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BAB VI 

 

PENUTUP 

 
 

A. KESIMPULAN 

 

1. Hipotesis mayor 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. Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh nilai R = 0,102 dan nilai F = 0,773  dengan 

p>0,05. Dari hasil perhitungan dapat ditarik simpulan bahwa 

kompetensi guru dan pola asuh otoriter tidak berpengaruh terhadap 

perilaku menyontek siswa di SMAN. 2 Rantepao. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian 

ini ditolak. 

2. Hipotesis minor yang pertama yaitu ada hubungan negatif antara 

kompetensi guru dengan perilaku menyontek siswa di SMAN. 2 

Rantepao. 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 guru dengan perilaku menyontek siswa di SMAN. 2 

Rantepao sehingga hipotesis minor pertama ditolak.  
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3. 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 kedua 

yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. 

 
B. SARAN 

 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama diharapkan memperhatikan faktor-faktor lain 

yang yang memengaruhi perilaku menyontek selain pola asuh otoriter 

dan kompetensi guru, yaitu konformitas, kepercayaan diri, kompetisi, 

intelegensi, kurikulum, ketidaksiapan mengikuti ujian, soal tes yang 

sulit, iklim akademis sekolah, dan moralitas. Selain itu supaya 

penelitian lebih mendalam peneliti selanjutnya dapat melengkapi alat 

ukur dengan observasi dan interview langsung kepada siswa maupun 

kepada guru. 

2. Berdasarkan analisis deskriptif ditemukan subjek penelitian 

menunjukkan perilaku menyontek pada kategori sedang, maka subjek 

penelitian diharapkan memacu dirinya dalam mengembangkan sikap 

jujur di sekolah.  
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3. Bagi Sekolah diharapkan menciptakan susasana kondusif dimana 

kematangan mental para siswa makin ditingkatkan dan komitmen 

akademik makin dipacu sehingga perbuatan ketidakjujuran di sekolah 

dapat dikurangi, memberikan dukungan atau penghargaan terhadap 

usaha/prestasi yang diraih, meningkatkan motivasi belajar siswa 

dimana guru aktif memberikan soal-soal latihan untuk mempermudah 

memahami materi pembelajaran, guru dapat menangani secara 

khusus siswa yang kesulitan memahami materi pembelaran serta 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Berkaitan 

dengan pelaksanaan ujian diharapkan sekolah membuat sistem ujian 

dan bentuk soal yang dapat mengurangi perilaku menyontek. 

Misalnya, soal ujian yang dibuat berbeda, soal yang diujikan tidak 

sekedar mengungkap kemampuan menghafal materi tetapi lebih 

kepada eksplorasi dari materi sehingga siswa benar-benar dituntut 

untuk menguasai intisari materi yang diajarkan dan menggunakan 

penalarannya dengan optimal dalam menjawab soal. Menerapkan 

pengawasan yang lebih saat pelaksanaan ujian dan sanksi yang lebih 

tegas terhadap siswa yang menyontek. 




