
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan

negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku menyontek pada siswa SMA

Negeri I Kubu Rokan Hilir, dengan demikian hipotesis diterima.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang

dikemukakan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi siswa SMA Negeri I Kubu Rokan Hilir

Kepada siswa kelas X dan XI untuk lebih meningkatkan rasa kepercayaan

diri dalam proses belajar dengan senatiasa selalu bersikap teguh pada pendirian,

yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, yakin terhadap tugas yang dikerjakan,

selalu bersikap tenang, jangan berpikiran jelek terhadap tugas yang dikerjakan,

ikut dalam organisasi yang ada di sekolah serta ikut kegiatan ekstrakulikuler

yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dapat menggali potensi yang

ada pada diri siswa sehingga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri.

2. Bagi Kepala Sekolah dan seluruh Guru SMA Negeri I Kubu Rokan Hilir

Untuk kepala sekolah dan seluruh guru hendaknya membimbing siswa

dalam pengembangan kepribadian siswa agar memiliki kepercayaan diri, hal ini

dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem belajar yang komunikatif



dua arah melalui berdiskusi, memberikan tugas yang sifatnya bervariasi,

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bebas mengeluarkan pendapat,

sekolah dapat mengundang motivator untuk membahas mengenai cara

meningkatkan kepercayaan diri siswa dan bagaimana dampaknya terhadap

perkembangan keperibadian siswa sehingga menghasilkan solusi yang dapat

dilakukan untuk mengurangi perilaku menyontek pada siswa, bagi guru BK dapat

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan

melakukan pendekatan seperti berdiskusi atau bercerita ketika guru tidak datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki kelemahan yang ada

dalam penelitian ini seperti dalam teknik pengambilan sampel, dimana sebelum

kita penelitian terlebih dahulu kita menentukan teknik apa yang cocok digunakan

dalam penelitian, kemudian bagi peneliti selanjutnya agar bisa menambah

referensi jurnal untuk memperluas pembahasannya  kemudian dengan melihat

faktor lain yang ikut mempengaruhi perilaku menyontek seperti faktor kurikulum,

soal tes yang sulit dan pengaruh teman sebaya, dan peneliti selanjutnya juga

disarankan untuk memperhatikan waktu pelaksanaan penelitiannya.


