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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang 

dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan 

untuk mengetahui normal atau tidak sebaran item, selain itu 

sekaligus untuk mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Data yang ada dapat dikatakan normal 

ketika data tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 atau 5% (p>0,05). 

Hasil uji normalitas untuk skala perilaku menyontek 

adalah 0,673 dengan p>0,05 dan hasil uji normalitas untuk skala 

konformitas teman sebaya adalah 0,739 dengan p>0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa persebaran data kedua skala 

memiliki persebaran data yang berdistribusikan normal. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai Flinier sebesar 

289,505 dengan nilai p<0,05 yang artinya kedua variabel dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 
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2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutkan dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan program Statistical 

Packages for Social Science 16.0 for Windows. Teknik yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment untuk menguji 

hipotesis penelitian. Hasil yang didapatkan adalah koefisien rxy 

sebesar 0,891 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek siswa 

SMA yang artinya semakin tinggi konformitas teman sebaya maka 

semakin tinggi perilaku menyontek siswa SMA, sebaliknya semakin 

rendah konformitas teman sebaya maka semakin rendah perilaku 

menyontek siswa SMA. Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,891 

(p<0,01) yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi positif yaitu yang berarti semakin tinggi konformitas teman 

sebaya maka semakin tinggi perilaku menyontek siswa SMA, 

sebaliknya semakin rendah konformitas teman sebaya maka semakin 

rendah pula perilaku menyontek siswa SMA. Hasil ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Miranda (2017, h. 48) dimana hasil 
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penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Bontang. Hasil penelitian dari Raharjo & 

Marwanto (2015, h. 259) juga mengungkapkan bahwa ada hubungan 

positif antara konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek, 

sehingga jika konformitas teman sebaya semakin tinggi maka akan 

meningkatkan perilaku menyontek.  

Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang 

menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang linier antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek pada siswa 

SMA. Melalui hasil penelitian dalam hubungan linier antara variabel 

bebas dan variabel tergantung diketahui bahwa memang konformitas 

teman sebaya memengaruhi perilaku menyontek pada siswa SMA. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Raharjo & Marwanto (2015, h. 260) yang 

menyatakan bahwa konformitas memiliki peranan penting dalam 

menentukan perilaku menyontek siswa, apabila siswa terpengaruh 

konformitas teman sebayanya maka perilaku menyontek siswa akan 

tinggi, namun sebaliknya jika siswa tidak terpengaruh oleh konformitas 

teman sebayanya maka perilaku menyontek siswa akan rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas teman sebaya 

memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 79,38% pada perilaku 

menyontek siswa SMA, sisanya sebesar 20,62% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat  

Miranda (2017, h. 43) bahwa konformitas teman sebaya memilik 

pengaruh sangat besar dalam hal minat, sikap, dan perilaku siswa.  
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Sejalan dengan pendapat tersebut, Saputro & Soeharto (2012, h. 6) 

menambahkan bahwa konformitas teman sebaya memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap tingkah laku remaja. Konformitas teman sebaya 

memengaruhi perilaku menyontek karena remaja cenderung mengambil 

dan meniru sikap dari kelompok sebayanya (Raharjo & Marwanto, 

2015, h. 256).  

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini diketahui 

bahwa variabel perilaku menyontek siswa SMA memiliki mean empirik 

(Me) sebesar 59,05 dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 12,415. 

Dapat dilihat bahwa perilaku menyontek siswa SMA yang dimiliki oleh 

siswa kelas XI salah satu SMA Swasta di Cirebon terdapat 13 siswa 

dengan perilaku menyontek rendah, 51 siswa dengan perilaku 

menyontek sedang, dan 13 siswa dengan perilaku menyontek tinggi. 

Hal tersebut mengindikasikan perilaku menyontek siswa kelas XI pada 

sebuah SMA Swasta di Cirebon tergolong rendah. 

Kemudian untuk hasil perhitungan pada variabel konformitas 

teman sebaya memiliki mean empirik (Me) sebesar 36,92 dan standar 

deviasi empirik (SDe) sebesar 8,684. Dapat dilihat bahwa konformitas 

teman sebaya yang dimiliki oleh siswa kelas XI salah satu SMA Swasta 

di Cirebon terdapat 16 siswa dengan konformitas teman sebaya rendah, 

47 siswa dengan konformitas teman sebaya sedang, dan 14 siswa 

dengan konformitas teman sebaya tinggi. Hal tersebut mengindikasikan 

konformitas teman sebaya siswa kelas XI sebuah SMA Swasta di 

Cirebon tergolong rendah. 
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Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan 

berjalan dengan baik. Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa 

kelemahan yang dapat memengaruhi hasil penelitian, seperti: 

1. Ada beberapa siswa yang ketika tidak tahu harus menjawab 

apa mereka memilih mengikuti jawaban temannya walaupun 

sudah diingatkan oleh peneliti untuk mengisi skala secara 

individual. 

2. Item yang cukup banyak sehingga memungkinkan membuat 

subyek kelelahan mengisi skala. 

3. Perbedaan tingkat keseriusan subyek dalam mengisi skala.


