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Abstrak  
 

Pada setiap akhir semester atau kenaikan tingkat, pihak program studi melakukan rapat akademik 
untuk mengevaluasi perkuliahan mahasiswa dan jika terdapat mahasiswa yang belum lulus salah kompetensi 
yang jadi prasyarat dan harus lulus maka mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil mata 
kuliah semester depan yang berkaitan dengan mata kuliah sekarang. Oleh karena itu, mahasiswa seringkali 
mengalami kecemasan saat menghadapi ujian akhir semester. Selanjutnya bahwa standar mahasiswa untuk 
mengikuti kegiatan praktik pengalaman lapangan yaitu tidak adanya mata kuliah yang nilainya D atau E, jika 
di bawah dari nilai itu maka mahasiswa dinyatakan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan PPL, sehingga hal 
ini membuat mahasiswa ada yang melakukan perbuatan yang buruk yaitu menyontek. Tujuan Penelitian ini 
adalah untuk (1) Untuk mengetahui perilaku menyontek mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester 
sebelum diberikan layanan konseling rational emotive therapy, (2) Tersusunnya model hipotetik konseling 
rational emotive therapy dan (3) Untuk mengetahui keefektifan layanan konseling rational emotive therapy 
untuk membantu mengentaskan perilaku menyontek mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. 
Sesuai dengan fokus permasalahan dan tujuan penelitian, metode penelitian ini menggunakan penelitian 
dan pengembangan (reseach and development). Dari rekapitulasi hasil pre-test diperoleh skor total 772 
dengan rata-rata 77.2 Jumlah skor tersebut dikasifikasikan dalam kategori tinggi tentang perilaku menyontek 
dengan prosentase 100%. Dan setelah mendapat perlakuan (post-test) sebesar 420 dengan rata-rata 42 
tergolong kategori renah. Dari data tersebut diketahui bahwa konseling kelompok dengan pendekatan RET 
memberi pengaruh terhadap penurunan perilaku menyontek mahasiswa. Atas dasar perhitungan tersebut 
maka hipotesis yang berbunyi “Konseling kelompok rational emotif therapy efektif untuk mengentaskan 

perilaku menyontek. 

Kata kunci: Konseling Rational Emotive Therapy, Perilaku Menyontek. 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya manusia adalah mahkluk 
pribadi yang memiliki perasaan dan emosi. 
Kecemasan merupakan suatu perasaan yang 
bisa menimpa hampir setiap orang pada 
waktu tertentu dalam kehidupannya. Akan 
tetapi kecemasan juga merupakan reaksi 

normal terhadap situasi yang sangat menekan 
kehidupan seseorang, dan karena itu 
berlangsung tidak lama. Oleh karena itu 
sangat penting untuk mengingat bahwa 
kecemasan bisa muncul dengan sendirinya 
atau bergabung dengan gejala-gejala lain dari 
berbagai gangguan emosi. 
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Di perguruan tinggi banyak faktor 
pemicu timbulnya kecemasan pada 
mahasiswa antara lain: (a) faktor kurikulum: 
target kurikulum yang terlalu tinggi, iklim 
perkuliahan yang tidak kondusif, pemberian 
tugas yang sangat padat, serta sistem 
penilaian yang begitu ketat dan sulit, (b) 
faktor dosen: sikap dan perlakuan dosen yang 
kurang bersahabat, galak, judes dan kurang 
kompeten, pengawasan saat ujian yang 
terlalu ketat (c) faktor manajemen: penerapan 
disiplin yang ketat dan lebih mengedepankan 
hukuman, iklim perkuliahan yang kurang 
nyaman, serta sarana dan prasarana belajar 
yang sangat terbatas. 

Pada setiap akhir semester atau 
kenaikan tingkat, pihak program studi 
melakukan rapat akademik untuk 
mengevaluasi perkuliahan mahasiswa dalam 
rangka mengevaluasi kembali kompetensi-
kompetensi tersebut dan jika terdapat 
mahasiswa yang belum meluluskan salah 
kompetensi yang jadi prasyarat dan harus 
lulus maka mahasiswa tersebut tidak 
diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah 
semester depan yang berkaitan dengan mata 
kuliah sekarang. Oleh karena itu, mahasiswa 
seringkali mengalami kecemasan saat 
menghadapi ujian akhir semester. Selanjutnya 
bahwa standar mahasiswa untuk mengikuti 
kegiatan praktik pengalaman lapangan yaitu 
tidak adanya mata kuliah yang nilainya D atau 
E, jika di bawah dari nilai itu maka mahasiswa 
dinyatakan tidak diperbolehkan mengikuti 
kegiatan PPL, sehingga mahasiswa di wajibkan 
melakukan remidi sesuai waktu yang telah 
ditentukan oleh pihak institut jika nilai D dan 
mengulang kembali mata kuliah yang sudah 
pernah ditempuh jika nilainya E. Akhirnya 
mahasiswa ada yang melakukan perbuatan 
yang buruk yaitu menyontek. 

Menyontek suatu kegiatan 
mencontoh/meniru/mengutip tulisan, 
pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. 
menyontek dalam bidang akademis dilakukan 
agar mendapatkan nilai yang bagus. Pada saat 
ujian banyak mahasiswa yang masih 
melakukan kegiatan tersebut. Masih banyak 
lagi perilaku menyontek yang pernah 
dilakukan dengan berbagai cara misalnya 
membuat catatan kecil/kepekan, melihat 

pekerjaan teman sebelahnya saat ujian dan 
meletakkan buku di bawah kursi. 

Dari fenomena di atas yang dialami oleh 
mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir 
semester, maka gejala-gejala yang muncul 
pada mahasiswa yang mengalami sering 
melakukan perilaku menyontek yaitu; merasa 
takut terhadap ujian, cemas, khawatir kepada 
pengawas ujian, tidak senang kepada teman, 
bersikap apatis, pesimis, acuh tak acuh, 
murung dan merasa putus asa mengerjakan 
soal ujian, merasa tertekan, tidak berdaya, 
kehilangan harapan dan tidak mampu relaks 
mengikuti ujian tersebut. Dalam kondisi 
seperti ini individu (mahasiswa) cenderung 
lebih berpikir secara irasional sehingga sulit 
untuk berpikir rasional. Mengingat perilaku 
menyontek yang di alami oleh mahasiswa 
sangat mempengaruhi terhadap pencapaian 
hasil belajar terutama mental buruk 
mahasiswa karena sudah tidak jujur pada 
dirinya sendiri, sehingga perlu ada upaya-
upaya tertentu untuk mencegah dan 
mengurangi perilaku buruk mahasiswa di 
kampus, terkait dengan menghadapi ujian 
akhir semester pada setiap kompetensi-
kompetensi dasar. 

Berdasarkan uraian di atas maka 
mahasiswa perlu diberikan layanan konseling 
rational emotive therapy untuk mengentaskan 
perilaku menyontek mahasiswa dalam 
menghadapi ujian akhir semester. Konseling 
rational emotive therapy adalah bagian dari 
proses pendidikan yang teratur dan sistematis 
yang terwujud dalam suatu proses pemberian 
bantuan yang dilakukan melalui wawancara 
konseling antara konselor dan klien. 
Penelitian ini fokus pada sejumlah mahasiswa 
yang mengalami sering melakukan perilaku 
menyontek dalam menghadapi ujian akhir 
semester, karena mahasiswa tersebut 
menganggap ujian akhir semester adalah 
suatu hal yang sangat membahayakan karena 
mahasiswa dituntut harus mampu 
menyelesaikan semua kompetensi yang telah 
ditetapkan oleh program studi dan 
kompetensi-kompetensi tersebut harus 
dituntaskan pula pada semester yang 
berlangsung karena ketuntasan kompetensi 
merupakan salah satu syarat dalam mengikuti 
semester berikutnya. 
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Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul 
”Pengembangan model konseling rational 
emotive therapy untuk mengentaskan 
perilaku menyontek mahasiswa dalam 
menghadapi ujian akhir semester (Penelitian 
pengembangan pada Mahasiswa BK 
Semester IV Tahun Akademik 2013/2014)”. 

Dari latar belakang masalah di atas, 
maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
a. Bagaimanakah gambaran perilaku 
menyontek mahasiswa dalam menghadapi 
ujian akhir semester sebelum diberikan 
layanan konseling rational emotive therapy? 
b. Bagaimana rancangan model hipotetik 
konseling rational emotive therapy? 
c. Bagaimana keefektifan konseling rational 
emotive therapy untuk mengentaskan 
perilaku menyontek mahasiswa? 

Oleh karena itu, peneliti mengajukan 
hipotesis kerja yaitu: model konseling 
Rational Emotive Therapy efektif untuk 
Mengentaskan Perilaku Menyontek 
Mahasiswa dalam menghadapi Ujian Akhir 
Semester IV Bimbingan dan  Konseling tahun 
Akademik 2013/2014. 
 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 
(Research and Development /R&D). 
Berdasarkan sepuluh langkah tersebut oleh 
Sukmadinata (2006:176) dimodifikasi menjadi 
3 langkah dalam penelitian pengembangan, 
tahap penelitian yang dikembangkan yaitu:  
(1) tahap studi pendahuluan, (2) Tahap 
pengembangan, (3) Tahap Uji Keefektifan 
model. Diharapkan tahapan tersebut bisa 
berfungsi sebagai penelitian dan 
pengembangan. Prosedur penelitian 
pengembangan adalah paparan prosedur 
yang ditempuh dalam membuat produk. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk 
menghasilkan sebuah model konseling 
rational emotive therapy. Adapun langkah-
langkah prosedur pengembangan produk 
sebagai berikut: 1) Tahap pendahuluan, 2) 
Tahap Pengembangan, 3) Tahap Uji 
Keefektifan model. 
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Model layanan konseling rational emotive 
therapy yang dikembangkan diujicobakan melalui 
tiga tahap, yaitu: 1) uji validitas praktisi, 2) uji 
validitas instrumen, 3) ujicoba terbatas model 
konseling rational emotive therapy. 

Adapun Desain Model: 

Pree test 
(untuk mengetahui 
tingkat perilaku 
menyontek mhswa) 

Treatment 
(uji coba 
model) 

Post test 
(keefektifan 
model) 

o1 X o2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara yang telah 
dilakukan dengan dosen pengawas ditemukan 
bahwa kecenderungan perilaku menyontek 
yang dilakukan oleh mahasiswa cukup 
memprihatinkan, hal ini terlihat dari 
kebiasaan mahasiswa yang suka membawa 
catatan kecil di saku yang awalnya hanya 
untuk belajar. Mahasiswa juga sering 
membuka catatan apabila dosen pengawas 
pura-pura tidak melihat mahasiswa yang 
sedang ujian, mahasiswa yang sering tengak-

Deskripsi dan 
analisis kebutuhan 

 

Study 
literatur 

 

Study 
pendahuluan 

Tahap Pengembangan 

Perumusan Draf Model 
layanan  konseling 
rational emotive 

therapy 

Validasimodel 
hipotetik (Fokus 

Group 
Discussion/FGD) 

 

Final Model konseling rational 
emotive therapy 

 
Revisi Model 

Hipotetik 
 

 

Tahap Uji Keefektifan  Model 
Hipotetik 

  
Uji Coba 
Terbatas 
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tengok ketika ujian berlangsung bahkan ada 
juga yang membuka HP untuk mencari 
jawaban lewat internet.  

Mengenai gambaran perilaku 
menyontek mahasiswa, ada ketidaksinkronan 
antara wawancara dan hasil dari penyebaran 
skala. Dari wawancara yang dilakukan dengan 
berbagai dosen pengawas uas, disimpulkan 
bahwa kecenderungan perilaku menyontek 
yang ditunjukan oleh mahasiswa sudah cukup 
mengkhawatirkan. Beberapa responden 
mengaku pernah melihat mahasiswa yang  
jelas-jelas membuka catatan tanpa merasa 
malu, meminta jawaban dari teman 
sebelahnya dan membuka HP dengan melihat 
jawaban di internet.  

Hal tersebut bertentangan dengan hasil 
penyebaran skala yang menunjukan rata-rata 
perilaku menyontek berada pada kategori 
sedang. Hal tersebut dimungkinkan karena 
skala perilaku menyontek mahasiswa yang  
memilih social desirability yang tinggi, orang 
akan cenderung memilih yang normatif. Oleh 
karena itu, peneliti menutupi kekurangan 
tersebut dengan mengamati dan melakukan 
wawancara lebih mendalam dengan pihak-
pihak terkait. 

Model konseling kelompok yang 
dikembangkan dalam penelitian ini adalah 
konseling kelompok  rational emotive 
theraphy dan dilihat dari peserta atau anggota 
kelompoknya berasal dari semester yang 
sama. Asumsinya bahwa perilaku menyontek, 
jika dibicarakan dengan berbeda semester 
menjadi kurang nyaman. Perasaan malu, ragu, 
takut dalam membicarakan kebiasaan 
menyontek akan lebih kuat muncul jika 
dibicarakan dengan berbeda semester. 
Kondisi tersebut akan menghambat 
munculnya dinamika kelompok pada 
konseling kelompok rational emotive 
theraphy yang membahas perilaku 
menyontek pada anggota yang heterogen 
dalam tingkat atau semester Konselor disini 
sebaiknya berpikiran terbuka tidak dogmatik, 
dia tidak mencoba untuk meyakinkan konseli 
tentang sudut pandang tertentu. Namun, 
konselor mampu mendengar konseli, bersama 
dengan konseli, dan terbuka terhadap apapun 
yang dikatakan oleh konseli. Konselor yang 
dogmatik dan berpikiran tertutup 

menunjukkan empatinya dengan buruk, tetap 
dalam cara mereka untuk melihat dunia 
walaupun buktinya berlawanan, dan 
mempunyai kesulitan dalam membentuk 
hubungan konseling yang positif. 

Pemimpin kelompok memiliki 
pemikiran yang terbuka dalam segala hal 
salah satunya dalam hal kebiasaan menyontek 
yang sering dilakukan oleh mahasiswa. 
Pemimpin kelompok tidak menganggap 
bahwa berbicara masalah menyontek itu 
adalah hal yang tabu dan memalukan 
melainkan berbicara kebiasaan menyontek 
dalam konteks akademik di era sekarang ini 
sangat dibutuhkan. Selain itu pemimpin 
kelompok tidak memaksakan pandanganya 
tentang perilaku menyontek kepada anggota 
kelompok. Terbukti pada proses pelaksanaan, 
anggota merasa nyaman mengungkapkan 
masalahnya bahkan dengan pendekatan 
rational emotive therapy yang dilakukan 
tanpa ragu dan takut karena pemimpin 
kelompok.  

Model konseling kelompok rational 
emotive therapy dalam penelitian ini 
merupakan upaya pemberian bantuan  
kepada individu dalam suasana kelompok 
untuk mengurangi bahkan mengentaskan 
perilaku menontek mahasiswa agar mampu 
menyusun rencana dan keputusan yang tepat 
serta dapat memahami dirinya sendiri, orang 
lain, dan lingkunganya dalam menunjang 
terbentuknya sikap dan perilaku yang lebih 
efektif. Ada beberapa tahap dalam konseling 
kelompok rational emotive therapy yaitu 
tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap 
kegiatan, dan tahap pengakhiran. 
Berdasarkan pertimbangan teoritis dan kajian 
empiris tentang penanganan kebiasaan 
menyontek mahasiswa dalam menghadapi 
ujian akhir semester, maka model konseling 
rasional emotif yang dikembangkan adalah 
model konseling rasional emotif secara 
kelompok. 

 
Dengan demikian layanan konseling 

kelompok rational emotive therapy efektif 
untuk mengentaskan perilaku menyontek, 
karena dalam pelaksanaannya mahasiswa 
sebagai anggota kelompok mempunyai hak 
untuk melatih diri dalam mengeluarkan 
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pendapat, pikiran serta gagasan yang dimiliki, 
dan dapat berbagi pengalaman. Selain itu, 
dengan kelompok yang beranggotakan 
mahasiswa dengan tingkat semester yang 
sama dimungkinkan mereka akan lebih 
terbuka dan merasa nyaman ketika 
membicarakan tentang kebiasaan menyontek 
sehingga dinamika kelompok yang tercipta 
lebih intensif, dengan demikian diharapkan 
pembahasan masalah-masalah yang akan 
mendorong pengembangan dan perubahan 
yang menunjang tingkah laku yang lebih 
efektif.  

Perilaku menyontek merupakan 
masalah pribadi dan jika dibicarakan secara 
individual mahasiswa tidak akan merasa 
nyaman karena mengingat keberanian 
mahasiswa untuk mengungkapkan penyebab 
permasalahanya. Dalam pelaksanaan 
konseling kelompok, mahasiswa (anggota 
kelompok) sebagai klien dalam konseling 
masing-masing memiliki hak yang sama untuk 
saling bertukar pendapat, sehingga ketika 
didiskusikan secara kelompok beliefs 
irrasional siswa akan berubah menjadi beliefs 
rasional. 

Banyak mahasiswa yang sering 
melakukan perilaku menyontek dan sangat 
membutuhkan intervensi konselor secara 
profesional untuk mengentaskan masalah 
tersebut, sehingga dilaksanakan secara 
kelompok. Dengan teknik konseling kelompok 
rational emotive therapy maka mahasiswa 
akan saling berinteraksi dalam dinamika 
kelompok untuk mengentaskan perilaku 
menyontek. Dengan demikian layanan 
konseling kelompok rational emotif therapy 
efektif untuk mengentaskan perilaku 
menyontek. 
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