi dari pilihan hidup. Untuk menjalankan perannya dengan segala 

konsekuensi dan dampaknya, pelajar harus memiliki kekuatan karakter. Kejujuran 

akademik juga diharapkan ada pada orang-orang professional dalam menjalankan 

perannya sebagai orang dengan profesi tertentu. Tidak hanya para mahasiswa, calon 

pekerja professional tetapi para pelajar dengan tingkat pendidikan awalpun dituntut 

untuk memiliki kejujuran akademik. 

 Lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai 

dengan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Salah satu tolak ukur keberhasilan dari kualitas pendidikan adalah nilai sebagai hasil 

pembelajaran. Setiap siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun 

mahasiswa pada perguruan tinggi tentunya ingin mendapatkan nilai yang baik karena 

nilai menjadi salah satu hal yang menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang, sehingga 
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segala upaya dilakukan agar dapat berhasil dalam ujian, termasuk dengan melakukan 

kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (Purnamasari, 2013) pada tahun 

2009 terhadap mahasiswa psikologi angkatan 2006 hingga 2008  sebuah universitas 

di Jawa Tengah, menemukan hanya 5 orang atau setara dengan 2,4% dari total 

responden 208 orang yang mengaku tidak pernah sama sekali melakukan kecurangan 

akademik. Berbanding terbalik dengan 97,6% dari total responden yang pernah 

melakukan tindakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

(Purnamasari, 2013) pada tahun 2011 terhadap mahasiswa psikologi di universitas 

yang sama pada angkatan 2007 hingga 2010, menemukan bahwa perilaku 

kecurangan akademik yang paling banyak dilakukan adalah dengan menggunakan 

materi yang dilarang digunakan saat dilaksanakan ujian, plagiasi dan pemalsuan data 

pada penyusunan laporan atau tugas kuliah. Hasil penelitian yang ditemukan oleh 

Kurniawan menyatakan bahwa seluruh responden yakni mahasiswa psikologi 

angkatan 2007 hingga 2010 mengaku pernah melakukan setidaknya satu macam 

perilaku kecurangan akademik. Sebanyak 43% responden menggunakan materi yang 

dilarang digunakan saat proses assessment, tindak plagiasi atau pemalsuan sebanyak 

22%, 13% responden melakukan misrepresentation, kolaborasi hanya dilakukan oleh 

10% dari responden penelitian, sedangkan perilaku absen berkontibusi dalam tugas 

kelompok dan sabotase dilaporkan sangat jarang terjadi, berdasarkan data penelitian 

bahwa seluruh responden berada pada kriteria rendah. 

Perilaku cheating terjadi hampir di semua tingkat pendidikan mulai dari 

sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Berdasarkan survei yang telah 
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dilakukan Survei Litbang Media Group pada 19 April 2007 terhadap 480 responden 

dewasa di enam kota besar di Indonesia, yaitu Makassar, Surabaya, Yogyakarta, 

Bandung, Jakarta, dan Medan menunjukkan mayoritas anak didik, baik di bangku 

sekolah dan perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik dalam bentuk 

menyontek. Hampir 70% responden yang ditanya apakah pernah menyontek ketika 

masih sekolah atau kuliah, menjawab pernah (Nursalam, Bani, & Munirah, 2013). 

Penyontek biasanya menyalin dari kertas jawaban teman terdekat atau 

menggunakan kertas contekan. Perilaku menyontek lainnya yang biasa dilakukan 

selama ujian, ulangan maupun penyelesaian tugas akademis adalah menanyakan 

jawaban pada teman, mendapatkan soal atau jawaban dari teman yang telah 

mengerjakan ulangan, melihat catatan, membantu teman menyontek pada saat ujian, 

menanyakan rumus untuk menjawab soal, mencari kepastian jawaban yang benar 

dari teman, menyalin hampir seluruh kata demi kata dari sumber dan mengumpulkan 

tugas sebagai hasil karya sendiri, melihat rangkuman materi, membiarkan orang lain 

menyalin tugas yang telah dikerjakan seorang siswa atau mahasiswa, menanyakan 

cara menjawab soal, mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan oleh orang lain 

dengan merubah jenis hurufnya, menggunakan kode-kode tertentu untuk saling 

menukar jawaban (Mujahidah, 2009). 

Jika mahasiswa membuka buku saat ulangan dan ujian 'closed books', mereka 

juga telah menyiapkan catatan yang di-foto copy dalam ukuran kecil, tulisan-tulisan 

dalam ukuran kecil yang berisi rangkuman materi tes, serta teman dekat sebagai 

tempat bertanya. Pada siswa SMP dan SMA menyontek tidak hanya kertas, tetapi 

juga meja, dinding, penggaris, tissu, telapak tangan, bahkan paha. 
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Perbedaan jenis kelamin tampaknya berpengaruh terhadap frekuensi perilaku 

menyontek. Hasil kajian meta-analisis yang dilakukan Whitley, Nelson, dan Jones, 

mengungkap bahwa laki-laki lebih banyak menyontek daripada perempuan dan 

memiliki sikap yang positif terhadap menyontek daripada perempuan (Pujiatni & 

Lestari, 2010).  

Hasil kajian meta-analisis menemukan bahwa ada perbedaan gender dalam 

praktik menyontek, perempuan kemungkinan kecil menyontek dibanding laki-laki. 

Penelitian lain menemukan bahwa tidak ada perbedaan perilaku menyontek antara 

laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2007, Granitz & Loewy  (Mujahidah, 2009) 

menemukan bahwa perempuan bila sudah pernah mendapatkan hukuman atau pernah 

tertangkap basah menyontek cenderung tidak akan melakukan hal tersebut lagi, 

sementara laki-laki tidak terlalu menghiraukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hensleya, Kirkpatricka dan Burgoonb (2013) 

menemukan bahwa dalam hal gender, pria lebih mungkin melakukan kecurangan 

dibandingkan perempuan seperti menjiplak atau membuat alasan palsu. 

McCabe dan Trevino (Fa’iezah, 2010) melaporkan bahwa tingkat kecurangan 

akademik pada perempuan telah meningkat selama 30 tahun terakhir di tingkat relatif 

sama dengan tingkat pada laki-laki. Meskipun tingkat kecurangannya mirip, sikap 

mereka atas kecurangan berbeda. Perempuan melakukan plagiarisme karena 

mencoba untuk membantu teman-teman dalam membuat tugas-tugas seperti 

memperbolehkan teman-teman untuk menyalin tugas-tugas mereka, tapi pada laki-

laki cenderung melakukan hal itu untuk diri mereka sendiri.   
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Kejujuran akademik tentu menjadi hal penting untuk diperhatikan seiring 

dengan meningkatnya kasus-kasus ketidakjujuran akademik yang makin marak 

terjadi seperti menyontek saat ujian. Tidak tanggung-tanggung pada tahun 2013 di 

Sumatra Utara ditemukan siswa SMP yang menyontek saat UN sedang berlangsung. 

Cara yang mereka pakai beraneka ragam seperti yang diberitakan situs okezone.com 

yaitu mondar mandir ke kamar mandi, selain untuk mencuci muka atau buang air, 

kesempatan itu dipakai untuk bertukar informasi satu sama lain. Dari hasil survey 

pengalaman UN periode 2004-2013 yang dilakukan oleh Misbach (Harahap, 2013) 

menemukan bahwa 75% koresponden mengaku menyontek dan tidak jujur dalam 

melaksanakan ujian nasional. 

Banyaknya bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang hidup 

dalam ketidakjujuran demi mengejar prestasi semata. Seorang kepala sekolah akan 

merasa terhina jika siswanya banyak yang tidak lulus, belum lagi menjadi iklan yang 

buruk untuk merekrut calon siswa baru mendatang. Selain itu, biasanya kepala 

sekolah akan mendapat sorotan yang buruk dari dinas pendidikan karena akan 

mempengaruhi peringkat kabupaten atau kota. Seorang siswa akan merasa malu jika 

tidak lulus, dimarahi orang tua dan harus mengulang kelas yang sama adalah aib. 

Akhirnya, tindakan menyontek akan menjadi sesuatu yang dihalalkan. Guru pun 

secara sadar “mengontrol” nilai siswa agar peluang lulus semakin meningkat (Azzet, 

2011). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Widiawan di SMA favorit di Surabaya 

terhadap teman sekolahnya dengan sampel 7% dari seluruh siswa (lebih dari 1400 

siswa) menyebutkan bahwa, 80% dari sampel pernah menyontek (52% sering dan 
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28% jarang), sedangkan medium yang paling banyak digunakan sebagai sarana 

menyontek adalah teman 38% dan meja tulis 26%. Uniknya ada 51% dari siswa yang 

menyontek, ingin menghentikan kebiasaan buruknya tersebut (Kushartanti, 2009). 

Salah satu contoh peristiwa menyontek massal yang melibatkan siswa-siswa 

salah satu SDN di Surabaya. Seorang siswa pintar, dipaksa wali kelasnya untuk 

memberikan contekan secara massal kepada teman-temannya saat Ujian Nasional 

SD. Bahkan sebelum UN diadakan simulasi pencontekan massal. Wali murid 

tersebut tidak setuju dengan tindakan guru sekolah tersebut dan melaporkan kasus 

tersebut ke Dinas Pendidikan Surabaya. Akibatnya, Kepala Sekolah SDN tersebut 

dan dua guru mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat 1-3 tahun. Mereka juga 

tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala sekolah. Namun balasan yang diterima 

oleh keluarga siswa tersebut, mereka diusir oleh warga dari kediamannya di 

Surabaya karena dianggap tidak punya hati nurani (Santosa, 2011). 

Petress (2003) mengungkapkan bahwa perilaku menyontek dianalogikan 

dengan penyakit kanker pada tubuh. Berita “kesuksesan” menyontek yang dialami 

seorang siswa akan menyebar dengan cepat dari siswa satu ke siswa lainnya dan sulit 

untuk diselesaikan. Maraknya perilaku menyontek menggambarkan kegagalan orang 

tua, guru, administrator, dan dewan pengurus sekolah dalam mempertahankan 

kewaspadaan dan bersikap proaktif terhadap kelakuan buruk akademik. 

Selain perilaku menyontek, bentuk ketidakjujuran akademik lainnya adalah 

plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan ketidakjujuran akademik (academic 

dishonesty) yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti. 
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Plagiarisme di kalangan akademisi dan peneliti karena ketidaktahuan dalam 

menyajikan informasi yang diperoleh dari kepustakaan (Suganda, 2006). 

Kasus plagiat pertama melibatkan tiga dosen di salah satu universitas swasta di 

Indonesia. Ketiganya melakukan pratik plagiat untuk mendapatkan gelar guru besar. 

Mereka hanya mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan dan lolos 

dari pemecatan. Kasus plagiat kedua dilakukan oleh mantan guru besar sebuah 

universitas swasta di Indonesia. Dosen tersebut ketahuan menjiplak dua tulisan yang 

dijiplak dari dua jurnal internasional. Dosen tersebut nekat mengirimkan tulisannya 

ke surat kabar berbahasa Inggris di Indonesia. Dosen favorit dengan catatan 

akademis cemerlang itupun harus menyudahi karirnya dengan cap plagiator. Kasus 

plagiat ketiga terjadi di sebuah universitas negeri terkenal di Indonesia. Praktik 

plagiat tersebut dilakukan oleh seorang dosen yang sedang memburu titel doktor 

dengan menempuh pendidikan di sebuah universitas. Disertasi tersebut menjiplak 

disertasi dari seorang doktor di Austria. Disertasi hasil penjiplakan tersebut telah 

disetujui pada tahun 2008. Kemudian dosen tersebut nekat mengikutsertakan 

disertasi tersebut dalam sebuah acara konferensi di China. Di ajang itulah 

kecurangan yang dilakukannya terungkap dan akibat dari tindakannya tersebut nama 

Indonesia tercoreng di dunia keilmuwan (Saptohutomo, 2014). 

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti serta 

mengetahui bentuk-bentuk perilaku kejujuran remaja di sekolah. Oleh karena itu 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: “apa bentuk-bentuk 

perilaku jujur dan tidak jujur pada siswa laki-laki dan perempuan, serta apa 
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alasannya melakukan perilaku tersebut?”. Adapun judul yang dipilih adalah 

Kejujuran Akademik pada Siswa Laki-Laki dan Perempuan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 

kejujuran dan ketidakjujuran akademik pada siswa laki-laki dan siswa perempuan 

serta alasan yang mendasarinya. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang kejujuran akademik pada 

siswa laki-laki dan siswa perempuan dapat membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi subjek, diharapkan mendapat informasi mengenai kecurangan akademis 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengindari perilaku 

kecurangan akademik dan dapat mencegah terjadinya kecenderungan untuk 

melakukan penyimpangan terhadap tanggung jawab, nilai kejujuran dan 

integritas pengetahuan yang dapat terwujud dalam perilaku kecurangan secara 

akademis.  

2. Bagi pihak sekolah, dapat dijadikan sebagai masukan bagi guru dan pihak-pihak 

terkait sebagai dasar penyusunan program atau metode untuk mengurangi intensi 

perilaku tidak jujur pada peserta didik.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian, 

khususnya penelitian yang mengambil tema serupa dengan penelitian ini. 


