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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap individu atau pelajar menginginkan prestasi belajar yang baik. 

Karena keinginan untuk berprestasi tersebut, segala cara pun dilakukan baik itu 

cara positif maupun negatif. Cara positifnya bisa melalui belajar dengan tekun dan 

jujur serta percaya diri saat mengerjakan ujian atau tes akademik lainnya. 

Sedangkan cara negatifnya adalah dengan mencontek.  

Mencontek merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Perilaku 

mencontek  sering di sebut ketidakjujuran akademis. Mencontek sudah terjadi 

sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat ini perilaku mencontek tidak hanya terjadi 

pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP), 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) saja,  bahkan sampai pada perguruan tinggi 

dan juga pada tingkat pascasarjana. Baik itu di kota maupun di desa dan di 

sekolah maju ataupun sekolah yang biasa-biasa saja.  

Menurut  Kusrieni (2014) Perilaku mencontek merupakan perilaku negatif 

yang biasa dilakukan oleh siswa saat ujian. Perilaku mencontek telah dianggap 

sebagai tindakan yang wajar. Padahal perilaku mencontek dapat berdampak buruk 

bagi siswa. Mencontek secara sederhana dapat dimaknai sebagai penipuan atau 

melakukan perbuatan tidak jujur. Menyontek dapat merugikan diri sendiri dan 

orang lain. Menyontek dapat mengikis pribadi jujur dalam diri siswa, dapat 

menghambat siswa mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar dan 

memperoleh hasil belajar. Perilaku menyontek juga dapat menyebabkan 

ketidakadilan pada proses penilaian. 

Adanya keinginan untuk berprestasi bisa menjadi faktor yang 

menyebabkan siswa mencontek, masih banyak lagi alasan yang menyebabkan 

seseorang  mencontek. Seperti ingin menghindari kegagalan, tekanan dari teman 

sebaya maupun dari orang tua, dan tidak percaya diri ketika mengikuti ujian atau 



memang karena kemampuan dalam akademik yang kurang. Secara khusus 

kemampuan akademik siswa diukur dari kemampuan kognitif siswa tersebut. 

Bloom dkk dalam Dimyati dan Mudjiono (2013: 26-27) 

mengklasifikasikan kemampuan kognitif kedalam enam jenis prilaku, mulai dari 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dam evaluasi. 

Pengetahuan adalah tingkatan paling rendah dari kemampuan kognitif seseorang, 

dimana siswa memiliki kemampuan hanya dalam hal mengingat fakta/ peristiwa, 

metode, pengertian, teori dan prinsip. Namun belum memaknai terhadap kejadian 

atau pengetahuan yang dimilikinya. Kemampuan internal tersebut yaitu 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, Siswa yang belajar berarti 

menggunakan kemampuan kognitif afektif dan psikomotorik pada linkgungannya. 

siswa yang belajar akan memperbaiki kemampuan internalnya. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah bagi setiap individu, tidak 

selamanya dapat berlangsung secara wajar. Misalnya dalam hal pemahaman 

belajar, terkadang dapat memahami pelajaran yang dipelajari dengan mudah dan 

terkadang terasa sangat sulit. Dalam hal semangat, terkadang memiliki semangat 

yang tinggi untuk belajar, tetapi kadang-kadang juga sulit untuk berkonsentrasi. 

Dalam hal kemauan belajar, terkadang belajar dengan sungguh sungguh, tapi 

terkadang tidak belajar sama sekali. Begitu juga dengan hasil hasil  belajar yang 

dicapai, terkadang mendapatkan hasil yang tinggi dan terkadang mendapatkan 

hasil yang rendah dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Selain itu setiap siswa mempunyai permasalahan yang bervariatif, bisa 

bersifat pribadi, sosial, belajar, atau karier. Disebabkan keterbatasan kematangan 

siswa   dalam mengenali dan memahami hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi siswa.  

Sebagai guru bimbingan dan konseling yang berkompeten perlu 

memberikan intervensi. Apabila siswa tidak mendapatkan intervensi, siswa 

mendapatkan permasalahan yang cukup berat untuk dipecahkan. Guru bimbingan 

dan konseling senantiasa diharapkan untuk mengetahui keadaan dan kondisi 



siswanya secara mendalam serta membantu siswa untuk mengatasi permasalahan 

dan hambatan dalam perkembangannya.  

Namun sebelum melakukan proses konseling, sebaiknya guru bimbingan 

dan konseling mengetahui kondisi dan keadaan siswa. Konseling baru dapat 

diberikan dengan baik apabila  data mengenai individu yang akan di konseling 

sudah diperoleh.  

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di MAN Sakatiga, dari 

pengamatan wali kelas dan juga guru matematika yang bersangkutan MR yang 

memiliki perilaku mencontek pada mata pelajaran matematika. MR duduk di kelas 

XI IIS 3. Kemudian terlihat memilki kendala dalam proses belajarnya disekolah 

khususnya dalam pelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku 

siswa yang nampak pada saat pengerjaan tugas/saat ujian mata pelajajaran 

matematika yaitu, menunggu teman selesai untuk dicontoh, melirik-lirik, berbisik-

bisik,  

Dengan data awal yang telah diperoleh itulah maka kasus ini kemudian 

dijadikan penelitian studi kasus untuk mengetahui penyebab “MR” memiliki 

perilaku mencontek pada mata pelajaran matematika. Permasalahan tersebut harus 

segera dicarikan solusinya, apabila permasalahan yang dialami “MR” tidak segera 

diselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi “MR” tersebut. Dari perilaku 

mencontek yang dialami „‟MR‟‟ dikwatirkan akan berdampak pada nilai akhir 

semesternya serta dapat membuat kepercayaan diri “MR” terganggu. Oleh karena 

itulah, peneliti tertarik mengangkat kasus yang dialami “MR” dan penelitian ini 

sangat penting dilakukan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dibahas tentang “Studi Kasus Siswa 

MR yang memiliki perilaku mencontek pada mata pelajaran matematika di 

Sekolah MAN Sakatiga 

 

 

 



1.2  Deskripsi Kasus 

 “MR” adalah salah satu siswa di kelas XI IIS 3 di  MAN Sakatiga.  

Ayah MR bekerja sebagai Wiraswasta Sedangkan Ibunya sebagai ibu rumah 

tangga. Dalam proses pembelajaran dikelas belajar, MR anak yang memiliki 

perilaku mencontek pada mata pelajaran matematika, dengan prilaku yang 

ditunjukkan yaitu , menunggu teman selesai untuk dicontoh, melirik-lirik, 

berbisik-bisik. Sehingga MR tidak mengerjakan soal matematika tidak optimal.  

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menjadi penyebab 

“MR” memiliki perilaku mencontek pada mata pelajaran matematika di Sekolah 

MAN Sakatiga? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan “MR” yang memiliki perilaku 

mencontek pada mata pelajaran matematika di Sekolah MAN Sakatiga 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman peneliti tentang langkah-langkah pelaksanaan studi kasus 

beserta contoh pengaplikasiannya dengan terjun langsung kelapangan. 

2. Bagi siswa “MR” yaitu diharapkan untuk dapat menghadapi permasalahan   

dan hambatan hidupnya, dan tercipta keselarasan dan kebahagiaan bagi 

siswa tersebut. Permasalahan yang dihadapi “MR” dapat terselesaikan 

demi kebaikan untuk diri yang bersangkutan. 

3. Bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

bagi pihak sekolah dalam rangka melakukan layanan konseling untuk 



siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca dan menulis, dan  dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi guru untuk selalu memperhatikan 

keadaan siswanya sehingga masalah-masalah yang dialami siswa bisa 

terselesaikan dengan baik dan tepat. 
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