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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Menyontek merupakan kata yang telah dikenal oleh sebagian besar siswa di 

sekolah. Dikenal karena ada yang melakukan atau hanya sebatas mengetahui perilaku 

tersebut dari teman-temannya. Perilaku yang telah dianggap lazim oleh banyak pihak 

tersebut sebenarnya sudah ada sejak tiga dekade yang lalu (Hartanto, 2011). Selama 

30 tahun terakhir perilaku menyontek mengalami peningkatan yang signifikan. 

Peningkatan ini disebabkan oleh kepercayaan siswa bahwa perilaku menyontek dapat 

dibenarkan dibeberapa situasi dan dianggap sesuatu yang biasa (Jahja, 2007). Hal ini 

dipertegas oleh Etter (2006) yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa 

memandang perilaku menyontek sebagai hal yang layak dilakukan untuk mencapai 

kesuksesan dalam belajar, padahal tidak demikian. 

Setiap orang tak terkecuali siswa pasti ingin mendapat nilai yang baik dalam 

ujian, dan sudah tentu berbagai macam cara akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

itu, termasuk menyontek. Masalah menyontek selalu terkait dengan tes atau ujian. 

Banyak orang beranggapan bahwa menyontek sebagai masalah yang biasa saja, 

namun ada juga yang memandang serius bahwa perilaku menyontek adalah masalah 

dalam dunia pendidikan. Perilaku menyontek ini tidak lepas dari orientasi belajar 

yang dimiliki siswa-siswi di sekolah hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan lulus 

ujian, lebih banyak kemampuan kognitif dari afektif dan psikomotor. Pola pikir yang 
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salah inilah yang membuat siswa mengambil jalan pintas, tidak jujur dalam ujian 

dengan melakukan perilaku menyontek (Irawati, 2008). 

Amriel, (2008) menemukan bahwa diantara empat ribu pelajar yang disurvei 

Rutger’s Management Education Center, 75 persen di antaranya diketahui melakukan 

aksi menyontek dengan bobot sudah tergolong serius. Sementara 50 persen 

diantarannya bahkan menganggap tindakan menyontek bukan sebagai sesuatu yang 

salah dan perlu dihentikan. Padahal jika aksi menyontek dilakukan terus-menerus 

akan berdampak pada hilangnya rasa percaya diri sampai akhirnya siswa tidak lagi 

percaya bahwa dia mampu menuntaskan pekerjaan sekolah dengan mengandalkan 

dirinya sendiri (Amriel, 2008). 

Penemuan Rutger’s Management Education Center sejalan dengan pendapat 

Haryono dkk (2001), yang menjelaskan bahwa perilaku menyontek adalah perilaku 

yang  jamak dijumpai dalam dunia pendidikan dan hampir semua pelajar mengetahui 

atau pernah melakukannya. McCabe dan Trevino (2001) menjelaskan bahwa perilaku 

menyontek adalah ketika seseorang menyalin jawaban dari orang lain pada waktu 

ujian dengan cara yang tidak dibenarkan dan mengaku jawaban dari orang lain 

sebagai idenya, menggunakan catatan kecil yang tidak diperbolehkan, dan membantu 

orang lain melakukan kecurangan pada saat tes atau ujian sedang berlangsung. Dalam 

konteks pendidikan atau sekolah, beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori 

menyontek antara lain adalah meniru pekerjaan teman, bertanya langsung kepada 

teman ketika sedang mengerjakan tes atau ujian, membawa catatan kecil pada kertas, 

pada anggota badan atau pada pakaian saat masuk ke ruang ujian, menerima dropping 
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jawaban dari pihak luar, mencari bocoran soal, arisan (saling tukar), mengerjakan 

tugas individu dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam 

menyelesaikan tugas individu dan ujian dikelas atau tugas take home test 

(Kushartanti, 2009). 

Perilaku menyontek mencerminkan pelajar yang sakit, karena siswa yang  

menyontek memandang dirinya kurang mampu untuk menjawab soal-soal dalam 

ujian. Hal ini menandakan bahwa siswa kurang sehat mentalnya karena memiliki 

pandangan yang negatif terhadap dirinya dan kurang mampu menerima dirinya apa 

adanya. Dalam berperilaku pun siswa lebih diarahkan oleh tekanan dari luar seperti 

tuntutan dari orang tua untuk mendapatkan skor ujian yang tinggi, dan tidak bersikap 

kreatif dalam menghadapi keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Siswa yang 

mengetahui bahwa perilaku menyontek merupakan tindakan yang salah  namun  tetap 

melakukannya merupakan gambaran telah terjadinya peregangan moral pada siswa. 

Pujiatni dan Lestari, (2010) mengungkapkan dalam teori Bandura, bahwa peregangan 

moral terjadi bila secara kognitif siswa memiliki alasan-alasan untuk membenarkan 

perilaku menyontek yang dilakukannya, dan mereka tidak lagi merasakannya sebagai 

perilaku yang salah. Bila ditinjau dari teori kesehatan mental, siswa yang menyontek 

dapat dikatakan mengalami kesenjangan antara aspek kognitif (pandangan terhadap 

perilaku menyontek) dengan aspek psikomotor (melakukan tindakan menyontek). 

Dengan kondisi tersebut, siswa yang menyontek cenderung menggunakan mekanisme 

rasionalisasi untuk membenarkan tindakannya. Bila kondisi tersebut berlangsung 

terus-menerus, dapat menjadikan siswa terbiasa untuk berperilaku tidak jujur 
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terhadap diri sendiri dan mengkambinghitamkan orang lain (seperti guru dan teman) 

dan situasi sebagai penyebab berperilaku menyontek. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada 10 Desember 2016 pada 

salah satu guru di Mts Daarussalam Bengkalis, diketahui perilaku menyontek 

merupakan perilaku yang dilarang di Mts Daarussalam Bengkalis. Pengawas terlebih 

dahulu menyampaikan peraturan ujian selama ujian dilaksanakan. Ada beberapa  

peraturan tentang larangan menyontek yang disampaikan kepada siswa seperti jika 

ketahuan menyontek nilai dikurangi, bisa menyebabkan tinggal kelas, dan lembar 

jawaban akan dirobek jika ketahuan melakukan tindakan menyontek. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan juga diketahui bahwa perilaku 

menyontek yang dilakukan di MTs Daarussalam Bengkalis tidak hanya ketika ujian 

saja namun ketika proses belajar dikelas pun banyak siswa yang melakukan perilaku 

menyontek. Walaupun sudah ada peraturan yang melarang siswa untuk menyontek 

namun tetap saja siswa-siswa tersebut melanggarnya. Ada beberpa faktor yang 

menyebabkan siswa Mts Daarussalam Bengkalis berani melakukan perilaku 

menyontek, diantaranya adalah kurang tegasnya beberapa guru yang mengawas. 

Pengawasan yang longgar menjadi penyebab siswa berani melakukan perilaku 

menyontek. Meskipun hal ini merupakan hal negatif, namun para siswa siswa tidak 

menghiraukan hal tersebut. Siswa termotivasi untuk mendapatkan nilai bagus dengan 

melakukan segala cara, entah itu merugikan atau tidak tetapi mereka tetap melakukan 

hal tersebut. Selain itu, keyakinan yang rendah terhadap kemampuan diri sendiri serta 
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takut gagal juga menjadi penyebab siswa MTs Daarussalam melakukan tindakan 

menyontek. 

Anderman dkk, (2007) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan perilaku menyontek yakni kepribadian, seperti dorongan mencari 

sensasi, self-control, perkembangan moral, sikap, dan locus of control. Sah, (2014) 

mendefinisikan locus of control sebagai kecenderungan siswa untuk mempercayai 

bahwa yang mengendalikan peristiwa dalam kehidupannya adalah dirinya sendiri 

(internalisasi), yang biasa dikaitkan dengan afektif tinggi dan komitmen normatif 

untuk mengubah atau dikontrol oleh faktor luar, seperti orang lain (eksternalitas).  

Perbedaan locus of control pada seseorang ternyata dapat menimbulkan perbedaan 

pada aspek-aspek kepribadian yang lain. Siswa yang memiliki internal locus of 

control memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat mengatur dan mengarahkan 

hidupnya serta bertanggung jawab terhadap pencapaian penguat apapun yang 

diterimanya. Siswa yang memiliki eksternal locus of control memiliki keyakinan 

bahwa pengendali dari segala aspek dalam kehidupannya dan penguat yang 

diterimanya adalah keberuntungan, nasib, atau orang lain di luar dirinya (Wulan, 

1994).  

Siswa yang mempunyai internal locus of control akan mampu mengontrol 

dirinya untuk menghindari perilaku-perilaku kecurangan-kecurangan dalam proses 

pembelajaran. Usaha adalah faktor yang terlihat dominan dari siswa yang memiliki  

internal locus of control. Oleh karena itu, apabila siswa tersebut mengalami 

kegagalan dalam hal pembelajaran, siswa tersebut akan menyalahkan dirinya sendiri 
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karena kurangnya usaha untuk mempelajari materi pembelajaran dan siswa tersebut 

akan bekerja lebih giat untuk memperbaiki hasil belajarnya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sah (2014) tentang 

hubungan locus of control dan ketakutan akan kegagalan dengan perilaku menyontek 

pada siswa, disimpulkan bahwa siswa dengan eksternal locus of control  akan lebih 

dominan melakukan perilaku menyontek dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

internal locus of control. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Stone (2010) 

yang menyatakan bahwa locus of control memiliki keterkaitan yang konsistensi 

terhadap perilaku menyontek dengan eksternalitas lebih mungkin untuk menipu dari 

pada internal. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin membuktikan secara empiris 

hubungan antara internal locus of control dengan perilaku menyontek pada siswa 

MTs Daarussalam Bengkalis, sehingga dapat diketahui apakah perilaku menyontek 

yang terjadi di MTs Daarussalam Bengkalis berhubungan dengan internal locus of 

control. 

B. Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada hubungan internal 

locus of control dengan perilaku menyontek siswa MTs Daarussalam Bengkalis? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan internal 

locus of control dengan perilaku menyontek siswa MTs Daarussalam Bengkalis? 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang locus of control dengan perilaku menyontek telah banyak 

dilakukan, berikut beberapa penelitian dengan tema locus of control dan perilaku 

menyontek, penelitian yang dilakukan oleh Sah (2014) tentang hubungan locus of 

control dan ketakutan akan kegagalan dengan perilaku menyontek pada siswa. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sah membuktikan bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara locus of control dan ketakutan akan kegagalan dengan perilaku 

menyontek.  Persamaan pada penelitian ini terdapat pada variabel terikat yaitu 

perilaku menyontek. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian Sah 

dilakukan pada siswa SMK sedangkan penelitian ini dilakukan pada siswa MTs. 

Musslifah (2008) juga melakukan penelitian tentang perilaku menyontek 

siswa ditinjau dari kecenderungan locus of control. Hasil penelitiannya membuktikan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku menyontek siswa yang 

berlocus of control internal dengan siswa yang berlocus of control eksternal. Semakin 

tinggi internal locus of control siswa maka semakin jarang melakukan perilaku 

menyontek, sebaliknya semakin tinggi eksternal locus of control siswa maka akan 

sering melakukan perilaku menyontek. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada 

variabel terikatnya yaitu perilaku menyontek. Perbedaannya terdapat pada variabel 

bebas, teknik sampling, dan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan internal locus of control sebagai variabel bebas dengan subjek siswa 

MTs. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Sari, Marjohan, dan Neviyarmi 

(2013) dengan judul locus of control dan perilaku menyontek serta implikasinya 
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terhadap bimbingan dan konseling (studi pada siswa SMA Padang Ganting) juga 

menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara locus 

of control dengan perilaku menyontek. Persamaannya terdapat pada variabel 

terikatnya yaitu perilaku menyontek. Perbedaannya terdapat pada variabel bebas dan 

subjek penelitian. Peneliti menggunakan internal locus of control sebagai variabel 

bebasnya dan subjek penelitiannya siswa MTs. 

Wulan dan Sujana (1994) juga melakukan penelitian tentang hubungan antara 

kecenderungan pusat kendali dengan intensi menyontek. Hasil Wulan dan Sujana 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kecenderungan pusat kendali internal 

dengan intensi menyontek. Perbedaan penelitian ini terdapat pada kedua variabel 

yang digunakan dan subjek penelitian. Peneliti menggunakan perilaku menyontek 

sebagai variabel terikat dan internal locus of control sebagai variabel bebas dengan 

subjek siswa MTs. 

E. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan teoritis bagi 

perkembangan ilmu psikologi tentang hubungan internal locus of control 

dengan perilaku menyontek pada siswa. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan kepada siswa untuk 

menyadari betapa pentingnya memiliki sikap dan kepribadian yang positif di 

dalam diri seperti jujur, kerja keras, mandiri, dan percaya diri agar tidak 

melakukan tindakan menyontek pada saat ujian yang nantinya akan 

merugikan diri sendiri dan orang lain serta memberi masukan kepada siswa 

bahwa perilaku menyontek yang dilakukan secara terus-menerus akan 

berdampak pada hilangnya rasa percaya diri sampai akhirnya siswa tidak lagi 

percaya bahwa siswa mampu menuntaskan pekerjaan sekolah dengan 

mengandalkan dirinya sendiri. 

 

 


