
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi

Berdasarkan  data  penelitian  yang  diperoleh,  selanjutnya  peneliti

melakukan uji asumsi sebagai pengujian awal untuk mengetahui apakah

data penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan analisis selanjutnya. Uji

asumsi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  normalitas,  uji

linearitas dan uji multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas

Uji  normalitas  dimaksudkann  untuk  mengetahui  normal  atau

tidaknya distribusi data penelitian. Teknik analisis uji normalitas dilakukan

dengan menggunakan uji  One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan

alat  bantu  program  komputer  SPSS  versi  window  16.  Kaidah  yang

digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data adalah p > 0,05 maka

sebaran dikatakan normal. Berdasarkan hasil uji  normalitas pada ketiga

variabel  penelitian didapatkan hasil  sebagai  berikut:  uji  normalitas data

variabel  perilaku  menyontek  menunjukkan nilai  K-S  Z  =  1,152  dengan

signifikansi  sebesar  0,141  (p>0,05).  Uji  normalitas  data  variabel

kompetensi  guru  menunjukkan nilai  K-S Z =  1,073 dengan signifikansi

sebesar  0,200 (p>0,05).  Selanjutnya,  hasil  uji  normalitas pada variabel

pola asuh otoriter menunjukkan nilai K-S Z = 1,131 Dengan signifikansi

sebesar 0,155 (p>0,05). Nilai signifikansi ketiga data variabel > 0,05 maka

dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  data  yang  diuji  pada  penelitian  ini
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berdistribusi  normal.  Hasil  pengujian  normalitas  data  penelitian

selengkapanya dapat dilihat pada lampiran uji normalitas.

2. Uji Linearitas

Uji  linearitas  merupakan  salah  satu  prasyarat  dalam  analisis

korelasi  atau  regresi  linear.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui

apakah dua variabel yang sudah ditetapkan dalam hal ini  satu variabel

independen dan satu variabel dependen memiliki hubungan yang linear

atau  tidak  secara  signifikan.  Data  yang  didapat  baru  dapat  dikatakan

linear  apabila  memiliki  taraf  signifikansi  untuk  linearitas  lebih  kecil  dari

0,05 (p<0,05). Hasil uji linearitas antara variabel kompetensi guru dengan

variabel  perilaku  menyontek  menunjukkan  nilai  F linear =  0,907 dengan

signifikansi  sebesar  0,615  (p>0,05).  Uji  Linearitas  antara  variabel  pola

asuh otoriter dengan perilaku menyontek mendapatkan nilai F linear = 0,998

dengan signifikansi sebesar 0,465 (p>0,05). Kedua hasil pengujian di atas

menunjukkan  bahwa  antara  variabel  kompetensi  guru  dengan  perilaku

menyontek,  serta  antara  variabel  pola  asuh  otoriter  dengan  perilaku

menyontek  sama-sama  memiliki  hubungan  yang  tidak  linear.  Hasil

pengujian  linearitas  secara  lengkap  dapat  dilihat  pada  lampiran  uji

linearitas.

3. Uji Multikolinearitas
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Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan  asumsi  klasik  multikolinearitas,  yaitu  adanya  hubungan

linear antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian linearitas

dapat dilakukan dengan menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada

model  regresi.  Apabila  skor  VIF  >  5  maka  variabel-variabel  tersebut

mempunyai  persoalan  multikolinearitas.  Berdasarkan  pengujian

multikolinearitas antara variabel kompetensi guru dan pola asuh otoriter

didapatkan  nilai  hasil  VIF  sebesar  1,000  atau  <  5,  sehingga  dapat

dikatakan  antara  kedua  variabel  tersebut  tidak  terdapat  persoalan

multikolinearitas.

B. Uji Hipotesis

1. Hipotesis Mayor

Hipotesis mayor  yang akan diuji  dalam penelitian ini  adalah ada

hubungan  antara  kompetensi  guru  (X1)  dan  pola  asuh  otoriter  (X2)

dengan perilaku menyontek siswa (Y).  Pengujian terhadap hipotesis ini

dilakukan  menggunakan  teknik  analisa  regresi  dua  prediktor  dengan

bantuan SPSS versi window 16. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh

nilai  Rx1,2y sebesar 0,102 dan nilai  F hitung sebesar 0,773 dengan p =

0,464  (p>0,05).  Hasil  perhitungan  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada

pengaruh antara kompetensi guru dan pola asuh otoriter dengan perilaku

menyontek  siswa  di  SMAN.  2  Rantepao.  Hasil  tersebut  menunjukkan

bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.
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Penelitian  selanjutnya  menguji  pengaruh  gender  dan  jurusan

terhadap perilaku menyontek siswa. Gender terbagi dalam dua kategori

yakni laki-laki dan perempuan. Jurusan juga terbagi dalam dua kategori

yakni  jurusan IPA dan Non IPA.  Kategori  jurusan Non IPA  terdiri  dari

jurusan  IPS dan  Bahasa.  Data  diuji  menggunakan  teknik  analisis  Two

Way Anova. Dari hasil pengujian dimana gender yang dijadikan variabel

faktor didapatkan nilai F sebesar 11.703 dengan taraf signifikansi sebesar

0.001 (p<0,01).  Hasil  tersebut  mendeskripsikan bahwa gender  memiliki

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perilaku  menyontek  di  SMAN.  2

Rantepao.  Selanjutnya,  apabila  jurusan  yang  dijadikan  variabel  faktor,

didapatkan nilai F sebesar 2,413 dengan taraf signifikansi sebesar 0,123

(p>0,05).  Hasil  ini  menyatakan  bahwa jurusan  tidak  memiliki  pengaruh

terhadap perilaku menyontek siswa di SMAN. 2 Rantepao.

2. Hipotesis Minor

Hipotesis  minor  yang  pertama  dalam  penelitian  ini  adalah  ada

hubungan  negatif  antara  kompetensi  guru  dengan  perilaku  menyontek

siswa di SMA N. 2 Rantepao, dimana semakin rendah kompetensi guru

maka   perilaku  menyontek  siswa  akan  semakin  meningkat,  begitupun

sebaliknya.  Berdasarkan  hasil  analisis  hubungan  antara  variabel

kompetensi  guru  dengan perilaku  menyontek  diketahui  bahwa nilai  rx1y

sebesar 0,077 dengan signifikansi 0,346 (p>0,05). Kesimpulan yang dapat

ditarik dari hasil tersebut adalah tidak ada hubungan antara kompetensi
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guru dengan perilaku menyontek siswa di SMAN. 2 Rantepao, sehingga

hipotesis minor pertama yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. 

Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini adalah ada hubungan

positif  antara  pola  asuh  otoriter  dengan  perilaku  menyontek  siswa  di

SMAN.  2  Rantepao,  dimana  semakin  tinggi  pola  asuh  otoriter  maka

semakin tinggi pula perilaku menyontek siswa, begitupun sebaliknya. Hasil

analisis  menunjukkan  nilai  Rx2y =  0,067  dengan  signifikansi  0,412

(p>0,05). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis ini adalah tidak

ada hubungan antara pola asuh otoriter dengan perilaku menyontek siswa

di  SMAN. 2 Rantepao.  Jadi  hipotesis  minor yang kedua yang diajukan

dalam penelitian ini ditolak. 

C. Analisis Deskriptif

Data  analisis  deskriptif  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  guna

untuk mengetahui tingkat perilaku menyontek, kompetensi guru dan pola

asuh otoriter pada siswa SMAN. 2 Rantepao. 

Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  diketahui  gambaran  umum

skor variabel  kompetensi  guru,  variabel  pola asuh otoriter  dan variabel

perilaku menyontek. Gambaran umum skor penelitian dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 13. Gambaran umum skor variabel penelitian

Variabel Minimum Maximum Mean
Perilaku menyontek 20 34 27,43
Kompetensi guru 43 80 59,49
Pola asuh otoriter 37 57 48,55
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Selanjutnya,  berdasarkan  skor-skor  tersebut,  peneliti  kemudian

membuat kategorisasi. Kategorosasi dibuat untuk menempatkan individu

kedalam kelompok-kelompok  yang  terpisah  secara  berjenjang  menurut

kontinum atribut yang diukur. Peneliti menetapkan lima kategorisasi yang

diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Interval = skor tertinggi variabel – skor terendah variabel
Jumlah kategori

1. Variabel Perilaku Menyontek

Dari  hasil  penelitian  mengenai  perilaku  menyontek  berdasarkan

skala diperoleh data skor tertinggi adalah 34  dan skor terendah 20.

Interval = 34-20 = 2,8 dibulatkan 3
         5
Hasil  perhitungan  interval  digunakan  untuk  membuat  distribusi

frekuensi sesuai kategori jawaban skala perilaku menyontek. Berikut tabel

deskripsi perilaku menyontek.

Tabel 14. Deskripsi Perilaku menyontek

Interval Kategori Frekuensi % Rata-rata
32-34 Sangat tinggi 14 9,3
29-31 Tinggi 45 30
26-28 Sedang 47 31,4 27,43
23-25 Rendah 38 25,3
20-22 Sangat

rendah 
6 4

Total 150 100

Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  skor  rata-rata  subjek

penelitian  berada  pada  kategori  sedang  yang  ditandai  dengan  skor

mean  perilaku  menyontek  sebesar  27,43  dan  berada  pada  kategori
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sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum siswa SMA N. 2

Rantepao  khususnya  kelas  XI  memiliki  kecenderungan  melakukan

perilaku menyontek tergolong pada kategori sedang.

2. Variabel Kompetensi Guru

Hasil  penelitian  mengenai  kompetensi  guru  berdasarkan  skala

diperoleh data skor teringgi adalah 80 dan skor terendah 43.

Interval = 80-43 = 7,4 dibulatkan 7.
                 5
Hasil  perhitungan  interval  digunakan  untuk  membuat  distribusi

frekuensi sesuai kategori  jawaban skala kompetensi guru. Berikut tabel

deskripsi perilaku menyontek.

Tabel 15. Deskripsi Kompetensi Guru

Interval Kategori Frekuensi % Rata-rata
72-80 Sangat tinggi 12 8
65-71 Tinggi 23 15,3
58-64 Sedang 50 33,3 59,49
51-57 Rendah 49 32,7
43-50 Sangat

rendah 
16 10,7

          Total 150 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek penelitian

berada  pada  kategori  sedang  yang  ditandai  dengan  skor  mean

kompetensi guru yang diperoleh sebesar 59,49 dan berada pada kategori

sedang. Hal ini  mengindikasikan bahwa secara umum siswa SMA N. 2

Rantepao  khususnya  kelas  XI  mempersepsikan  gurunya  memiliki

kompetensi pada kategori sedang.
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3. Variabel Pola Asuh Otoriter

 Hasil  penelitian  mengenai  pola  asuh otoriter  berdasarkan skala

diperoleh data skor teringgi adalah 57  dan skor terendah adalah 38.

Interval = 57-37 = 4 
                 5
Hasil  perhitungan  interval  digunakan  untuk  membuat  distribusi

frekuensi sesuai kategori jawaban skala pola asuh otoriter. Berikut tabel

deskripsi pola asuh otoriter.

Tabel 16. Deskripsi Pola asuh otoriter

Interval Kategori Frekuensi % Rata-rata
53-57 Sangat tinggi 26 7,3
49-52 Tinggi 52 34,7
45-48 Sedang 52 34,7 48,55
41-44 Rendah 13 8,6
37-40 Sangat

rendah 
7 4,7

Total 150 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek penelitian

berada pada kategori sedang yang ditandai dengan skor mean pola asuh

otoriter  sebesar  48,86  dan  berada  pada  kategori  sedang.  Hal  ini

mengindikasikan  bahwa  secara  umum  siswa  SMA  N.  2  Rantepao

khususnya  kelas  XI  memiliki  kecenderungan diasuh dengan pola  asuh

otoriter tergolong pada kategori sedang.

4. Variabel Gender dan Jurusan

Gender  dan  jurusan  menjadi  penting  untuk  diuraikan  secara

deskriptif  agar  dapat  diketahui  distribusi  frekuensi  dari  variabel  faktor

tersebut.  Distribusi  data  penelitian  berdasarkan  gender  dan  jurusan
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diperlukan  untuk  melihat  tingat  perilaku  menyontek  siswa  ditinjau  dari

gender dan jurusan.

a. Gender

Skor minimum dan maksimum perilaku menyontek antara laki-laki

dan  perempuan  ialah  minimum  20  dan  maksimum  34.  Sehingga

didapatkan  interval  3.  Berikut  tabel  deskripsi  perilaku  menyontek

berdasarkan gender.

Tabel 17. Deskripsi Perilaku menyontek berdasarkan gender

Interva
l

Kategor
i 

Frekuensi % Rata-rata

Pria wanita Pria  wanita Pria  Wanita
32-34 Sangat

tinggi
9 5 14,29 5,75

29-31 Tinggi 27 18 42,85 20,69 28,4
3

26-28 Sedang 14 33 22,22 37,93 26,70
23-25 Rendah 11 27 17,46 31,03
20-22 Sangat

rendah 
2 4 3,18 4,60

Total 63 87 100 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek penelitian

yang berjenis kelamin laki-laki berada pada kategori tinggi yang ditandai

dengan skor mean perilaku menyontek sebesar 28,43. Subjek penelitian

berjenis kelamin perempuan berada pada kategori  sedang dengan skor

mean 26,70. Dari hasil deskriptif tersebut terlihat bahwa tingkat perilaku

menyontek siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan. 

b. Jurusan 

Skor minimum dan maksimum perilaku menyontek antara jurusan

IPA  dan  Non  IPA  ialah  minimum  20  dan  maksimum  34.  Sehingga
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didapatkan  interval  3.  Berikut  tabel  deskripsi  perilaku  menyontek

berdasarkan gender

Tabel 18. Deskripsi Perilaku menyontek berdasarkan jurusan

Interval Kategori Frekuensi % Rata-rata
IPA Non

IPA 
IPA Non 

IPA
IPA Non  

IPA
32-34 Sangat

tinggi
10 4 9,90 8,17

29-31 Tinggi 32 13 31,6
8

26,53

26-28 Sedang 32 15 31,6
8

30,61 27,63 27,00

23-25 Rendah 25 13 24,7
6

26,53

20-22 Sangat
rendah 

2 4 1,98 8,16

Total 101 49 100 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek penelitian

berdasarkan  kategori  jurusan  yakni  IPA  berada  pada  mean  27,63

sedangkan  subjek  penelitian  jurusan  Non  IPA ditandai  dengan  mean

sebesar 27,00. Kedua kategori jurusan baik IPA maupun non IPA berada

pada kategori yang sama yakni tergolong dalam kategori sedang. Hal ini

mengindikasikan  bahwa  secara  umum  siswa  SMAN.  2  Rantepao

khususnya kelas XI cenderung melakukan perilaku menyontek tergolong

dalam kategori sedang jika ditinjau dari jurusan.

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian diperoleh bahwa

hipotesis  mayor  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yakni  ada  atau

tidaknya   hubungan  antara  kompetensi  guru  dan  pola  asuh  otoriter
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dengan perilaku menyontek siswa di SMA N 2 Rantepao ditolak. Hasil ini

ditunjukkan dengan nilai korelasi R sebesar 0,102 dan F sebesar 0,773

dengan p>0,05. Dari hasil tersebut diketahui bahwa kedua prediktor tidak

memiliki  hubungan  dengan  variabel  dependen.  Hal  ini  menunjukkan

bahwa  variabel  dependen  yakni  perilaku  menyontek  lebih  dipengaruhi

oleh faktor-faktor  lainnya di  luar  faktor kompetensi  guru dan pola asuh

otoriter. 

French  (2006)  menyatakan  bahwa  penyebab  atau  alasan

seseorang  menyontek  bukan  merupakan  faktor  tunggal  yang  berdiri

sendiri  tetapi  lebih  mengarah  ke  multifaktor.  Faktor-faktor  tersebut

misalnya  rendahnya  self  efficacy,  keinginan  memiliki  nilai  tinggi,  nilai

moral,  kemampuan  akademik  yang  rendah,  time  management,

prokrastinasi, konformitas, tekanan dari orangtua, peraturan sekolah yang

kurang  tegas  dan  sikap  guru  yang  tidak  tegas  serta  kurangnya

pencegahan yang dilakukan guru. 

 Faktor  lain  yang  diindikasikan  menjadi  alasan  seseorang

menyontek menurut Batool dan Abbas (2011) antara lain adalah terpaksa

membuka buku karena pertanyaan ujian terlalu text book sehingga siswa

harus menghafal dari buku teks, merasa guru kurang adil dan diskriminatif

dalam pemberian nilai,  adanya peluang karena pengawasan yang tidak

ketat,  takut  gagal,  siswa  tidak  siap  menghadapi  ujian  tetapi  tidak  mau

menundanya dan tidak mau gagal, siswa sudah belajar teratur tetapi ada

kekhawatiran akan lupa lalu akan menimbulkan kefatalan sehingga perlu
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diantisipasi  dengan  membawa  catatan  kecil,  cemas  menghadapi  ujian

sehingga membuat siswa kurang konsentrasi  dan kemudian melakukan

tindakan menyontek.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Santrock (2014,

h.111) bahwa siswa menyontek karena guru kurang kompeten. Penelitian

ini menginterpretasikan guru yang kurang kompeten dari beberapa alasan

siswa menyontek  seperti  kurang tegas dalam pengawasan,  sikap guru

terhadap siswa, soal ujian yang terlalu teks book serta pengajaran yang

buruk.  Bagian  tersebut  mendeskripsikan  kompetensi  seorang  guru.

Kompetensi guru sendiri adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan

dan  perilaku  yang  harus  dimiliki,  dihayati  dan  dikuasai  oleh  guru  atau

dosen  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan.  Kompetensi  guru

terbagi atas empat yakni pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

McCabe,  Trefino  &  Butterfield  (2001)  dalam  penelitiannya  di

sekolah  menengah  di  California   menyatakan  bahwa  faktor  kurangnya

pencegahan yang  dilakukan oleh  guru  menjadi  alasan mengapa siswa

menyontek.  Minimnya  tindakan  pencegahan  guru  diinterpretasikan

sebagai  bagian  dari  kompetensi  guru.  Sebaliknya,  penelitian  yang

dilakukan Hartanto (2012, h.27) di Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta

menyatakan  bahwa  minimnya  tindakan  preventif  guru  bukan  menjadi

faktor  yang  dominan  muncul  pada  perilaku  menyontek  siswa.  Sekolah

selalu membuat dan mengumumkan peraturan dan hukuman mengenai

siswa yang diketahui berlaku curang. Kurangnya pencegahan guru yang
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diinterpretasikan  kedalam lingkup  kompetensi  guru  dalam penelitian  ini

selaras  dengan  temuan  Hartanto  dimana  faktor  ini  bukan  menjadi

prediktor yang signifikan memengaruhi perilaku menyontek siswa di SMA

N. 2 Rantepao. 

Cakupan  kompetensi  guru  yang  lain  yang  diindikasikan

memengaruhi  perilaku  menyontek  siswa  ialah  kurang  ketatnya

pengawasan saat ujian (Peterson & Seligmen, 2004). Hal ini sebelumnya

telah terbantahkan oleh penelitian Permatasari dan Partini (2014, h.12) di

SMPN  1  Boyolali  dimana  sumbangan  efektif  pengawasan  terhadap

perilaku menyontek sebesar 17,7%. Hal ini berarti masih terdapat 82,3%

variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi perilaku menyontek diluar

variabel  pengawasan.  Hasil  analisis  korelasi  antara  kompetensi  guru

dengan perilaku menyontek dimana masalah pengawasan diikutkan tidak

memberikan  sumbangsih  terhadap  adanya  perilaku  ketidakjujuran

akademik siswa sehingga faktor lainnlah yang ditengarai menjadi alasan

siswa menyontek.

Menurut  Masada  (2010,  h.230)  proses  belajar  dan  pemahaman

tentang materi ajar juga memengaruhi hasil belajar saat tes evalusi materi

sehingga tidak mencapai tujuan belajar secara khusus dan umum. Masih

terdapat  guru  bidang  studi  dan  dosen  yang  belum  sempurna  dalam

menyampaikan materi saat proses belajar sehingga materi tidak mencapai

tujuan  pembelajaran,  maka  siswa  dan  mahasiswa  beralasan  untuk

menyontek demi mendapatkan nilai baik. Buruknya pengajaran dan soal
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ujian yang terfokus pada hafalan buku teks serta faktor yang berhubungan

dengan  proses  belajar  termasuk  dalam  kompetensi  pedagogik  dan

kompetensi profesional guru. 

Guru  yang  kompeten  dalam  metodologi  pembelajaran  dan

kompeten  menguasai  materi  pembelajaran  diharapkan  akan  mampu

menyampaikan materi  sampai pada taraf pemahaman siswa yang baik.

Apabila  siswa  telah  memahami  materi  pembelajaran  diharapkan

mengurangi  potensi  menyontek.  Bagian-bagian  penting  tersebut  dalam

pelaksanaan  proses  pembelajaran  dan  evaluasi  terbantahkan  melalui

penelitian ini dimana kemampuan guru mengemudikan pembelajaran dan

merancang  evaluasi  tidak  berdampak  signifikan  terhadap  perilaku

menyontek siswa. 

Kompetensi guru digambarkan berada pada mean 59,49 kategori

sedang dengan frekuensi 50, sedangkan pada kompetensi guru kategori

rendah  frekuensinya  hanya  bebeda  satu  frekuensi  dengan  kategori

sedang  yakni  49.  Hal  Ini  menandakan  guru  di  SMAN.  2  Rantepao

umumnya dipersepsikan memiliki kompetensi guru yang hampir rendah.

Bertolak  dari  analisis  deskriptif  tersebut  terlihat  bahwa  persepsi  siswa

terhadap kompetensi guru tergolong rendah. Bagian ini  yang ditengarai

memengaruhi siswa untuk menyontek jika dikaitkan dengan kajian teoritis.

Finn  (2004,  h.115)  menyatakan  siswa  yang  menyontek  melihat  bahwa

guru mereka kurang atau tidak memiliki  kompetensi, memiliki komitmen

yang rendah dalam mengajar dan tidak menghargai siswa. 
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Winkel (1997) Sikap guru mengajar yang memaksakan kehendak

kepada  siswanya,  sering  memberikan  tugas-tugas  yang  banyak,

memberikan hukuman kepada siswa, dan mengabaikan kesulitan belajar

siswa merupakan ciri dari sikap guru mengajar yang otoriter. Sikap guru ini

dapat  menimbulkan  anggapan-anggapan  buruk  tentang  guru,  yang

nantinya siswa akan mempersepsikan gurunya sebagai seseorang yang

tidak disukai. Persepsi negatif siswa tentang sikap guru dalam mengajar

menjadikan  siswa  mengadakan  reaksi-reaksi  negatif.  Pada  akhirnya

dengan  melihat  hasil  analisis  data  tidak  melihat  ada  kaitan  antara

kompetensi  guru  dengan  perilaku  menyontek.  Dari  argumen-argumen

tersebut di atas tidak sejalan dengan hasil penelitian ini dimana tidak ada

korelasi antara kompetensi guru terhadap perilaku menyontek siswa.

Ada  beberapa  alasan  hipotesis  ditolak  antara  lain  teori  yang

digunakan  dalam  menyusun  hipotesis  kemungkinan  teori  yang

kadaluarsa, alat  ukur yang kurang valid serta kondisi  kancah penelitian

yang  mungkin  sangat  jauh  berbeda  dengan  kondisi  teorotis  yang

dipergunakan  (Wismanto,  2006).  Kemungkinan  penyebab  ditolaknya

hipotesis yang peneliti  amati  ialah perbedaan kondisi  kancah penelitian

dengan  kondisi  teoritis  yang  dipakai.  Sebagian  besar  hasil  penelitian

terkait  alasan  siswa  menyontek  yang  dindikasikan  guru  turut  andil

didalamnya bersumber dari penelitian luar negeri dan teori dari luar. Jika

dibandingkan  dengan  penelitian  dalam  negeri  yang  secara  spesifik

meneliti  tingkat  pencegahan  guru,  pengawasan  serta  proses
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pembelajaran  yang  kurang  efektif  tidak  memberikan  sumbangsih  yang

signifikan  terhadap  terjadinya  perilaku  menyontek.  Ada  kemungkinan

terjadi perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan di luar sehingga

respon siswa pun terhadap kompetensi guru berbeda. Perlu melakukan

kajian yang lebih mendalam tentang sistem pembelajaran, sistem evaluasi

maupun kondisi perkembangan siswa di luar dengan tempat dimana teori

tersebut hendak diberlakukan. 

Dalam orientasi kancah penelitian diuraikan tata tertib di sekolah,

dimana dalam tata tertib tersebut tidak ada peraturan ataupun larangan

yang secara eksplisist menguraikan larangan dan sanksi jika menyontek.

Kemungkinan  faktor  guru  dan  orangtua  tidak  berkorelasi  memengaruhi

siswa menyontek karena di sekolah sendiri tidak ada aturan dan sanksi

yang  dijabarkan  tentang  menyontek.  Gurulah  yang  memegang  kendali

terhadap perilaku siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Hal ini dapat

juga  dikaitkan  dengan  persepsi  siswa  terhadap  kompetensi  guru  yang

dianggap memiliki kompetensi yang hampir rendah.

Subini  (2012,  h.71)  memaparkan  beberapa  strategi  yang  bisa

dilakukan  guru  untuk  meningkatkan  kompetensinya  antara  lain  dengan

berpartisipasi  di  dalam  pelatihan  (in  servie  training),  membaca  dan

menulis  jurnal  atau  makalah  ilmiah  lainnya,  berpartisipasi  dalam

pertemuan ilmiah, melakukan penelitian tindakan kelas serta berpartisipasi

dalam organisasi/komunitas profesional.
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Alasan  siswa  menyontek  yang  lain  yaitu  adanya  tuntutan  dari

orangtua agar  anak memiliki  prestasi  yang tinggi  atau nilai  yang tinggi

diinterpretasikan kedalam pola pengasuhan orangtua yakni pola otoriter.

DeHazz  (2005)  menyatakan  bahwa  indikasi  munculnya  perilaku

menyontek diawali  dengan adanya hubungan orangtua dan siswa yang

tidak  baik.  Suatu  penelitian  yang  dilakukan  Hartanto  (2012,  h.34)  di

Yogyakarta  pada  sebuah  sekolah  menengah  swasta  diketahui  bahwa

tuntutan yang tinggi  dari  orangtua menjadi  penyebab anak menyontek.

Siswa  yang  berpikir  nilai  adalah  segalanya  akan  menghalalkan  atau

menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan nilai yang baik.

Pendapat  ini  sesuai  dengan  temuan  dari  Nichols  (2004,  h.15)  bahwa

perilaku  menyontek  yang  dilakukan  anak  diawali  dari  adanya  tuntutan

yang  tinggi  dari  orangtua  agar  anak  meraih  prestasi  yang  tinggi  yang

membuat anak harus meraihnya sekalipun dengan cara yang curang. 

Menurut Bong (2008) siswa yang tertekan dan merasa ketakutan

dimarahi orangtua dapat menunjukkan gejala menyontek. Orang tua yang

paling berpotensi membuat anak cemas dan takut gagal adalah orangtua

otoriter.  Hal  ini  ditandai  dengan  ciri  orangtua  otoriter  yakni  terlalu

memberikan ekspektasi yang tinggi pada anak, menerapkan disiplin yang

tegas  serta  pemberlakuan  hukuman  jika  anak  tidak  melakukan  yang

dikehendaki orangtua.

Temuan-temuan dan indikasi dampak perlakuan otoriter  orangtua

tersebut  berbeda  dengan  hasil  dalam  penelitian  ini.  Secara  deskriptif
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tingkat keotoriteran orangtua subjek penelitian berada pada kisaran mean

48,86  dengan  frekuensi  antara  otoriter  sedang  dan  tinggi  memiliki

kesamaan  frekuensi  yankni  50  berada  pada  kategori  sedang.  Apabila

temuan  penelitian  ini  dikaitkan  dengan  temuan-temuan  terdahulu

seharusnya memungkinkan siswa menyontek karena alasan cemas dan

takut sebagai akibat dari corak perlakuan otoriter dari orangtua. 

Ada beberapa alasan yang memungkinkan subjek penelitian tidak

tepengaruh oleh sikap orangtua. Hal  ini  dapat dikaitkan dengan alasan

bahwa  remaja  usia  15-17  tahun  tidak  lagi  terikat  pada  orangtua  akan

tetapi  kepada  teman  sebayanya  (Santrock,  2003).  Teman  sebaya  di

sekolah  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  perilaku  menyontek.

Siswa  yang  tidak  mau  memberikan  jawaban  atau  mengikuti  perilaku

menyontek biasanya akan dijauhi atau bahkan mendapatkan kekerasan

baik secara lisan maupun fisik (Eastman, 2006, h.41). Temuan tersebut

selaras  dengan  pendapat  Hurlock  (2000,  h.213)  bahwa  remaja  lebih

banyak  berada  di  luar  rumah  bersama  dengan  teman-teman  sebaya

sebagai  kelompok  sehingga  dapat  dipahami  bahwa  pengaruh  teman

sebaya pada sikap, pembicaraan minat dan perilaku lebih besar daripada

pengaruh keluarga.  Menurut  Schab (dalam Nichols,  2014, h.15) alasan

melakukan  tindakan  menyontek  tergantung  pada  respon  siswa  atas

perlakuan yang diterima. Bagian ini menurut peneliti perlu lagi melakukan

kajian tentang resilensi siswa di Toraja, kondisi sosial ekonomi keluarga
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serta  kebudayaan setempat.  Kondisi  tersebut  dapat  dikaitkan mengapa

siswa tidak terpengaruh keotoriteran orangtua.

Dari sisi kondisi keluarga Toraja yang masih kuat mempertahankan

nilai  adat  dan  budaya,  diketahui  masih  menekankan  gengsi  sosial.

Pandangan hidup orang Toraja juga menekankan mengejar kekayaan dan

kepintaran  sehingga  ini  mengindikasikan  orangtua  cenderung

menginginkan  anaknya  sukses.  Hal  ini  berpotensi  membuat  orangtua

cenderung  memberi target mendapatkan prestasi yang tinggi di sekolah

agar  anak  dianggap  pintar.  Umumnya  anak  Toraja  terbiasa  dengan

instruksi  yang tegas dan keras dari  orangtua (Tangdilintin,  2009).  Akan

tetapi,  pola  yang  terkesan  otoriter  tersebut  kemungkinan  dianggap

sebagai  sesuatu yang biasa,  dimana dalam kehidupan sehari-hari  pola

komunikasi  antara  orangtua  dan  anak  serta  antara  anak  dengan

sebayanya terbiasa berbicara dengan keras dan terlihat kasar. Hal inilah

yang memungkinkan anak tidak terpengaruh dengan corak otoriter.  Hal

tersebut  perlu  melakukan  kajian  tentang  resiliensi  anak  di  Toraja  dan

faktor lain yang lebih memengaruhi anak.

Secara  deskriptif  ditemukan  orangtua  siswa  SMAN.  2  Rantepao

berada  pada  kategori  sedang  dalam  memberlakukan  corak  otoriter.

Diketahui orangtua siswa pada taraf otoriter sedang dan tinggi memiliki

persentase  yang  sama  yakni  34,7%.  Hal  ini  mengungkapkan  bahwa

orangtua siswa SMAN. 2 Rantepao cenderung memberlakukan pola asuh

otoriter  pada  anak.   Perlu  adanya  kesadaran  dari  orangtua  untuk
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memahami  dampak  dari  perlakuan  otoriter.  Orangtua  diharapkan

memberlakukan  pola  pengasuhan  yang  lebih  demokratis.  Kordi  dan

Rozumah (2010, h.5) dalam penelitiannya menemukan bahwa bahwa pola

asuh orangtua akan berdampak pada  prestasi belajar siswa khususnya

orangtua otoritatif yang secara signifikan berdampak pada meningkatnya

prestasi belajar siswa sedangkan pola otoritarian mengakibatkan prestasi

belajar  siswa  tidak  stabil. Orangtua  sebaiknya  lebih  memperhatikan

perkembangan anaknya dan juga lebih menghargai apa yang diperoleh

anak dari  segi  akademis maupun non akademis, tidak terlalu menuntut

anak-anaknya,  memberikan  arahan  dan  saran  dengan  tutur  kata  yang

lembut  sehingga  anak  tidak  cemas  dan  takut  gagal  serta  orangtua

diharapkan tidak membuat anak merasa direndahkan.

Faktor  kecemasan  yang  berlebihan  dapat  menyebabkan  anak

menyontek  sebagai  akibat  dari  tuntutan  orangtua  dan  ketakutan  untuk

gagal. Adanya tuntutan tersebut mengakibatkan anak akan berpikir bahwa

nilai  adalah  segalanya  sehingga  akan  menggunakan  berbagai  macam

cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Hal ini dapat direduksi dengan

tidak menuntut anak meraih nilai tinggi saja tetapi mendorong anak justru

untuk memahami materi pembelajaran, memperlakukan anak sebagai diri

mereka  sendiri  sehingga  akan  meningkatkan  keyakinan  diri  anak,

Hartanto  (2012).  Temuan  Purwanto  (2009,  h.57)  Anak  yang  memiliki

keyakinan diri rendah diketahui sering terlibat dengan perilaku menyontek,
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sebaliknya  jika  keyakinan  diri  anak  tinggi  maka  akan  semakin  enggan

untuk berlaku curang. 

Apabila jenis kelamin dan jurusan dijadikan sebagai variabel faktor

terhadap  perilaku  menyontek,  ditemukan  bahwa  jenis  kelamin  memiliki

korelasi  yang signifikan memengaruhi perilaku menyontek dibandingkan

dengan jurusan. Whitley & Jones (Hamani, Chalghaf,  & Maaloul, 2013)

menyatakan  bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan  memiliki

kecenderungan   yang  sama  dalam  melakukan  tindakan  menyontek.

Penelitian lain menemukan bahwa siswa laki-laki lebih banyak melakukan

perilaku  menyontek  dibandingkan  siswa  perempuan  (Mustaine  &

Tewksbury,  2005;  Kobayashi  & Fukushima, 2012).  Dalam penelitian ini,

secara deskriptif ditemukan bahwa siswa laki-laki memiliki kecenderungan

menyontek  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  perempuan.  Hal  tersebut

terlihat  dari  skor  mean siswa laki-laki  28,43 dan berada pada kategori

tinggi, sedangkan skor mean siswa perempuan ialah 26,70 yang berada

pada kategori sedang. Menurut Cesalt dan Hull (dalam Santrock, 2007,

h.91) anak laki-laki  lebih mungkin mengalami kesulitan belajar daripada

perempuan.  Laki-laki  juga  terlihat  lebih  agresif  daripada  perempuan,

(Ormrod, 2008). Hal inilah yang diindikasikan memengaruhi siswa laki-laki

cenderung lebih berani menyontek. 

Berkaitan  dengan  karakteristik  jurusan  apabila  dikorelasikan

dengan perilaku menyontek hasilnya tidak ada hubungan antara jurusan

dan  perilaku  menyontek.  Secara  teori  dinyatakan  bahwa pada  mata
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pelajaran  tertentu  siswa  dituntut  untuk  menggunakan  kemampuan

kognitifnya  khususnya  bidang  studi  yang  menuntut  banyak  pemikiran

seperti  pelajaran  sains  dan  matematika.  Hendra  (2012)  menemukan

bahwa perilaku menyontek dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dan

matematika  lebih  tinggi. Hal  ini  jika  dikonfirmasi  berdasarkan  analisis

deskriptif ditemukan bahwa siswa di jurusan IPA cenderung  melakukan

perilaku menyontek yang lebih intens dibandingkan dengan jurusan non

IPA walaupun  perbedaannya  tidak  jauh  berbeda.  Skor  mean  IPA ialah

27,63 sedangkan skor mean subjek penelitian jurusan Non IPA sebesar

27,00. Terlihat bahwa siswa di jurusan IPA maupun non IPA tidak begitu

jauh  berbeda  dalam melakukan  perilaku  menyontek.  Ditengarai  bahwa

subjek pembelajaran pada jurusan non IPA juga kemungkinan dirasakan

sulit  dengan adanya mata pelajaran yang juga menuntut menggunakan

kemampuan kognitif yang tinggi. Mata pelajaran tersebut seperti ekonomi,

akuntansi serta matematika. 

Penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, tetapi

peneliti  menyadari  bahwa  masih  terdapat  beberapa  keterbatasan

sehingga perlu adanya perbaikan dari berbagai sisi. Dari ketiga hipotesis

yang  diajukan  semuanya  ditolak.  Keterbatasan  yang  dialami  peneliti

berkaitan dengan penyediaan waktu yang dipergunakan untuk menjawab

item pernyataan dari 3 skala adalah kurang lebih 20 menit, hal ini dirasa

kurang efektif di dalam pengisian alat ukur, sehigga responden terkesan
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terburu-buru  dalam  mengisi  kuesioner.  Keterbatasan  lain  berkaitan

dengan alat ukur adalah :

1. Alat  ukur  yang  digunakan  hanya  angket  atau  skala  sehingga

kurang  dapat  mengungkap  secara  mendalam  gejala  psikologis

yang tidak nampak dalam diri  individu, oleh karena itu penelitian

selanjutnya  perlu  melengkapi  dengan  teknik  pengumpulan  data

yang  lain,  misalnya  dengan  teknik  wawancara  dan  observasi

sehingga akan lebih dapat mengungkap secara mendalam kondisi

psikologis subjek penelitian khususnya berkaitan dengan perilaku

menyontek.

2. Jumlah  skala  yang  terdiri  dari  tiga  macam  skala  menyebabkan

subjek  mungkin  sudah  enggan  terlebih  dahulu  untuk

mengerjakannya  sehingga  ada  kecenderungan  untuk  menjawab

secara asal-asalan.

3. Penelitian ini  menggunakan alat ukur berupa skala yang disusun

oleh  peneliti  sendiri,  sehingga  ada  kemungkinan  alat  ukur  yang

dibuat  kurang  baik  atau  validitasnya  kurang  tinggi  karena

keterbatasan kemampuan peneliti.




