
BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Masalah

Berita dari berbagai media cetak pada tahun 2014 menyebutkan bahwa

mendekati pelaksanaan Ujian Akhir Nasional, persoalan bocornya soal Ujian

Akhir Nasional mulai tampak. Sejumlah siswa SMA di Surabaya mengaku

mendapat tawaran bocoran kunci jawaban soal Ujian Akhir Nasional. Bahkan

media cetak ‘Koran Sindo’ edisi Jumat 4 April 20141, menulis bahwa dua minggu

sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Nasional tahun 2014 kunci jawaban Ujian

Akhir Nasional sudah beredar di kalangan siswa. Pelaku penjual kunci jawaban

Ujian Akhir Nasional tampaknya menjual jawaban tersebut dengan harga Rp.

190.000/siswa untuk 20 macam variasi kunci jawaban di setiap mata pelajaran

yang diujikan. Jadi sistemnya siswa membeli kunci jawaban tersebut secara

kolektif. Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional tahun 2014, seperti tahun sebelumnya,

variasi soal menggunakan barcode. Oknum penjual jawaban Ujian Akhir Nasional

tak kalah lihai dengan sistem tersebut, setiap siswa akan diberi clue tentang cara

membedakan jawaban untuk setiap paket soal. Jika soal berawal dengan kalimat

tertentu, kunci jawaban yang dipakai adalah jawaban yang telah diberi tanda

tertentu.

Berdasarkan hasil penelusuran awal yang dilakukan pada bulan Maret

2014 terhadap beberapa orang yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Atas

1 Soeprayitno. 2014, “Kunci UN Rp 190.000/Paket”, Koran Sindo, 4 April.
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(SMA) di Kota Surabaya, ditemukan bahwa tidak sedikit yang mengaku

menggunakan jasa penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional atau yang lebih

sering disebut atau dikenal dengan sebutan joki. Bahkan pengguna jasa perjokian

Ujian Akhir Nasional tersebut menyatakan bahwa hasil akhir ujian mereka lebih

tinggi dibandingkan dengan teman-teman mereka yang tidak menggunakan jasa

perjokian Ujian Akhir Nasional. Fakta tersebut membuat semakin maraknya jasa

penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional di tingkat SMA.

Ujian Akhir Nasional tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan

konsekuensi hasilnya yang dapat digunakan sebagai modal untuk mendaftarkan

diri ke jenjang berikutnya yaitu perkuliahan, mengharuskan para peserta Ujian

Akhir Nasional tingkat SMA mengejar nilai atau hasil yang memuaskan.

Pengukuran hasil belajar selama tiga tahun berturut-turut oleh peserta didik hanya

akan dilihat dari hasil ujian yang hanya memakan waktu kurang dari satu minggu.

Akibatnya peserta Ujian Akhir Nasional pada tingkat SMA ini pun mengambil

keputusan seperti menggunakan jasa penjual kunci jawaban untuk mendapatkan

nilai yang dirasa cukup. Dari sisi inilah muncul jasa “perjokian” jawaban Ujian

Akhir Nasional. Peminat di kalangan siswa SMA ini memang cukup tinggi.

Penggunanya pun berasal dari berbagai sekolah mulai dari sekolah negeri biasa,

favorit maupun sekolah swasta. Pemilihan jasa penjual kunci jawaban yang dipilih

oleh murid dari sekolah-sekolah tersebut umumnya menggunakan joki yang

sebelumnya juga telah digunakan oleh lulusan sebelumnya. Jadi tiap sekolah

mempunyai langganan joki tersendiri. Biasanya kakak kelas sebelumnya yang

memperkenalkan siswa ke pelaku penjual kunci jawaban. Efektifnya modus
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tersebut karena para kakak kelas mampu meyakinkan kepada adik kelasnya bahwa

jawaban yang diberikan oleh penjual kunci jawaban tersebut terbukti memberi

hasil yang memuaskan2.

Munculnya jasa penjual kunci jawaban merupakan gambaran dari sistem

pendidikan yang salah. Jika kualitas pendidikan yang ada sudah cukup memadai

dan dapat menciptakan peserta didik atau siswa yang berkompeten untuk dapat

lulus dengan hasil akhir yang baik maka mungkin jasa penjual kunci jawaban

tidak akan muncul secara terus-menerus. Pada penelusuran awal yang dilakukan

dengan wawancara pada bulan Maret 2014, salah satu siswa berinisial SK3 dari

Sekolah Menengah Atas swasta di Surabaya mengakui bahwasanya ada beberapa

pihak sekolah sendiri (dalam hal ini para gurunya) yang memberikan bocoran

kunci jawaban ke pada para siswanya. Hal tersebut menjadi realitas yang

memprihatinkan.

Kasus maraknya penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional ini pada

akhirnya akan memperkuat stigma masyarakat bahwasanya Ujian Akhir Nasional

di Sekolah Menengah Atas (SMA) hanyalah sebuah bentuk formalitas saja.

Mengapa begitu? Tentu saja karena siswa yang di didik selama tiga tahun

berturut-turut ketika akan menghadapi ujian akhir bukan diberi pendalaman materi

namun diberi kunci jawaban secara instan. Pada akhirnya mereka yang tidak

menggunakan kecurangan pun semakin tertarik dengan proses instan tersebut.

Apalagi apabila orangtua turut mendukung proses kecurangan tersebut dengan

cara memberikan dana untuk pembelian kunci jawaban.

2 fim/c6/nw. 2014,  “Kenal Secara Turun-temurun”, Jawa Pos, 19 April.
3 SK merupakan peserta Ujian Akhir Nasional Tahun 2014 dari salah satu SMA Swasta di Surabaya,

wawancara dilakukan pada hari Minggu 9 Maret 2014 pk. 11.15 WIB.
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarce Natalia T.4, juga menyoroti

berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional di Sekolah

Menengah Atas (SMA). Studi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berita-

berita di koran (KOMPAS) khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk

pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional, data tersebut terkategori

sebagai mana berikut ini.

Tabel I. 1
Kategori Pelanggaran Pelaksanaan Ujian Nasional di SMA

Kategori Frekuensi Prosentase
Membawa telepon seluler 3 25%
Beredar sms jawaban UNAS 3 25%
Mencontek 2 17%
Peserta UNAS terlambat 1 8%
Kunci jawaban palsu beredar 2 17%
Penjualan naskah palsu 1 8%

Jumlah 12 100%
Sumber : Sarce Natalia T.,

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Ujian

Akhir Nasional khususnya pada sekolah menengah atas (SMA) didominasi

dengan pelanggaran yang dilatarbelakangi oleh kecurangan seperti beredarnya

sms kunci jawaban ujian melalui telepon seluler yang dibawa oleh siswa peserta

ujian. Jawaban melalui telepon seluler itu tidak lain ialah jawaban dari para pelaku

penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional. Kemudian juga didapatkan beberapa

informasi terkait praktek perjokian yang ada, bahwa tarif yang ditawarkan sangat

bervariasi. Biasanya tarif akan disesuaikan berdasarkan jumlah pengguna jasa dan

4 Natalia T., Sarce. 2010,  ‘Pengolahan Data Koran Bersubyek Ujian Nasional Tingkat SMA Kompas
Periode 2008-2010’, tugas akhir studi teknisi perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya.
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bidang studi yang diujikan. Semakin banyak (kolektif) para pengguna jasa maka

akan semakin terjangkau harganya.

Selain itu juga terdapat data jenis pelanggaran beserta sanksinya dalam

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.

Tabel I. 2
Jenis Pelanggaran dan Sanksi Bagi Peserta Ujian Nasional

No. Jenis Pelanggaran Keterangan
1. Ringan - Meminjam alat tulis dari peserta ujian

- Tidak Membawa Kartu Ujian
Sanksi Peringatan Tertulis

2. Sedang - Membuat kegaduhan di ruang ujian
- Ketahuan membawa hp di meja ujian

Sanksi Pembatalan ujian pada mata pelajaran
bersangkutan

3. Berat - Membawa sontekan ke ruang ujian
- Kerja sama dengan peserta lain
- Menyontek atau menggunakan kunci

jawaban
Sanksi Dikeluarkan dari ruang ujian dan

dinyatakan tidak lulus
Sumber : Petunjuk Teknis Unas5

Setiap tahunnya, sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Nasional para siswa

diminta oleh pihak sekolah untuk membuat perjanjian untuk tidak melakukan

beberapa pelanggaran tersebut. Tiap-tiap sekolah akan diberi peringatan untuk

tidak melakukan jenis-jenis pelanggaran yang tertera. Namun setiap tahunnya

pelanggaran selalu ditemukan dalam proses pelaksanaan ujian tanpa adanya sanksi

yang diberikan kepada pihak siswa maupun pihak pengawas ujian. Mengingat

jumlah peserta Ujian Akhir Nasional di Surabaya terdapat sebanyak 37.870 siswa

yang terdiri dari 111 SMA, 6 MA dan 88 SMK6, maka diperlukan kontrol sosial

5 Bagus. 2014,  “Jenis Pelanggaran dan Sanksi Bagi Peserta Ujian Nasional”, Jawa Pos, 14 April.
6 Bagus. 2014, “Jumlah Peserta dan Pengawas UNAS di Surabaya”, Jawa Pos, 14 April.
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yang cukup untuk menghentikan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Ujian

Akhir Nasional tingkat SMA. Namun, pada umumnya pihak terkait termasuk

siswa, guru, dan bahkan kepala sekolah pun seringkali melanggengkan adanya

budaya curang tersebut. Pihak orang tua yang seharusnya menjadi salah satu agen

kontrol sosial ternyata seolah-olah seperti membiarkan tindak kecurangan

tersebut, bahkan semakin mendorong putra-putrinya untuk melakukan berbagai

cara agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

Maraknya kecurangan yang dilakukan oleh peserta Ujian Akhir Nasional

tingkat SMA ini bukan hanya karena ada dorongan yang kuat dari pihak siswa,

orangtua, maupun sekolah yang menginginkan nilai hasil Ujian Akhir Nasional

yang memuaskan, namun juga karena adanya jaringan atau komunitas yang

memfasilitasi keinginan tersebut untuk dapat menghilangkan kecemasan jika

siswa berpredikat tidak lulus atau ketakutan menghadapi soal-soal ujian tersebut.

Tentu saja komunitas ini bekerja sesuai dengan kebutuhannya yakni menyediakan

kunci jawaban Ujian Akhir Nasional dalam berbagai bidang studi dan berbagai

variasi tipe soal. Secara tidak langsung para siswa yang menggunakan jasa penjual

kunci jawaban ini dapat menganggap remeh atau menyepelekan evaluasi

pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah, dimana para siswa hanya

membayar biaya beberapa ratus ribu saja dan dengan mudahnya kunci jawaban

akan diperoleh secara instan.

Menurut hasil penelusuran awal terhadap beberapa mantan pelaku jaringan

penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA yang berinisial MT dan
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ABD7, jaringan pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA

ini mempunyai sistem kerja yang berbeda-beda. Pelaku jaringan penjual kunci

jawaban biasanya akan meminta calon kliennya (siswa pengguna jasa) agar

merencanakan pertemuan langsung untuk membahas sistem pengiriman jawaban

serta biaya yang harus dibayar oleh siswa. Siswa pengguna jasa penjual kunci

jawaban biasanya akan membeli kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tersebut

secara kolektif, mengingat tingginya biaya yang diminta oleh para penjual kunci

jawaban. Para pelaku penjual kunci jawaban akan meminta perwakilan siswa yang

ditunjuk sebagai koordinator sekolah maupun kelas untuk bertemu sekaligus

membayar biaya yang diminta. Pelaku penjual kunci jawaban biasanya akan

berkoordinasi melalui koordinator sekolah saja, setelah itu koordinator sekolah

yang bertugas menyebarkan jawaban ke teman-teman lain yang menggunakan jasa

penjual kunci jawaban tersebut.

Kunci jawaban yang sudah dibeli tidak serta merta diberikan berupa kertas

yang berisi kunci jawaban ujian akhir nasional. Para pelaku lebih sering

mendistribusikan kunci jawaban melalui telepon genggam yaitu melalui pesan

singkat (SMS). Para pelaku penjual kunci jawaban biasanya mempunyai kriteria

tertentu mengenai presentase tingkat akurasi kunci jawaban yang akan disebar.

Semakin tinggi tingkat keakuratan kunci jawaban yang diberikan maka akan

semakin tinggi juga biaya yang diminta oleh para pelaku jaringan penjual kunci

jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya. Kunci jawaban tersebut

baru akan diberikan atau dikirim ke koordinator masing-masing sekolah satu hari

7 MT dan ABD merupakan mantan pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional, wawancara
dilakukan pada Selasa 18 Maret 2014 pk. 13.30 WIB.
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sebelum jadwal Ujian Akhir Nasional di selenggarakan. Jadi setiap harinya dalam

proses Ujian Akhir Nasional, pelaku penjual kunci jawaban akan mengirimkan

satu persatu sesuai dengan mata pelajaran yang akan diujikan. Pada hari Senin

misalnya, terdapat dua mata pelajaran sekaligus yang diujikan. Maka pelaku

penjual kunci jawaban akan mengirimkan jawaban tersebut pada hari Minggu atau

pada hari Senin dini hari.

MT dan ABD juga menyatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur terdapat

beberapa komunitas atau jaringan penjual kunci jawaban. Tiap-tiap penjual kunci

jawaban mempunyai koordinasi khusus di mana masing-masing sistem akan

mempunyai lokasi-lokasi tersendiri yang dapat mencakup keseluruhan wilayah di

Provinsi Jawa Timur. Dahulunya, sistem jaringan tersebut bekerja sama dalam

satu jaringan saja namun seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mereka

membentuk sistem tersendiri, dan terbagi menjadi beberapa komunitas jaringan.

Studi ini berusaha untuk menelusuri sebuah jaringan sistem penjual kunci jawaban

yang ada khususnya di wilayah Surabaya.

Setiap anggota penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional mempunyai

tugas tersendiri dalam jaringannya. Biasanya pada sel jaringan paling bawah

terdapat tim yang memang bertugas untuk mencari klien di tiap-tiap sekolah.

Setelah mendapatkan klien, tugas tersebut beralih kepada tim lain yang bertugas

untuk menjadi koordinator masing-masing sekolah yang nantinya akan bertemu

dengan koordinator siswa di masing-masing sekolah. Para siswa sebagai klien

juga para tim pencari klien serta tim koordinator sekolah juga tidak akan bertemu

langsung dengan ketua jaringan atau yang biasanya mempunyai nama besar
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seperti misalnya ‘Bung A’ atau ‘Bung B’. Jaringan tersebut biasanya hanya akan

berkomunikasi melalui telepon genggam. Ketua jaringan tidak akan mudah

dilacak keberadaannya untuk menghindari oknum-oknum tertentu serta pihak

kepolisian. Ketua jaringan biasanya akan mempunyai anak buah atau bawahan

yang ditugaskan untuk mengatur serta mewakili seluruh kepentingannya dalam

jaringan tersebut. Berikut ilustrasi skema hasil wawancara dengan mantan pelaku

jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional Tingkat SMA berinisial MT

dan ABD :

Skema I. 1
Ilustrasi Skema Jaringan Penjual Kunci Jawaban Ujian Akhir Nasional

Tingkat SMA Di Surabaya

Koordinator
Masing-masing Perwakilan Sekolah Menengah Atas

Sumber : Hasil Wawancara dengan MT dan ABD.

‘Bung A’

1 2 3 1 2 3

Joki B

Koor
SMA
wil Y

Koor
SMA
wil X

Koor
SMA
wil Z

1 2 3
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Jaringan pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional yang

terorganisasi dengan sistem kerja terselubung, dapat dikategorikan sebagai salah

satu subkultur menyimpang. Dimana subkultur menyimpang terbentuk ketika

sekelompok orang yang berstatus menyimpang saling berinteraksi satu sama lain.

Biasanya komunitas ini akan berskala kecil bila dibandingkan dengan masyarakat

yang lebih dominan, oleh karena itu komunitas atau jaringan ini disebut sebagai

sebuah subkultur. Subkultur ini tentunya memiliki jalan pikiran, perasaan, dan

tingkah laku yang telah disepakati dan dimengerti bersama oleh keseluruhan

anggota kelompok. Budirahayu8, menyatakan bahwa karir seorang penyimpang

secara hipotesis dapat diamati berdasarkan tahap-tahap perkembangannya. Tahap-

tahap perkembangannya adalah sebagai berikut :

1. Jika seseorang hidup dalam kelompok yang kualitas dan tingkah lakunya

dianggap menyimpang.

2. Orang tersebut kemudian juga dianggap berperilaku menyimpang.

3. Tindakan penyimpangan itu mendapat peringatan atau perhatian (kadang-

kadang menjadi masalah) dari agen-agen kontrol sosial yang resmi.

4. Proses sosial yang dialami orang tersebut mendorongnya ke arah kehidupan

yang menyimpang yang terorganisasi, dan pada akhirnya ia keluar dari

kehidupan yang konvensional.

5. Orang tersebut menganggap dirinya mempunyai status dan menjalankan peran

menyimpang yang akhirnya membuat dia menjadi seseorang pemula yang

cenderung berkarir sebagai penyimpang.

8 Budirahayu, Tuti. 2009, Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang, Revka Petra Media, Surabaya,
hlm 54.
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Subkultur akan muncul apabila sekelompok orang merasa mempunyai nasib yang

sama dan mempunyai kepentingan yang sama. Subkultur kriminal akan lebih

banyak mengajarkan mengenai cara menghindari penangkapan oleh agen-agen

kontrol sosial kepada para anggotanya.

Pelaku jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional dapat

dikatakan sebagai subkultur menyimpang di mana ketika sistem pendidikan

mencita-citakan output hasil belajar selama tiga tahun berturut-turut dengan hasil

yang maksimal, jaringan ini menawarkan serta menjanjikan hasil Ujian Akhir

Nasional secara instan yang memuaskan hanya dengan mengeluarkan sedikit

materi berupa uang. Hasil belajar yang ditempuh selama tiga tahun tidak akan

mempengaruhi hasil Ujian Akhir Nasional apabila sang klien (siswa)

menggunakan jasa tersebut. Apabila para pelaku jaringan adalah mereka yang

dahulunya juga pernah menggunakan jasa penjual kunci jawaban untuk menjawab

soal-soal Ujian Akhir Nasional yang sama dengan kliennya, dapat dikatakan para

pelaku itu menyetujui nilai-nilai penyimpangan yang dibangun oleh kelompoknya

dengan cara menjual kunci jawaban ke berbagai kawasan di wilayah Kota

Surabaya. Dengan kata lain, subkultur menyimpang para pelaku penjual kunci

jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA ini mempunyai norma, nilai, serta

kepercayaan yang berbeda dan cenderung menyimpang dari nilai-nilai yang dianut

oleh kultur masyarakat yang paling dominan, namun para anggotanya pun masih

terlibat atau berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dari kultur dominannya

itu.
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Pada umumnya pelaku subkultur menyimpang ini tidak akan

menampakkan identitas menyimpangnya di kultur masyarakat dominan. Dalam

kesehariannya, para pelaku tersebut akan beradaptasi menjadi individu-individu

yang sama dengan kelompok dominannya. Tetapi apabila mereka berada dalam

situasi dan kondisi yang dirasa tidak membahayakan statusnya sebagai anggota

penjual kunci jawaban maka para pelaku itu akan dengan mudah mengenali

partner kerjanya di situasi apapun. Seperti misalnya pada saat mencari calon

kliennya (siswa) yang ingin menggunakan jasa penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional, para pelaku jaringan ini akan dengan mudahnya meyakinkan para siswa

agar mereka percaya dengan kualitas jaringan serta kunci jawaban yang akan

ditawarkan layaknya pekerja profesional. Tetapi ketika para pelaku jaringan

penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tersebut kembali ke tempat

tinggalnya dimana ia tidak harus memainkan perannya sebagai pelaku jaringan

penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya maka ia

akan beradaptasi mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dengan

kultur dominan tersebut. Hal-hal inilah yang menarik untuk diteliti, mengenai

bagaimana para pelaku jaringan menyetujui penyimpangan nilai dan norma

masyarakat dominan dan bagaimana mereka menggambarkan dunia sosialnya.

Penelitian ini menarik dilakukan juga karena berfokus pada bagaimana

komunitas dan jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA

di Surabaya ini terbentuk. Sumber mendapatkan kunci jawaban yang dapat

dikatakan cukup akurat yang kemudian diperjualbelikan juga menjadi salah satu

fokus penelitian ini. Mekanisme kerja pelaku penjual jawaban Ujian Akhir

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI JARINGAN KERJA “JOKI” UJIAN AKHIR NASIONAL... DIAH PUTRI LUSIANTI



Nasional, dan cara mereka saling menjaga nilai dan norma yang berlaku dalam

komunitas mereka yang penuh akan resiko hukum, juga dikaji dalam studi ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berakitan dengan sindikat

jaringan. Salah satunya skripsi yang ditulis pada tahun 2008 oleh Redi Pratama9.

Redi Pratama lebih memfokuskan penelitian pada latar belakang aktor jaringan

yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa serta modus operandi atau

sistem kerja yang menggunakan telepon genggam (handphone) serta beberapa

lokasi yang digunakan untuk bertransaksi oleh jaringan pengedar narkoba di

kawasan Kota Batu. Hampir sama dengan studi yang dilakukan Redi, yaitu

membahas tentang latar belakang aktor yang menjadi pelaku jaringan, namun

perbedaan studi ini dengan penelitian Redi Pratama ialah studi ini mendalami

sistem kerja jaringan para penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat

SMA di Surabaya serta bagaimana mekanisme mempertahankan sistem kerja

jaringan tersebut. Jadi studi ini tidak hanya membahas tentang sistem jaringannya

saja tetapi juga lebih mendalam pada proses pembentukan jaringan serta peranan

setiap individu dalam jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional

tingkat SMA di Surabaya.

Penelitian terdahulu lainnya yang berhubungan dengan studi tentang

sbukultur menyimpang adalah penelitian yang dituliskan oleh Yulya Due10. Dari

hasil penelitian tersebut dituliskan bahwa sebagai subkultur, punk bisa jadi hanya

sebatas penampilan, diinternalisasikan sebagai ideologi, diadaptasi dalam bentuk-

9 Pratama, Redi. 2008. ‘Faktor-faktor Penyebab Peredaran Dan Pemakaian Ganja Di Kalangan
Remaja (Studi di Polres Batu dan L.P. Lowokwaru Malang)’, Skripsi Universitas Brawijaya,
Malang.

10 Due, Yulya. 2011. ‘Kehidupan Subkultur Punk Di Kota Gorontalo (Studi Kasus di Kota
Gorontalo)”, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo
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bentuk tertentu dan diterjemahkan secara beragam. Subkultur punk dapat

ditunjukkan melalui beragam cara seperti penampilan, pilihan musik, ideologi

untuk menunjukkan pertentangannya terhadap kultur dominan. Kaitannya dengan

studi ini terletak pada kesamaan pada fokus penelitian dimana terdapat fenomena

subkultur yang terdapat di lapisan masyarakat. Perbedaanya ialah ketika studi

tersebut lebih menekankan pada subkultur punk yang didominasi dengan

penampilan dan gaya hidup punk yang dapat dilihat dan dinilai secara kasat mata,

namun subkultur pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat

SMA lebih bersifat terselubung dan pemberontakan terhadap kultur dominan

dilakukan secara latent melalui subkultur yang diorganisasikan.

Selain dua judul penelitian diatas yang dapat dijadikan sebagai bahan

acuan untuk studi mengenai jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional

tingkat SMA di kota Surabaya, terdapat jurnal penelitian yang dituliskan oleh Ika

Novitasari11. Fokus permasalahan yang diteliti oleh Novitasari adalah tentang

jaringan jual beli kunci jawaban Ujian Nasional SMA tahun 2010 di kota X. Hasil

penelitian ini menemukan bahwa cara bertransaksi jula beli kunci jawaban

dilakukan oleh para anggota geng KBB di mana cara tersebut mereka pelajari dari

para senior mereka (alumnus) yang dahulu pernah melakukan kegiatan bisnis

serupa. Para alumnus tersebut kemudian memberikan ‘link’ kepada para anggota

geng KBB, yaitu seorang pegawai Dinas Pendidikan Kota X. Dalam penelitian ini

disebutkan bahwa banyak pihak terlibat sehingga dapat dikatakan tindakan ini

dilakukan oleh suatu jaringan kerjasama karena adanya unsur saling

11 Ika Novitasari merupakan Alumnus Program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
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membutuhkan. Penelitian ini juga menggunakan konsep Organized Crime yang

dikemukakan oleh Vold, dimana sindikat merupakan salah satu bentuk

spesifiknya. Namun Organized Crime hanya dipandang sebagai cara yang berupa

kegiatan bisnis yang dilakukan secara tidak sah. Teori yang digunakan untuk

menganalisis permasalahan ini ialah teori pilihan rasional yang menjelaskan

tentang pertimbangan rasional yang dilakukan oleh calon pelaku dimana

perhitungan untung-rugi serta pentingnya faktor situasional dalam suatu peristiwa

yang diutamakan12. Berikut merupakan penggambaran jaringan jual beli kunci

jawaban Ujian Nasional 2010 di kota X ;

Skema I. 2
Skema Jaringan Jual-Beli Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X

2 1
4 3

6 7 8
5

Sumber : Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.7, No.II, hlm. 267-28613.

Studi ini membahas permasalahan yang sama dengan penelitian tersebut

namun menggunakan perspektif dan pendekatan yang berbeda, di mana jaringan

12 Novitasari, Ika. 2011. ‘Sindikasi Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus
Jaringan Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 di Kota X)’, Jurnal Kriminologi Indonesia
Vol.7, No.II, hlm. 267 – 286

13 Novitasari, Ika. 2011. ‘Sindikasi Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus
Jaringan Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 di Kota X)’, Jurnal Kriminologi Indonesia
Vol.7, No.II, hlm. 267 – 286.
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penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya di pandang

sebagai sebuah penyimpangan yang kemudian membentuk sebuah subkultur

dengan norma dan nilai-nilai yang berbeda dari masyarakat dominan. Kemudian

studi ini juga menelusuri lebih rinci pada mekanisme serta sistem kerja jaringan

pelaku penjual kunci jawaban termasuk keseluruhan peran yang terlibat dalam

jaringan pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di

Surabaya.

I.2 Fokus Penelitian

Studi ini mendalami tentang jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional Tingkat SMA di Kota Surabaya. Permasalahan utama yang dikaji dalam

studi ini ialah: “Bagaimana jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional

SMA di Surabaya terbentuk dan bagaimana pula anggota jaringan menciptakan

serta memelihara sistem norma dan nilai-nilai yang dapat mempertahankan

jaringan joki tersebut?”. Perincian fokus permasalahan diatas adalah sebagai

berikut  :

1. Bagaimana sistem jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional SMA

di Surabaya terbentuk?

2. Bagaimana mekanisme kerja jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional SMA di Surabaya, dan apakah sistem kerja jaringan tersebut

dikuatkan oleh sistem norma dan nilai-nilai tertentu yang di bentuk oleh

kelompok jaringan joki tersebut?

3. Bagaimana sistem nilai dan norma yang dibentuk oleh pelaku jaringan penjual

kunci jawaban Ujian Akhir Nasional SMA tersebut?
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I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab fokus penelitian sebagai

berikut;

1. Mengetahui bagaimana jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional

tingkat SMA di Surabaya terbentuk.

2. Mengetahui bagaimana sistem jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional SMA di Surabaya bekerja, meliputi cara mendapatkan jawaban, cara

mendapatkan klien, cara mendistribusikan jawaban, penentuan harga, serta

strategi untuk menghindari petugas atau pengawas dan pihak kepolisian.

3. Mengetahui sistem nilai dan norma yang berlaku di jaringan penjual kunci

jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini

dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

I.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi sumbangan

pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang studi perilaku menyimpang yang

menyoroti permasalahan mengenai subkultur menyimpang (deviant subculture).

Kemudian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

bidang pendidikan khususnya sebagai pertimbangan penilaian akademis mengenai

sistematika pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI JARINGAN KERJA “JOKI” UJIAN AKHIR NASIONAL... DIAH PUTRI LUSIANTI



I.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada

Dinas pendidikan setempat untuk lebih memfokuskan pengawasan dalam

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Subkultur Menyimpang

Dalam studi ini digunakan teori subkultur untuk membantu menganalisis

bagaimana para pelaku penjual kunci jawaban ujian akhir nasional menyetujui

nila-nilai penyimpangan yang dibangun oleh kelompoknya dan bagaimana

partisipasi mereka dalam kultur masyarakat dominan. Karena suatu subkultur

yang menyimpang sesungguhnya tidak perlu menunjukkan pertentangan yang

sifatnya manifest terhadap kultur yang lebih dominan14. Subkultur adalah bagian

dari budaya dominan yang memiliki norma sendiri, keyakinan, dan nilai-nilai.

Subkultur ada dalam masyarakat yang lebih besar, tidak terlepas dari itu. Oleh

karena itu mereka berbagi dan masih menggunakan beberapa nilai dari budaya

dominan. Namun demikian, gaya hidup anggota mereka signifikan berbeda dari

individu yang ada dalam budaya dominan.

Pada tahun 1950-an, Albert Cohen15 berusaha mengisi kekosongan

perspektif teoretis ini dengan menelusuri keajegan dan keterputusan antara sistem

nilai yang dominan dan yang subordinat. Cohen menekankan pada fungsi

kompensasi dalam geng anak muda: remaja dari kelas pekerja yang tak berprestasi

14 Budirahayu, Tuti. 2009. Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang, Revka Petra Media,
Surabaya, hlm 53.

15 Cohen 1955 dalam Dick Hebdige 1999.
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di sekolah bergabung dengan geng selama waktu senggang mereka guna

mengembangkan sumber-sumber harga diri alternattif. Dalam geng, nilai-nilai

dasar dunia normal – mawas [sobriety], ambisi, konformitas, dan seterusnya –

diganti dengan lawannya: hedonisme, melawan otoritas dan mengejar “sensasi”16.

Berdasarkan riset yang disarikan dari Dick Hebdige dalam Resistance

Through Rituals17 – kultur diartikan “... suatu tataran tempat kelompok-kelompok

sosial mengembangkan pola khas kehidupan dan memberi sebuah pengalaman

yang bersifat ekspresif bagi pengalaman ... sosial dan material mereka”, kita dapat

melihat bahwa masing-masing subkultur merepresentasikan perlakuan yang

berbeda-beda atas “materi mentah dari eksistensi ... sosial mereka”. Tetapi apa

sesungguhnya “materi mentah” ini? Bila kita belajar dari Marx bahwa “Manusia

membuat sendiri sejarahnya, tetapi mereka tak membuatnya sekehendak mereka,

mereka tidak membuatnya dalam keadaan yang mereka pilih sendiri, tetapi dalam

situasi yang langsung dihadapkan, diberikan dan ditularkan dari masa lalu”18.

Sebab itu, materi (tegasnya, hubungan hubungan sosial) yang terus-menerus

diubah menjadi kultur (dan dari sini subkultur) tak pernah sama sekali “mentah”.

Ia selalu di perantarai: dibengkokkan oleh konteks sejarah yang ia temui;

dihadapkan pada medan ideologis khas yang memberinya kehidupan tertentu dan

makna tertentu pula. Kecuali bila seseorang bersedia memakai paradigma

esensialis yang memandang kelas pekerja sebagai penyangga kokoh suatu

kebenaran lintas sejarah yang mutlak, maka ia tak perlu menyangka bahwa

16 Hebdige, Dick. 1999, “Asal-Usul & Ideologi Subkultur Punk”, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta,
hlm 150.

17 Hall at all, 1976a, dalam Dick Hebdige 1999.
18 Marx 1951 dalam Dick Hebdige 1999.
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tanggapan subkultur tentang hubungan nyata di bawah kapitalisme tak akan

pernah salah, atau bahkan bahwa tanggapan ini niscaya tersambung secara serta-

merta, dengan kedudukan materialnya di dalam sistem kapitalis. Materi mentah

yang dipakai untuk menyusunnya adalah nyata sekaligus ideologis. Bagi individu

anggota subkultur, materi ini diperantarai lewat bermacam-macam saluran :

sekolah, keluarga, kerja, media, dan seterusnya. Lebih jauh, ia terkena perubahan

sejarah. Setiap “kejadian” subkultur merepresentasikan “solusi” bagi rangkaian

keadaan tertentu, bagi masalah dan kontradiksi tertentu19.

Masing-masing lokal (kerja, rumah, sekolah, dan lain-lain) ini

mendesakkan struktur uniknya sendiri, aturan, dan maknanya sendiri, hierarki

nilainya sendiri. Meskipun struktur-struktur ini, sebagaimana ditekankan oleh

Althusser20, “realtif otonom”, mereka tetap, dalam masyarakat kapitalis.

Diartikulasikan di seputar “kontradiksi umum” antara Kapital dan Kerja. Saling

mempengaruhi secara rumit antarberbagai tataran formasi sosial ini direproduksi

dalam pengalaman kelompok dominan maupun subordinat, dan pengalaman ini,

selanjutnya, menjadi “materi mentah” yang memperoleh sifat ekspresifnya di

dalam kultur dan subkultur21.

Jaringan pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA

di Surabaya juga mempunyai nilai dan norma di luar masyarakat dominan yang

dapat membentuk sebuah subkultur. Nilai dan norma tersebut sebelumnya telah di

pertahankan melalui anggota jaringan antar generasi. Dalam subkultur

19 Hebdige, Dick. 1999, “Asal-Usul & Ideologi Subkultur Punk”, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta,
hlm. 155-157.

20 Althusser 1971a,  dalam Dick Hebdige 1999.
21 Hebdige, Dick. 1999, “Asal-usul & Ideologi Subkultur Punk”, Penerbit Buku Baik, Yogayakarta,

hlm. 162.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI JARINGAN KERJA “JOKI” UJIAN AKHIR NASIONAL... DIAH PUTRI LUSIANTI



menyimpang tersebut terdapat sebuah nilai yang diyakini benar yang dapat

menciptakan rasa kebersamaan dalam anggota jaringan. Nilai yang diyakini benar

tersebut salah satunya ialah adanya rasa saling berbagi pengalaman sukses dan

rasa saling membantu dalam hal pelaksanaan Ujian Akhir Nasional. Berawal dari

hal itu, anggota jaringan yang sudah melewati masa pelaksanaan Ujian Akhir

Nasional tingkat SMA pada akhirnya ingin membantu generasi selanjutnya untuk

mempermudah proses pelaksanaan Ujian Akhir Nasional yang pada umumnya

dianggap sebagai suatu ujian yang sangat memberatkan pihak siswa. Para anggota

jaringan tersebut tidak lagi memikirkan baik dan buruk perbuatan tersebut

maupun benar atau salah langkah yang diambil yang dimaksudkan untuk

membantu generasi berikutnya. Namun pelaku jaringan penjual kunci jawaban

tersebut meyakini bahwa siswa generasi berikutnya akan tertolong dengan adanya

bantuan dari mereka. Norma yang mendukung berjalannya nilai tersebut adalah

adanya kesepakatan untuk saling melindungi identitas jaringan yang ada.

Dikarenakan jaringan ini berada pada status illegal atau dengan kata lain

terselubung maka diperlukan adanya sistem norma dan nilai yang kuat untuk tetap

dapat mempertahankan sistem kerja jaringan. Dengan alasan itulah para anggota

jaringan melanggengkan nilai dan norma yang ada selain untuk mendapat

keuntungan berupa materi namun juga untuk terus mempertahankan eksistensi

jaringan persaudaraan diantara anggota jaringan.
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I.5.2 Kejahatan Yang Disebabkan Oleh Faktor Lingkungan Sosial

Kartini Kartono22 menjelaskan bahwa pengaruh paling menentukan yang

mengakibatkan kejahatan ialah ; faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan

kekuatan-kekuatan sosial. Gabriel Tarde dan Emile Durkheim23 menyatakan :

kejahatan itu merupakan insiden alamiah, yaitu merupakan gejala sosial yang

tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu

minimum kebebasan individual untuk berkembang; juga terdapat tingkah laku

masyarakat yang tidak bisa diduga-duga untuk mencari keuntungan dalam setiap

kesempatan. Dengan demikian ada fleksibilitas atau kecenderungan untuk

melakukan kejahatan.

Filsuf Aristoteles24 menyebutkan adanya hubungan di antara masyarakat

dan kejahatan. Yaitu dalam wujud peristiwa: kemiskinan menimbulkan

pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar itu tidak diperbuat orang untuk

mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak

didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang

berlebih-lebihan.

Thomas van Aquino25 juga menyatakan: timbulnya kejahatan disebabkan

oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak

susila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan

kejahatan. Namun kemewahan juga bisa merusak moral; sebab orang-orang yang

terlalu amat kaya dan hidup berfoya-foya biasanya suka memboroskan harta

22 Kartono, Kartini. 2001, “Patologi Sosial”, Jilid 1 Edisi Baru, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hlm. 145-147.

23 Gabriel Tarde dan Emile Durkheim dalam Kartini Kartono 2001.
24 Aristoteles (384-322 S. M.) dalam Kartini Kartono 2001.
25 Thomas van Aquino (1226-1274) dalam Kartini Kartono 2001.
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kekayaannya. Apabila mereka itu jatuh miskin, akan mudahlah orang-orang

sedemikian itu melakukan kejahatan. Ringkasnya, kemiskinan dan kesengsaraan

itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis tanpa

jalan keluar, mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan

merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.

A. Lacassagne26, seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di Lion

menyatakan: sebab-musabab kejahatan yang paling utama ialah: lingkungan

sosial. Lingkungan sosial yang buruk merupakan persemaian yang subur bagi

tumbuhnya kejahatan. Tokoh-tokoh penting lainnya ialah L. Manaourier, seorang

guru besar di Paris, dan G. Tarde seorang ahli hukum dan sosiolog. Tarde

menyatakan, bahwa kejahatan itu bukanlah gejala antropologis, akan tetapi

merupakan fenomenon sosiologis. Dan kejahatan itu subur berkembang melalui

peniruan; jadi ada pengaruh-pengaruh eksternal yang jahat, dan ditiru, oleh

individu-individu yang bersangkutan.

Khususnya keluarga sebagai unit sosial terkecil, memberikan stempel dan

fondasi primer bagi perkembangan anak. Tingkah laku kriminal dari orang tua

atau salah seorang anggota keluarga memberikan pengaruh menular dan infeksius

kepada lingkungannya. Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi

pencuri. Hal ini bukan karena sifat-sifatnya pencuri itu penurunan atau diwariskan

(bukan peristiwa hereditas). Akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu merupakan

salah satu “usaha rumah tangga atau home industry”, yang mengkondisikan pola

26 A. Lacassagne dalam Kartini Kartono 2001.
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tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya; jadi ada proses

pengkondisian.

Pola kriminal dari ayah, ibu atau salah seorang anggota keluarga, secara

langsung atau tidak langsung mencetak dan menularkan pola kriminal pada

anggota-anggota keluarga lainnya. Maka tradisi, sikap individu dan falsafah hidup

keluarga itu besar peranannya dalam membentuk dan mengubah tingkah laku

setiap anggota keluarga. Ringkasnya, tingkah laku kriminal dari orang tua itu

mudah menular kepada anak-anak puber dan adolesens yang belum stabil jiwanya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa baik-buruknya struktur keluarga dan

masyarakat itu memberikan efek yang baik atau yang buruk kepada pertumbuhan

anak-anak, para remaja dan orang-orang muda.

Hubungan teori ini dengan studi tentang pelaku penjual kunci jawaban

Ujian Akhir Nasional tingkat SMA ialah teori ini dirasa dapat membantu

menjawab masalah penelitian dengan asumsinya yang menyebutkan bahwa

perilaku kejahatan dipengaruhi oleh lingkungannya dan dapat juga terjadi karena

faktor turun-temurun antara senior dengan junior dalam satu sekolah yang sama.

Para pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di

Surabaya secara tidak langsung dapat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan

motif ekonomi yang mendasari terjadinya perilaku kejahatan. Namun yang lebih

ditekankan dalam penggunaan teori ini ialah di mana dijelaskan bahwa perilaku

atau tindakan kejahatan dapat diwariskan secara turun temurun antara senior

dengan junior yang berada pada satu sekolah yang sama. Para siswa pengguna

jasa penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional melalui proses turun-temurun
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dari pengguna sebelumnya yaitu kakak kelas atau senior mereka dan kemudian

pemilihan jaringan pelaku penjual kunci jawaban juga berdasarkan proses turun-

temurun tersebut. Turun-temurun yang dimaksudkan dalam hal ini ialah ketika

para pelaku anggota jaringan menggunakan generasi sebelumnya (senior) sebagai

pintu masuk untuk mendapatkan klien berikutnya. Keberhasilan generasi

sebelumnya akan menjadi sebuah motivasi untuk para calon klien. Dengan

meyakini keberhasilan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional pada generasi

sebelumnya yaitu kakak kelas atau senior yang berada pada sekolah yang sama,

maka para calon klien tidak akan ragu untuk menggunakan cara yang sama dalam

menghadapi pelaksanaan Ujian Akhir Nasional tingkat SMA tersebut.

I.5.3 Jaringan Sosial dan Kejahatan Yang Terorganisasi

Jaringan sosial merupakan sebuah ikatan yang menghubungkan satu titik

ke titik lain dalam jaringan yaitu hubungan sosial. Maka secara langsung atau

tidak langsung, yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia

(person). Kemudian, hubungan sosial atau saling keterhubungan menurut Van

Zanden27 menyatakan bahwa ikatan keterhubungan tersebut merupakan interaksi

sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang pada akhirnya

di antara mereka terikat satu sama lain dengan atau oleh seperangkat harapan yang

relatif stabil. Berdasarkan hal ini, hubungan sosial dapat dipandang sebagai

sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau saluran yang

menghubungkan antara satu orang (titik) dengan orang-orang lain dimana melalui

jalur tersebut bisa dialirkan sesuatu.

27 Van Zanden 1990, dalam Ruddy Agusyanto 2014.
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Hubungan sosial antara dua orang atau lebih mencerminkan adanya

pengharapan peran dari masing-masing lawan interaksinya. Tingkah laku yang

diwujudkan dalam suatu interaksi sosial bersifat sistematik, meskipun para

pelakunya belum tentu menyadarinya. Oleh karena itu, jaringan sosial berbeda

dengan yang dinamakan kelompok karena keanggotaan jaringan sosial sering kali

tidak disadari atau belum tentu disadari oleh individu yang bersangkutan. Ada

pengulangan tingkah laku untuk hal-hal yang sama dan dalam situasi yang sama,

ini menandakan adanya suatu keteraturan dan adanya ‘sesuatu’ yang membuat

tingkah laku yang diwujudkan menjadi ‘teratur’. Jalur atau saluran tersebut

bersifat relatif stabil atau permanen dalam jangka waktu tertentu. Terdapat

beberapa komponen yang membentuk suatu jaringan dan prinsip-prinsip yang

mendasar agar dapat dikatakan sebagai jaringan, adalah sebagai berikut :

1. Sekumpulan orang, objek, atau kejadian; minimal berjumlah tiga satuan –yang

berperan sebagai terminal (pemberhentian). Biasanya direpresentasikan dengan

titik-titik, yang dalam peristilahan jaringan disebut sebagai aktor atau node.

2. Seperangkat ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya dalam

jaringan. Ikatan ini biasanya direpresentasikan dengan “garis” yang merupakan

suatu saluran atau jalur. Berupa “mata rantai” atau “rangkaian”. Ikatan ini bisa

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (a) ikatan yang tampak; dan (b) ikatan

yang tidak tampak.
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3. Arus, yang dalam diagram digambarkan dengan ‘anak panah’. Adanya sesuatu

yang “mengalir” dari satu titik ke titik-titik lainnya, melalui saluran atau jalur

yang menghubungkan masing-masing titik di dalam “jaringan”28.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang mendasar dari suatu jaringan adalah sebagai

berikut :

1. Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dari titik yang satu ke titik-titik

lainnya, saluran atau jalur yang harus dilewati tidak terjadi secara acak, artinya

bisa memilih sekehendaknya (secara acak).

2. Rangkaian “ikatan-ikatan” itu menyebabkan sekumpulan titik-titik yang ada

bisa dikategorikan sebagai “satu kesatuan” yang berbeda dengan “satu

kesatuan” yang lain.

3. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya harus bersifat

relatif permanen (ada unsur waktu, yaitu masalah ‘durasi’).

4. Ada ‘hukum’ yang mengatur saling keterhubungan masing-masing titik di

dalam jaringan, ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing titik

(anggota), hubungan titik yang satu terhadap titik-titik yang lain, hubungan semua

titik dengan titik-titik pusat dan sebagainya.

Hukum atau aturan-aturan inilah yang melengkapi bahwa sekumpulan titik-titik

(aktor atau node) tersebut bisa digolongkan sebagai satu-kesatuan yang spesifik,

yang berbeda dengan satu-kesatuan lainnya29.

28 Agusyanto, Ruddy. 2014, “Jaringan Sosial Dalam Organisasi”, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 6-7.

29 Agusyanto, Ruddy. 2014, “Jaringan Sosial Dalam Organisasi”, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 7-9.
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Organized crime merupakan salah satu bagian dari subkultur menyimpang

yang didalamnya terdapat suatu jaringan yang mempertahankan sistem nilai dan

norma yang ada dalam kelompok tersebut. Jaringan tersebut disepakati bersama

diikuti dengan nilai dan norma yang menggambarkan dunia sosial mereka. Tiap-

tiap aktor jaringan dalam organized crime memiliki fungsi dan tugas yang

berbeda-beda yang membentuk suatu keseimbangan sistem kerja jaringan yang

kemudian menjadi sebuah sistem nilai dan norma dalam subkultur menyimpang

tersebut.

Dipergunakannya istilah dalam bahasa Inggris untuk bentuk kejahatan ini

karena organized crime tidak semata-mata kejahatan terorganisasi, sebab

terorganisasi saja tidak mencerminkan adanya usaha atau bisnis30. Berikut

merupakan definisi Organized Crime menurut Howard Abadinsky31 ;

“…is a nonideological enterprise involving a number
of persons in close social interaction, organized on a
hierarchical basis, with at least three levels/ranks, for the
purpose of securing profit and power by engaging in
illegal and legal activities. Positions in the hierarchy and
positions involving functional specializations may be
assigned on the basis of kinship or friendship, or
rationally assigned according to skill. The positions are
not dependent on the individuals occupying them at
particular time. Permanency is assumed by the members
who strive to keep the enterprise integral and active in
pursuit of its goals. It eschews competition and strives for
monopoly on an industry or territorial basis. There is a
willingness to use violence and/or bribery to achieve ends
or to maintain discipline. Membership is restricted,
although nonmembers may be involved on a contingency

30 Walklate 1998 : 550-569 dalam Novitasari, Ika. 2011. ‘Sindikasi Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian
Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringan Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 di Kota X)’,
Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.7, No.II, hlm. 267 – 286.

31 Howard Abadinsky dalam Irvan Olii, M. 2002. Dinamika Bisnis Drugs Dalam Hubungannya
Dengan Organized Crime. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.2, No.III Desember 2002 hlm. 46 –
56.
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basis. There are explicit rules, oral or written, which are
enforced by sanctions that include murder."

Berdasarkan penjelasan di atas maka Organized Crime dapat di sederhanakan

sebagai berikut ;

1. Sebuah industri atau wirausaha yang berbentuk kolektifitas yang terstruktur

dengan jelas, hierarkis, dan terspesialisasi (ada pembagian kerja).

2. Keanggotaannya terbatas dan terdefinisi dengan jelas, disertai dengan aturan

main dan sanksi yang dimiliki.

3. Bertujuan mendapatkan keuntungan dan kekuasaan, walaupun tidak dengan

dasar ideologi tertentu, serta lebih mengutamakan monopoli dibandingkan

pasar bebas, walau tetap terdapat mekanisme kompetisi.

4. Penggunaan kekerasan, untuk pencapaian tujuan dan mempertahankannya,

adalah hal yang wajar. Begitu pula penggunaan cara-cara yang tidak sah atau

melanggar hukum atau bentuk kejahatan lainnya.

5. Pihak-pihak lain di luar struktur dimanfaatkan untuk melanggengkan aktifitas

yang dilakukan.

6. Keberadaan serta aktifitas yang dilakukan memiliki sifat berkelanjutan dan

tidak mengenal batasan waktu.

Sedangkan jenis-jenis Organized Crime diajukan oleh Frank Hagan32 sebagai

berikut ;

32 Frank Hagan dalam Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. Transnational Organized Crime : Dalam
Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi. Jurnal Hukum Internasional. Volume 1 Nomor 2
Januari 2004.
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1. Traditional Crime Syndicates

Ciri-ciri dari jenis kelompok ini antara lain; teorganisasi secara rapi, sistem

kerja organisasi yang mengandalkan hirarki, adanya keterbatasan keanggotaan,

bersifat rahasia, menggunakan kekerasan, menangani barang-barang terlarang,

berorientasi pada keuntungan/profit, serta memperoleh kekebalan melalui korupsi

dan paksaan. Contoh dari kelompok ini semacam Triad, Yakuza, Mafia.

2. Nontraditional Syndicates

Merupakan kelompok yang tidak secanggih Traditional Crime Syndicates,

dengan organisasi, dimensi dan keberadaan yang lebih kecil dan sederhana

dibandingkan dengannya. Contoh dalam kategori ini misalnya penyelundupan

narkoba, kelompok-kelompok penipu dalam bidang bisnis.

3. Semi-organized Crime

Dibandingkan dengan kedua kelompok yang ada di atas, kelompok ini

mempunyai tujuan yang lebih berjangka pendek, keanggotaannya lebih kecil

seperti juga cakupan kegiatannya.

4. Local, Politically Controlled Organized Crime

Pada kategori ini, para anggotanya merupakan “actual partners” dari

struktur politik dan kekuasaan dalam tingkat lokal, dan bukan sekedar membina

hubungan koruptif dan kolutif dengan “legitimate power” yang ada. Kegiatan

mereka sangat beragam, dan tidak jarang melibatkan kegiatan yang berkenaan

dengan politik.

5. National, Politically Controlled Organized Crime
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Dalam kategori ini, organized crime beroperasi dalam tingkat nasional

bekerjasama dengan struktur kekuatan politik tingkat nasional pula.

Jaringan joki Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya merupakan

salah satu jenis organized crime dimana dalam jaringan tersebut terdapat ikatan

yang terjalin secara tidak sadar yang timbul dari adanya tindakan pengulangan

yang dilakukan dalam aktifitas perjualbelian yang dilakukan oleh anggota jaringan

joki tersebut. Jaringan joki Ujian Akhir Nasional mempunyai pembagian sistem

kerja dan juga bersifat rahasia karena barang yang diperjualbelikan merupakan

benda illegal.

I.6 Kerangka Pemikiran

Studi ini membahas tentang jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota Surabaya. Agar

mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, studi ini menggunakan

pendekatan etnometodologi yang akan membantu mengolah informasi yang

didapat dan merinci secara detail norma dan nilai yang diyakini dalam jaringan

pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya

tersebut. Dalam studi kasus ini, anggota jaringan perjokian tidak dilihat sebagai

individu tetapi lebih mengarah pada aktivitas keanggotaan yang merupakan salah

satu bentuk penalaran praktis untuk menciptakan apa yang menurut mereka dapat

menyelesaikan masalah dalam situasi yang sedang dihadapi. Dunia dipandang

sebagai penyelesaian masalah secara praktis terus-menerus. Kaitannya dalam hal

ini anggota jaringan penjual kunci jawaban ini melakukan beberapa tindakan
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praktis seperti memperjualbelikan kunci jawaban Ujian Akhir Nasional sebagai

bentuk penyelesaian masalah dari situasi bahwa ujian itu dianggap sangat tidak

sesuai dengan kemampuan siswa. Keputusan tersebut diambil berdasarkan

penalaran praktis tanpa mementingkan logika pemikiran apakah hal tersebut boleh

atau layak dilakukan atau tidak.

Konteks etnometodologi yang digunakan sebagai pendekatan dalam studi

ini mengasumsikan bahwa penjelasan adalah cara aktor melakukan sesuatu seperti

mendiskripsikan, mengkritik, dan mengidealisasikan situasi tertentu33. Melalui

penjelasan tersebut aktor dapat mengemukakan pemikiran mengenai suatu

peristiwa yang dilakukan dalam tindakan praktis. Penjelasan merupakan cerminan

pemikiran yang dapat diamati dan dijelaskan. Analisis percakapan merupakan

salah satu jenis etnometodologi. Tujuan analisis percakapan adalah untuk

memahami secara rinsci struktur interaksi melalui percakapan34. Heritage35

membedakan antara percakapan yang “ditentukan konteks” dan “yang

memperbarui konteks”. Percakapan yang ditentukan konteks berarti bahwa apa

yang dikatakan pada waktu tertentu ditentukan oleh konteks percakapan

terdahulu. Percakapan menentukan konteks adalah apa yang dikatakan sekarang

berubah menjadi konteks berikutnya36.

Etnometodologi merupakan analisis terhadap metode yang digunakan

manusia untuk merealisasikan kegiatan sehari-harinya yang didefinisikan

33 Bittner, 1973;Orbuch, 1997 dalam Ritzer 2004.
34 Zimmerman, 1988:429 dalam Ritzer 2004.
35 Heritage (1984) dalam Ritzer 2004.
36 Ritzer, George & Goodman, D. J. 2004, Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Kencana, Jakarta.
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Garfinkel sebagai penalaran sosiologi praktis. Berikut kutipan dari pernyataan

Garfinkel37 ;

“Etnometodologi berusaha mengkaji kegiatan-kegiatan
praktis, lingkungan praktis, dan penalaran sosiologi
praktis, sebagai subyek penelitian yang empiris. Dengan
dikaitkan pada kegiatan sehari-hari, perhatian yang sama
biasanya kita kaitkan pada kejadian-kejadian yang luar
biasa, yang kita coba pahami sebagai gejala-gejala yang
semestinya”

Jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya di

lihat sebagai sebuah bagian dari kultur masyarakat dominan. Lalu kemudian

masuk lebih jauh lagi di mana dalam sebuah subkultur yang terdapat dalam kultur

dominan berisikan berbagai macam bentuk subkultur yang ada. Dari sinilah awal

munculnya sebuah subkultur menyimpang yang tentu saja akan memiliki nilai dan

norma tersendiri yang dimiliki oleh anggota jaringan penjual kunci jawaban yang

bertentangan bahkan bertolak belakang dengan kultur masyarakat dominan.

Pengambilan keputusan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh

anggota jaringan penjual kunci jawaban merupakan sebuah bentuk penalaran

praktis dimana para anggota jaringan tidak menggunakan logika berpikir mereka.

Akibatnya para anggota jaringan juga tidak menggunakan logika atas tindakannya

bergabung dalam sebuah jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional

tingkat SMA di Surabaya. Tidak menghiraukan bagaimana tindakan tersebut

dikonstruksikan oleh masyarakat dominan. Tindakan praktis diambil begitu saja

sebagai bentuk dari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan

37 Garfinkel dalam Coulon 2008.
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sehari-hari. Kemudian tindakan praktis tersebut di sesuaikan dengan realitas sosial

agar keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat.

Sistem nilai dan norma itu diyakini sebagai suatu nilai dan norma yang

benar tanpa harus mempertimbangkan nilai dan norma yang terdapat dalam

masyarakat dominan. Seperti adanya keyakinan bersama untuk dapat mengganggu

atau merusak sistem evaluasi pembelajaran tanpa harus mempertimbangkan baik

buruknya tindakan tersebut seolah-olah semakin mendorong kinerja jaringan

penjual kunci jawaban ini untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam jaringan

tersebut.

Jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional dalam studi ini

dianggap sebagai subkultur menyimpang dengan adanya norma, nilai, dan budaya

yang dianggap benar dan diyakini bersama dalam jaringan atau komunitas ini

namun tetap tidak meninggalkan kultur dominannya. Kemudian seiring

berjalannya waktu, subkultur menyimpang tersebut semakin meyakini nilai dan

norma yang dimilikinya tanpa harus mempertimbangkan respon dari masyarakat

dominan. Pada umumnya subkultur menyimpang akan bersifat latent dimana para

anggota subkultur menyimpang ini akan tetap menunjukkan identitasnya sebagai

bagian dari masyarakat dominan tanpa harus menunjukkan identitas

keanggotaannya sebagai anggota dari subkultur menyimpang.

Subkultur menyimpang juga memiliki bentuk yang bervariasi. Dalam studi

ini subkultur menyimpang yang berkaitan dengan kasus pelaku penjual kunci

jawaban Ujian Akhir Nasional ialah salah satu bentuk Organized Crime.

Organized Crime itu sendiri mempunyai makna sebagai tindak kejahatan yang
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terorganisasi. Berbeda dengan konsep organisasi kejahatan. Jadi para pelaku

penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tersebut merupakan salah satu

subkultur menyimpang yang melakukan tindak kejahatan yang terorganisasi untuk

mendapatkan keuntungan dari siswa SMA dengan cara memperjualbelikan kunci

jawaban. Berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan digunakan

dalam studi ini agar lebih mudah dipahami ;

Skema I. 3
Skema Kerangka Konseptual Penelitian

KULTUR MASYARAKAT DOMINAN

Organized Crime Etnometodologi
Or

I.7 Metode dan Prosedur Penelitian

I.7.1 Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif dimana penelitian ini

memiliki hasil berupa kata-kata, lisan, tertulis maupun tingkah laku dari

narasumber sebagai upaya untuk mengungkapkan atau memahami sesuatu dibalik

fenomena yang diketahui maupun yang belum diketahui.

Organized Crime

Etnometodologi

Subkultur Subkultur

Subkultur Subkultur

Menyimpang
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Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti38. Penelitian

kualitatif yang digunakan dalam studi ini berakar dari ‘paradigma interpretatif’39.

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian

menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi

ataupun variabel tertentu. Format deskriptif ini dapat dilakukan pada penelitian

studi kasus dan survey, sehingga ada format deskriptif studi kasus dan format

deskriptif survey.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara

wawancara mendalam dengan para pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional tingkat SMA. Selain mengenai sejarah terbentuknya jaringan penjual

kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya ini, juga akan

digali informasi mengenai siapa saja yang menjadi anggota jaringan. Termasuk

perannya dalam jaringan penjual kunci jawaban tersebut.

I.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi di mana melalui

pendekatan ini seorang sosiolog dapat menemukan bagaimana orang-orang biasa

sebagai anggota masyarakat mengkonstruksi dunia sosial mereka.

38 Taylor dan Bogdan 1984:5 dalam Suyanto, Bagong & Sutinah 2011.
39 Suyanto, Bagong & Sutinah. 2011, “Metode Penelitian Sosial”, Kencana, Jakarta, hlm. 166.
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Etnometodologi bertujuan untuk membuat studi tentang metode yang

digunakan oleh orang kebanyakan secara tetap dan terus-menerus didalam

mengkonstruksi dunia sosial. Kelihatannya kehidupan sehari-hari itu berjalan

secara teratur dan diterima begitu saja dari hari ke hari. Tetapi apabila keseharian

itu dilanggar, maka baru diketahui bahwa keseharian itu tidak berlangsung begitu

saja melainkan dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Etnometodologi

mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang bisa membantu

menjelaskan bagaimana rasa (sense) realitas yang ada pada orang-orang itu

dibangun, dipertahankan, dan diubah40.

Etnometodologi menyangkut studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari

– khususnya aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja. Dalam studi ini

yang menjadi pintu masuknya adalah interaksi sosial yang terbentuk dalam

jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya.

Garfinkel41 membatasi etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan-

ungkapan indeksikal dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan

penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktek-praktek kehidupan sehari-hari

yang terorganisir. Termasuk pendekatan yang menjelaskan “pertanggungjawaban

tindakan praktis yang rasional” ini ialah: (1) perbedaan antara ungkapan yang

obyektif dan yang indeksikal; (2) refleksivitas berbagai tindakan praktis, dan (3)

kemampuan menganalisa tindakan tersebut dalam konteks sehari-hari. Secara

empiris Etnometodologi mempelajari konstruksi realitas yang dibuat seseorang di

saat interaksi sehari-hari berlangsung. Para ahli Etnometodologi menyatakan

40 Raho, Bernard. 2007, “Teori Sosiologi Modern”, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 151.
41 Garfinkel dalam Poloma 2003.
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bahwa keteraturan diatributkan kepada situasi-situasi yang manusia terlibat di

dalamnya. Dengan demikian orang mencoba membuat makna atau membuat

aturan tindakan maupun situasi apa pun yang dihadapinya.

Yang menjadi masalah bagi para ahli etnometodologi ialah bagaimana

orang menangkap dunia mereka sehari-hari. Para ahli tersebut menyinggung

dengan cara bagaimana orang menerima keteraturan atau pola-pola realitas

mereka. Sebagai ilmu, sosiologi mencoba memaknai ungkapan obyektif, tetapi ia

menindih penggunaan ungkapan indeksikal sehari-hari dari subyek yang

dipelajari. Garfinkel menyatakan bahwa para sosiolog belum menganggap

penjelasan “tindakan praktis” itu penting.  Yang disebut tindakan praktis ialah;

“sejumlah besar masalah yang dari segi organisasi dianggap serius dan penting

yang berasal dari berbagai sumber, dengan tujuan, alasan, kesempatan, tugas, dan

tentu saja merupakan dasar untuk membantah atau meramalkan berbagai prosedur

dan penemuan yang dihasilkan”. Garfinkel manganjurkan studi tindakan praktis

yang demikian untuk menentukan apa sebenarnya yang sedang terjadi.

Mengabaikan pengarahan yang diterima tanpa dipersoalkan ini berarti

mengabaikan aspek-aspek realitas yang penting. Kemudian disaat menganalisa

tindakan, para sosiolog harus sadar bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks yang

lebih luas. Setiap tindakan punya sejarah yang dapat ditelusuri pada konteks lain.

Hal ini berlaku bagi tindakan yang berulang maupun yang belum pernah

dilakukan sebelumnya42.

42 Poloma, Margaret M. 2003, “Sosiologi Kontemporer”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
284.
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Penggunaan pendekatan ini juga dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi

pemaknaan kehidupan sehari-hari yang disebutkan oleh informan yakni

pemaknaan yang digunakan oleh para anggota jaringan penjual kunci jawaban

Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya. Pendekatan ini diharapkan

mampu membantu menemukan pola realitas sosial mereka dalam kehidupan

sehari-hari yang telah diyakini bersama keseluruhan anggota jaringan penjual

kunci jawaban tersebut. Hal tersebut tentu saja berlaku bagi setiap tindakan yang

berulang maupun tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh para

anggota jaringan penjual kunci jawaban yang tergolong tindakan yang baru

dilakukan dalam komunitas perjokian tersebut. Pendekatan etnometodologi dirasa

sangat membantu penemuan realitas sosial yang digambarkan oleh anggota

jaringan penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya.

Metode analisis dokumen yang berupa beberapa berita dari media cetak juga

digunakan untuk lebih memahami pemaknaan dari sebuah dunia sosial yang

mereka gambarkan melalu proses wawancara mendalam serta menemukan realitas

sosial sesuai dengan penalaran tindakan praktis yang dilakukan.

I.7.3 Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya khususnya pada sebuah jaringan

para pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA. Seperti

yang telah dibahas pada latar belakang permasalahan, bahwasanya di Provinsi

Jawa Timur terdapat beberapa sistem jaringan besar pelaku penjual kunci jawaban

Ujian Akhir Nasional. Namun studi ini hanya akan menelusuri satu sistem
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jaringan yang berada di wilayah Surabaya yaitu joki GS. Penentuan kelompok

jaringan atau komunitas jaringan pelaku penjual kunci jawaban Ujian Akhir

Nasional yang akan dibahas pada studi ini mengacu pada fenomena bocornya

kunci jawaban Ujian Akhir Nasional yang terjadi di kota Surabaya pada

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional tahun 2014.

Pada pelaksanaan Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Kota Surabaya

tahun 2014 terbongkar jaringan penjual kunci jawaban berinisial GS yang pada

waktu kejadian, pihak kepolisian menangkap salah satu perwakilan siswa SMA di

Surabaya yang berperan sebagai distributor jawaban. Jaringan tersebut melakukan

perjualbelian kunci jawaban khususnya di wilayah Surabaya. Untuk itu penelitian

ini memfokuskan pada mekanisme sistem kerja jaringan tersebut dan membahas

secara mendalam mengenai perjualbelian kunci jawaban yang dilakukan oleh joki

GS tersebut.

Informasi mengenai keberadaan anggota jaringan perjualbelian kunci

jawaban Ujian Akhir Nasional yang berinisial GS didapat melalui salah satu

mahasiswa Universitas Airlangga yang merupakan kakak kelas atau senior dari

GS ketika masih menduduki bangku SMA. Kemudian mahasiswa tersebut

bersedia mempertemukan peneliti dengan GS untuk keperluan pengumpulan data.

Berawal dari proses tersebut kemudian peneliti dapat bertemu dengan beberapa

anggota jaringan penjual kunci jawaban joki GS yang dipergunakan sebagai

informan dalam studi kasus penelitian ini.
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I.7.4 Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pencarian informan kunci sebagai pintu

masuk mendapatkan informan lainnya. Informan kunci tersebut diharapkan

mengetahui siapa saja aktor-aktor yang menjadi pelaku penjual kunci jawaban

Ujian Akhir Nasional yang kemudian peneliti menemui informan dari satu aktor

ke aktor lainnya secara bergantian sesuai dengan instruksi informan kunci.

Adapun spesifikasi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- Informan Kunci : Peneliti menggunakan orang yang mengetahui atau mengenal

para pelaku “joki” jawaban ujian akhir nasional pada tingkat SMA. Diharapkan

sebagai pintu masuk untuk dapat menemui beberapa pelaku “joki” yang ada di

wilayah Surabaya.

Dalam studi ini informan kunci ialah mahasiswa Universitas Airlangga

berinisial C yang merupakan senior atau kakak kelas GS pada saat SMA. Pada

tahun 2012 C menjadi salah satu anggota jaringan penjual kunci jawaban yang

kemudian menjual kunci jawaban kepada GS yang berperan sebagai peserta Ujian

Akhir Nasional. Setelah itu C tidak lagi menjadi anggota jaringan penjual kunci

jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya karena faktor pekerjaan.

Namun C mengetahui keseluruhan hal-hal yang terkait dengan jaringan penjual

kunci jawaban Joki GS.

- Informan Subyek : Peneliti menggunakan para pelaku “joki” sebagai informan

subyek, selanjutnya jumlah informan subyek disesuaikan dengan kebutuhan data

yang diperlukan untuk studi ini. Peneliti akan menghentikan proses pengumpulan
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data apabila data sudah mencapai titik jenuh dimana tidak ada variasi data yang

didapat.

Dalam studi kasus ini, sebagai informan subyek ialah GS yang berperan

sebagai ketua sekaligus pendiri jaringan pernjual kunci jawaban (dikenal dengan

sebutan Joki GS) dan ketiga anggota jaringan penjual kunci jawaban yaitu CY,

AT dan juga CC. Ketiga orang tersebut ditugasi oleh GS untuk berada dalam

ketiga bagian proses perjualbelian kunci jawaban yang telah dibentuk oleh GS.

- Informan Non-subyek : Siswa sebagai klien atau pihak yang menggunakan jasa

penjual kunci jawaban dipilih sebagai informan non subyek karena meskipun

tidak termasuk dalam komunitas atau jaringan perjokian namun siswa dianggap

dapat memberikan informasi seperti sistem perjualbelian kunci jawaban. Dalam

penelitian ini, siswa yang dipilih sebagai informan non-subyek ialah siswa SMA

yang menggunakan jasa penjual kunci jawaban dalam pelaksanaan Ujian Akhir

Nasional.

BG merupakan siswa salah satu SMA Negeri di kota Surabaya. BG yang

masih berusia 18 tahun ini bersedia menjadi informan dan kemudian menjelaskan

keseluruhan proses dalam perjualbelian yang dilakukan oleh jaringan penjual

kunci jawaban Ujian Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya. BG diajak oleh

GS untuk dapat memberikan informasi mengenai proses apa saja yang dilakukan

oleh siswa. Saat ini BG telah menjadi mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi

Swasta di wilayah Surabaya. Karakteristik seluruh informan tertera pada tabel

sebagai berikut :
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Tabel I.3

Karakteristik Informan Penelitian

No. Nama Informan Karakteristik Informan

1. C - Usia 21 tahun
- Mahasiswa aktif semester 7 sebuah Perguruan Tinggi

Negeri di Surabaya
- Mempunyai pekerjaan sampingan sebagai event

organizer.
- Merupakan senior dari GS

2. GS - Usia 20 tahun
- Mahasiswa aktif semester 5 sebuah Perguruan Tinggi

Swasta di Surabaya
- Saat ini mempunyai pekerjaan sampingan persewaan

mobil
- Berstatus sebagai tahanan kota Surabaya dengan

konsekuensi wajib lapor ke pihak kepolisian setiap 1
bulan sekali.

- Berperan sebagai ketua jaringan joki GS.
3. CY - Usia 19 tahun

- Mahasiswa aktif semester 3 Perguruan Tinggi
Swasta di Surabaya

- Berperan sebagai tim Marketing jaringan joki GS
4. AT - Usia 21 tahun

- Mahasiswa aktif semester 7 sebuah Perguruan Tinggi
Swasta di Surabaya

- Berperan sebagai tim Brifing jaringan joki GS
5. CC - Usia 19 tahun

- Mahasiswa aktif semester 3 Perguruan Tinggi Negeri
di Surabaya

- Berperan sebagai tim Keeping jaringan joki GS
6. BG - Usia 18 tahun

- Sebelumnya merupakan siswa sebuah SMA swasta
di Surabaya

- Saat ini berstatus aktif sebagai mahasiswa semester 1
Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya

- Menggunakan kunci jawaban yang diperjualbelikan
joki GS pada tahun 2014

- Merupakan Junior dari CY pada saat SMA
Jumlah Informan 6 Orang
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I.7.5 Metode Pengumpulan Data

- Metode Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal.

Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara tertentu, dan

semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar,

dirasakan pada saat pewawancara bersama-sama informan. Biasanya

pewawancara memulai melakukan wawancara dengan kondisi “buta” terhadap

apa yang akan diwawancarai. Walaupun begitu keadaannya, pewawancara perlu

juga memiliki pengetahuan dasar yang ada hubungan dengan apa yang akan

diwawancarainya43.

- Metode Analisis Dokumen

Dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan

dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada saat tertentu, dan

bagaimana kaitan hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Metode analisis

dokumen dapat menggunakan data yang berasal dari berita koran, artikel majalah,

brosur, buletin, dan lain sebagainya. Schatzman dan Strauss44 menegaskan bahwa

dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti

dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, karena

43 Bungin, Burhan. 2001, “Metodologi Penelitian Sosial”, Airlangga University Press, Surabaya,
hlm. 133.

44 Schatzman dan Strauss dalam Mulyana, Deddy. 2001, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, PT
Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 195.
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kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen ini

sering menjelaskan aspek situasi tersebut45.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah beberapa berita koran

yang berasal dari Koran Jawa Pos, Harian Surya, serta Koran Radar Surabaya

edisi 4 hingga 19 April 2014 yang khusus membahas mengenai kasus

perjualbelian kunci jawaban pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Nasional pada

tahun 2014.

I.7.6 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman46, analisis data kualitatif adalah suatu

proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang

dijelaskan sebagai berikut ;

A) Proses I : Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-

menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama

pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat

ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi,

dan menulis memo). Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di

lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

45 Mulyana, Deddy. 2001, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
hlm. 195.

46 Miles dan Huberman 2007 : 16-17 dalam Prastowo 2011.
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Analisis yang dikerjakan selama proses reduksi data adalah melakukan

pemilihan tentang bagian data yang akan dikode, mana yang dibuang, pola-pola

mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang

sedang berkembang. Sementara itu, data kualitatif dapat disederhanakan dan

ditransformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi yang ketat,

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang

lebih luas, dan sebagainya. Reduksi data dengan demikian merupakan bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Indeksikalitas dalam etnometodologi akan digunakan dalam proses reduksi

data yang berbentuk simbolik seperti ujaran-ujaran, gerakan, aturan, tindakan

mengandung suatu tanda ketidaksempurnaan, yang hanya akan hilang ketika

bentuk-bentuk simbolik tersebut muncul. Indeksikalitas menggambarkan

ketidaklengkapan kata. Kata hanya dapat bermakna “lengkap” dalam konteks

pengungkapnnya. Indeksikalitas juga berarti bahwa makna selalu terikat tempat

dan tidak mungkin membuat generalisasi makna suatu kata yang berbeda dengan

apa yang ingin dikerjakan ilmu-ilmu antropo-sosial. Ini berarti bahwa suatu kata,

karena kondisi-kondisi keberadaannya, hanya dapat dianalisis dengan mengacu

pada situasi pemakainya.

Setiap hasil wawancara dengan informan akan dilakukan analisis atas

kalimat-kalimat tertentu yang disampaikannya, di mana kalimat-kalimat tersebut

mempunyai makna tersendiri. Menggunakan pendekatan etnometodologi yang
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dilakukan dengan analisis ungkapan indeksikal dan metode analisis dokumen

menggunakan bahan berita koran mengenai perjualbelian kunci jawaban Ujian

Akhir Nasional tingkat SMA di Surabaya.

B) Proses II : Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun

penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif

yang valid. Beberapa jenis bentuk penyajian adalah tabel, skema dan lain

sebagainya. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

C) Proses III : Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Untuk langkah ketiga ini, menurut Miles dan Huberman47 dimulai dengan

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Secara sederhana, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran,

kekuatan, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang

47 Miles dan Huberman (2007: 19) dalam Prastowo, Andi. 2011, “Metode Penelitian Kualitatif
Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, Ar-ruzz Media, Jogjakarta, hlm. 241
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jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam

bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis48

48 Prastowo, Andi. 2011, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”,
Ar-ruzz Media, Jogjakarta, hlm. 241
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