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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan  pada  dasarnya  adalah  usaha  sadar  yang  dilakukan  oleh

orang  dewasa  (pendidik)  dalam menyelenggarakan  kegiatan  pengembangan

diri peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan tujuan

yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Pendidikan  bisa  mengangkat  manusia

mengangkat  harkat  dan  martabatnya  dibanding  manusia  lain  yang  tidak

berpendidikan (Kompri,2016:15). 
Secara detail dalam Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, pendidikan didefenisikan sebagai usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar

pesera  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki

kekuatan  spritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara (Muhibbin Syah,2010:1)

Kenyataan bahwa sistem pendidikan Indonesia yang menggunakan nilai

dari tes atau evaluasi belajar terhadap materi yang diberikan sebelumnya untuk

menunjukkan  kemajuan  dan  penguasaan  ilmu  anak  didik,  menyebabkan

masyarakat  memandang  prestasi  belajar  hanya  dari  pencapaian  nilai  yang

tinggi, bukan pada prosesnya. Pandangan tersebut menimbulkan tekanan pada

siswa untuk mencapai nilai yang tinggi. Tekanan yang dirasakan akan membuat

siswa lebih berorientasi pada nilai, bukan pada ilmu. Siswa dapat mempersepsi



ujian sebagai alat untuk menyusun peringkat dan dapat menyebabkan dirinya

mengalami  kegagalan,  bukan  sebagai  instrumen  yang  dapat  menunjukkan

kemajuan dalam proses belajar (Sujana dan Wulan, 1994:2-3).

Kemungkinan  mengalami  kegagalan  diangggap  sebagai  ancaman  dan

merupakan  stimulus  yang  tidak  menyenangkan.  Ada  berbagai  respon  yang

dilakukan siswa dalam menghadapi ancaman kegagalan, misalnya mempelajari

materi secara teratur atau berlatih mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan

guru.  Ada  pula  siswa  yang  memberikan  respon  menghindari  ancaman

kegagalan  tersebut  dengan  menyontek  (Gibson  dalam  Sujana  dan  Wulan,

1994:1).

Menyontek dapat dilihat dari perspektif pendidikan, psikologi, sosiologi,

filosofi,  dan  ekonomi.   Menyontek  merupakan  perilaku  yang  dapat  dengan

mudah ditemui pada institusi pendidikan atau sekolah. Perilaku menyontek di

institusi  pendidikan  terjadi  pada  semua  tingkatan,  mulai  dari  sekolah  dasar

hingga perguruan tinggi. (Dody Hartanto,2012). 

Kondisi  rendahnya  mutu  pendidikan  di  tanah  air  cenderung  dibesar-

besarkan dan kurang didalami faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kondisi

pendidikan pada tahun-tahun terakhir ini mencuat melalui praktek menyontek.

Kepada para siswa sepertinya dijanjikan bahwa dalam mengerjakan soal-soal

ujian,  baik ujian  sekolah,  apalagi  ujian nasional,  akan memperoleh  bantuan

jawaban dari pihak tertentu diluar diri mereka sendiri (Prayitno,2009:2)

Efikasi  diri  (self-efficacy)  merupakan  salah  satu  aspek  pengetahuan

tentang diri  atau  self-knowledge yang paling  berpengaruh dalam kehidupan



manusia  sehari-hari.  Hal  ini  disebabkan  efikasi  diri  yang  dimiliki  ikut

mempengaruhi  individu  dalam  menentukan  tindakan  yang  akan  dilakukan

untuk  mencapai  sesuatu  tujuan,termasuk  di  dalamnya  perkiraan  berbagai

kejadian yang akan dihadapi (Ghufron & Rini,2010:73).

Tingkat efikasi  diri  setiap siswa berbeda-beda antara siswa satu dengan

yang  lain.  Perbedaan  tersebut  berdasarkan  tiga  dimensi  efikasi  diri  yaitu

pertama dimensi tingkat (level) yang berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas

ketika siswa merasa mampu untuk melakukan. Dimensi ini memiliki implikasi

terhadap pemilihan tingkah laku yang akan dicoba atau dihindari. Siswa akan

mencoba tingkah laku yang dirasa mampu dilakukan dan menghindari tingkah

laku yang berada di luar batas kemampuan yang dirasakan. Kedua, dimensi

kekuatan (strength) yaitu dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari

keyakinan  atau  pengharapan  siswa  mengenai  kemampuan.  Keyakinan  yang

lemah  mudah  digoyahkan  oleh  pengalaman-pengalaman  yang  tidak

mendukung.  Sebaliknya,  keyakinan  yang  mantap  mendorong  siswa  tetap

bertahan dalam usaha. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang

menunjang. Ketiga, dimensi generalisasi yaitu dimensi yang berkaitan dengan

luas bidang tingkah laku yang mana siswa merasa yakin akan kemampuan diri.

Terbatas pada situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang

bervariasi.

Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  efikasi  diri  turut  berperan  penting

dalam  pembentukan  tingkah  laku  menyontek,  karena  bila  siswa   memiliki

efikasi  diri   yang tinggi  percaya  bahwa mereka  mampu melakukan sesuatu



untuk  mengubah  kejadian-kejadian  sekitarnya,  sedangkan  seseorang  dengan

efikasi  diri  rendah  menganggap  dirinya  pada  dasarnya  tidak  mampu

mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 10 April 2017 guru selalu

mengajarkan  dan  menerapkan  sikap  kejujuran  kepada  siswa,tetapi  pada

kenyataanya  masih  ditemukan  perilaku  siswa  yang  sebaliknya,  antara  lain

berbohong dengan orang tua dan guru, perilaku membolos, menyontek saat ada

tugas dari guru atau saat ulangan, dan lain-lain. Salah satu dari contoh diatas

adalah menyontek. Menyontek ketika mendapatkan tugas pelajaran di sekolah

merupakan  perbuatan  curang  karena  tugas  yang  diberikan  guru  tersebut

merupakan tugas individu yang tidak boleh sama dengan teman yang lainnya

dan  Sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  siswa  melakukan  perilaku  menyontek

tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada tanggal 25 April 2017

banyak  nya  siswa  yang  kurang  meyakini  akan  kemampuan  dirinya  sendiri,

pesimis,  sehingga siswa menilai  dirinya  tidak  mampu,  tidak  mengerti  yang

menyebabkan  siswa  beranggapan  “  dari  pada  tidak  mengerjakan,lebih  baik

menyontek”.   Berdasarkan  fenomena  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk

melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Efikasi Diri dengan Perilaku

Menyontek pada siswa kelas X SMA ADHYAKSA 1 Kota Jambi”.

B. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan penelitian ini maka penulis membatasi

masalah yang ada, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 



1. Efikasi  diri  yang  dimaksud  yaitu  keyakinan  individu  mengenai

kemampuan  dirinya  dalam  melaksanakan  tugas  atau  tindakan  yang

diperlukan  untuk  mencapai  hasil  tertentu  berdasarkan  pengalaman

keberhasilan,  pengalaman  orang  lain,  persuasi  verbal  dan  kondisi

fisiologis.
2. menyontek  adalah  Kegiatan  mencari  jawaban  atas  soal-soal  ujian  yang

dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu  baik  itu  menggunakan  sms  (short

sending messsage) untuk mengirim jawaban saat ujian, ataupun menjiblak

teks dari buku dan internet.
3. Perilaku Menyontek pada penelitian ini terbatas pada perilaku menyontek

Mid Semester ( ujian tengah semester ) atau Ujian akhir Semester Pada

siswa kelas X SMA ADHYAKSA I Kota Jambi.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang dan batasan

masalah maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 
1. Apakah terdapat hubungan efikasi diri dengan perilaku menyontek pada

siswa kelas X SMA ADHYAKSA 1 Kota Jambi ?
2. Seberapa besar  tingkat  keterkaitan hubungan efikasi  diri  denga perilaku

menyontek pada siswa kelas X SMA ADHYAKSA 1 Kota Jambi ?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  penelitian,  maka  yang  menjadi  tujuan

penelitian ini adalah:
1. Untuk mengungkapkan hubungan efikasi diri dengan perilaku menyontek

pada siswa kelas X SMA ADHYAKSA 1 Kota Jambi.
2. Untuk  mendeskripsikan  tingkat  hubungan  efikasi  diri  dengan  perilaku

menyontek pada siswa kelas X SMA ADHYAKSA 1 Kota Jambi.
E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat,yaitu:



1. Bagi siswa, dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami efikasi diri

dan pengaruhnya terhadap perilaku menyontek
2. Bagi  orang tua,  bisa  digunakan sebagai  acuan efekasi  diri  yang positif

kepada  anaknya  sehingga  dapat  melewati  tugas  perkembangan  dengan

baik  dan  mengerjakan  tugas,  ulangan,  ujian,  dengan  jujur  dan  sesuai

dengan  kemampuannya  tanpa  perlu  menyontek  ,melihat  buku  serta

searching melalui internet.
3. Bagi  guru  pembimbing,  hasil  penelitian  ini  bisa  digunakan  untuk

memahami  keadaan  siswa  menyelesaikan  permasalahan  yang  berkaitan

dengan efikasi diri dan perilaku menyontek.
F. Anggapan Dasar

Sebagai  landasan  dasar  berfikir  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan

asumsi sebagai berikut:
1. Efikasi diri merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya

dalam melakukan tugas  atau  tindakan yang diperlukan untuk mencapai

hasil tertentu.
2. Siswa yang memiliki perilaku menyontek baik itu ketika ulangan, latihan,

tugas rumah (PR) adalah siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah.
G. Hipotesis

Sesuai  dengan  ruang  lingkup  pembatasan  masalah  dan  tujuan  yang

dirumuskan,  maka hipotesis  dalam penelitian  ini  adalah:  terdapat  hubungan

yang positif antara efikasi diri dengan perilaku menyontek siswa.
H. Defenisi Operasional

Defenisi operasional digunakan untuk memperjelas istilah yang digunakan

dalam penelitian ini. Berikut adalah defenisi operasional dari masing-masing

variabel penelitian.
1. Pengertian efikasi diri



Efikasi  diri  merupakan  hasil  dari  proses  kognitif  berupa  keputusan,

bertindak atau berbuat, atau pengharapan dalam melaksanakan tugas

tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
2. Pengertian Perilaku Menyontek

Perilaku  menyontek  yang  dimaksud  adalah  upaya  yang  dilakukan

siswa untuk menjawab soal-soal  ujian dengan cara yang tidak jujur

seperti:  melihat  buku catatan,  membuat  catatan  kecil  sewaktu  ujian

berlangsung dan melihat internet.

I. Kerangka Konseptual
Berdasarkan batasan masalah dan defenisi Operasional, secara konseptual

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

rxy

Kerangka konseptual diatas menggambarkan hubungan efikasi diri dengan

perilaku menyontek pada siswa kelas X SMA ADHYAKSA 1 Kota Jambi.

efikasi Diri (X) Perilaku Menyontek
(Y)


