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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata menyontek mungkin sudah tidak asing lagi bagi pelajar dan mahasiswa. 

Setiap orang pasti ingin mendapat nilai yang baik dalam ujian, dan sudah tentu 

berbagai macam cara dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Masalah menyontek 

selalu terkait dengan tes atau ujian. Banyak orang beranggapan menyontek sebagai 

masalah yang biasa saja, namun ada juga yang memandang serius masalah ini. 

Fenomena ini sering terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah atau 

madrasah, tetapi jarang kita dengar masalah menyontek dibahas dalam tingkatan atas, 

cukup diselesaikan oleh guru atau paling tinggi pada tingkat pimpinan sekolah atau 

madrasah itu sendiri. Sudah dimaklumi bahwa orientasi belajar siswa-siswi di sekolah 

hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan lulus ujian, lebih banyak kemampuan 

kognitif dari afektif dan psikomotor, inilah yang membuat mereka mengambil jalan 

pintas, tidak jujur dalam ujian atau melakukan praktek menyontek (Irawati, 2008). 

Menyontek atau cheating adalah salah satu fenomena pendidikan yang sering 

dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari, 

tetapi jarang mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia. 

Kurangnya pembahasan mengenai cheating mungkin disebabkan karena kebanyakan 

pakar menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal 
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masalah cheating sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Demikian 

mendasarnya, sehingga pelaku cheating dalam ujian penerimaan pegawai pada zaman 

kerajaan Cina kuno dapat diganjar dengan hukuman mati. Di Amerika Serikat studi 

tentang cheating di penghujung abad 20 telah banyak dilakukan seperti oleh Bower, 

Dientsbier, Monte, Antion, Haines, dan Dayton. Dari sini tampak bahwa masalah 

cheating sesungguhnya adalah isu lama yang tetap aktual dibicarakan dalam sistem 

persekolahan di seluruh dunia. Dalam konteks kehidupan bangsa saat ini, tidak jarang 

kita mendengar asumsi dari masyarakat yang menyatakan bahwa koruptor-koruptor 

besar, penipu-penipu ulung dan penjahat krah putih (white crimers) yang marak 

disorot saat ini adalah penyontek-penyontek berat ketika mereka masih berada di 

bangku sekolah. Atau sebaliknya, mereka yang terbiasa menyontek di sekolah, 

memiliki potensi untuk menjadi koruptor, penipu, dan penjahat krah putih dalam 

masyarakat nanti. Meskipun asumsi seperti di atas bersifat sangat spekulatif dan 

masih jauh dari nalar ilmiah, namun paling tidak pernyataan itu dapat menggelitik 

kepedulian mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan terhadap masalah 

cheating di sekolah. Sekedar ilustrasi, bahwa pada tahun 80-an di Amerika Serikat 

masalah cheating pernah menjadi isu yang hangat dibahas oleh kalangan politisi di 

negara bagian California karena ternyata dampak cheating telah merambah 

kepentingan publik secara serius (Admin, 2004). 

Alma (2007), seorang Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, pernah 

melakukan survai dan memberi angket kepada para siswa sebanyak 55 orang, 

hasilnya sangat mengagetkan bahwa 100 % mereka pernah menyontek dalam ujian. 
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Lebih separuh diantaranya sering dan seringkali menyontek. Akibat dari menyontek 

ini sudah jelas akan muncul perilaku, atau watak, tidak percaya diri, tidak disiplin, 

tidak bertanggung jawab, tidak mau membaca buku pelajaran tetapi rajin membuat 

catatan kecil-kecil untuk bahan menyontek, potong kompas, menghalalkan segala 

macam cara, dan akhirnya menjadi koruptor. Di negara maju, Amerika, Eropa, 

Australia, dan sebagainya sangat ditekankan TIDAK DIBENARKAN NYONTEK 

dalam ujian. Barangsiapa kedapatan menyontek, maka ia akan dikeluarkan dari 

sekolah, dan mencari sekolah lain yang sesuai. Hasilnya budaya jujur bisa terbentuk 

selama mereka mengalami proses pendidikan, dan lebih percaya diri. 

Lawson (dalam Amriel, 2008) mengindikasikan bahwa siswa yang melakukan 

tindakan kebohongan akademik cenderung akan berbohong di tempat kerja. 

Kenyataanya, fenomena menyontek lebih serius dari pada pandangan umum. 

Kompleksitas yang terungkap dari temuan-temuan Barat tentang “kejahatan 

akademis” ini juga relevan situasi di dunia pendidikan Indonesia.  

Penemuan tersebut sejalan dengan pendapat Haryono, dkk (2001), bahwa  

perilaku menyontek adalah perilaku yang jamak dijumpai dalam dunia pendidikan. 

Hampir semua pelajar mengetahui atau pernah melakukannya. Perilaku ini adalah 

perilaku yang salah tetapi ada kecenderungan semakin ditolerir oleh masyarakat kita. 

Masyarakat memandang bahwa pelajar yang menyontek adalah sesuatu yang wajar  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan seorang siswa SMA favorit di 

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

dari 1400 siswa). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa, 80 % dari sampel pernah 
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menyontek (52 % sering dan 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 (Widiawan, dalam Musslifah, 2008). 

Mengapa siswa gemar menyontek? Pertanyaan ini memang klasik. Tapi, para 

guru dan otoritas pendidikan kita sampai hari ini masih terus garuk-garuk kepala 

karena belum berhasil menemukan metode tercanggih untuk menghentikan kebiasaan 

menyontek anak-anak didik. Bahkan, tak sedikit pula yang "pasrah" dan menganggap 

perilaku menyontek sebagai kelaziman yang tidak berimplikasi serius. Pastinya, 

jangan pandang enteng apabila anak didik –siswa maupun mahasiswa– kedapatan  

mengandalkan hasil menyontek untuk menyelesaikan tugas-tugas guru atau dosen 

mereka. Apalagi jika aksi menyontek dilakukan berkali-kali sampai-sampai anak 

didik tidak lagi percaya bahwa dia mampu menuntaskan pekerjaan sekolah dengan 

mengandalkan dirinya sendiri (Amriel, 2008).  

Kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup dan berhubungan dengan 

kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Dengan kepercayaan diri yang baik 

seseorang akan dapat mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya 

(Lauster, 1992). 

Sebagian orang tidak menyadari bahwa rendahnya percaya diri dapat 

menimbulkan hambatan besar dalam menjalankan kegiatan sehari hari. Sikap 

seseorang yang menunjukan dirinya tidak percaya diri antara lain didalam berbuat 

sesuatu yang penting dan penuh tantangan selalu dihinggapi keragu-raguan, mudah 
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cemas, tidak yakin, cenderung menghindar, tidak punya inisiatif, mudah patah 

semangat, tidak berani tampil didepan orang banyak, dan gejala kejiwaan lain yang 

menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu (Hakim, 2002).  

Rendahnya rasa percaya diri dapat menyebabkan rasa tidak nyaman secara 

emosional yang bersifat sementara. Tetapi dapat menimbulkan banyak masalah. 

Rendahnya rasa percaya diri bisa menyebabkan depresi, bunuh diri, anoreksia 

nervosa, delinkuensi, dan masalah penyesuaian diri lainnya. Ketika tingkat percaya 

diri yang rendah berhubungan dengan proses belajar seperti prestasi rendah, atau 

kehidupan keluarga yang sulit, atau dengan kejadian-kejadian yang membuat 

tertekan, masalah yang muncul dapat menjadi lebih meningkat (Santrock, 2003). 

Penelitian Lebedour (Asmiana dalam Musslifah, 2008) terhadap 25 

universitas yang ada di 5 negara (United State, Nederland, Israel, Palestine, dan 

Taiwan), menyebutkan bahwa jenis kelamin dan kebudayaan sangat mempengaruhi 

tingkat percaya diri individu. Secara spesifik penelitian ini menyebutkan bahwa 

perbedaan jenis kelamin akan membawa perbedaan pada rasa percaya diri individu. 

Selanjutnya, penelitian Jhonson (Asmiana dalam Musslifah, 2008)  pada 363 pelajar 

di 3 sekolah dasar umum dengan 174 wanita dan 189 pria menunjukkan bahwa 

perbedaan jenis kelamin mengakibatkan perbedaan rasa percaya diri pada pelajar, dan 

hal tersebut berkorelasi terhadap perilaku menyonteknya. 

Masalah cukup serius bisa terjadi jika seseorang merasa terlalu banyak 

kelemahan dan tidak memiliki kelebihan sama sekali. Kelemahan kelemahan pribadi 

memiliki aspek yang sangat luas dan berkaitan dengan kehidupan dimasa lalu. Rasa 
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tidak percaya diri akan menghambat seseorang dalam mencapai berbagai tujuan 

dalam hidupnya seperti mendapatkan pasangan hidup atau mencapai prestasi dalam 

bidang tertentu. Hal ini akan mengakibatkan seseorang mengalami perasaan staknasi 

atau kemacetan yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan diri (Hakim, 2002). 

Kurang percaya diri adalah problem yang rumit dan sulit, merupakan konflik 

pribadi yang ditandai dengan perasaan tidak berharga, tidak diterima oleh orang lain 

dan merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa 

rendah diri memiliki dua cara untuk bereaksi menutupi rasa rendah dirinya yaitu 

dengan menyerah dan kompensasi. Menyerah berarti bahwa rasa rendah diri dianggap 

sebagai perbaikan terhadap kepercayaan diri sendiri yang dapat dicapai, sedangkan 

kompensasi disini mengambil berbagai bentuk salah satunya adalah kompensasi 

langsung yaitu menutupi rasa rendah diri dalam hal kekurangan (Anggraini, 2002). 

Kepercayaan diri adalah suatu bagian dari kehidupan yang unik dan berharga. 

Ada orang yang menganggap diri mereka penuh kepercayaan diri tiba-tiba merasa 

kepercayaan diri mereka tak sebesar apa yang selama ini mereka duga, sehingga 

mereka kurang percaya diri dimana baginya dunia terasa sebagai tempat yang tidak 

aman dan menyulitkan. Dengan kepercayaan diri yang dimiliki diharapkan ketika 

menyelesaikan tugas atau ujian di sekolah, siswa akan percaya pada kemampuan 

yang dimiliki sehingga perilaku menyontek dapat dihindari. Dengan kepercayaan diri 

yang tinggi maka akan membiasakan siswa untuk bersikap positif terhadap 

kemampuannya dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 
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Setelah melihat uraian di atas maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu, 

”Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek?”. 

sehingga penulis ingin mengajukan judul ” Perilaku Menyontek Ditinjau dari 

Kepercayaan Diri”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri 

dengan perilaku menyontek. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi ilmu psikologi pada umumnya dan ilmu 

psikologi pendidikan pada khususnya, dengan memberi kontribusi problem 

solving mengenai masalah kepercayaan diri dan perilaku menyontek. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai 

kondisi akademik siswanya sehingga dapat menciptakan kondisi-kondisi yang 

kondusif untuk pengembangan potensi siswanya untuk meningkatkan 

kepercayaan diri dan menghindari perilaku menyontek. 
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b. Bagi para guru, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tentang kondisi 

akademik agar dapat lebih mengawasi aktivitas proses belajar para siswa 

sehingga mengurangi kemungkinan perilaku menyontek pada siswa. 

c. Bagi guru Bimbingan dan Konseling, hasil penelitian ini dapat menjadi 

informasi tentang kondisi psikis siswanya sehingga dapat memberi bimbingan 

dan konseling kaitannya dengan proses belajar siswa dan mengungkapkan 

alasan menyontek ditinjau dari moral dan psikologis. 

d. Bagi para siswa, diharapkan dapat menjadi informasi dalam usaha 

meningkatkan kemampuan dirinya mengatasi sesuatu dengan berhasil dan 

termotivasi untuk berprestasi secara jujur dengan menghindari perilaku 

menyontek. 

e. Bagi peneliti selanjutnya atau pihak-pihak lainnya yang berkompeten dan 

berminat pada masalah yang relatif sama dengan kajian ini, hasil penelitian ini 

dapat menjadi informasi dan kontribusi sehingga bisa melakukan penelitian 

serupa dengan variabel lain yang mempengaruhi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


