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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

“Pada hakekatnya pendidikan merupakan upaya untuk membentuk individu 

yang lebih berkualitas Tolak ukur dari diserapnya pendidikan yang dijalani oleh 

seseorang salah satunya melalui prestasi yang diraihnya. Pencapaian prestasi yang 

gemilang merupakan tujuan dari kegiatan belajar di sekolah, pencapaian prestasi  

harus diraih dengan seoptimal mungkin sesuai kemampuan oleh setiap peserta 

didik masing–masing. Untuk itu, diperlukan berbagai macam kondisi dan situasi 

yang mampu mendukung demi tercapainya tujuan. Terdapat banyak hal yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi siswa. Salah satu masalah klasik yang menjadi 

momok dalam proses belajar adalah penyimpangan perilaku sosial yaitu 

mencontek. Hal ini menyebabkan kurangnya validitas guru terhadap penilaian 

yang dilakukan kepada peserta didiknya.” 

“Tujuan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam UU Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itulah, pendidikan di 

Indonesia terus ditingkatkan mutunya agar tujuan pendidikan tersebut dapat 

tercapai dengan efektif., terlebih dalam menangani masalah mencontek yang telah 

menjadi bentuk masalah yang terjadi secara turun temurun.” 
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“Perilaku menyontek  sering di sebut ketidakjujuran akademis. Menyontek 

sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat ini perilaku menyontek tidak 

hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA saja,  bahkan sampai 

pada perguran tinggi dan juga pada tingkat sekolah pascasarjana. Baik itu di kota 

maupun di desa dan di sekolah maju ataupun sekolah yang biasa-biasa 

saja. Perilaku menyontek merupakan salah satu fenomena pendidikan yang sering 

dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar, namun 

ironisnya jarang mendapat perhatian yang serius dari praktisi pendidikan di 

Indonesia.” 

“Perilaku menyontek masih dipandang sebagai masalah yang ringan dan 

”sepele”, sehingga perilaku ini sering ditolerir oleh kebanyakan masyarakat. 

Menurut Alhadza (2004) perilaku menyontek atau cheating adalah suatu wujud 

perilaku dan ekspresi mental seseorang yang merupakan hasil belajar dari 

interaksi dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil 

survey Litbang Media Group yang dilakukan pada tanggal 19 April 2007, yang 

dilakukan di enam  kota besar di Indonesia  meliputi Makassar, Surabaya, 

Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan  yang menyebutkan hampir 70% 

responden menjawab pernah melakukan praktik menyontek ketika masih sekolah 

(Halida, 2007).” 

“Hasil survey Litbang Media Group juga diperkuat dengan 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 menyontek (52 
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% 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, 1995).” 

“Menyontek menurut Poerwadarminta (2003) yaitu mengutip tulisan dan 

sebagainya sebagaimana aslinya atau menjiplak. Ehrlich, Flexner, Carruth dan 

Feldman (1964, dalam Anderman dan Murdock, 2011) mendefinisikan menyontek 

sebagai ketidakjujuran atau tidak fair dalam rangka memenangkan atau meraih 

keuntungan. Sedangkan menurut Genereux dan McLeod (1995, dalam Vinski dan 

Tyron, 2009) mendefinisikan menyontek sebagai upaya siswa mendapatkan hasil 

yang diinginkan melalui cara-cara yang dilarang atau tidak sah. Contohnya, 

menyalin jawaban dengan sama persis ataupun dilakukan perubahan kata dari 

hasil jawaban teman dalam lembar ujiannya sendiri. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa dalam perilaku menyontek, seseorang melakukan praktik kecurangan 

dalam berbagai bentuk dimana hal itu dilarang untuk dilakukan.” 

“Di Indonesia sendiri perilaku menyontek  sudah menjadi kebiasaan sebagian 

besar setiap peserta didik di sekolah. Tidak jarang pada saat Ujian Nasional 

sebagian besar peserta didik mendapatkan bocoran soal ujian, karena sekarang 

banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini.Dampak negatif 

yang akan ditimbulkan apabila dilakukan secara terus menerus akan menjadi 

kebiasaan buruk di dunia pendidikan. Dari masalah tersebut penulis merasa 

tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian.” 
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“Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dengan mewawancarai guru BK, 

Wali kelas, teman dekat dan orang tua klien di SMAN 1 Nalumsari Jepara 

sebenarnya di sekolah banyak peserta didik yang ketahuan mencontek ketika 

sedang mengerjakan soal ujian atau menjiplak PR temannya lalu dikerjakan di 

kelas. Kebanyakan peserta didik yang mempunyai perilaku mencontek, seperti 

membuat catatan di kertas kecil, melihat jawaban teman atau bisa jadi saling tukar 

menukar jawaban antara teman, membuka catatan mata pelajaran, menggunakan 

kode atau isyarat, mengunakan handphone untuk saling tukar jawaban melalui 

beberapa aplikasi pengiriman pesan ponsel pintar atau untuk mencari jawaban 

lewat internet. Selain menyontek pada saat ujian ada pula peserta didik yang  

mengerjakan PR di sekolah karena ingin melihat atau menyontek hasil PR 

temannya, hal ini disebabkan karena peserta didik tidak bisa mengerjakan soal-

soal yang diberikan oleh guru mata pelajaran sehingga melihat hasil temannya, 

adanya rasa malas pada diri peserta didik sehingga terkadang malas untuk 

mangerjakan PR, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak tidak bisa 

menyeimbangkan waktu bermain dan belajar.” 

“Anderman, dkk (1998) menunjukkan bahwa lingkungan sekolah menengah 

lebih berfokus pada peringkat dan kinerja dibanding dengan proses belajar, hasil 

penelitiannya mengenai mencontek pada siswa sekolah menengah pertama, 

membedakan antara perilaku mencontek dengan keyakinan terhadap perilaku 

mencontek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61% pelajar tidak pernah 

mencontek dan 39% pelajar menyatakan bahwa mereka pernah mencontek. 

Sedangkan keyakinan terhadap perilaku mencontek 50,4% pelajar menyatakan 
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dapat menerima perilaku mencontek dan 49,6% pelajar mencontek merupakan 

perilaku yang tidak bisa diterima. Penelitian Schab (Sujana dan Wulan, 1994) 

menunjukkan 93% siswa menyatakan bahwa mencontek merupakan bagian yang 

normal dalam kehidupan. Pada diri mereka telah berkembang keyakinan bahwa 

mencontek merupakan cara yang dapat diterima untuk memperoleh kemajuan. 

Mereka memperkirakan sekitar 97% sampai dengan 99% teman mereka 

mencontek baik pada saat-saat tertentu maupun secara teratur. Kondisi semacam 

inilah yang dapat memberikan pengaruh sangat kuat pada siswa.” 

“Agar terciptanya kemandirian peserta didik untuk berperilaku jujur di dalam 

mengerjakan soal ujian ataupun tugas sekolah, guru BK atau guru pembimbing di 

tuntut untuk mempunyai kemampuan mengelola peserta didik agar  tidak 

melakukan perilaku mencontek di dalam kelas. Guru pembimbing atau konselor 

sekolah dapatn menggunakan berbagai teknik konseling pada siswa secara 

individu dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan rational emotive 

behaviour therapy (REBT) dengan Formula ABC untuk mengatasi siswa yang 

sering mencontek.” 

“Pendekatan konseling rational emotive behavioural therapy merupakan 

pendekatan yang bertujuan untuk mengubah keyakinan irrasional yang dimiliki 

klien (yang memberikan dampak pada emosi dan perilaku) menjadi rasional. 

Teori REBT membagi 4 keyakinan yang irrasional dan 4 keyakinan rasional 

sebagai alternative. Tuntutan merupakan keyakinan irrasional yang pertama dan 

utama. Terdapat 3 macam tuntutan, terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

kehidupan. Tuntutan merupakan akar dari munculnya keyakinan irrasional yang 
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lain meliputi yakin akan sangat menderita, yakin tidak dapat mentolerir frustasi, 

dan yakin pasti mengalami depresi. Keyakinan irrasional sebenarnya dapat diganti 

dengan keyakinan rasional ketika individu memiliki keinginan yang tidak 

dogmatis (lawan dari tuntutan). Keyakinan individu untuk memiliki keinginan 

yang tidak dogmatis merupakan akar dari munculnya keyakinan rasional yang 

lain, meliputi; yakin tidak akan sangat menderita, yakin dapat mentolerir frustasi, 

dan yakin dapat menerima kenyataan.Berpikir irrational diawali dengan belajar 

secara tidak logis yang biasanya diperoleh dari budaya tempat dibesarkan.” 

“Konseling rasional emotif memiliki suatu formula yang disebut dengan 

formulaABC dan ditambah D dan E untuk memasukkan perubahan hasil yang 

diharapkan, A adalah adversities (kesulitan/kemalangan) atau activating events 

(kejadian yang mengaktifkan) dalam kehidupan seseorang, B adalah beliefs 

(keyakinan), rational dan irrational, C adalah consequences (konsekuensi) 

emosional dan perilaku, D adalah disuting (melawan) keyakinan irrasional, dan E 

adalah effective new philosophy of life (filosofi hidup yang baru dan efektif). 

Formula ini dapat membantu siswa dalam menggali masalah yang dialami dengan 

melihat fakta-fakta tentang masalah yang sedang dialami, dari kejadian, akibat 

dan kepercayaan atau keyakinan yang mendasari terjadinya suatu peristiwa, 

kejadian yang awalnya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Sehingga, 

siswa memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan diri untuk 

mewujudkan percaya akan kemampuan dirinya sendiri dalam proses belajar di 

sekolah.” 
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“Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk melakukan 

penelitian tentang “Penerapan Konseling Rational Emotive Behaviour Therapy 

(REBT) terhadap siswa kelas X yang mengalami periaku Menyontek di SMA 

Negeri 1 Nalum sari Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018).”” 

1.2. Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

 “Penelitian ini difokuskan pada penerapan konseling REBT untuk 

mengatasi perilaku menconteksiswa kelas X di SMA 1 Nalumsari Jepara Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Bahwa perilaku mencontek merupakan suatu tindakan 

mencontoh atau menjiplak milik orang lain yang pada dasarnya untuk 

menghindari kegagalan akademis, untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan 

cara yang tidak jujur.Untuk dapat mengatasi perilaku mencontek siswa  di SMA N 

1 Nalumsari, maka peneliti menerapkan pendekatan konseling behavioristik 

dengan teknik REBT. Sehingga diharapkan dapat membantu konseli dalam 

mengatasi kebiasaan mencontek yang dilakukan olehsiswa. Kegiatan penelitian 

ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018.” 

1.2.2 Lokus Penelitian 

 “Lokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tempat 

penelitian. Penelitian yang berjudul “penerapan konseling rational emotive 

behaviour therapy (REBT) terhadap siswa kelas X  yang mengalami perilaku 

menyontek di SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara tahun pelajaran (2017/2018)” akan 

dilakukan di SMA Negeri 1 Nalumsaripada kelas X  yang bertempat di desa 

Gemiring Lor, Nalumsari, Kabupaten Jepata, Jawa Tengah.” 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah adalah:  

1.3.1 Faktor-faktor apa yang menyebabkan perilaku mencontek siswa kelas X di 

SMA 1 Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018? 

1.3.2 Bagaimana layanan konseling individu pada pendekatan konseling rational 

emotive behaviour therapy (REBT) dalam mengurangi penyimpangan 

perilaku sosial yaitu menyontek Pada Siswa Kelas X di SMA 1 Nalumsari 

Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas X di SMA 1 Nalumsari 

Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018dengan tujuan sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perilaku mencontek 

siswa kelas X di SMA 1 Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018 

melalui layanan konseling individu pada pendekatan REBT. 

1.4.2 Untuk mengatasi perilaku mencontek siswa kelas X di SMA 1 Nalumsari 

Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui layanan konseling individu pada 

pendekatan REBT. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dan diharapkan dari penelitian tindakan BK ini 

sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 



9 
 

 

“Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang bimbingan dan konseling, menambah khasanah pustaka 

pendidikan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenisnya, 

khususnya dalam mengurangi penyimpangan perilaku sosial yaitu mencontek 

pada siswa melalui konseling rational emotif behaviour therapy (REBT).” 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Membantu peserta didik supaya lebih mandiri serta meningkatkan 

kemampuan dirinya agar dapat berperilaku jujur disekolah untuk mendapatkan 

prestasi atau hasil yang maksimal bukan dengan cara mencontek. 

1.4.2.2 Bagi Kepala Sekolah  

Dapat menjadi acuan bagi kepala sekolah agar dapat memfasilitasi guru 

pembimbing dan memberikan layanan bimbingan secara optimal. 

1.4.2.3 Bagi Konselor Sekolah 

Konselor sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan untuk 

melaksanakan konseling rational emotif behaviour therapy (REBT) yang sesuai 

untuk mengurangi penyimpangan perilaku sosial mencontek pada siswa. 
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1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

“Sesuai dengan judul penelitian “Penerapan Konseling Rational Emotive 

Behaviour Therapy (REBT) terhadap siswa kelas X yang mengalami 

penyimpangan periaku sosial (Menyontek) di SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara 

Tahun Pelajaran 2017/2018)”, maka penelitian ini mengungkap upaya dalam 

mengurangi penyimpangan perilaku sosial yaitu menyontek melalui Konseling 

Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT).” 

 


