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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sikap jujur adalah suatu aspek yang ingin diraih melalui pendidikan 

nasional. Setiap orang tidak sama kualitas sikap jujurnya. Kualitas sikap 

jujur seseorang sangat dipengaruhi oleh potensi dan lingkungannya. Di 

masyarakat umum maupun di sekolah sering dijumpai individu yang tidak 

jujur. Beberapa peristiwa ketidakjujuran di sekolah yang dijumpai yakni 

seperti adanya siswa yang mengaku kehilangan barang di kelas, adanya 

siswa yang mengaku di hadapan temannya bahwa ia minta kepada orang 

tuanya uang SPP lebih dari yang dibayarkan, adanya siswa yang mengaku 

makan barang jajan yang lebih banyak dari yang dibayar di kantin sekolah 

(Suparman, 2011). 

Sebagai lingkungan yang pertama dan terdekat, keluarga memikul 

tanggung jawab utama dalam pendidikan nilai kepada anak. Keluarga 

sebagai tempat anak dilahirkan merupakan referensi pertama mengenai 

nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan menjadi acuan untuk 

mengevaluasi perilaku. Dalam menyampaikan nilai-nilai, harapan, dan 

kebiasaan, keluarga juga menyampaikan pada anak pola-pola perilaku 

tertentu tempat anak-anak akan melakukan apa yang dia tahu dan dia 

inginkan (Lestari, 2012). 
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Orang tua harus menjelaskan dan mencontohkan bagaimana perilaku 

yang jujur dan berkarakter agar anak mempunyai pedoman untuk 

mengevaluasi mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. 

Tidak ada manfaatnya menghukum anak yang berbohong tentang nilai 

ulangan jika anak masih diminta untuk mengatakan pada tamu bahwa orang 

tuanya tidak ada di rumah, padahal kenyataannya orang tuanya bersembunyi 

di dalam kamar (Dwipuri, 2011). 

Pengaruh lingkungan dimulai dari bergaul dengan teman. Pada usia 9-

15 tahun ikatan pertemanan menjadi erat karena diikat dengan selera yang 

sama, kebutuhan bersama, saling berbagi perasaan, dan saling membantu 

memecahkan masalah. Peran teman sebaya dalam pergaulan menjadi sangat 

berpengaruh. 

Seorang anak kelas 5 SD bercerita saat melaksanakan ujian 

matematika, dia menemui soal yang cukup sulit tetapi dia tetap berusaha 

untuk mengerjakannya sendiri walaupun teman-temannya mendapat bantuan 

dari gurunya. Menurut anak tersebut walaupun soalnya susah, dia tetap tidak 

akan menyontek. Mungkin nilainya akan kecil tetapi dia tetap bangga 

karena hal itu merupakan hasil belajar sendiri dan tidak menyontek siapa 

pun (Sapa’at, 2012). 

Pada tahun 2011, muncul sebuah berita yang menghebohkan tentang 

sebuah sekolah dasar yang melakukan contek massal bahkan melakukan 

“gladik resik” sebelum ujian nasional berlangsung. Siswa yang pandai di 

sekolah diminta untuk menyelesaikan soal untuk dibagikan kepada teman-
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temannya. Dia terpaksa melakukannya karena “perintah” dari oknum guru. 

Menurut siswa tersebut, dia ditekan untuk memberikan contekan. Gurunya 

berkata kapan lagi dia dapat membalas budi para guru dan berkata apakah 

siswa tersebut tidak kasihan melihat teman-temannya tidak lulus. Keluarga 

siswa tersebut kemudian melaporkan peristiwa kecurangan yang dilakukan 

ke Dinas Pendidikan setempat. Imbasnya keluarga tersebut diusir oleh 

warga yang tinggal di daerah tersebut karena dianggap tidak mempunyai 

hati nurani (Joewono, 2011). 

Saat ini banyak siswa, orang tua siswa, maupun pendidik yang 

mengalami disorientasi akan makna, hakikat, dan tujuan yang sebenarnya 

dari proses pendidikan. Hal ini membuat sebagian besar siswa didik berpikir 

bahwa sekolah yang ditempuh, tugas-tugas akademis yang diberikan, adalah 

ditujukan sekedar untuk meraih nilai saja. Padahal di balik proses 

pendidikan, penugasan, dan segenap aktivitas pendidikan lainnya 

terkandung maksud yang dalam, yang akan memberikan perubahan bagi 

siswa didik itu sendiri dan bukan sekedar memberikan nilai kuantitatif 

semata. Disorientasi ini berakibat fatal. Siswa didik cenderung mencari jalan 

pintas dan berani menerabas aturan-aturan akademis yang ada demi 

mengejar nilai yang tinggi. Satu yang orang tua tahu dan inginkan adalah 

anak mendapatkan nilai yang tinggi (Ashari, Hardjajani, & Karyanta, 2010). 

Lingkup akademis merupakah ranah untuk membangun karakter 

disiplin dan membentuk moral yang lebih baik, seperti menanamkan sikap 

kejujuran. Akan tetapi fenomena di lapangan menjadi dilema yang sudah 
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tidak bisa dipungkiri lagi. Terbukti di berbagai tingkat pendidikan sering 

dijumpai praktik-praktik ketidakjujuran tersebut. Salah satu bentuk 

ketidakjujuran yang terdapat di dunia pendidikan adalah mencontek. Bahkan 

masalah ketidakjujuran ini sering terjadi di lembaga pendidikan Indonesia 

(Kusmiyati, 2013) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh McCabe (2009) yang 

menggunakan responden sebanyak 1.098 mahasiswa keperawatan 

menemukan bahwa lebih dari setengah dari mahasiswa keperawatan, serta 

sekitar setengah dari mahasiswa pascasarjana keperawatan, baik dalam 

survei longitudinal dan studi keperawatan, melaporkan melakukan 

kecurangan sebanyak satu kali atau lebih. Tingginya tingkat kecurangan 

antara siswa program gelar sarjana keperawatan (lebih dari 77% 

dibandingkan rata-rata 58% untuk semua mahasiswa keperawatan dalam 

studi keperawatan). Berbagai macam bentuk kecurangan yang ditemukan 

antara lain bekerja sama, plagiat dari buku dan internet tetapi tidak 

mencantumkan sumber referensi di daftar pustaka, memalsukan hasil 

penelitian, menyalin jawaban orang lain, memalsukan daftar pustaka, 

membantu orang lain mengerjakan ujian, menyalin makalah milik orang 

lain, dll. 

Kecurangan akademik berlaku hampir di semua tingkat pendidikan 

dari sekolah dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Survei Litbang Media Group pada 19 April 2007 

yang melibatkan 480 responden dewasa di enam kota besar di Indonesia, 
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yaitu Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan 

menunjukkan mayoritas peserta didik, baik di bangku sekolah dan 

perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik dalam bentuk 

menyontek. Hampir 70 persen responden yang ditanya apakah pernah 

menyontek ketika masih sekolah atau kuliah, menjawab pernah (Nursalam, 

Bani, dan Munirah 2013). 

Kejujuran tentu menjadi hal penting untuk diperhatikan seiring dengan 

meningkatnya kasus-kasus ketidakjujuran yang makin marak terjadi seperti 

mencontek saat ujian. Tidak tanggung-tanggung pada tahun 2013 di 

Sumatra Utara ditemukan siswa SMP yang mencontek 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, peluang ini digunakan untuk saling 

bertukar informasi. Dari hasil survey pengalaman UN periode 2004 – 2013 

yang dilakukan oleh Ifa Misbach menemukan bahwa 75% koresponden 

mengaku mencontek dan tidak jujur dalam melaksanakan ujian nasional 

(Harahap, 2013). 

Banyaknya pelajar yang melakukan kecurangan ini karena mereka 

ingin mendapatkan nilai yang bagus saat ujian sehingga bisa mendaftar ke 

sekolah tingkat lanjut yang mereka idamkan. Sayangnya demi ingin 

mendapatkan nilai yang bagus mereka mengabaikan nilai yang paling 

penting dalam kehidupan yaitu kejujuran. 
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menceritakan 

kegiatan mereka terlibat dalam sedikit pelanggaran norma-norma. Remaja 

memberikan beberapa alasan untuk menyembunyikan perilakunya, termasuk 

berharap untuk menghindari hukuman atau pembatasan dari orang tua, tidak 

ingin mereka marah, dan untuk mempertahankan rasa otonomi. Berbohong 

dinilai perlu dilakukan untuk menghindari kekuatan dan kontrol orang tua 

atas anak-anak mereka. Hubungan dengan teman yang ditandai oleh greater 

mutuality dan kurang kekuasaan dan kontrol dari orang tua kepada anak. 

Pada masa remaja, persahabatan dilihat sebagai keintiman dan self-

disclosure. Apalagi ada pergeseran pada masa remaja untuk keintiman dan 

kehangatan yang lebih rendah dengan orang tua dan keintiman dengan 

teman meningkat (Perkins & Turiel, 2007). 

Berdasarkan deskripsi dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti serta mengetahui bagaimana nilai jujur remaja ditinjau dari kualitas 

hubungan orang tua-anak dan interaksi teman sebaya. Oleh karena itu 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: “bagaimana 

nilai jujur remaja ditinjau dari kualitas hubungan orang tua-anak dan 

interaksi teman sebaya?”. Adapun judul yang dipilih adalah Nilai Jujur 

Remaja Ditinjau dari Kualitas Hubungan Orang Tua-Anak dan 

Interaksi Teman Sebaya. 
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B. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kualitas hubungan orang tua-anak 

dan interaksi teman sebaya dengan nilai jujur remaja 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kualitas hubungan orang tua-anak 

dan nilai jujur remaja 

3. Untuk mengetahui hubungan antara interaksi teman sebaya dan nilai 

jujur remaja 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya memiliki manfaat : 

1) Teoritis 

a) Bagi ilmuwan psikologi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi ilmu 

pengetahuan di bidang psikologi pendidikan dalam memahami 

bagaimana nilai kejujuran ditinjau dari kualitas hubungan orang 

tua-anak dan interaksi teman sebaya. 

b) Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan 

bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian, khususnya penelitian yang mengambila tema serupa 

dengan penelitian ini. 
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2) Praktis 

a) Bagi orang tua 

Dapat menjadi masukan bagi orang tua untuk menanamkan 

nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya sejak dini. 

b) Bagi subjek penelitian 

Dapat memberikan masukan bagi  remaja agar dapat 

menerapkan perilaku jujur dimana pun dan kapan pun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


