
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab I Pendahuluan ini akan dibahas secara sistemaika : 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam prospek kehidupan sehari- 

hari terlebih khusunya di dunia pendidikan. Kejujuran merupakan tiang dari dunia 

pendidikan yang semakin jauh pendidikan di nodai dengan adanya kecurangan 

dalam berbagai aspek terlebih khususnya dalam melaksanan Ujian Nasional. 

Maka dari itu setiap orang terlebih khususnya peserta didik wajib menjunjung 

tinggi nilai kejujuran tersebut dan wajib menerapkan akan kesadaran pentingnya 

nilai kejujran dalam berbagai aspek. Sering kali kita mendengarkan adanya 

pelaksanaan ujian nasional yang diringi dengan kecurangan dalam mengerjakan 

ujian nasional. Dari situlah kita bisa melihat semakin merosotnya dunia 

pendidikan dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Untuk memperbaiki adanya 

kemerosotan dalam melaksanan Ujian Nasional, Pemerintah dan Sekolahan wajib 

memberikan pembelajaran akan pentingnya Nilai Kejujuran dalam berbagai aspek 

terlebih khusunya pada pelaksanaan ujian nasional. Agar mengurangi adanya 

kecurangan dalam pelaksaan ujian nasional maka dari itu sekolahan mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan penerapan akan pentingnya 

nilai kejujuran dalam berbagai aspek dan terlebih khususnya pada pelaksanaan 

ujian nasional.   
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Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, yang menilai  anda jujur 

adalah Allah, Sang Pencipta dan orang-orang disekitar Anda. Jujur di dunia 

selamat di akhirat, prinsipnya miskin materi tak mengapa asalkan kita masih 

punya kejujuran karena kejujuran ibarat pelampung penyelamat ketika manusia 

menghadapi pengadilan super adil yakni pada hari perhitungan kelak. Norma jujur 

itulah salah satu saksi yang menyelamatkan dari hukuman Allah, memang sesal 

hanya terjadi di belakang namun sebisa mungkin janganlah merusak harga diri 

dengan kebohongan dan tindakan yang melawan norma kejujuran di mana saja 

kita berada. Sekali anda berbohong di depan masyarakat luas, hilanglah  harga diri 

kita selamanya. ( Agung Suryapto, 2014 ) 

Kejujuran dalam ruang lingkup pendidikan sangat penting sekali 

dikarenakan siswa  sangat berperan penting dalam nilai kejujuran untuk mjelatih 

siswa tersebut bisa membentengi diri agar siswa tersebut bisa selalu monomer 

satu kan nilai kejujuran. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang 

sesuai dengan tahap perkembanganya. Perkembangan anak adalah  perkembangan 

seluruh aspek kepribadianya, akan tetapi tempo dan perkembangan masing-

masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat 

dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, di samping 

karakteristik lain yang melekat pada diri anak. Ide dan pendapat siswa adalah 

jendela dari pola pikir mereka. Dalam pembelajaran berbasis budaya, siswa bukan 

pasif hanya menerima pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan guru, 

tetapi merupaka subjek kontributor terhadap perkembangan pengetahuan dan 
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keterampilan dalam bidang ilmu. Ide dan pendapat siswa adalah hasil penciptaan 

makna yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran.  ( Dali, Gulo 2014 ) 

Begitu juga dengan keberadaan siswa-siswi SMA Panjura Malang sebagai 

calon generasi penerus dan calon pemimpin bangsa masa depan. Tanpa adanya 

bimbingan perihal tentang nilai kejujuran, akan memiliki resiko yang besar di 

masa yang akan datang. Maka dari itu SMA Panjura Kota Malang (SMAPARA) 

memiliki cara tersendiri untuk memberikan motivasi kepada siswa terhadap nilai 

kejujuran dalam segala aspek. Aplagy ketika siswa-siswi kelas XII di SMA 

Panjura Kota Malang akan mengikuti Ujian Nasional yang akan diselenggarakan 

insyaallah pada bulan April pada tanggal 14 April 2014. Dengan demikian, siswa-

siswi atau peserta ujian nasional membutuhkan motivasi atau bimbingan untuk 

selalu ,mempertahankam nilai kejujuran dengan segala aspek.Mereka memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kejujuran.  

Jadi ketika siswa-siswi atau peserta Ujian Nasional pada pelaksanaan 

Ujian Nasional bisa menerapkan nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasionasl 

dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan untuk dirinya sendiri dan karena 

murni kerja kerasnya selama ini dan selalu menerapkan nilai kejujuran  .Jadi 

dalam proses pembelajaran yang diperhatikan pertama kali adalah siswa-siswi 

atau peserta ujiasn nasional yang akan melaksanakan Ujiasn Nasional pada bulan 

April tanggal 16-04-2014.peneliti serta para guru dan kepala sekolah juga melihat 

bagaimana keadaan dan kemampuan siswa dalam menyiapkan mental untuk 

pelaksanaan ujian nasional tersebut, maka dari itu para keluarga besar SMA 
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Panjura berusaha keras untuk memberikan motivasi dan bimbingan baik dari segi 

mental dan mata pelajaran yang akan di ujikan nanti.  

  Namun demikian yang masih menjadi kegalauan dan permasalahn penulis 

adalah, bagaomanakah persepsi dan aspirasi siswa untuk selalu mempertahankan  

nilai kejujuran dalam segala aspek dan mengenai bimbingan serta motivasi siswa 

untuk mempersiapkan mental dan mempersiapkan mata pelajaran yang akan  

diujikan nanti yang akan dilakukan oleh SMA Panjura Kota Malang tersebut. 

Apakah pelaksanaan Ujian Nasional ini efektif dilaksanakan  dengan  berpedoman 

dengan nilai kejujuran? Apakah manfaat yang di dapat oleh siswa-siswi atau 

peserta ujian nasional dalam mempertahankan nilai kejujuran pada pelaksanaan 

ujian nasional tersebut? . Untuk menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan 

tersebut, maka penulis menganggap sangat perlu untuk mengadakan penelitian, 

terutama dikalangan siswa-siswi kelas XII atau para peserta Ujian Nasional 

tersebut. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul PERSEPSI DAN ASPIRASI SISWA DALAM 

MEMPERTAHANKAN NILAI KEJUJURAN PADA PELAKSANAAN 

UJIAN  NASIONAL 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi atau pendapat siswa dalam mempertahankan Nilai 

Kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Panjura? 
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2. Bagaimana aspirasi atau keinginan siswa untuk mempertahankan nilai 

kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Panjura? 

3. Apa manfaat yang diperoleh siswa dalam mempertahankan nilai kejujuran?  

4. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam mempertahankan 

nilai kejujuran? 

5. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan siswa-siswi di SMA 

Panjura? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1.  Mendeskripikan persepsi atau pendapat siswa dalam mempertahankan Nilai 

Kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Panjura.  

2. Mendeskripsikan aspirasi atau keinginan siswa untuk mempertahankan nilai 

kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Panjura. 

3. Untuk mengetahui manfaat apa yang diperoleh siswa dalam mempertahankan 

nilai kejujuran setelah melaksanakan  ujian nasional.  

4. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam 

memperthankanan nilai kejujuran. 

5. Untuk mengatasi solusi hambatan-hambatan yang dialami siswa-siswi  SMA 

Panjura. 
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1.4 Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah.  Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah, penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi kelas 

XII yang sedang mempersiapkan Ujian Nasional di SMA Panjura Kota Malang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.5.1  Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya teori atau 

referensi tentang nilai kejujuran dalam pelaksanaan Ujian Nasional  yang 

bersih dari kecurangan, karena di dalam Jurusan Civic Hukum atau PKn  

terdapat materi menjunjung tinggi nilai kejujuran seperti budi pekerti. 

Penelitian ini juga dapat menambah referensi jurusan Civic Hukum 

mengenai nilai kejujuran dalam segala aspek. 

1.5.2 Secara Praktis 

a. Bagi penulis, sebagai bahan ajuan masukan untuk dapat 

mengimplementasikan nilai kejujuran dalam pelajaran PKn. Selain itu 

agar penulis mengetahui seperti apa persepsi dan aspirasi siswa dalam 

mempertahankan nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional. 

Penelitian ini juga memotivasi penulis untuk selalu menjunjung tinggi 

nilai kejujuran dalam segala aspek. 
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b. Bagi  siswa-siswi menengah atas kegunaan dari penelitian ini adalah 

untuk mengungkapkan persepsi siswa terhadap mempertahankan nilai 

kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional di SMA Panjura Kota 

Malang. Mengungkapkan  manfaat apa saja yang diperoleh setelah 

melaksanakan Ujian nasional dengan bersih serta jujur. Selain itu 

siswa juga dapat memberikan tanggapan atau aspirasi untuk 

pelaksanaan Ujian Nasional yang bersih dan jujur tetap untuk 

dipertahankan bagi generasi berikutnya. 

c. Bagi Sekolah Menegah ke Atas/SMA Panjura  untuk mengetahui 

kekurangan apa saja yang perlu dibenahi dalam mempertahankan nilai 

kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional, karena Peneliti ini 

mengambil bukti dari wawancara maupun observasi pada siswa-siswi 

kelas XI atau para peserta Ujian Nasional di SMA Panjura Kota 

malang secara langsung, dan kemudian dapat menjadi masukan untuk 

melaksanakan Ujian Nasional yang lebih baik kedepanya. Sehingga 

dapat mendapatkan siswa-siswi yang lebih berkualitas serta selalu 

menjunjung nilai kejujuran. 

d. Bagi Fakultas terlebih khususnya jurusan Civic Hukum atatu para 

peneliti berikutnya untuk memberikan referensi,pengetahuan,  serta 

teori mengenai mempertahankan nilai kejujuran, agar nantinya akan 

sangat berguna dalam menambah wacana pada peneliti selanjutnya. 
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1.6 Penegasan Istilah  

Penegasan isrilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul sripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Persepsi adalah pengorganisasian,menginterprestasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan sesuatu yang 

berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Walgito             

( 2002:54). 

2. Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Jadi kesimpulan aspirasi itu sendiri adalah suatu harapan atau tujuan yang 

akan dicapai pada masa depan seseorang. ( Artikel, Kamisa 2014) 

3. Siswa atau peserta didik adalah anak didik yang selalu mengikuti aturan-

aturan yang ditetapkan oleh sekolah atau guru mendidiknya dan selalul 

mempunyai kewajiban apa yang telah menjadi tugasnya sebagai siswa untuk 

menjunjung harkat dan martabatnya sebagai siswa teladan. ( Artikel, Murdi 

Joyotiningrat 2014) . 

4. Nilai Kejujuran adalah bentuk penilaian yang sangat bermakna bagi 

kelangsungan hidup di dunia dan akhirat. Kejujuran di dalam Kehidupan 

bermasyarakat sangatlah penting apabila diterapkan oleh masing-masing 

individual dalam lingkungan bermasyarakat. (Artikel, Solomoncell 2014) . 

5.  Ujian Nasional (UN) adalah sistem evaluasi standart pendidikan dasar dan 

menengah secara nasional dan persamaan mutu timgkat pendidikan antar  

daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian pendidikan dalam kegiatan 

pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata 

pelajaran tertentu. ( Artikel, Vikki 2014)  

 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada Bab II  Tinjauan Pustaka ini akan dibahas secara sistemaika : 

2.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati 

benar- benar sama. Setiap individu dalam menghayati atau mengamati sesuatu 

obyek sesuai dengan berbagai faktor yang determinan yang berkaitan dengan 

individu tersebut. Ada 4 faktor  yang berkaitan dengan persepsi seseorang 

individu yaitu, lingkungan fisik dan sosial, struktur jamania, kebutuhan dan tujuan 

hidup, pengalaman masa lampau. (Jalaludin Rahmat, 2003:51). 

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaludin Rahmat, 

persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi 

oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. Dengan 

demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari 

situasi tertentu. (Jalaludin Rahmat, 2003:51). 

Muhyadi mengemukakan bahwa persepsi adalah proses stimulus dari 

lingkungannya dan mengorganisasikan serta menafsirkan atau suatu proses 

dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterprestasikan kesan atau 

ungkapan indrahnya agar memilih makna dalam konteks lingkungannya. 

(Muhyadi, 1991:233). 
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Sarwono mengartikan persepsi merupakan proses yang digunakan oleh 

seseorang individu untuk menilai keangkuhan pendapatnya sendiri dan kekuatan 

kemampuan-kemampuanya sendiri dalam hubunganya dengan pendapat-

pendapatnya sendiri  dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri 

dalam hubunganya dengan pendapat-pendapat dan kemampuan orang lain. 

(Sarwono, 1993:238).  

Pengertian persepsi Walgito adalah pengorganisasian, penginterprestasian 

terhadapa stimulus uang diterimah oleh organisme ng, disamping adanya 

perhatian atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan 

aktifitas integrated dalam diri individu. (Walgito, 2002:54)  

Persepsi membutuhkan adanya obyek atau stimulus,alat indera sebagai 

penerima stimulus, dan pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran 

faktor-faktor tersebut harus ada agar terjadi persepsi pada seseorang, disamping 

adanya perhatian sebagai faktor psikologi yang mendahuluinya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah 

kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu 

persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu 

kebiasaan. Hal  tersebut dibarengi adanya pernyataan popular bahwa “manusia 

adalah korban kebiasaan” karena 90% dari pengalaman sensoris merupakan hal 

yang sehari-hari dipersepsi dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman 

terdahulu yang diulang-ulang. Sehingga mempersepsi situasi sekarang tidak lepas 

dari adanya stimulus terdahulu.  
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2.1.1 Proses terjadinya persepsi  

 Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung 

begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Proses persepsi adalah peristiwa 

dua arah yaitu sebagai hasil aksi dan reaksi. 

 Menurut Walgito, terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu 

melalui beberpa tahap sebagai perikut : 1) suatu obyek dan sasaran, 

menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat 

indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi 

fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman, 2) Stimulus suatu obyek 

yang diterimah oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui 

syaraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut proses 

psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal, dan 3) otak 

selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang 

diterimah oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. 

Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses di mana 

individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus 

yang mengenai alat inderanya. (Walgito, 2002:54)  

 Proses persepsi menurut adanya dua komponen pokok yaitu seleksi 

dan interprestasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan 

terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera 

terbatas jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil 

saja yang mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung 
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mengamati dengan lebih teliti dan cepat terkena hal-hal yang meliputi 

orientasi mereka. ( Mar’at, 1992:108 ).  

Proses  persepsi juga merupakan proses pengamatan seseorang 

yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor 

pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuanya. Manusia 

mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang 

diwarnai oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologi ini dapat 

berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses 

belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang 

dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti 

terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya 

memberikan arti terhadap obyek psikologik tersebut. Melalui komponen 

kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. 

Berdasarkan nilai da norma yang dimiliki pribadi seseorang akab terjadi 

keyakinan terhadap obyek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi 

memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap 

obyek. ( Mar’at, 1992:22 ) 

 Tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang membutuhkan 

kesedian atau kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap obyek. Atas 

dasar tindakan ini maka situasi yang semula kurang atau tidak seimbang 

menjadi seimbang kembali. Keseimbangan dalam situasi ini berarti bahwa 

antara obyek yang dilihat sesuai dengan penghayatinya, di mana unsur 

nilai dan norma dirinya dapat menerima secara rasional dan emosional. 
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Jika situasi ini tidak tercapai, maka individu menolak dan reaksi timbul 

adalah sikap apatis, acuh tak acuh atau menentang sampai ekstrim 

memberontak. Keseimbangan ini ddapat kembali jika persepsi dapat 

diubah melalui komponen kognisi.terjadinya keseimbangan ini akan 

melalui perubahan sikap dimana tiap komponen mengolah masalahnya 

secara baik ( Mar’at, 1992:23 ).  

 Proses perkembangan persepsi dipusatkan menjadi 2 yaitu fase 

selektivitas dan fase kode. Pada selektivitas, tahap awal individu akan 

memilih obyek yang terdapat di lingkungan melalui informasi. Sebagian 

dari informasi tentang obyek akan mendapat perhatian dan akan 

memberikan respon pada obyek tersebut jika informasi tersebut tidak 

berguna bagi dirinya. Sedangkan pada fase kode informasi yang diterima 

akan disesuaikan dengan pengalaman individu, dengan begitu akan 

memberikan makna terhadap informai yang diterimahnya.  

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks, dan ditentukan oleh 

dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, 

melihat, merasa atau bagaimana dia memandang suatu obyek dalam 

melibatkan aspek psikologis dan panca indranya. 

 Menurut David krech dan Ricard Crutcfield dalam membagi 

faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu : faktor 

fungsional dan faktor struktural. (Jalaludin Rahmat, 2003:55) 
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a. Faktor Fungsional  

Faktor Fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal yang lain yang termasuk apa yang 

kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang 

menentukan persepsi adalah obyek yang memenuhi tujuan individu 

yang melakukan persepsi.  

b. Faktor Struktural  

Faktor Struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-

mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang 

ditimbulkan pada system syaraf individu. Faktor-faktor struktural yang 

membentuk persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami 

suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah 

tetapi memandangnya dalam hubngan keseluruhan. 

Tetarik tidaknya individu untuk memperhatikan stimulus 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal (kebiasaan, minat, 

emosi, dan keadaan biologis) dan faktor eksternal (intensitas, 

kebaruan, gerakan, dan pengulangan stimulus).  

c. Faktor eksternal 

1) Gerakan, seperti organisme lain, bahwa manusia secara visual 

tertarik pada obyek-obyek yang bergerak. Contohnya kita senang 

melihat huruf dalam display yang bergerak menampilkan nama 

barang yang diiklankan.  
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2) Intensitas stimuli, dimana kita akan memperhatikan stimuli yang 

lebih menonjol dari stimuli yang lain. 

3) Kebaruan bahwa hal-hal baru, yang luar biasa, yang berbeda akan 

lebih enarik perhatian. 

4) Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian. Disini unsur “familiarity” 

(yang sudah kita kenal) berpadu dengan unsure “no vel ty” (yang 

baru kita kenal). Perulangan juga mengandung unsure sugesti yang 

mempengaruhi bawah sadar kita.  

2.1.3   Fungsi  Persepsi 

Melihat berbagai penjelasan diatas, maka dapat ditemukan fungsi-

fungsi persepsi diantaranya :  

1. Memberikan layanan kehidupan psikologis yaitu agar segala tindakan 

yang dilakukan oleh individu selaras dan seimbang dengan sikap yang 

dimiliki oleh perseptor. 

2. Sebagai pintu gerbang masuknya ide-ide baru dalam kehidupan 

psikologis perseptor. 

3. Sebagai jembatan kearah penentuan sikap dari tingkah laku yang 

dilakukan oleh perseptor terhadap objek yang dipersepsikan. 
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2.2 Aspirasi  

Aspirasi adalah hasrat atau keinginan dari seseorang/pihak untuk 

mendapatkan/mencapai sesuatu. Aspirasi adalah sekedar wacana, karena 

masih berupa keinginan. Belum ada tindakan apapun kecuali penyampaian 

data/fakta. ( Margono, 2014:02 ) 

 Aspirasi adalah gagasan atau ide dan seperangkat keinginan, setelah 

terjadi persepsi melalui proses piker dan secara kritis dikaitkan dengan situasi 

kondisi secara kondusif dimanfaatkan untuk menuju kepada kondisi yang 

diidealkan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dari Aspirasi 

adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aspirasi adalah keinginan, 

harapan, ataupun gagasan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan. ( Margono, 2014:04 ) 

2.3 Siswa  

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembanganya. Perkembangan anak adalh perkembangan seluruh aspek 

kepribadianya, akan tetapi tempo dan urama perkembangan masing-masing anak 

pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 

perkembangan anak yang tidak sama itu, di samping karakteristik lain yang 

melekat pada diri anak. Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar 

belakang siswa yang menurut Dunkin disebut pupil formative experience serta 

faktor  yang dimiliki siswa ( pupil properties). ( Nandang Zulfikar, 2014:03). 
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a. Aspek latar belakang, meliputi jenis kelaminsiswa, tempat kelahiran, 

tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang 

bagaiamana siswa berasal,dan lain lain.  

b. Sifat yang dimiliki siswa, meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan 

sikap. 

Tidak dapat disangal bahwa siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda yang dapat dikelompokkan yang pada siswa kerkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang termasuk berkemampuan tinggi 

biasanya ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian, 

dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran, dan lain-lain. Sebaliknya siswa 

yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya 

motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengingkuti pelajaran, 

termasuk menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan 

semacam itu harus dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran serta menuntut perlakuan yang berbeda pula baik dalam 

penempatan atau pengelompokkan siswa maupun dalam perlakuan guru 

dalam menyesuaikan gaya belajar. Demikian juga hanya dengan tingkat 

pengetahuan siswa-siswa yang memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang penggunaan bahasa standar, misalnya akan mempengaruhi proses 

pembelajaran mereka dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki 

tentang hal itu. (Nandang Zulfikar, 2014:09) 

 Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas juga merupakan aspek 

lain yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Ada kalahnya 
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ditemukan siswa yang sangat aktif (hyperkinetic) dan apa pula siswa yang 

pendiam, tidak sedikit juga ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang 

rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran 

di dalam kelas. Sebab, bagaimanapun faktor siswa dan guru merupakan 

faktor yang sangat menentukan interaksi pembelajaran. Setiap siswa 

mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun pribadi.Dalam 

proses belajar mengajar, karakteristik para siswa sangat diperlukan 

diperhitungkan lantaran dapat mempengaruhi jalanya proses dan hasil 

pembelajaran siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu  penting sekali 

guru mengenal dan memahami siswa dengan seksama. Tujuanya agar guru 

dapat menentukkan dengan seksama bahan-bahan yang akan diberikan, 

menggunakan prosedur (strategi dan metode) mengajar yang serasi, serta 

mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami siswa, membatu 

siswa mengatasi masalah pribadi dan sosial, memberikan bimbingan, 

menilai hasil belajar dan kemajuan belajar siswa dan kegiatan-kegiatan 

guru lainya yang bertalian dengan individu siswa. (Nandang Zulfikar, 

2014:10 ). 

2.3.1 Peran Siswa  

Ide dan pendapat siswa adalah jendela dari pola pikir mereka. 

Dalam pembelajaran berbasis budaya, siswa bukan pasif hanya menerima 

pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan guru, tetapi merupaka 

subjek kontributor terhadap perkembangan pengetahuan dan keterampilan 

 
 



19 
 

dalam bidang ilmu. Ide dan pendapat siswa adalah hasil penciptaan makna 

yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran.  

Dengan demikian, siswa dalam pembelajaran berbasis budaya 

diakui dan dihargai sebagai individu dengan latar belakang, pengalaman, 

dan pengetahuan awal yang unik, yang memiliki kemampuan dan 

keinginan untuk belajar, dan menjadi kreatif berdasarkan kaidah ilmiah 

dalam konteks komunitas budayanya.  

2.3.2 Fungsi Siswa 

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati 

posisi penting dalam proses pembelajaran karena siswa sebagai siswa yang 

ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya 

secara optimal. Dalam konsep pendidikan islam, siswa (peserta ddik) 

adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan  dan 

pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan 

bimbingan dan pengarahan  yang konsisten menuju kearah  titik optimal 

kemampuan fitrahnya. Jadi dalam proses pembelajaran yang diperhatikan 

pertama kali adalah siswa, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru 

setelah itu menentukkan komponen-komponen yang lainya. (Hatta. 2014) 

2.3.3 Posisi Siswa 

Posisi siswa adalah sebagai subyek kehidupan. Manusia 

membutuhkan pendidikan dlam kehidupanya. Pendidikan merupakan 

usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh mayarakat. 
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Undang-undang Dasar Negara Replubik Indonesia tahun 1945 pasal 31 

ayat (1)  menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 

(Djodi Roekmanto. 2014). 

2.4. Nilai Kejujuran  

Jujur adalah sebuah kata yang telah dikenal oleh hampir semua orang. 

Bagi yang telah mengenal kata jujur mungkin sudah tahu apa itu arti atau makna 

dari kata jujur tersebut. Namun masih anyak yang tidak tahu sama sekali dan ada 

juga hanya tahu sama sekali dan juga hanya tahu maknanya secara samar-samar. 

Kata jumbaran akan memperoleh kata yang digunakan untuk menyatakkan sikap 

seseorang. Bila seseorang berhadapan dengan suatu maka seseorang itu akan 

memperoleh gambaran tentang sesuatu tersebut.  Bila seseorang itu menceritakkan 

informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada “perubahan” 

maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur. Kejujuran sendiri 

terbagi dalam beberapa bagian pertama jujur dari setiap ucapan, artinya setiap 

perkataan yang keluar dari lisanya senantiasa menyuarakan kebenaran, kedua 

ikhlas untuk Allah, artinya kejujuran itu lahir untuk allah, baik dalam perkataan 

maupun perbuatan, ketiga jujur dalam tekad, yaitu dengan menepati segala azam 

yang telah tersirat dalam hati, keempat jujur dalam perbuatan yaitu dengan 

menserasikan segala perkataan dengan perbuatan yang dilakukkan, kelima jujur 
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dalam beribadah, hal ini terbentuk dalam rangka kecintaan pada Allah dengan 

jalan taat dan patuh atas segalaperibtah-Nya serta fungsi nilai kejujuran itu adalah  

suatu bentuk penilaian sikap seseorang atau individual seseorang untuk selalu 

bersikap apa adanya. (Nunik, 2014) 

Kejujuran penting dalam kehidupan seseorang untuk selalu 

mempertahankan nilai kejujuran tersebut untuk kehidupan bermasyarkat. Cara 

penanaman nilai kejujuran bisa dilaksanakan dengan berbagi cara, seperti 

menghadapi siswa-siswi atau peserta Ujian Nasional yang membutuhkan motivasi 

atau bimbingan baik dari materi pelajaran dan juga dari psikologi individu setiap 

siswa-siswi agar ti9mbul adanya rasa penanaman nilai kejujuran dari segala aspek 

baik dari lingkungan belajar mereka atau lingkungan diluar sekolah. Begitu juga 

cara pengukuran nilai kejujuran bisa dilihat dari siswa-siswi tersebut ketika 

mereka akan menghadapi Ujian nasional,ketika itu kita bisa melihat pengukuran 

siswa-siswi tersebut apakah sudah menanamkan nilai kejujuran yang selam ini 

mereka dapat baik dari lingkungan sekolah maupun limngkungan keluarga.  

2.5.  Ujian Nasional 

 Ujian Akhir Nasional, berasal dari tiga kata yaitu ujian yang memiliki arti 

hasil menguji sesuatu yang dipakai untuk menguji kepandaian, kemampuan hasil 

belajar siswa atau peserta didik. Akhir memiliki arti selesai atau tamat. Dan 

nasional berarti kebangsaan, mencakup bangsa, bersentral pada pemerintahan 

pusat. Ujian Akhir Nasional (UAN) yang sekarang bernama Ujian Nasional, dapat 

diartikan sebagai hasil menguji kepandaian untuk memperoleh hasil belajar yang 
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dilakukan pada akhir jenjang pendidikan yang bersifat nasional (Tim Penyususn 

KBBI. 2014) 

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian 

standar nasional pendidikan. (Tim KIP. Apartanto, Pius, Dahlan. 2014). 

 Pemerintah mengadakan ujian akhir nasional dengan memberikan standar 

atau patokan itu digunakan sewaktu-waktu tingkat pencapaian standar perlu 

mengetahui sampai dimana efektivitasnya. (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006).  

Sejak kemerdekaan, bentuk evaluasi belajar tahap akhir yang diberlakukan 

oleh pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan formal, paling tidak, dua 

macam bentuk, seperti Ujian Sekolah, dan Ujian Nasional.( Tilar. 2014). 

 

  

 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada Bab III Metodologi  ini akan dibahas secara sistemaika : 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. 

Penelitian lapangan dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif atau metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide 

pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan 

pengamatan-pengamatan berprasarat (Moleong 26:2006).  

Penelitian kualitatif di bidang pendidikan tidak dilaksanakan 

dilaboratorium tetapi di lapangan di tempat peristiwa pendidikan 

berlangsung secara natural (alami). Data dikumpulkan dari orang-orang 

yang terlibat dalam tingkah laku almaliah, seperti guru, siswa, orang tua dan 

lain-lain. Hasil penelitian penelitian kualitatif sesuai dengan prosedur di atas 

berupa deskripsi analitis, yakni uraian naratif mengenai suatu proses tingkah 

laku subjek sesuai dengan maslah yang ditelitinya. Temuan-temuan 

penelitian berupa konsep bermakna dari data dan informasi dikaji dan 

disusun utuk menyusun proposisi ilmiah atau teori dan hipotesis (Zuriah  

97:2007).  

 Jenis dan pendekatan kualitatif ini untuk mencari data mengenai 

persepsi dan aspirasi siswa dalam mempertahankan nilai kejujuran ada 

pelaksanaan ujian nasional dengan bersih.  
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3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Panjura Kota Malang. Objek 

penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA dan IPS di SMA Panjura Kota 

Malang angkatan 2014, dengan alasan  siswa tersebut akan melaksanakkan 

Ujian Akhir Nasional, sehingga penelitian lebih mudah untuk dilakukan dan 

lebih memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu tentang Persepsi dan Aspirasi Siswa Dalam 

Mempertahankan Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional di SMA 

Panjura Kota Malang. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2014. 

 

3.3. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan tentang sumber objek penelitian. 

Sumber data adalah merupakan salah satu yang paling penting dalam 

penelitian, kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, 

maka data yang di dapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh 

karena itu penulis harus memahami sumber data yang diperoleh dari para 

informan. (Moleong, 2002; 11). 

Sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan 

melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian  sebagai dasar 

pembahasan. Sumber data utama di  catat melalui catatan tertulis atau 

melalui perakaman video, audio atau tape recorder. ( Moleong, 2002: 12).  

Di dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan yakni : 
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1. Data Primer 

 Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli yang 

memuat informasi atau data yang diperlukan, pihak-pihak yang di tuju antara 

lain siswa kelas XII IPA sampai IPS di SMA Panjura Kota Malang angkatan 

2011 bedserta data yang didapat dari lapangan yang sudah disesuaikan, dengan 

tujuan untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan persepsi atau 

pendapat siswa dalam mempertahanan nilai kejujuran pada pelaksanan ujian 

nasional di lingkungan  SMA Panjura, data mengenai aspirasi atau keinginan 

siswa dalam mempertahankan nilai kejujuran pada pelaksanan ujian nasional di 

lingkungan SMA Panjura, data faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

mempertahankan nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional di lingjungan 

SMA Panjura, dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang muncul 

dalam mempertahankan nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional di 

lingkungan SMA Panjura. 

 Data Primer diperoleh dari hasil wawancara siswa kelas XII, yang telah 

mengikuti Ujian Nasional. Berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti 

mengambil beberapa perwakilan setiap kelas saja, diantaranya XII IPA 1, XII 

IPA 2, XII IPS 1, XII IPS 2, dan XII IPS 3. Berkenaan dengan hal tersebut, 

peneliti akan mengambil satu sampai tiga informan pada masing-masing kelas 

untuk mewakili dari lima kelas XII IPA sampai XII IPS di SMA Panjura Kota 

Malang. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan informasi terkait dengan 

Persepsi dan Aspirasi Siswa Dalam Mempertahankan Nilai Kejujuran Pada 

Pelaksanaan Ujian Nasional. 
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2.Data Sekunder  

Adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang 

ada di kantor TU SMA Panjura, terutama berkenaan dengan arsip-arsip berupa 

laporan, buku, internet dan literature yag beraitan dengan dengan penelitian ini.  

 Untuk menentukkan subyek penelitian ini, dilakukan dengan teknik 

Snowball. Teknik ini juga  disebut dengan teknik jaringan atau reputasi, yaitu 

salah satu teknik yang memanfaatkan informasi yang sebelumnya telah peneliti 

temui. Pada teknik ini, peneliti memanfaatkan jaringan kekeluragaan atau relasi 

yang dimiliki oleh informan sebelumnya. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai persepsi dan aspirasi siswa dalam 

mempertahankan nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasiona. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan : 

 

3.41. Observasi 

   Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek 

alam yang lain. 
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Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersususn dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.  

   Teknik pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation ( observasi berperan serta) dan non participant 

observation, selanjutnya dari segi instrumenstasi yang digunakan, maka 

observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak 

terstruktur. ( Sugiono 2012:145). 

 

3.4.2 Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) atau mengajukan pertanyaan, dan yang 

diwawancarai (interviewe) atau yang memberikan jawaban atas pertanyaam 

itu. (Moleong, 2002 : 137) 

Ditinjau dari pelaksanaannya, teknik ini dapat dibedakan menjadi : 

a.  Interview bebas (Unguided Interview) yaitu interview menanyakan apa saja 

berkaitan dengan data atau masalah yang ingin diteliti, terutama mengenai 

persepsi dan aspirasi siswa dalam mempertahankan nilai kejujuran pada 

elaksnaan ujian nasional di SMA Panjura Kota Malang, manfaat apa yang 

diperoleh siswa setelah melaksanakan ujian nasional dengan jujur atau bersih, 

apakah faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mempertahankan nilai 
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kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional, dan bagaimana menyelesaikan faktor 

penghambat tersebut. 

b. Interview terpimpin  (Guiden Interview) yaitu interview yang pelaksanannya 

interviwer telah menyiapkan beberapa pertanyaan lengkap dan terperinci 

sehingga pewawancara tinggal melakukan wawancara dengan responden yang 

telah ditentukan.Interview Bebas terpimpin, yaitu adanya wawancara membawa 

pedoman yang merupakan garis besar mengenai hal-hal yang ditanyakan berupa 

catatan-catatan kecil yang sudah disiapkan, yang dirujuk pada perumusan 

masalah dalam penelitian. 

Teknik interview atau wawancara yang digunakan untuk memperoleh data dari 

Kepala Sekolah dan siswa kelas XII adalah interview bebas terpimpin, dengan 

alasan bahwa metode ini memberikan kemudahan karena peneliti tetap mengacu 

tetap mengacu pada hal yang telah ditentukan sehingga proses pewawancara 

berjalan dengan baik, tidak ada ketegangan dengan masalah penelitian. 

Wawancara dilakukan pada Kepala Sekolah dan Siswa kelas XII IPA sampai 

IPS yang mengikuti pelaksanaan ujian nasional. Wawancara juga dilakukan 

kepada Kepala Sekolah   SMA Panjura guna untuk memperoleh data solusi apa 

saja yang dilakukan untuk mengatsai masalah tersebut.  

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum-

hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik 

documenter (Zuriah, 2003 : 234). Dari keterangan tersebut, peneliti akan 
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mengumpulkan data berupa arsip, dokumentasi dan buku-buku yang berisi tentang 

informasi, yang berkaitan dengan ujian nasional. 

Pengumpulan data tersebut dilakukan sebelum peneliti melakukan peneliti 

dengan mengklasifikasikan bahan yang dibutuhkan dan sesuai dengan konteks 

yang ada didalam penelitian. Pada saat penelitian berlangsung, teknik dokmentasi 

ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi berupa foto dan catatan hasil  

wawancara terhadap kepala Sekolah, guru dan peserta didik atau peserta ujian 

nasional di SMA Panjura Kota malang. 

 

3.5 Analisis Data 

Terdapat tiga jalur analisi data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan ( Miles dan Huberman, 1992 ). 

1. Pengumpulan data merupakan pengumpulan semua data dan secara objektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan, 

yaitu mencatat data yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada 

dilapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. 

2. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.  

Cara reduksi data : 

a. Seleksi ketat atas data 

b. Ringkasan atau uraian singkat 

c. Menggolongkan dalam pola yang lebih luas. 
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3. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di 

lapangan. Kesipulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara : 

a. Memikir ulang selama penulisan. 

b. Tinjauan ulang tentang catatan lapangaan. 

c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubyektif. 

d. Upaya-upaya  yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. 

 Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data . 

 

3.6  Keabsahan Data 

  Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pengamatan. Kecukupan referensi dan triangulasi data dengan cara mencari 

kebenaran dari berbagai sumber informan, referensi maupun metode. Apabila 

terjadi tejadi pertentangan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara maka 

harus dibaca penyebabnya dan melakukan pemecahanya. Kemudian untuk 

menentukkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji : 
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1. Creadibility (validitas internal) 

Berarti apakah kebenaran hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya 

dalam mengungkapan kenyataan yang sesungguhnya. Untuk memenuhi 

kriteria ini, peneliti melakukan adanya observasi terlebih dahulu wawancara 

secara terus-menerus hingga mencapai tingkat redundancy . Teknik 

pemeriksaan ini untuk menguji kreadibilitas data yang digunakkan dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan 

untuk memperoleh data (Persepsi dan Aspirasi Siswa Dalam 

Mempertahankan Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional). Peneliti 

ini menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan teori 

dalam penelitian ini.  Sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selain itu 

peneliti juga menggunakkan teknik trianggulasi dengan memanfaatkan teori, 

yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang 

terkait dengan penelitian. 

2. Dependability (reliabilitas) 

Berarti apakah hasil penelitian itu memiliki keandalan atau reabilitas. 

Dependability dapat dipenuhi dengan cara mempertahankan konsistensi 

tekniki pengumpulan data, dalam menggunakan konsep dan menggunakan 

tafsiran atas fenomena, dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. 
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3. Transferability (Validitas internapat dl) 

Transferability mengandung makna apakah hasil penelitian ini dapat 

digeneralisasikan atau diaplikasikan dengan cara peneliti dalam membuat 

laporan memberikan uraian tererinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

4. Confeirmability (Obyektivitas) 

Confeirmability bermakna keyakinan ata data penelitian yang diperoleh, 

mirip demgan pengujian dependability sehingga pengujian dapat dilakukan 

secara bersamaan. Menguji confirmability berarty menguji hasil penelitian 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 

Dari Keabsahan Data yang telah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu maka 

menyimpulkan bahwa data yang diambil dari lokasi pengmabilan data maka 

peneliti benar-benar mengukapkan benar adanya Penerapan Penanaman nilai 

kejujura Pada Pelaksanaan Ujian Nasional. Adapun gambaran peneliti membuat 

suatu bagan akan mempermudah dalam penelitian : 
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3.7  Tahap-tahap Penelitian 

 Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut Meleong (2002 : 85) 

tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari : 

1. Tahap pra lapangan, terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitaian, mengurus ijin penelitian, menjajaki dan menilai keadaan 

dilapangan, pemilihan informan, dan penyiapan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapanagn, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan serta melakukan pengumpulan data. 

3. Tahap analisa dan pengumpulan laporan, terdiri dari konsep analisa data, 

menemukan tema dan menganalisa data yang diperoleh. Sebagai konsep yang 

berfungsi emberikan informasi tahap-tahap penelitian tersebut dapat 

dipergunakan dengan berbagai modifikasi sehingga menjadi beberapa tahap, 

yaitu : 

a.  Tahap Persiapan 

  Pada tahap ini diawali dengan penyususnan rancangan penelitian, 

melakukan konsultasi dengan pembimbing, kemudian peneliti 

mengajukkan surat ijin penelitian di TU FKIP Universitas 

Muhammadiyah Malang, selanjutnya peneliti mendatangi lokasi 

penelitian, meminta ijin atau memberikan surat ijin penelitian di beberapa 

siswa di beberapa kelas XII. Adapun  peralatan yang dipersiapkan 

meliputi alat tulis, daftar pertanyaan wawancara dan lain-lain yang 

dinggap perlu. Tahap persiapan ini dilakukan pada bulan Januari 2014. 

b. Tahap Pelaksanaan  

  Setelah melakukan penjajakan dilapangan, pada tahap ini peneliti 

mulai mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakkan 

beberapa metode. Selama pengumpulan data berlangsung, peneliti sudah 
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dapat melakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengkaji 

focus penelitian, menyusun temuan-temuan, mengembangkan pertanyaan-

pertanyaan, serta menentukan sasaran pengumpulan data berikutnya. 

Tahap pelaksanaan ini dilakukan pada bulan Febuari tahun 2014. 

c. Tahap Penyusunan Laporan 

  Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari 

serangkaian langkah-langkah penelitian kualitatif. Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengecekkan kembali laporan hasil penelitian, mengecek 

kembali dari data-data yang terkumpul dengan pihak-pihak yang terkait, 

selanjutnya peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian. Tahap 

penyusunan laporan ini dilakukan pada bulan Febuary sampai dengan 

bulan April 2014. 

 

 
 



BAB IV 

   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  ini akan dibahas secara 

sistemaika : 

4.1  Gambaran umum Sekolah SMA Panjura Malang (Smapara) 

 Tahun berdirinya SMAPARA 17 Juli 1987, dengan luas lahan 9.306.  

terletak di Jl. Kelud No 09. Sekolahan ini adalah sebuah yayasan yang bernaung 

dibawah gagasan para purnawirawan Brimob-Polri di Malang. Jumlah siswa kelas 

XII adalah 123 siswa. .Berdasarkan hasil penelitian gambaran umum tentang 

Smapara ini diperoleh dari salah satu sekolah pendidikan dari salah satu alamat 

website di internet smapara.ac.id. SMA Panjura merupakan atau  Smapara 

merupakan salah satu sekolah swasta di Kota Malang begitu juga Smapara 

merupakan salah satu sekolahan swasta yang masih bertahan  dalam dalam era 

modern saat ini.  

 Program-program yang didesain dengan cermat menjadikan SMAPARA 

sebagai sekolahan yang benar-benar sekolahan dalam artian sebagai institusi 

pendidikan menengah ke atas yang masih bertahan untuk mendirikan sekolahan 

yang sangat berprestasi dan sangat mencerminkan pelayanan secara sistem  

kekeluargaan yang dimana peserta didik disana tidak merasa takut akan guru 

tetapi merasa sungkan atau malu ketika dirinya itu merasa melakukan kesalajhan 

atau melanggar.  Dalam bidang akademik, SMA Panjura Malang terus  

mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan, 
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penelitian yang berstandart nasional serta didukung dengan guru-guru yang sangat 

berkualitas. Hal ini dilakukan karena SMA Panjura Kota Malang telah bertekad 

menjadi sekolahan yang berkualitas. Sehingga menjadikan anak didiknya mampu 

bersaing di dunia luar yang semakin ketat persaingan. 

 

4.1.1 Visi SMAPARA 

“Bermain, Bertaqwa, Berbudi Pekerti Luhur,Jujur dan Berkualitas”. 

 

4.1.2 Misi SMAPARA 

1. Memberikan layanan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. 

Terutama lapisan sosial menengah kebawah. 

2. Menumbuh kembangkan potensi siswa secara optimal melalui 

pembelajaran dan bimbingan yang efektif. 

3. Memotivasi siswa untuk mengenali potensi diri melalui 

ekstrakurikuler. 

4. Menjadikan sekolah favorit melalui pengembangan mutu kelembagaan 

mengenai implementasi MBS. 

5. Meningkatkan IPTEK dan IMTAQ sebagai pembentuk budi pekerti 

berdasarkan akhlakul karimah. 

6. Menjadikan siswa-siswi memiliki rasa kesadaran akan pentingnya nilai 

kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 
 



37 
 

4.1.3 Tujuan SMAPARA 

a. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEK, 

professional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan mandiri menuju 

terwujudnya masyarakat utama ; meningkatkan kegiatan penelitian 

untuk mengembangkan IPTEK; menghasilkan, mengamalkan, 

mengembangkan, serta menyebarluaskan IPTEK dalam skala nasional. 

b. Mewujudkan pengelolaan terencana, terorganisir, produktif, efektif. 

Efisien, dan terpecaya untuk menjamin keberlanjutan sekolah. 

c. Menjalin kerja sama antara murid dengan guru untuk mempermudah 

sistem pembelajaran disekolahan agar murid atau peserta didik lebih 

muda untuk mendapatkan pelajran yang lebih efektif. 

 

 

(Gambar 4.1  Lokasi SMA Panjura) 
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4.2 Penerapan Penanaman Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian 

Nasional 

 Program Nilai kejujuran pada khususnya pelaksanaan ujian nasional 

adalah program yang diberikan kepada siswa-siswi khususnya pada peserta ujian 

nasional yang akan melaksanakan ujian nasional pada bulan April 2014. Program 

ini dilaksanakan pada awal siswa-siswi mengikuti pelajaran kelas XII yang 

dimana selalu mendapatakan bimbingan agar siswa melaksanakan ujian nasional 

dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Adapun cara guru untuk mempermudah 

siswasnya menanamkan nilai kejujuran dengan kesadaran mereka sendiri bukan 

melaksanakanya dengan rasa takut atau tuntutan sekolah saja maka siswa 

diberikan pelayanan secara kekeluargaan baik dari pelayanan pelajaran maupun 

pelayanan diluar dari pelajaran,  seperti berikut  : 

   

(Gambaran 4.2 Penerapan Penanaman Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan 

Ujian Nasional) 
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4.2.1 Pendekatan Kasih Sayang dan Kekeluargaan 

  Pendekatan kasih sayang ini diterapkan kepada siswa agar siswa merasa 

lebih nyaman dan senang ketika berada di sekolahan. Pelayanan yang sekolahan 

berikan ini agar siswa lebih dekat kepada guru-guru dan menciptakan rasa kasih 

sayang terhadap siswa dengan guru. 

 

(Gambaran 4.2.1 Pendekatan Kasih Sayang dan Kekeluargaan) 
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4.2.2  Siswa dapat memilih guru favorite sebagai teman atau sahabat. 

  Seperti siswa dapat memilih guru favoritnya atau sering dinamakan guru 

gaul sebagai teman curhatanya untuk mengutarakan atau ingin berbagi cerita atas 

keluh serta beban yang dialami setiap siswa khusunya kelas XII IPA-IPS yang 

akan menghadapi Ujian Nasional .  

 

(Gambaran 4.2. Siswa dapat memilih guru favorite sebagai teman atau 

sahabat.) 
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4.2.3  Siswa dapat memilih sanksi sendiri untuk dirinya yang melakukan 

pelanggaran yang sudah berlaku disekolahan. 

 Seperti siswa khususnya kelas XII yang telah melanggar peraturan 

sekolah semisal mereka datang terlambat datang kesekolahan atau tidak 

menggunakan atribut sekolah dengan lengkap seperti dasi atau pakaian yang 

keluar, secara otomatis mereka dengan kesadaran sendiri akan melapor ke salah 

satu guru atau petugas yang berada di ruang Tata Usaha (TU) untuk melaporkan 

bahwa dia sudah melanggar peraturan dan dia juga memberi sanksi sendiri untuk 

dirinya sendiri seperti meminta surat ijin serta membuat surat pernyataan bahwa 

dia sudah melanggar peraturan serta tidak akan melakukan kesalahan lagi atau dia 

juga bisa berlari dilapangan sebanyak yang dia tentukan sendiri. 

 

(Gambaran 4.2.3 Siswa dapat memilih sanksi sendiri untuk dirinya yang 

melakukan pelanggaran yang sudah berlaku disekolahan.) 
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4.2.4 Siswa akan mengikut jadwal Tryout Kejujuran dari sekolahan 

sendiri.  

 Seperti sebelumnya siswa-siswi akan mengikuti jadwal tryout dari Dinas 

Pendidikan, maupun dari sekolahan sendiri yang sering disebut tryout kejujuran 

yang dimaksud adalah siswa-siswi kelas XII akan diberi kepercayaan penuh untuk 

mengherjakan soal tryout di sekolahan dengan sistem kejujuran , siswa akan 

mengerjakan tryout tersebut dimana saja baik diruangan didalam kelas,baik 

didalam perpustakaan maupun dihalaman SMA Panjura sendiri yang dimana 

mereka akan dilatih nilai kejujuran dalam mengerjakan tryout dari sekolahan yang 

sangat membantu meningkatkan kesadaran mereka akan  nilai kejujuran itu 

sendiri baik dalam hal apapun yang lebih khususnya Ujian Nasional yang akan 

dilaksanakan pada bulan tanggal 14 April 2014. 

 

(Gambaran 4.2.4  Siswa akan mengikut jadwal Tryout Kejujuran dari  

sekolahan sendiri.) 
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4.2.5 Jadwal bimbingan belajar diluar jam sekolah. 

 Pemberian jadwal bimbingan belajar terhadap siswa-siswi yang efektif 

akan mempermudah siswa dalam belajar mata pelajaran yang akan di ujikan di 

Ujian Nasional nantinya. Setiap pendidik dengan peseta didik akan melaksanakan 

bimbel diluar jam pelajaran biasa yaitu tepat waktunya sore pukul 15.00 sampai 

dengan 16.30, itu dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai Dengan Sabtu yang 

di setiap harinya jadwalnya berbeda-beda dari 6 mata pelajaran dari masing-

masing program studi yaitu : 

1. Program Studi IPA : B.Indonesia, B.Inggris, Matematika, Biologi, 

kimia, Fisika. 

2. Program Studi IPS :  B.indonesia,   B.Inggris,   Matematika,   

Sosiologi,  Geografi,  Ekonomi. 

 

 (Gambaran 4.2.5 Jadwal bimbingan belajar diluar jam sekolah.) 
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(Gambaran 4.2.5 Jadwal bimbingan belajar diluar jam sekolah.) 

 

4.3 Dasar Pemikiran 

1. Siswa-siswi SMAPARA dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam 

segala aspek pada khususnya Ujian Nasional. 

2. Siswa dapat merasakan kenyaman dalam belajar mata pelajaran yang akan di 

ujikan pada saat Ujian Nasional dengan sistem demokrasi dan secara 

kekeluargaan. 

3. SMA Panjura Kota Malang memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

pembentukkan kesadaran akan nilai kejujuran dalam segala aspek terlebih 

khususnya ketika menghadapi Ujian Nasional. 
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4.4 Tujuan Penanaman Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional 

1. Menanamkan nilai kejujuran dalam segala aspek terlebih khususnya pada 

pelaksanaan ujian nasional dengan kesadaran diri sendiri. 

2. Memberikan rasa bekal tanggung jawab yang berangkat dari penanaman 

kejujuran dengan kesadaran setiap individu siswa-siswi. 

3. Menjadikan siswa-siswi yang selalu mempertahankan nilai kejujuran dalam 

segala aspek pada khususnya pelaksanaan ujian nasional. 

 

4.5 Hasil Penelitian  

 Berdasarkan penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi 

dan aspirasi siswa terhadap  penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan Ujian 

Nasional di SMA Panjura Kota Malang. Untuk mengtahui sejauh mana persepsi 

dan aspirasi siswa SMAPARA tersebut maka peneliti mewawancarai mahasiswa 

sesuai dengan sample yang ditentukan yang selanjutnya disebut sebagai 

responden. 

 Agar lebih jelas berikut ini peneliti menguraikan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa-siswi dari berbagai program studi  baik dari IPA sampai dengan 

IPS di SMA Panjura Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan merujuk pada 

panduan wawancara yang telah peneliti buat untuk wawancara, hali ini dilakukan 

agar proses wawancara tidak mengalami kesulitan. Pada saat wawancara 

berlangsung peneliti telah mengabadikan siswa yang kami tunjuk sebagai 

responden dan mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh respoden 
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sebagai hasil dari penelitian yang selanjutnya akan disusun dan dikembangkan 

sesuai dengan keadaan. 

4.5.1. Persepsi Siswa-Siswi kelas XII Terhadap Pelaksanaan Penanaman  

Nilai Kejujuran pada Pelaksanaan Ujian Nasional di Lingkungan 

SMA Panjura Kota Malang  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atau pendapat siswa 

terhadap penanaman nillai kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional di SMA 

Panjura Kota Malang. Persepsi tentang pembinaan penanaman nilai kejujuran 

disini merupakan pernyataan obyektif dari siswa-siswi berdasarkan pengalaman 

dan pengetahuanya masing-masing. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa 

terhadap penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional, maka 

peneliti mewawancarai siswa untuk dijadikan obyek penelitian dan diharapkan 

dengan jawaban tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisa lebih lanjut 

tentang persepsi siswa terhadap penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian 

nasional. Dalam hal ini pernyataan yang peneliti ajukan berkenaan dengan 

persepsi siswa terhadap penanaman nilai kejujuran di sekolahan SMAPARA 

adalah : Persepsi siswa terhadap penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan 

ujian nasional. 

 Setelah  mengkaji dan membahas hasil wawancara terhadap responden 

dapat dikatakn bahwa persepsi siswa terhadap penanaman nilai kejujuran pada 

pelaksanaan ujian nasional melalui bimbingan yang selama ini dari pihak 

sekolahan yang selama ini berusaha membuat peserta didiknya merasa nyaman 
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dan bisa membentuk kesadaran sendiri untuk menanamkan nilai kejujuran pada 

pelaksanaan ujian nasional, seperti yang dikemukakan oleh siswa- siswi SMA 

Panjura.  

 Dari hasil wawancara dengan  siswa kelas XII IPA sampai dengan  XII 

IPS sebagai berikut : 

 “Penanaman nilai kejujuran di SMAPARA ini sangat membantu saya 

dalam bekal nanti ketika bekerja dan di beri amant, saya sudah mempunyai bekal 

untuk selalu mempertahankan kejujuran saya sendiri”.(W/DT/F/16/04/2014) 

  “ Menurut saya jujur itu penting, maka dari itu penanaman kejujuran itu 

sangat penting buatmasa depan saya dan buat menambah ibadah saya”. (W/AS/F 

16/04/2014) 

 “Adanya bimbingan untuk selalu menjaga kejujuran menurut saya sangat 

penting sekali demi kehidupan saya apalagy waktu kemaren-kemaremn dan saya 

tadi melaksanakan ujian nasional,sangat membantu agar saya mandiri 

mengerjakan soal serta tidak bergantung kepada teman 

saya.”(W/RM/F/16/04/2014) 

 “ Penanaman kejujuran sangat bagus karena sangat membantu dalam 

mengembangkan kejujuran itu atau meningkatkan kedisiplinan setiap 

orang.”(W/RL/F/16/04/2014) 

 “ Menurut pendapat saya pemberian bekal untuk selalu mempetahankan 

nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sangat membuat saya mempunyai rasa 

kercaya diri untuk masa depan saya.”(W/YS/F/16/04/2014)  

   “ Program bimbingan dengan sistem kekeluargaan dan pemberian 

penanaman nilai kejujuran sangat penting buat saya karena didalam kegiatan atau 

kehidupan saya sangat penting soalnya jujur segalanya.”(W/BB/F16/04/2014). 
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4.5.2. Aspirasi atau keinginan siswa mengenai penanaman nilai kejujuran 

agar selalu bertahan di SMA Panjura 

 Berbagai macam aspirasi atau keinginan siswa tentang nilai kejujuran agar 

selalu bertahan di SMA Panjura, untuk lebih jelasnya peneliti uraikan hasil 

wawancara dengan siswa-siswi. 

 Dari hasil wawancara dengan siswa-siswi kelas XII IPA sampai dengan 

XII IPS  mengungkapkan : 

   “Keinginan saya terhadap penanaman nilai kejujuran bisa dibawah sampai 

akhr hayat kami karena jujur itu indah.”(W/DT/F/16/04/2014) 

  “Saya ingin program penanaman nilai kejujuran tidak hanya sesaat 

setelah menjelang unas saja tetapi bisa bertahan selamnya di dalam prinsip diri 

setiap lulusan siswa-siswi SMA Panjura.”(W/AS/F/16/04/2014)  

 “Keinginan saya kejujuran harus selalu ditanamkan di hati setiap siswa-

siswi SMA Panjura untuk selalu beribadah kepada allah karena jujur itu sangat di 

sukai allah.”(W/RM/F/16/04/2014) 

 “ Yang paling penting itu kita harus berani jujur karena dengan jujur kita 

kita tidak  tergantung dengan teman atau orang lain bdi sekitar kita,jadi kita bisa 

mnadiri.”(W/RL/F/16/04/2014). 

 “Menurut saya jujur itu adalah 1 banding 1000 yang sulit sekali kita temui 

di jaman sekarang, alhamdulilah kejujuran itu bisa ditemui di siswa-siswi SMA 

Panjura meski hanya 89% yang melakukan kejujuran itu,semoga penerus kami 

bisa jau lebih baik lagi kejujuranya.”(W/YS/F16/04/2014) 

 “ Saya ingin sekali kejujuran itu nomer 1 disetiap manusia apalagy di 

siswa-siswi SMA Panjura, semoga kedepanya kejujuran di sekolahan saya jauh 

lebih meningkat karena demi masa depan bangsa dan negara 

juga.”(W/BB/F/16/04/2014) 

 Hasil penelitian yang ditemukan mengenai aspirasi siswa-siswi SMA 

PAnjura terhadap penanaman nilai kejujuran dalam melaksanakkan ujian nasional 

agar selalu terus untuk dilaksankan diluar ujian nasional. Hal ini dibuktikan 
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dengan keinginan-keingina siswa-siswi SMA Panjura agar selalu 

mempertahankan nilai kejujuran dalam berbagai aspek. 

 

4.5.3. Manfaat yang diperoleh siswa-siswi dengan cara mempertahankan 

nilai kejujuran pada pelaksanaan Ujian Nasional. 

 Dari hasil wawancara dengan siswa-siswi kelas XII IPA sampai dengan 

XII IPS mengungkapkan : 

 “Manfaat saya dengan melaksanakan ujian nasional dengan jujur sangat 

membuat saya mandiri dan percaya diri,tidak tergantung kepada 

teman.”(W/DT/F16/04/2014) 

  

 “Manfaat dengan saya mengerjakan ujian nasional mandiri,saya yakin 

nilai saya bisa bagus dengan usaha saya selama ini belajar dan tidak bergantung 

denmgan orang lain.”(W/DT/F16/04/2014) 

 “Menjadi siswa-siswi yang jujur akan lebih baik dengan selalu 

menanakan nilai kejujuran utu sendiri dan lebih menghargai usaha diri 

sendiri.”(W/RM/F16/04/2014) 

 “Termotivasi untuk selalu meningkatkan kejujuran saya karena jujur itu 

indah dan membuat diri kita selalu merasakan nyaman.”(W/RL/F16/04/2014) 

 “Manfaat yang saya peroleh dengan menjalankan kejujuran, saya merasa 

hati ini tenang dan optimis dengan hasil yang akan saya trimah 

nanti.”(W/YS/F16/04/2014) 

 “Manfat yang saya rasakan banyak sekali karena dengan  jujur saya bisa 

mendekatkan dengan Allah dan hati merasa damai sekali karena tidak dihantui 

bagaiman nanti saya bertanya dan biar tidak diketahui oleh pengawas,ternyata 

jujur itu indah.”(W/BB/F/16/04/2014) 

 Hasil penelitian menunjukkan dari adanya program penanaman nilai 

kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional banyak sekali manfaat yang bisa kita 

ambil diantaranya siswa lebihg percaya diri, siswa lebih mendekatkan diri kepada 

Allah untuk selalu meminta pertolonbgan dan siswa mendaptkan kenyamanan 
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serta siswa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya siswa-siswi mengaku mendaptatkan banyak manfaat dai Program 

Penanaman Nilai Kejujuran Pada segala aspek terlebih khususnya Ujian Nasional 

tersebut. 

4.5.4. Faktor pendorong dan faktor penghambat Program Penanaman Nilai 

Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional. 

 Untuk faktor pendorong dan penghambat peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada kepala Sekolah dan salah satu guru di SMA Panjura. Wawancara yang 

dilakukan dengan cara wawncara bebas terpimpin, tetapi peneliti tetap menunjuk 

pada panduan yang telah disiapkan sebelumnya, hal ini dilakukan agar proses 

pewawancaraan tidak mengalami kesulitan karena tidak ada ketegangan antara 

yang mewawancarai dengan yang yang diwawancarai pada saat pelaksanaan 

wawancara. Pada saat wawancara berlangsung peneliti melakukan pencatatan 

terhadap apa yang telah disampaikan sebagai hasil dari penelitian yang 

selanjutnya. 

 Hasil wawancara dengan kepala Sekolah dan Pendidik di SMA Panjura 

menjelaskan berikut  : 

 “Untuk faktor pendorong ini kan sudah menjadi satu kepentingan 

bersama bahwa penanaman nilai kejujuran itu sangat penting sekali untuk 

membentuk karakter siswa yang bersih dan tidak bergantung dengan orang lain 

90%, nah ini yang menjadi pendorong kami untuk menanamkan nilai kejujuran 

siswa dilandasi dengan kesadaran mereka sendiri untuk menanamkan kejujuran. 

Apalagi menjelang Ujian Nasional yang sangat penting untuk menjadi siswa lebih 

mandiri dan percaya diri untuk mengerjakkan soal-soal yang telah di kelurkan di 

Ujian Nasional. 

 “Untuk hambatan dari pelaksanaanya sebenarnya kita masih banyak 

kekurangan sekali untuk membimbing siswa-siswi kami tetapi semua itu kami 

atasi dengan sendirinya, adanya saling melengkapi antara guru-guru staf-staf yang 

bekerja di SMA Panjura dengan didasari kami mempunyai tujuaan yang sama, 

dari sisni lah kami saling bekerja sama.”(W/HB/F/16/04/2014). 
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 “Faktor pendorong untuk penanaman nilai kejujuran ini bahwa 

penanaman nilai kejujuran sangat dibutuhkan sekali untuk setiap orang terutama 

siswa-siswi SMA Panjura Kota Malang khususnya siswa kelas XII yang akan 

menghadapi ujian nasional,sangat penting sekali kejujuran ini kami terapkan 

kepada seluiruh siswa pada khususnya siswa Kelas XII.” 

“Untuk hambatan tentunya pasty masih banyak sekali kendala-kendala yang kami 

hadapi untuk menerapkan nilai kejujuran tersebut kepada anak didik kami, tetapi 

dengan kekurangan kami semua itu yang akan menjadikan kekuatan kami i\untuk 

memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dari penerapan nilai kejujuran 

tersebut serta saling meningkatkan kerja sama kami untuk kedepanya untuyk 

selalu menerapkan kejujuran tersebut.”(W/AY/F/16/04/2014). 

 

4.5.5. Solusi yang diambil untuk mengatsai yang muncul dalam Program 

Penanaman Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional. 

 Dalam halnya solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang muncul 

dalam Program Penanaman Nilai Kejujuran, ini peneliti telah mewawancarai 

kepala sekolah dan pendidik di SMA Panjura. 

 Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan salah satu guru menjelaskan 

sebagai berikut :  

“Soslusinya untuk tahun ini kita sudah mulai meningkatkan kwalitas pendidik 

kami untuk melatih kesabranya dan selalu memberikan pelayanan sebaik mungkin 

yang membuat anak didik kami mmerasa nyaman dan sensing atas pelayanan 

yang akami berikan kepada mereka secara otomatis kita akan mudah membimbing 

anak didk kami untuk mempertahankan nilai kejujuran dalam segala aspek 

apalagy menjelang ujian nasional. (W/HB/F16/04/2014) 

 “Solusi yang akan kami jalankan untuk kedepanya, yaitu memberikan 

pelayan lebih baik lagi dengan sistem pendekatan kasih sayang yang jauh lebih 

baik lagi untuk anak didik kami selanjutnya dan selalu memberika tanggung 

jawab yang besar kepada murid kami agar mereka semua mengerti akan 

pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.”(W/AY/F/16/04/2014). 
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4.6. Pembahasan 

 Pada bagian ini peneliti akan melaukan pengkajian, pembahsan terhdap 

hasil wawancara yang diperoleh dari hasil responden untuk mendapatkan 

kesimpulan dengan focus penelitian ini. 

4.6.1  Persepsi atau pendapat siswa-siswi kelas XII IPA sampai XII IPS di 

SMA Panjura Kota Malang 

 Persepsi atau pendapat siswa-siswi SMA Panjura terhadap Program 

Penanaman Nilai Kejujuran pada Pelaksanaan Ujian Nasional. Berdasarkan hasil 

penenlitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa persepsi siswa terhdap 

program penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional tergolong 

baik.. Persepsi atau pendapat yang baik dari peserta didik SMA Panjura 

merupakan hasil dari penelitian ini. 

 Berangkat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap siswa-siswi 

SMAPARA mengenai program penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian 

nasional, peneliti dapat mengambil kesimpulan bawhawa pada dasarnya siswa-

siswi telah merespin baik adanya program tersebut untuk menjelang ujian nasional 

dan untuk masa depan mereka masing-masing dikarenakan kejujuran bagi mereka 

sangat penting karena cara pandang mereka yang tidak ingin bergantung dengan 

teman-temanya da juga melatih mereka untuk selalu monomer satukan kejujuran 

dalam segala aspek maupun menjelang ujian nasional. 

 Berkenaan dengan pendapat siswa program penanaman nilai kejujuran 

pada pelaksaan ujian nasional dirasa cukup efisien dalam membentuk peserta 

didik untuk menanamkan nilai kejujuran denga kesadaran mereka masing-masing. 
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Karena siswa-siswi mendapatkan bimbingan dari semua pihak pendidik di 

sekolahan maka peneliti  mengambil kesimpulan.  

 Dari salah satu siswa-siswi kelas XII IPS II dengan mengungkapkan 

berikut : 

 “Manfaat dengan saya mengerjakan ujian nasional mandiri,saya yakin 

nilai saya bisa bagus dengan usaha saya selama ini belajar dan tidak bergantung 

denmgan orang lain.”(16/04/2014). 

 Secara umum persepsi seseorang dalam menangka informasi dan 

peristiwa-peristiwa dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 1) orang yang membentuk 

persepsi itu sendiri, khususnya kondisi intern (kebutuhan, kelelahan, 

sikap,minat,motivasi,harapan,kenyamanan,pengalaman.), 2) stimulus berupa 

obyek maupun peristiwa tertentu (benda,orang,proses, dan lainm-lain), 3) stimulus 

dimana pembentukkan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu suasana 

(sedih,senang dan lain-lain). 

4.6.2  Aspirasi atau keinginan siswa kelas XII IPA sampai IPS di SMA 

Panjura Kota Malang. 

 Aspirasi dalam hal ini menyangkut keinginan siswa dalam program 

penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional yang akan datang. 

Program yang dilakukan selama ini oleh SMA Panjura Kota Malang memberikan 

konstribusi yang besar dalam program penanaman nilai kejujuran pada 

pelaksanaan ujian nasional kepada siswa khususnya siswa yang menjellang ujian 

nasional, guna untuk mempersiapkan mental siswa yang akan menghadapi dunia 

luar tiddak halnya ujian nasional saja tetapi dalam kehidupan mereka masing-

masing.  
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 Dari hasil penelitian aspirasi siswa dalam pelayanan sekolahan yang 

dijelaskan oleh, siswa  AS  siswa kelas XII IPA I mengungkapkan : 

 “Saya ingin program penanaman nilai kejujuran tidak hanya sesaat setelah 

menjelang unas saja tetapi bisa bertahan selamnya di dalam prinsip diri setiap 

lulusan siswa-siswi SMA Panjura.”(16/04/2014) 

 Dari hasil penelitian membuktikan bahwa keinginan siswa dalam 

program penanaman nila kejujuran tidak hanya dilaksanakkan pada saat ujian 

nasional saja tetapi bisa bertahan selamnya. 

4.6.3 Manfaat yang diperoleh setelah menjelang ujian nasional. 

 Beberapa tujuan dan mafaat dari program penanaman nilai kejujuran pada 

pelaksanaan ujian nasional ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi 

khususnya peserta didik atau para peserta Ujian Nasioanl. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada setiap siswa menjadi informan, 

mengaku mendapatkan banyak sekali manfaat dari program penanaman nilai 

kejujuran. Program ini telah memberikan kontribusi dalam perubahan kepribadian 

siswa-siswi, dari hasil wawancara banyak diakui oleh peserta ujian nasional 

bawasaya program ini dapat mengubah pribadi siswa menjadi lebih baik lagi.  

Seperti yang diungkapkan oleh  RL dengan siswa-siswi XII IPS II yaitu :  

 “Termotivasi untuk selalu meningkatkan kejujuran saya karena jujur itu 

indah dan membuat diri kita selalu merasakan nyaman.”(16/04/2014). 

4.6.4  Faktor pendorong dan faktor penghambat Program Penanaman Nilai 

Kejujuran pada Pelaksanaan Ujian nasional di SMA Panjura. 

 Dalam pelaksanaan program ini tentunya ada faktor pendorong dan faktor 

penghambat. Ada faktor intern dan eksteren, hasil penelitian menyatakan bahwa 

faktor pendorong berasal dari intern, karena sesuai dengan visi dan misi 
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SMAPARA, yang mana SMAPARA adalah Sekolah swasta yang masih bertahan 

di luar yang mempunyai perasingan yang sangta pesat sekali. Maka dari tu 

program penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional akan 

memberi dampak yang positifi terhadap siswa-siswi SMAPARA yang akan 

mengikuti Ujian Nasional. 

 Hal ini dipertegas oleh kepala sekolah SMA Panjuar bahwa : 

 “Untuk faktor pendorong ini kan sudah menjadi satu kepentingan 

bersama bahwa penanaman nilai kejujuran itu sangat penting sekali untuk 

membentuk karakter siswa yang bersih dan tidak bergantung dengan orang lain 

90%, nah ini yang menjadi pendorong kami untuk menanamkan nilai kejujuran 

siswa dilandasi dengan kesadaran mereka sendiri untuk menanamkan kejujuran. 

Apalagy menjelang Ujian Nasional yang sangat penting untuk menjadi siswa lebih 

mandiri dan percaya diri untuk mengerjakkan soal-soal yang telah di kelurkan di 

Ujian Nasional. 

 “Untuk hambatan dari pelaksanaanya sebenarnya kita masih banyak 

kekurangan sekali untuk membimbing siswa-siswi kami tetapi semua itu kami 

atasi dengan sendirinya, adanya saling melengkapi antara guru-guru staf-staf yang 

bekerja di SMA Panjura dengan didasari kami mempunyai tujuaan yang sama, 

dari sisni lah kami saling bekerja sama.”(16/04/2014). 

 
(Gambaran salah satu dengan kepala sekolah) 
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 Hal ini juga dipertegas lagi dengan pendidik sekolah AY bahwa :  

 “Faktor pendorong untuk penanaman nilai kejujuran ini bahwa 

penanaman nilai kejujuran sangat dibutuhkan sekali untuk setiap orang terutama 

siswa-siswi SMA Panjura Kota Malang khususnya siswa kelas XII yang akan 

menghadapi ujian nasional,sangat penting sekali kejujuran ini kami terapkan 

kepada seluiruh siswa pada khususnya siswa Kelas XII.” 

“Untuk hambatan tentunya pasty masih banyak sekali kendala-kendala yang kami 

hadapi untuk menerapkan nilai kejujuran tersebut kepada anak didik kami, tetapi 

dengan kekurangan kami semua itu yang akan menjadikan kekuatan kami i\untuk 

memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dari penerapan nilai kejujuran 

tersebut serta saling meningkatkan kerja sama kami” 

 

(Gambaran wawancara dengan salah satu guru/pendidik)  

 Pernyataan responden tersebut dapat diseimpiulkan bahwasanya 

pelaksanaan program penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaa ujian nasional 

itu termasuk ada hambatanya tetapi dari pihak sekolah dari sebuah hambatan suatu 
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program itu adal pelajran kita untuk lebih meningkatkan diri kita sendiri sebagai 

pendidik untuk lebih berkualitas lagi.  

4.6.5  Solusi yang diambil untuk mengatasi masalah pelaksanaan program 

penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan ujian nasional di SMA 

Panjura Kota Malang. 

 Setiap hambatan pastilah ada solusi yang diberikan, dari hasil wawancara 

oleh Kepala Sekolah menemukan soulusi yang untuh memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapi dalam program penanaman nilai kejujura pada 

pelaksanaan ujian nasional.  

 Berikut adalah hasil wawancara oleh Kepala Sekolah HB, SMA Panjura 

Kota malang : 

 “Solusinya  untuk tahun ini kita sudah mulai meningkatkan kwalitas 

pendidik kami untuk melatih kesabranya dan selalu memberikan pelayanan sebaik 

mungkin yang membuat anak didik kami mmerasa nyaman dan sensing atas 

pelayanan yang akami berikan kepada mereka secara otomatis kita akan mudah 

membimbing anak didk kami untuk mempertahankan nilai kejujuran dalam segala 

aspek apalagy menjelang ujian nasional. (16/04/2014) 

 

(Gambaran wawancara dengan Kepala Sekolah) 
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 Berikut adalah hasil wawancara oleh Guru atau Pendidik AY, SMA 

Panjura Kota malang : 

 “Solusi yang akan kami jalankan untuk kedepanya, yaitu memberikan 

pelayan lebih baik lagi dengan sistem pendekatan kasih sayang yang jauh lebih 

baik lagi untuk anak didik kami selanjutnya dan selalu memberika tanggung 

jawab yang besar kepada murid kami agar mereka semua mengerti akan 

pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.”(16/04/2014). 

 

(Gambaran wawancara dengan salah satu guru/pendidik) 

 Pernyataan responden tersebut dapat  disimpulkan bahwa semua hambatan 

yang ada dalam pelaksanaan penerapan penanaman nilai kejujuran pada 

pelaksanaan ujian nasional telah ada solusinya diantaranya memperbaiki kwalitas 

dari pendidik agar kedepanya jauh lebih baik lagi.dan selalu meningkatkan 

pelayanan yang terbaik untuk anak didikny aselanjutnya. 

 

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

 Dalam bab V ini meruupakan pembahasan yang mengakhiri penulisan 

skripsi yang berjudul “Persepsi dan Aspirasi Siswa Dalam Mempertahankan Nilai 

Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional” dan sebagai objek penelitian yaitu 

siswa-siswi kelas XII IPA sampai XII IPS di SMA Panjura Kota Malang. Pada 

kesempatan ini penullis berusaha mengemukakan beberapa kesimpulan yang 

merupakan inti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya , serta berusaha 

memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pelaksanaan Program 

Penanaman Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan Ujian Nasional. Adapun 

kesimpulan dan saran-saran dalam pembahsan tersebut yaitu : 

 

5.1 Kesimpulan  

 Pelaksanaan Program Penanaman Nilai Kejujuran Pada Pelaksanaan 

Ujian Naional selalu dilaksanakan sejak tahun 2000 yang dimana setiap pendidik 

harus bisa membimbing pesrta didik untuk selalu menanamkan nilai kejujuran 

dengan kesadaran diri sendiri. Manfaat yang diberikan kepada siswa tentan 

penanam,an nilai kewjujuran sangat bagus sekali dikarenakansiswa lebih 

termotivasi untuk menanamkan nilai kejujuran dalam segala aspek terlebihnya 

untuk pelaksanaan ujian nasional. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanya, maka hasil penelitian ini 

disimpulkan sebagai berikut :  
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1. Agar siswa-siswi selalu menerapkan nilai kejujuran tersebut dalam segala 

aspek.  

2. Memberikan persiapan mental kepada siswa agar selalu mandiri dan tidak 

bergantung kepada orang lain 

3. Agar siswa selalu percaya akan kemampuan dirinya sendiri. 

4. Agar siswa selalu meningkatkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-

hari. 

5. Memberikan bekal pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

5.2  Saran-saran 

  Selanjutnya peneliti akan memberikan beberapa saran yang merupakan  

masukan bagi para pendidik yang berada diSMA Panjura Kota  malang yaitu : 

1. Selalu meningkatkan pelayan yang terbaik untuk anak didik agar mereka 

merasakan kenyaman di lingkungan sekolah . 

2. Meningkatkan nilai kesabaran untuk menghadapi anak didik yang 

mungkin kurang berkenang di setiap pendidik. 

3. Tidak mudah putus asa untuk memberikan penerapan kepada siswa akan 

pentingnya nilai kejujuran tersebut. 

4. Selalu menjadikan contoh yang baik untuk anak didik. 

5. Meningkatkan kwalitas guru dalam pemberian mata pelajaran yang akan di 

ujikan nanti. 
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5.3 Saran Bagi Penulis 

1. Selalu meningkatkan kwalitas yang dibutuhkan oleh siswa dalam berbagai 

aspek. 

2. Memberikan susasana yang sangat menyenangkan bagi siswa dalam 

proses belajar dan mengajar. 

3. Tidak mudah putus asa dalam membimbing anak didik dalam persiapan 

materi dan psikis seorang siswa. 

4. Meningkatkan kwalitas guru dalam pemberian pelajaran yang akan di 

ujiakan pada ujian nasional. 

5. Selalu menjadi panutan bagi siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

 
 


