
8

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Bimbingan Konseling

a. Pengertian Bimbingan Konseling

Menurut Lefever dalam Prayitno dan Erman Amti bimbingan adalah

bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu

pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan

mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya dia dapat memperoleh

pengalaman-pengalaman yang dapat memberi sumbangan yang berarti bagi

masyarakat.1 Sedangkan konseling menurut Mortensen dalam Mohamad Surya

adalah sebagai suatu proses antar pribadi, di mana satu orang yang dibantu oleh

yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan

masalah.2

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah inggris

guidance and counseling. Dulu istilah konseling diindonesiakan menjadi

penyuluhan (nasihat). Akan tetapi karena istilah penyuluhan banyak digunakan

dibidang lain, semisalnya dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan

keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya yang dimaksud dengan

1 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta : Rineka Cipta,
2004. h. 94

2 Mohamad Surya, Dasar-dasar Konseling Pendidikan. Bandung : Bhakti  Winaya. 1994. h.
28
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counseling, maka agar tidak menimbulkan salah paham, istilah counseling

tersebut langsung di serap menjadi Konseling.3

b. Tujuan Bimbingan Konseling

Adapun tujuan bimbingan konseling yaitu, memperoleh pemahaman

yang lebih baik terhadap diri klien sesuai dengan potensi yang dimilikinya,

mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, dapat menyesuaikan

diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya

sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.4 Selanjutnya tujuan

bimbingan konseling menurut Aunur Rahim dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tujuan umum
Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar
mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

2. Tujuan khusus
Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, dan
membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi
yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik,
sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.5

c. Fungsi Layanan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan konseling yang diberikan di sekolah ditinjau dari

maksud memberikan bimbingan dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu

sebagai berikut:

1) Fungsi pencegahan, Berdasarkan fungsi ini, pelayanan bimbingan

konseling harus diberikan kepada setiap siswa sebagai usaha pencegahan

terhadap timbulnya masalah. Layanan yang dapat diwujudkan berkenaan

3 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta : UII Press. 2001.
h. 1

4 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi). Jakarta:
Rajawali Pers. 2009. h. 36-37
5 Aunur Rahim Faqih, Op Cit., h. 36
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dengan fungsi ini diantaranya adalah layanan orientasi agar siswa

mengenal lingkungan sekolahnya, fasilitas belajar, tata tertib atau

peraturan sekolah dan sarana pendidikan yang ada.

2) Fungsi pemahaman, fungsi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan

pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga

lingkungannya.6

3) Fungsi pengentasan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

siswa pada hakikatnya merupakan upaya pengentasan.

4) Fungsi pemeliharaan, dalam fungsi ini hal-hal yang sudah bersifat positif

dijaga agar tetap baik dan dimantapkan.7

5) Fungsi penyaluran, memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau

program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal.

6) Fungsi penyesuaian, membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara

baik dengan lingkungannya (terutama lingkungan sekolah dan madrasah

bagi siswa). Beberapa layanan yang bisa dilakukan berkenaan dengan fungsi

ini yaitu: (1) orientasi terhadap sekolah dan madrasah untuk memperoleh

pemahaman tentang berbagai hal, seperti fasilitas sekolah dan madrasah,

kurikulum, cara belajar, ketentuan akdemik, aturan-aturan dan lain

sebagainya, (2) kegiatan-kegiatan kelompok untuk memperoleh penyesuaian

sosial yang baik, (3) pengumpulan data siswa untuk memperoleh

pemahaman diri yang lebih baik sehingga siswa mampu menyesuaikan

6 Tohirin, Op Cit., h. 41
7 Samsul Munir, Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta : Amzah. 2010. h. 47
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dirinya secara baik pula, (4) konseling individual untuk mengarahkan siswa

dalam melakukan penyesuaian diri yang lebih baik terhadap lingkungan.

7) Fungsi pengembangan, membantu para siswa mengembangkan seluruh

potensinya secara lebih terarah.

8) Fungsi perbaikan, memberikan bantuan kepada siswa agar masalah yang

dialami tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

9) Fungsi advokasi, membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak

dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.8

d. Guru Bimbingan Konseling di sekolah

1) Pengertian Guru Bimbingan Konseling

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

Republik  Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Guru  bimbingan dan konseling

atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling

terhadap sejumlah siswa. Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan

guru  bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun  rencana

pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan  bimbingan dan

konseling, mengevaluasi  proses  dan  hasil  pelayanan  bimbingan  dan

konseling  serta  melakukan  perbaikan  tindak  lanjut  memanfaatkan hasil

evaluasi.9

8 Ibid., h. 47-50
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor
81a Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Umum Pembelajaran. h. 41
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2) Waktu dan Posisi Pelaksanaan Layanan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 semua kegiatan mingguan

(kegitan layanan dan/atau pendukung bimbingan dan konseling)

diselenggarakan di dalam kelas (sewaktu jam pembelajaran berlangsung)

dan/atau di luar kelas (di luar jam pembelajaran).

a) Di dalam jam pembelajaran:

1) Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan rombongan

belajar siswa dalam tiap kelas untuk menyelenggarakan layanan informasi,

penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi,

serta layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas.

2) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas

(rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal).

3) Kegiatan tatap muka non klasikal diselenggarakan dalam bentuk layanan

konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah,

tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus.

b) Di luar jam pembelajaran:

1) Kegiatan tatap muka nonklasikal dengan siswa dilaksanakan untuk
layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok,
konseling kelompok, mediasi, dan advokasi serta kegiatan lainnya yang
dapat dilaksanakan di luar kelas.

2) Satu kali kegiatan layanan atau pendukung bimbingan dan konseling di
luar kelas atau di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam
pembelajaran tatapmuka dalam kelas.

3) Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran
satuan pendidikan maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan
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bimbingan dan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan
satuan pendidikan.10

Agar pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling berjalan

efektif, guru pembimbing haruslah guru yang telah menamatkan pendidikan

dibidang bimbingan dan konseling. Adapun syarat-syarat menjadi guru

pembimbing yaitu:

1) Syarat yang berkenaan dengan kepribadian

Seorang guru pembimbing haruslah memilki kepribadian yang baik.

Karena kegiatan layanan bimbingan konseling merupakan kegiatan yang

berkaitan dengan pembentukan kepribadian siswa. Oleh karena itu agar lebih

efektif dalam pembentukan kepribadian siswa dilaksanakan oleh seseorang

yang memiliki kepribadian yang baik.

2) Syarat berkenaan dengan pendidikan

Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya memiliki

pendidikan profesi yaitu jurusan bimbingan dan konseling strata satu (S1), S2

maupun S3. Atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan

pelatihan tentang bimbingan dan konseling.

3) Syarat berkenaan dengan pengalaman

Syarat pengalaman bagi calon guru pembimbing setidaknya pernah

diperoleh melalui praktek mikro konseling dan praktek pengalaman lapangan

(PPL) bimbingan dan konseling.

4) Syarat yang berkenaan dengan kemampuan

10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor
81a Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Umum Pembelajaran, Lampiran IV Bagian
VIII Mengenai Konsep dan Strategi Pelayanan Bimbingan dan Konseling. h.45
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Seorang guru pembimbing haruslah memiliki kemampuan dalam

memahami dan mengetahui secara mendalam sifat-sifat seseorang, agar lebih

mudah dalam mengetahui masalah yang dialami oleh siswa.11

5) Syarat yang berkenaan dengan sarana dan prasarana

Kegiatan layanan bimbingan dan konseling disekolah akan berjalan

dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, apabila didukung oleh

prasarana dan sarana yang memadai.

6) Syarat yang berkenaan dengan kerja sama dengan pihak sekolah

Layanan bimbingan yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik

tanpa adanya kerjasama guru pembimbing dengan pihak-pihak yang terkait

baik didalam maupun diluar sekolah.12

e. Tugas pokok  Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan konseling dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok

fungsionalnya secara profesional, adapun tugas pokok guru bimbingan

konseling menurut SK Menpan No 84/1993 ada lima yaitu :

1. Menyusun program bimbingan
Tugas pokok guru BK adalah membuat persiapan atau membuat rencana
pelayanan, semacam persiapan tertulis tentang pelayanan yang akan
dilaksanakan. Apabila guru bidang studi dituntut untuk membuat RPP
(Rencana Pembelajaran) maka guru bimbingan konseling juga di tuntut
untuk membuat tugas pokok yang sama  yaitu RPL (Recana Pemberian
Layanan).

2. Melaksanakan Program BK
Pelaksanaan kegiatan layanan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang
telah dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier,
kehidupan beragama dan kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan melalui 9
(sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi,

11 Tohirin, Op Cit., h. 117-122.
12 Dewa ketut sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan konseling disekolah.
Jakarta: Rineka Cipta. 2008. h. 97-114
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penempatan/penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan kelompok,
layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan BK
Evaluasi pelaksanaan BK merupakan kegiatan menilai keberhasilan layanan
dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar,
bimbingan karier, bimbingan kehidupan beragama dan bimbingan
kehidupan berkeluarga. Kegiatan mengevaluasi itu meliputi juga kegiatan
menilai keberhasilan jenis layanan serta kegiatan pendukung.

4. Menganalisis Hasil Evaluasi Pelayanan BK
Hasil evaluasi perlu dianalisis untuk mengetahui seluk beluk kemajuan dan
perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan.

5. Tindak Lanjut Pelaksanaan Program
Upaya tidak lanjut di dasarkan pada hasil analisis. Menurut Prayitno dalam
Suhertina menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan kegiatan tindak lanjut
yang dapat di lakukan guru bimbingan konseling sebagai berikut :

a) Memberi tindak lanjut “singkat dan segera” misalnya berupa pemberian
penguatan (reinforcement).

b) Menempatkan atau mengikut sertakan siswa yang bersangkutan dalam jenis
layanan tertentu.

c) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru, sebagai
kelanjutan atau pelengkap layanan/pendukung yang terdahulu.13

f. Unsur Utama Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling

Pada dasarnya unsur utama tugas pokok guru bimbingan konseling

mengacu pada BK Pola 17 Plus meliputi :

1. Bidang bimbingan

a) Bidang pengembangan pribadi

Adalah  jenis  bimbingan  yang  membantu  para  siswa  dalam

menghadapi dan memecahkan  masalah-masalah  pribadi. Masalah  pribadi

juga dapat timbul akibat individu gagal dalam mempertemukan antara aspek-

aspek pribadi di satu pihak dan keadaan lingkungan di pihak lain.

Menurut Surya dan Winkel dalam Tohirin menyatakan bahwa aspek–

aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi

13 Suhertina. Op Cit,. h. 67-69
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adalah : (a) kemampuan individu memahami dirinya sendiri, (b) kemampuan

individu mengambil keputusan sendiri, (c) kemampuan individu memecahkan

masalah yang menyangkut keadaan batin sendiri.14

b) Bidang pengembangan sosial

Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam

menghadapi dan memecahkan masalah–masalah sosial seperti pergaulan,

penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan sebagainya.

Menurut Djumhur dan Surya  dalam Tohirin menyatakan bahwa

bimbingan sosial (social guidance) merupakan bimbingan yang bertujuan

untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri

secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.15

c) Bidang pengembangan kegiatan belajar.

d) Bidang pengembangan karier.

e) Bidang pengembangan kehidupan beragama.

f) Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga.16

2. Jenis Layanan BK (Layanan orientasi, layanan informasi, layanan

penempatan dan penyaluran, layanan konten, layanan  bimbingan kelompok,

layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan

mediasi, dan layanan konsultasi.

3. Jenis kegiatan pendukung

14 Tohirin. Bimbingan  dan  Konseling  di Sekolah  dan  Madrasah. Jakarta : Raja Grafindo
Persada.  2009. h. 123-124
15 Ibid. h. 127
16 Suhertina. Op.Cit. h. 70
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(a) Aplikasi instrumentasi

Aplikasi intstrumentasi yaitu kegiatan pendukung untuk mengumpulkan

data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan

peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data dapat

dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun nontes.

(b) Himpunan data

Himpunan data yaitu kegiatan pendukung untuk menghimpun seluruh

data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan

peserta didik.

(c) Konferensi kasus

Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk

membahas permasalahan yang di alami oleh peserta didik suatu forum

yang terhindar oleh berbagai pihak yang diharapakam dapat memberikan

bahan, keterangan kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya

permasalahan tersebut.

(d) Kunjungan rumah

Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan konselng untuk

memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi

terentaskanya permasalahn peserta didik melalui kunjungan rumah.

(e)Alih tangan kasus

Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingam konseling untuk

mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang
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dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu

pihak ke pihak lainnya.17

(f) Tampilan kepustakaan

4. Tahap Pelaksanaan

a. Persiapan (penyusunan) program bimbingan dan konseling.

b. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

c. Evaluasi (hasil) pelaksanaan bimbingan dan konseling.

d. Analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling.

e. Tindak lanjut pelaksanaan bimbingan konseling.18

5. Jumlah siswa asuh yang ditanggung jawab guru bimbingan konseling

minimal berjumlah 150 orang siswa.

2.  Kebiasaan Menyontek

a.  Definisi Kebiasaan Menyontek

Kegiatan menyontek saat ini merupakan kegiatan yang sudah layak

dilakukan, dimana siswa menyontek dengan santainya. Padahal kegiatan

menyontek ini merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran perilaku siswa.

Menyontek atau menjiplak menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan

Hasan Alwi yaitu mencontoh atau meniru pekerjaan orang lain.19

Senada dengan hal itu Menurut Kelly R. Taylor dalam Dody Hartanto

mengemukakan bahwa “Menyontek didefinisikan sebagai mengikuti ujian

17 Dewa Ketut dan Desak P.E. Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta : Rineka
Cipta. 2008. h. 79-91
18 Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung : Alfabeta.
2003.  h. 140
19 Hasan Alwi. Op Cit. h. 475
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dengan melalui jalan yang tidak jujur, menjawab pertanyaan dengan cara yang

tidak semestinya. Melanggar aturan dalam ujian dan kesepakatan.”20

Menyontek berarti upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan

keberhasilan dengan cara-cara yang tidak fair (tidak jujur).21

Berdasarkan pengertian diatas, dalam penelitian ini kebiasaan

menyontek diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan

sengaja dengan cara yang tidak jujur atau perbuatan curang dengan

menghalalkan segala cara yang dilakukan siswa khususnya dalam pelaksanaan

ujian ataupun penyelesaian tugas akademis untuk mencapai tujuan tertentu, dan

dilakukan secara berulang ulang-ulang.22

b. Bentuk kebiasaan menyontek

Hetherington and Feldman dalam Dody Hartanto mencoba

mengelompokan empat bentuk menyontek, yaitu:

1) Individual-oppor-tunistic dapat dimaknai sebagai perilaku dimana
siswa menganti suatu jawaban ketika ujian atau tes sedang berlangsung
dengan mengunakan catatan ketika guru keluar dari kelas.

2) Independent-planned dapat di identifikasi sebagai menggunakan catatan
ketika tes atau ujian berlangsung, atau membawa jawaban yang telah
lengkap atau dipersiapkan dengan menulisnya terlebih dahulu sebelum
berlangsungnya ujian.

3) Social-active adalah kebiasaan menyontek dimana siswa mengcopi atau
melihat atau meminta jawaban dari orang lain.

4) Social-pasive adalah mengizinkan seseorang melihat atau mengcopi
jawabannya.23

20 Dody Hartanto. Menyontek Mengungkap Akar Masalah dan Solusinya. Jakarta : Indeks.
2012.  h. 11
21 Ibid., h. 10
22 Hasnatul ‘ Alawiyah. Pengaruh Self-Efficacy, Konformitas dan Goal Orientation terhadap

Perilaku Menyontek (cheating) siswa MTs AL-HIDAYAH BEKASI. Skripsi Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011. h. 22

23 Dody Hartanto. Op Cit.  h. 17
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b. Faktor yang Menyebabkan Kebiasaan Menyontek

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dan memotivasi seseorang

untuk menyontek yaitu:

1) Mendapatkan nilai yang baik

Keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan alasan seseorang

untuk menyontek. Tuntutan untuk memperoleh nilai yang baik selalu

menghantui mereka salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan yang

mengukur sistem keberhasilan seseorang dari nilai akhir (IP) atau raport,

tanpa melihat bagaimana proses studi yang mereka lakukan.24

2) Keinginan untuk menghindari kegagalan

Ketakutan mendapat kegagalan disekolah merupakan hal yang sering

dialami oleh siswa. Kegagalan yang muncul ke dalam bentuk (takut tidak

naik kelas, takut mengikuti ulang susulan) tersebut memicu terjadinya

perilaku menyontek.

3) Adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil

Sekolah  dianggap hanya memberi akses ke siswa-siswi yang cerdas dan

berprestasi sehingga siswa-siswi yang memiliki kemampuan menengah

merasa tidak diperhatikan dan dilayani dengan baik.

4) Kurang waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah

Siswa terkadang mendapat tugas secar bersamaan. Waktu penyerahan tugas

yang bersamaan tersebut membuat siswa tidak dapat membagi waktunya.

5) Tidak adanya sikap yang menentang kebiasaan menyontek disekolah

24 Tersedia di Http://arsip.uii.ac.id/files//2012/08/05.2-bab-213.pdf. h. 21 .Diakses pada tanggal 5
Maret 2015
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Kebiasaan menyontek disekolah kadang-kadang dianggap sebagai

permasalahan yang biasa baik oleh siswa maupun guru, karena itu justru

membantu perilaku ini.25

c. Upaya yang dilakukan untuk mencegah  kebiasaan menyontek

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling

dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa, yaitu :

1. Guru bimbingan konseling mengumpulkan data siswa yang memiliki

kebiasaan menyontek.

2. Guru bimbingan konseling membuat program  untuk mencegah

kebiasaan menyontek siswa.

3. Guru bimbingan konseling melaksanakan layanan untuk mencegah

kebiasaan menyontek siswa.

4. Guru bimbingan konseling  melakukan  evaluasi terhadap layanan yang

telah di lakukan

5. Guru bimbingan konseling melakukan tindak lanjut mengenai kebiasaan

menyontek siswa.26

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan guru bimbingan

konseling adalah:

1. Dari segi psikologis, seorang guru bimbingan konseling tindakan yang
bijak sana, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai adanya kemantapan
atau kestabilan dalam psikisnya, terutama dalam hal emosi.

2. Memiliki kepribadian yang baik. Guru bimbingan konseling
mengharapkan terbentuknya kepribadian yang positif dalam diri
siswanya. Upaya ini akan efektif apabila dilakukan seseorang yang
memiliki kepribadian yang baik pula.

25 Dody  Hartanto. Op Cit., h. 38
26 Nana Syodih Sukmadinata dkk. Loc Cit.,
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3. Wawasan dan pendidikan yang baik berkenaan dengan pendidikan dan
peserta didik, terutama pada hal mencegah kebiasaan menyontek siswa.

4. Memiliki kemampuan atau kompetensi dan keterampilan oleh guru
bimbingan konseling atau konselor merupakan suatu keniscayaan. Tanpa
kemampuan, tidak mungkin guru bimbingan konseling atau konselor
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.27

B. Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya penelitian mengenai kebiasaan menyontek siswa ini

sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti yang di kaji

oleh:

1. Else Triana, skripsi mahasiswi Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2005 dengan

judul: Hubungan antara Konsep Diri dengan Perilaku Menyontek pada

SMA Tri Bhakti Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak dalam

artian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan

perilaku menyontek pada siswa SMA Tri Bhakti Pekanbaru.

2. Hasnatul ‘Alawiyah , skripsi mahasiswi jurusan Psikologi Fakultas

Psikologi  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun

2011 dengan judul: Pengaruh Self-Efficacy, Konformitas dan Goal

Orientation terhadap Perilaku Menyontek (Cheating) Siswa MTs Al-

Hidayah Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh

kesimpulan bahwa secara kseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan

dari self-efficacy, konformitas accep tance, komformitas compliance,

27 Yeni Karneli, Teknik Labor Konseling, DIP UNP : 1999. h. 2
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mastery goal orientation, performancegoal orientation, jenis kelamin dan

tingkat kelas terhadap perilaku menyontek (cheating).

C. Konsep Operasional

Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas, beberapa upaya dalam

mencegah kebiasaan menyontek telah disebutkan di atas, penelitian ini

berkenaan dengan upaya guru bimbingan dan konseling dalam mencegah

kebiasaan menyontek siswa. Adapun indikator upaya guru bimbingan

konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa menurut Nana Syodih

Sukmadinata adalah:

1. Guru bimbingan konseling mengumpulkan data siswa yang memiliki

kebiasaan menyontek.

2. Guru bimbingan konseling membuat program  untuk mencegah kebiasaan

menyontek siswa.

3. Guru bimbingan konseling melaksanakan layanan untuk mencegah

kebiasaan menyontek siswa.

4. Guru bimbingan konseling  melakukan  evaluasi terhadap layanan yang

telah di lakukan

5. Guru bimbingan konseling melakukan tindak lanjut mengenai kebiasaan

menyontek siswa.28

Untuk faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling dapat

dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

28 Nana Syodih Sukmadinata. Loc Cit.,
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1. Guru BK, yang meliputi persyaratan formal, pengalaman, sifat dan sikap

yang baik.

2. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan bimbingan dan

konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek.

3. Waktu yang tersedia dalam pemberian layanan terhadap kebiasaan

menyontek.

4. Kerjasama, yang meliputi guru mata pelajaran, dan guru kelas dalam

mencegah kebiasaan menyontek.

5. Dana tersedia sesuai untuk pelaksanaan layanan.

6. Dukungan kepala sekolah.


