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KEJUJURAN AKADEMIK PADA SISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

 

Tyas Ayu Astrini 

Sri Lestari 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kejujuran 

dan ketidakjujuran akademik pada siswa laki-laki dan perempuan serta alasan 

yang mendasarinya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner terbuka berbentuk vignette. Informan penelitian ini adalah 150 siswa 

SMP yang terdiri dari 95 siswa laki-laki dan 55 siswa perempuan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perilaku jujur dan tidak jujur pada 

siswa laki-laki dan perempuan. Kecurangan mungkin tidak dipengaruhi oleh jenis 

kelamin dan semua orang memiliki potensi untuk berbuat curang. 

 

Kata kunci: jujur, tidak jujur, ujian, siswa laki-laki, siswa perempuan, siswa SMP 
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PENDAHULUAN 

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 segala upaya dilakukan agar dapat berhasil dalam 

ujian, termasuk dengan melakukan kecurangan. 

Perilaku cheating terjadi hampir di semua tingkat pendidikan mulai dari 

sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Berdasarkan survei yang telah 

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). 
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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. 

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).  

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.   

 

Kejujuran akademik 

Jujur (kejujuran) adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan 

sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-

tambah dan tidak dikurangi, dan tidak menyembunyikan informasi (Suparman, 

2011). 

Penelitian Lestari dan Adiyanti (2012) mengenai konsep jujur dalam 

perspektif orang Jawa mengungkapkan bahwa definisi jujur adalah menyampaikan 

fakta dengan benar dan berupaya mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar. 

Selain itu, dijabarkan pula indikasi jujur yaitu menyampaikan kebenaran dan 
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bertindak fair, sedangkan indikasi tidak jujur adalah berbohong dan bertindak 

curang. 

Kejujuran muncul dalam enam cara : melalui perkataan, niat, tekad, 

pelaksanaan tekad, tindakan, dan peralihan berbagai tahap kesederhanaan, 

keberanian, dan kearifan. Dalam perkataan, kejujuran berarti mengatakan sesuatu 

yang tidak hanya benar, tetapi juga tak diragukan (tidak bermakna ganda). Dengan 

kata lain, kejujuran berarti jujur kepada jiwa sejatinya saat berdialog dengan diri 

sendiri (Bakhtiar, 2002). 

 

Ketidakjujuran akademik 

Davis, Drinan dan Gallant (2009) mendefinisikan perilaku curang merupakan 

“deceiving or depriving by trickery, defrauding misleading or fool another”. 

Kalimat tersebut jika dikaitkan pada istilah kecurangan akademik menjadi suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh siswa untuk menipu, mengaburkan atau mengecoh 

pengajar hingga pengajar berpikir bahwa pekerjaan akademik yang dikumpulkan 

adalah hasil pekerjaan siswa tersebut. 

Gitaniali (Novitasari, 2011) mengemukakan bahwa kecurangan akademis 

merupakan suatu tindakan penipuan atau ketidakjujuran yang dilakukan secara 

sengaja pada saat memenuhi atau menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban 

akademis. Kecurangan akademis juga didefinisikan sebagai semua perilaku ilegal 

yang dilakukan oleh peserta didik ataupun pendidik dalam kaitannya dengan tugas-

tugas dan presentasi akademik peserta didik. Istilah dishonesty artinya adalah 

kecurangan atau ketidakjujuran sedangkan academic merupakan semua hal yang 

berhubungan dengan akademis, teori, dan pengetahuan. Dari definisi tersebut, maka 

kecurangan akademis (academic dishonesty) dapat diartikan sebagai semua 

tindakan curang atau tidak jujur dalam kaitannya dengan upaya untuk 

meningkatkan prestasi akademis seorang siswa. 

Menurut Cizek (Anderman & Murdock, 2007)  perilaku kecurangan akademik 

merupakan perilaku yang terdiri atas tiga kategori yaitu (1) memberikan, 

menggunakan ataupun menerima segala informasi (2) menggunakan materi yang 

dilarang digunakan dan (3) memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur ataupun 
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suatu proses untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dilakukan pada tugas-tugas 

akademik. 

Adapun bentuk-bentuk ketidakjujuran akademik menurut McCabe (2009) 

yaitu: (a) bekerja sama dengan orang lain tetapi mengaku mengerjakannya sendiri; 

(b) mengutip dari suatu sumber tertulis dan atau sumber online tetapi tidak 

mencantumkannya di daftar pustaka; (c) mendapatkan bocoran pertanyaan atau 

jawaban tes dari orang lain; (d) menerima bantuan saat mengerjakan tugas; (e) 

memalsukan data penelitian; (f) menggunakan alasan palsu agar dapat menunda 

mengumpulkan tugas; (g) memalsukan daftar pustaka; (h) menyontek; (i) 

membantu teman mengerjakan ujian atau tes; (j) menyalin makalah milik orang 

lain; (k) menyalin sebagian besar tulisan; (l) menyalin hasil tes milik orang lain dan 

diketahui oleh orang tersebut; (m) membawa contekan saat ujian; (n) hanya setor 

nama saat tugas kelompok; dan (o) menyalin sebagian besar tulisan di web. 

Berdasarkan beberapa penelitian, Mujahidah (2009) mengkategorikan empat 

faktor yang mempengaruhi perilaku menyontek, yaitu: 

1. Faktor situasional meliputi tekanan untuk mendapat nilai tinggi, kontrol atau 

pengawasaan selama ujian, kurikulum, pengaruh teman sebaya, ketidaksiapan 

mengikuti ujian, dan iklim akademis di institusi pendidikan. 

2. Personal meliputi kurang percaya diri, self-esteem dan need approval, 

ketakutan terhadap kegagalan, kompetisi dalam memperoleh nilai dan 

peringkat akademis, dan self-efficacy. 

3. Demografi meliputi jenis kelamin, usia, nilai, dan moralitas. 

4. Perkembangan teknologi  

 

Remaja 

Masa remaja (adolescence) adalah peralihan masa perkembangan antara 

masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan besar pada aspek 

fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). 

Ditinjau dari bidang kegiatan WHO, yaitu kesehatan, masalah yang 

terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang 

terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-
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20 tahun sebagai batasan usia remaja. Selanjutnya, WHO menyatakan walaupun 

definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan (fertilitas) wanita, 

batasan tersebut juga berlaku untuk remaja pria dan WHO membagi kurun usia 

tersebut dalam dua bagian, yaitu remaja awal (10-14 tahun) dan remaja akhir (15-

20 tahun). Petro Blos yang menganut aliran psikoanalisis berpendapat bahwa 

perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri (coping), yaitu 

secara aktif mengatasi stress dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah 

(Sarwono, 2012). 

Menurut Piaget (Santrock, 2004) perkembangan kognisi remaja yakin 

berada pada pemikiran operasional formal yang berlangsung antara usia 11 hingga 

15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak daripada pemikiran seorang 

anak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar 

pemikiran. Sebaliknya, mereka dapat membangkitkan situasi-situasi khayalan, 

kemungkinan-kemungkinan hipotesis, atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-

benar abstrak. Selain abstrak, pemikiran remaja juga idealistis. Remaja mulai 

berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain serta 

membandingkan diri mereka dan orang lain dengan standar-standar ideal ini. 

Selama masa remaja, pemikiran-pemikiran sering berupa fantasi yang mengarah 

ke masa depan. Pada saat yang sama, ketika remaja berpikir lebih abstrak dan 

idealis, mereka juga berpikir lebih logis. Remaja mulai berpikir seperti ilmuwan, 

yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan 

menguji pemecahan-pemecahan masalah secara sistematis.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Surakarta untuk melihat bagaimana 

bentuk perilaku jujur dan tidak jujur yang dilakukan oleh siswa SMP, serta tujuan 

yang ingin dicapai. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat ukur kuesioner 

terbuka berbentuk skala vignette. 
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Kuesioner 

Bentuk perilaku jujur dan tidak jujur yang akan diteliti adalah perilaku jujur 

dan tidak jujur saat menghadapi dua ujian tetapi baru belajar satu mata pelajaran, 

melihat teman menyontek dan membuat catatan kecil tetapi pengawas ujian 

disiplin. 

Partisipan 

Total partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 siswa SMP, 

yang terdiri dari 95 siswa laki-laki dan 55 siswa perempuan yang berusia 11-15 

tahun. 

Koding 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas peneliti menggunakan teknik 

cross-check coding atau yang sering disebut dengan intercoder agreement, yaitu 

hasil koding dari data kuesioner dicek kembali oleh tiga pengkode atau coders 

(Creswell, 2007). Coders dilibatkan saat pengkodean untuk memastikan hasil 

koding peneliti apakah sudah sesuai dengan tema dan kategori yang muncul dari 

setiap jawaban partisipan. Hasil pengelompokan data dari partsipan penelitan akan 

dikatakan konsisten apabila telah mendapatkan persetujuan dari penelti dan 

pengkode. 

Analisis 

Berdasarkan dalam tema terbesar dari hasil kategori, ditemukan hasil yang 

ditampilkan pada tabel. 
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Tabel 1. Bentuk perilaku jujur & tidak jujur serta alasannya terkait melihat teman menyontek saat 

ujian pada siswa laki-laki 

Kategori Bentuk Perilaku F % Tujuan 

Jujur     

 Menolak bertindak curang 23 24,21  

Tidak ikut menyontek 17 17,89 Berperilaku jujur 

Karena menyontek itu tidak baik 

Agar tidak dimarahi atau dikeluarkan oleh 

guru 

Agar tidak dosa 

Agar memperoleh hasil usaha sendiri 

Agar mendapat nilai bagus 

Agar jawabannya berbeda 

Mengerjakan dengan usaha sendiri 

Tidak ikut teman menyontek 

Diam dan tetap melanjutkan mengerjakan 5 5,26 Karena menyontek itu tidak baik 

Agar tidak dimarahi atau dikeluarkan oleh 

guru 

Berperilaku jujur 

Agar tidak dosa 

Agar memperoleh hasil usaha sendiri 

Tetap fokus mengerjakan soal ujian 1 1,05 Tidak relevan 

Menegakkan kejujuran 14 14,73  

Menasihati teman agar tidak menyontek 6 6,31 Mengerjakan dengan usaha sendiri 

Berperilaku jujur 

Agar temannya tidak menyontek lagi 

Untuk menjaga kelancaran ujian 

Melaporkan teman kepada pengawas 6 6,31 Agar temannya tidak menyontek lagi 

Tidak ikut teman menyontek 

karena teman berbuat curang 

Berperilaku jujur 

Menegur teman yang menyontek 2 2,10 Agar memperoleh hasil usaha sendiri 

Agar temannya tidak menyontek lagi 

Berusaha mengerjakan sendiri 11 11,57  

Mengerjakan sendiri 7 7,36 Agar mendapat nilai bagus 

Berperilaku jujur 

Karena menyontek itu tidak baik 

Berusaha menjawab semampunya 2 2,10 Agar mendapat nilai bagus 

Tidak ikut teman menyontek 

Percaya diri pada jawaban sendiri 2 2,10 Agar mendapat nilai bagus 

Karena menyontek itu tidak baik 

Total 48 50,52 50,52 

Tidak jujur     

 Bertindak curang 46 48,42  

Ikut menyontek 43 45,26 Agar mendapat nilai bagus 

Agar cepat selesai 

Agar dapat mengerjakan  soal ujian 

Karena kesulitan mengerjakan ujian 

Karena teman-teman menyontek 

Karena ada kesempatan 

Agar mendapat jawaban 

Karena belum belajar 

Tidak relevan 

Bertanya jawaban pada teman 3 3,15 Agar dapat mengerjakan  soal ujian 

Agar mendapat jawaban 

Total 46 48,42  

Tidak 

relevan 

 1 1,05  
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Tabel 2. Bentuk perilaku jujur & tidak jujur serta alasannya terkait melihat teman menyontek saat 

ujian pada siswa perempuan 

Kategori Bentuk Perilaku F % Tujuan 

Jujur     

 Menolak bertindak curang 12 21,81  

Tidak ikut menyontek 9 16,36 Karena menyontek itu tidak baik 

Berperilaku jujur 

Agar mendapat nilai bagus 

Percaya diri 

Agar tidak dosa 

Mengerjakan dengan usaha sendiri 

Diam dan tetap melanjutkan mengerjakan 3 5,45 Tidak ikut teman menyontek 

Menegakkan kejujuran 11 20  

Menasihati teman agar tidak menyontek 4 7,27 Agar temannya tidak menyontek lagi 

Agar memperoleh hasil usaha sendiri 

Menegur teman yang menyontek 4 7,27 Berperilaku jujur 

Agar jawabannya berbeda 

Tidak ikut teman menyontek 

Agar mendapat nilai bagus 

Melaporkan teman kepada pengawas 3 5,45 Karena menyontek itu tidak baik 

Agar temannya tidak menyontek lagi 

Berusaha mengerjakan sendiri 4 7,27  

Mengerjakan sendiri 4 7,27 Agar memperoleh hasil usaha sendiri 

Percaya diri 

Tidak ikut teman menyontek 

Mengerjakan dengan usaha sendiri 

Total 27 49,09  

Tidak jujur     

 Bertindak curang 26 47,27  

Ikut menyontek 21 38,18 Agar mendapat nilai bagus 

Agar cepat selesai 

Agar dapat mengerjakan  soal ujian 

Karena kesulitan mengerjakan ujian 

Agar semua jawaban terisi 

Karena belum belajar 

Karena ada kesempatan 

Karena teman-teman menyontek 

Tidak relevan 

Bertanya jawaban pada teman 5 9,09 Karena kesulitan mengerjakan ujian 

Agar cepat selesai 

Karena ada kesempatan 

Total 26 47,27 47,27 

Tidak 

relevan 

 2 3,63  
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HASIL 

Dalam situsi ketika melihat temannya menyontek karena pengawas lengah 

terungkap sebagian besar siswa laki-laki akan bertindak tidak jujur. Adapun bentuk 

perilaku jujur yang terungkap pada siswa laki-laki adalah tidak ikut menyontek 

karena ingin berperilaku jujur. Bentuk perilaku tidak jujur pada siswa laki-laki yang 

terungkap adalah ikut menyontek karena agar mendapat nilai bagus. Naghdipour & 

Emeagwali (2013) juga menemukan salah satu alasan siswa laki-laki berbuat 

curang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Burn (Mujahidah, 2009) mengatakan 

bila dalam kelas terdapat beberapa anak yang menyontek akan mempengaruhi anak 

yang lain untuk menyontek juga. Pada awalnya seseorang tidak bermaksud 

menyontek, tetapi karena melihat temannya menyontek maka mereka pun ikut 

menyontek. Sejalan dengan pendapat Burn, penelitian yang dilakukan oleh Strom 

dan Strom (2010) yang menemukan salah satu alasan siswa bertindak curang adalah 

karena orang lain juga bertindak curang. Ada beberapa motif yang menyebabkan 

siswa berbuat curang menurut Jensen,dkk (2002) yaitu kurangnya waktu untuk 

mempelajari materi, pandangan bahwa orang lain juga bertindak curang, keinginan 

untuk membantu teman, kesempatan yang tidak direncanakan, dan penilaian yang 

tidak adil. 

Dalam situsi ketika melihat temannya menyontek karena pengawas lengah 

terungkap sebagian besar siswa perempuan akan bertindak tidak jujur. Adapun 

bentuk perilaku jujur yang terungkap pada siswa perempuan adalah tidak ikut 

menyontek karena menganggap menyontek itu tidak baik. Bentuk perilaku tidak 

jujur pada siswa perempuan yang terungkap adalah ikut menyontek karena agar 

mendapat nilai bagus. Burn (Mujahidah, 2009) mengatakan bila dalam kelas 

terdapat beberapa anak yang menyontek akan mempengaruhi anak yang lain untuk 

menyontek juga. Pada awalnya seseorang tidak bermaksud menyontek, tetapi 

karena melihat temannya menyontek maka mereka pun ikut menyontek. Sejalan 

dengan pendapat Burn, penelitian yang dilakukan oleh Strom dan Strom (2010) 

yang menemukan salah satu alasan siswa bertindak curang adalah karena orang lain 

juga bertindak curang. Ada beberapa motif yang menyebabkan siswa berbuat 
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curang menurut Jensen,dkk (2002) yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari 

materi, pandangan bahwa orang lain juga bertindak curang, keinginan untuk 

membantu teman, kesempatan yang tidak direncanakan, dan penilaian yang tidak 

adil. 

Terkait dengan motif intrinsik untuk berbuat curang, Anderman dan Murdock 

(2007), menyebutkan dua alasan utama mengapa siswa cenderung untuk berbuat 

curang yaitu kurangnya pengetahuan dan prediksi akan kegagalan. Juga, menurut 

penulis lain (Anderman, Cupp & Lane, 2009), terkait dengan kondisi seperti 

kurangnya waktu. Saat ini semua orang ingin menjadi dan memiliki segalanya. 

Akibatnya, dalam sistem akademik yang sangat kompetitif setiap siswa ingin 

menjadi lebih baik dari yang lain, tetapi mereka biasanya tidak memiliki cukup 

waktu untuk mencapai tujuan ini. Jadi, siswa kadang-kadang putus asa dan tidak 

mampu memenuhinya, dan pada kesempatan lainnya mereka menunda-nunda 

dengan tugas akademisnya. Kemudian, ketika menit-menit terakhir mereka sudah 

tidak memiliki pilihan kecuali untuk menyalin, menciptakan alasan palsu agar 

tugasnya bisa diselesaikan.  

Pada eksternal motif untuk berbuat curang, beberapa peneliti mengamati 

bahwa beberapa karakteristik akademik memicu terjadinya perilaku tidak jujur. 

Misalnya: pelajaran  yang melibatkan sedikit partisipasi murid, stres, kelelahan, 

jarak fisik di kelas antara kursi dan papan tulis dan guru, serta isi kurikulum yang 

biasa dan berulang-ulang. Semua ini menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan 

terjadinya kecurangan akademik. Penyebab eksternal kecurangan akademik juga 

mencakup tekanan dari orang tua, teman sebaya dan pengajar. Semakin kompetitif 

dan selektif program pembelajaran, semakin mengarahkan siswa berbuat curang. 

Situasi menjadi sangat kompetitif dan  mengancam, dan siswa takut mendapat nilai 

jelek dan merasa kemampuannya jauh tertinggal dari temannya yang lain. Semua 

elemen ini bisa meningkatkan kecurangan akademik. 

Ketika siswa memilih untuk berbuat curang, bagaimana mereka 

melakukannya mungkin terkait dengan variabel individu dan situasional, seperti 

motivasi, moral, dan faktor perkembangan. Orientasi motivasi baik dari individu 

dan lingkungan akademik dapat memicu berbagai jenis kecurangan. Siswa yang 
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memiliki motivasi akan menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang lain atau tampil kompeten sebagaimana dinilai oleh orang lain 

(Anderman & Midgley, 2004) dengan menggunakan metode kecurangan yang 

menggambarkan orientasi tujuan tertentu. Seorang siswa dengan orientasi tujuan 

kinerja yang tinggi akan berbuat curang dengan menyalin dari ujian siswa lain, 

menjiplak makalah, atau dengan menggunakan sumber-sumber yang tidak sah 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang dinilai. 

Selain kebutuhan individu untuk tampil kompeten, orientasi tujuan 

situasional dapat mempengaruhi perilaku untuk berbuat curang atau sikap siswa 

terhadap perilaku kecurangan tertentu (Anderman & Maehr, 1994; Murdock, 

Miller, & Kohlhardt, 2004). Misalnya, ketika siswa meyakini lingkungan 

sekolahnya menumbuhkan orientasi tujuan kinerja, mereka akan terlibat dalam 

perilaku kecurangan (Anderman, Griesinger, & Westerfield, 1998). Anderman et al. 

(1998) mengatakan bahwa "jika lingkungan tidak menekankan kompetisi dan 

menang di semua bidang, maka siswa perilaku curang akan berkurang".  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk perilaku jujur siswa laki-laki yaitu; (1) menolak bertindak 

curang, dan (2) menegakkan kejujuran. Sedangkan alasan-alasan yang 

terungkap yaitu; (a) ingin berperilaku jujur, (b) karena menyontek itu tidak 

baik, (c) agar tidak dimarahi guru, (d) agar tidak berdosa, (e) agar memperoleh 

hasil dengan usaha sendiri, (f) agar mendapat nilai bagus, (g) agar jawabannya 

berbeda, (h) ingin mengerjakan dengan usaha sendiri, (i) untuk menjaga 

kelancaran ujian, dan (j) agar teman tidak menyontek. 

2. Bentuk-bentuk perilaku jujur siswa perempuan yaitu; (1) menolak bertindak 

curang, dan (2) menegakkan kejujuran. Sedangkan alasan yang terungkap 

yaitu; (a) karena menyontek itu tidak baik, (b) ingin berperilaku jujur, (c) agar 
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mendapat nilai bagus, (d) agar tidak dosa, (e) ingin mengerjakan dengan usaha 

sendiri, (f) karena tidak ingin ikut teman menyontek, (g) agar memperoleh nilai 

dengan usaha sendiri, dan (h) agar jawabannya berbeda. 

3. Bentuk-bentuk perilaku tidak jujur jujur siswa laki-laki yaitu; (1) bertindak 

curang. Sedangkan alasan yang terungkap yaitu; (a) agar mendapat nilai yang 

bagus, (b) agar cepat selesai, (c) agar dapat mengerjakan soal, (d) karena 

kesulitan mengerjakan soal ujian, (e) karena melihat teman-teman menyontek, 

(f) karena ada kesempatan, dan (g) karena belum belajar. 

4. Bentuk-bentuk perilaku tidak jujur jujur siswa perempuan yaitu; (1) bertindak 

curang. Sedangkan alasan yang terungkap yaitu; (a) agar mendapat nilai, (b) 

agar cepat selesai, (c) agar dapat mengerjakan soal ujian, (d) karena kesulitan 

mengerjakan soal ujian, (e) karena belum belajar, (f) karena ada kesempatan, 

dan (g) karena melihat teman-teman menyontek. 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti 

memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu: 

1. Orang tua 

Orang tua hendaknya senantiasa memberikan contoh dan membiasakan anak 

untuk berperilaku jujur seperti tidak berbohong sekecil apa pun, membiaskan 

anak menceritakan hal yang terjadi, saling terbuka antara anak dan orang tua, 

orang tua memberikan apresiasi terhadap anak yang telah berperilaku jujur, 

berusaha memberi maaf apabila anak melakukan kesalahan dan tidak sungkan 

meminta maaf (mengakui kesalahan) ketika orang tua yang berbuat salah. 

2. Siswa 

Diharapkan siswa lebih selektif dalam memilih teman, karena tidak semua 

teman dapat dijadikan tuntunan atau pedoman. Pilihlah teman yang lebih 

memprioritaskan pada perilaku-perilaku yang baik dan menolak untuk berbuat 

curang. Hal ini bukan berarti pilih-pilih teman, sebaliknya jika teman berbuat 

tidak baik, ajaklah dia untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku. Utamakan 
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memegang teguh norma daripada sekedar mengikuti teman karena takut 

dikucilkan. 

3. Guru 

Sebagai individu yang bersinggungan langsung dengan siswa, guru selain harus 

mengawasi proses belajar dan mengajar, juga harus berperan sebagai motivator 

yang menjadikan siswa mampu mempertahankan kepercayaan dirinya, 

sehingga perilaku ketidakjujuran akademik dapat diminimalisir. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan mempertahankan tradisi ketika ujian, yaitu rolling 

pengawas ujian dengan guru lain, mengadakan ulangan mendadak, 

mengadakan ujian lisan, mengatur tempat duduk siswa. Selain itu guru juga tidak 

mentolerir segala bentuk perbuatan tidak jujur pada siswa dan memberikan sanksi 

tegas pada siswa yang berbuat curang. 

4. Praktisi Psikologi 

Fenomena perilaku tidak jujur dalam lingkup akademik yang banyak dilakukan 

oleh siswa hendaknya menjadi perhatian serius bagi kalangan praktisi psikologi 

khususnya bidang pendidikan. Para praktisi psikologi diharapkan 

memperhatikan gejala-gejala ketidakjujuran yang timbul dan mengatasi 

permasalahan yang terjadi sebelum hal tersebut terlanjur parah. 

5. Peneliti selanjutnya 

Para peneliti selanjutnya yang berminat meneliti kejujuran akademik dapat 

menambahkan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi. Selain itu, 

untuk meneliti kejujuran dapat memfokuskan pada bentuk internalisasi nilai 

moral yang ditanamkan oleh orang tua, guru, dan teman baik di rumah ataupun 

di sekolah. 
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