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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris 

hubungan antara konformitas kelompok dan pengaturan diri dalam belajar secara 
bersama-sama dengan perilaku menyontek siswa. Hasil penelitian menunjukkan 
ada hubungan  yang sangat signifikan antara konformitas kelompok dan 
pengaturan diri dalam belajar dengan perilaku menyontek. Artinya konformitas 
kelompok dan pengaturan diri dalam belajar dapat digunakan sebagai prediktor 
untuk memprediksi terjadinya perilaku menyontek. 
 
Kata kunci: konformitas kelompok, pengaturan diri dalam belajar, perilaku menyontek. 
 
 

Dunia pendidikan saat ini 
mengalami perkembangan dan 
perubahan yang sangat cepat. Seiring 
dengan perkembangan jaman siswa 
selaku peserta didik dituntut untuk 
memiliki berbagai macam pengetahuan 
dengan cara menggali informasi yang 
berguna sebanyak mungkin dan 
membekali diri dengan berbagai 
keterampilan yang mendukung 
perkembangan diri baik dalam hal 
kognitif, sosial, emosional, maupun 
ekonomi. Selain memiliki keterampilan 
tersebut, siswa juga diharapkan terampil 
dalam mengendalikan perilakunya 
secara bertanggungjawab (Hurlock, 
2012). 

Hal tersebut sangat penting untuk 
dimiliki oleh siswa yang nantinya akan 
terlibat secara langsung dalam 
lingkungan masyarakat yang memiliki 
norma-norma untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat agar berjalan 
dengan baik. Keterampilan siswa dalam 

mengendalikan perilakunya harus 
terwujud dalam berbagai bidang 
kehidupan baik dalam keluarga, sekolah, 
maupun masyarakat. Khususnya dalam 
konteks pendidikan di sekolah, siswa 
diharapkan dapat menunjukkan perilaku 
belajar dengan baik, tekun dan jujur 
dalam setiap proses pembelajaran yang 
ditempuhnya sehingga mampu menjadi 
siswa yang berkualitas dan siap 
menghadapi tantangan jaman. 
Kenyataannya masih dapat ditemukan 
siswa yang tidak menunjukkan perilaku 
belajar yang baik bahkan sering 
mengambil jalan pintas yang keliru 
dalam proses belajar. Hal ini terlihat 
pada perilaku menyontek siswa dalam 
mengerjakan tugas-tugas sekolah 
maupun dalam ujian. 

Beberapa siswa menganggap 
bahwa perilaku menyontek bukanlah 
masalah yang serius. Hal ini 
dikarenakan perilaku menyontek tidak 
muncul dari desakan hati tetapi lebih 
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pada keputusan yang dilakukan dengan 
sadar karena keuntungan yang diperoleh 
lebih banyak daripada resikonya 
(Williams & Hosek, 2003). Hak tersebut 
menyebabkan sebagian besar siswa yang 
menyontek cenderung untuk 
merasionalkan, membenarkan, serta 
menetralkan perilaku menyontek. 

Pra penelitian sebelumnya telah 
dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 
Desember 2012 bertujuan untuk 
mengetahui intensitas perilaku 
menyontek siswa baik dalam ujian 
maupun penugasan. Berdasarkan pra 
penelitian yang telah dilakukan di SMA 
Negeri 9 Pontianak diperoleh hasil, dari 
524 siswa yang dikenakan angket 
diketahui perilaku menyontek yang 
sering dilakukan siswa seperti melihat 
jawaban teman saat ulangan (58,4%), 
memberikan jawaban pada teman saat 
ulangan (52,3%), tukar menukar 
jawaban dengan teman disaat ulangan 
(49,8%), dan menerima jawaban soal tes 
dari teman (40,5%). Perilaku menyontek 
yang jarang dilakukan oleh siswa seperti 
membiarkan jawaban sendiri disalin 
oleh siswa lain pada waktu 
ulangan(42,9%), menyalin PR milik 
teman (52,1%), mengerjakan tugas 
pribadi secara bersama-sama (50,8%), 
dan membiarkan PR sendiri disalin 
siswa lain (46,6%). Sedangkan perilaku 
menyontek yang tidak pernah dilakukan 
siswa adalah membawa catatan kedalam 
ruangan saat ujian (74,4%).   
Berdasarkan pra penelitian yang telah 
dilakukan juga ditemukan alasan yang 
menguatkan siswa untuk melakukan 
perilaku menyontek karena, ingin  
memperoleh nilai yang baik, takut gagal, 
siswa lain juga melakukannya, malas 
belajar, dan tidak melakukan pengaturan 
diri dalam belajar. 

Alasan yang terungkap dari pra 
penelitian menunjukkan bahwa siswa 
tidak siap untuk bertanggung jawab 
pada tugas akademiknya. Siswa yang 
tidak siap dalam menghadapi tugas 
akademiknya merupakan indikator bagi 
perilaku menyontek (Chotim & 
Sunawan, 2007). Di sisi lain, perilaku 
menyontek yang dilakukan siswa tidak 
hanya disebabkan oleh rendahnya 
pengaturan diri dalam belajar siswa 
seringkali siswa memperoleh pengaruh 
dari kelompoknya sehingga terjadi 
perubahan perilaku yang sebelumnya 
tidak menyontek menjadi menyontek. 
Salah satu penyebab terjadnya 
perubahan perilaku tersebut karena 
adanya tekanan dari teman sebaya. Hal 
ini sejalan dengan meningkatnya minat 
siswa dalam persahabatan serta 
keikutsertaan dalam kelompok. 
Kelompok teman sebaya juga menjadi 
suatu komunitas belajar dimana terjadi 
pemebentukan peran dan standar sosial 
yang berhubungan dengan prestasi 
(Santrock, 2003). Oleh karena itu 
pengaruh teman sebaya pada siswa 
sangat besar baik dalam hal sikap, minat 
maupun perilaku. Pengaruh tersebut 
dapat mendorong siswa untuk 
berperilaku sama dengan perilaku 
kelompoknya. Hal ini dilakukan agar 
siswa memiliki banyak kesempatan 
untuk bisa diterima dalam kelompoknya 
dan tidak mengalami penolakan. 
Apabila seseorang menampilkan 
tindakan tertentu karena setiap orang 
lain menampilkan perilaku serupa lebih 
dikenal dengan istilah konformitas 
(Baron dan Byrne, 2004).  

Perilaku menyontek siswa dapat 
berakibat buruk bagi siswa yang 
melakukannya dan cenderung menjadi 
perilaku yang berkesinambungan. 
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Menurut Lupton dan Chapman (2002), 
siswa yang berhasil menyontek menjadi 
yakin bahwa di lain kesempatan mereka 
dapat menyontek kembali sehingga 
kemungkinan besar bahwa perilaku 
menyontek dapat menjadi pola hidup 
siswa. Disamping itu siswa yang 
menyontek tidak dapat mengevaluasi 
kemampuan akademik yang sebenarnya 
sebab nilai yang mereka peroleh tidak 
dapat mencerminkan kemampuan 
mereka yang sebenarnya. 

 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan antara 
konformitas kelompok dan pengaturan 
diri dalam belajar secara bersama-sama 
dengan perilaku menyontek siswa. 

 
Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah  
 

Perilaku Menyontek 
Secara khusus kata menyontek 

lebih sering digunakan dalam bidang 
pendidikan di sekolah khususnya 
berkaitan dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh siswa saat menempuh tes 
prestasi belajar, yaitu mendapatkan 
jawaban dengan cara yang tidak legal. 
Selain dipahami sebagai perilaku yang 
tidak legal, perilaku menyontek juga 
dapat dipahami sebagai perilaku tidak 
jujur  dalam sebuah situasi tes atau ujian 
maupun dalam penguasaan (Marsden 
dkk, 2005). 

Menurut Stearns (2001), bentuk-
bentuk perialku menyontek dalam ujian 
diantaranya adalah: menerima dan 
memberi jawaban dengan tanda atau 
kode, membiarkan pekerjaan sendiri 
disalin siswa lain, memberikan jawaban 

tes kepada siswa lain dan bertanya 
kepada seseorang mengenai jawaban tes.  

Lupton dan Chapman (2002) juga 
menjelaskan bentuk perilaku menyontek 
dalam tes maupun ujian diantaranya 
menggunakan lembaran contekan 
selama ujian,  melihat pada kertas ujian 
orang lain,  dan menggunakan catatan 
kuliah yang tidak diperbolehkan selama 
ujian. 

Newstead, dkk (1996) 
memaparkanbahwa perilaku menyontek 
dipengaruhi oleh faktor internal seperti 
moralitas, ketakutan terhadap kegagalan, 
kurang percaya diri, harga diri, 
menghalalkan segala cara, kebutuhan 
akan pengakuan, jenis kelamin, orientasi 
tujuan, ketidaksiapan menghadapi ujian 
atau tes, dan pengaturan diri dalam 
belajar. Sedangkan faktor eksternal dari 
luar diri seperti kontrol pengawas, soal 
tes yang sulit, iklim kompetisi yang 
tinggi, disiplin ilmu, tekanan sosial, dan 
konformitas.  
 

Konformitas Kelompok 
Menurut Baron dan Byrne (2004) 

konformitas adalah penyesuaian 
perilaku individu untuk menganut pada 
acuan norma kelompok, menerima ide 
atau aturan-aturan yang menunjukkan 
bagaimana individu tersebut berperilaku. 
Apabila seseorang menampilkan 
perilaku tertentu disebabkan karena 
orang lain juga menampilkan perilaku 
tersebut lebih dikenal dengan istilah 
komformitas (Sears dkk, 1994). 

Baron&Byrne (2004) menjelaskan 
ada tiga faktor yang mempengaruhi 
konformitas antara lain: a) kohesivitas 
kelompok, merupakan sejauh mana kita 
tertarik pada kelompok sosial tertentu 
dan ingin menjadi bagian darinya. b) 
ukuran kelompok, semakin besar ukuran 
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kelompok berarti semakin banyak orang 
yang berperilaku dengan cara-cara 
tertentu, sehingga semakin banyak orang 
yang ingin mengikutinya meskipun 
berarti kita akan menerapkan tingkah 
laku yang berbeda dari yang kita 
inginkan. c) norma sosial deskriptif dan 
norma sosial injungtif.  

Manurut Myers (1999) aspek yang 
mempengaruhi munculnya sikap 
konformitas terhadap kelompok 
meliputi: a) aspek pengetahuan, yaitu 
informasi yang dimiliki individu tentang 
anggota kelompok, aktivitas kelompok, 
tujuan kelompok, norma dan aturan 
yang ada dalam kelompok. b) aspek 
pendapat, yaitu suatu kepercayaan 
individu tentang anggota kelompok, 
aktivitas kelompok, tujuan kelompok, 
serta tentang norma dan aturan yang 
belum terbukti kebenarannya. c) aspek 
keyakinan, yaitu anggapan individu 
terhadap kelompok dianggap benar 
sehingga menerima perlakuan 
kelompok, bersedia mematuhi perlakuan 
kelompok serta bersedia mematuhi 
norma dan aturan kelompok. d) aspek 
ketertarikan (persaan senang), yaitu 
ketertarikan individu terhadap anggota 
kelompoknya, aktivitas kelompok, serta 
ketertarikan terhadap aturan dan norma 
kelompok. e) aspek kecenderungan 
berinteraksi, yaitu kecenderungan 
individu untuk berinteraksi antar 
anggota kelompok dengan 
menghabiskan waktu untuk berinteraksi 
dengan anggota kelompok, 
kecenderungan untuk menyesuaikan 
perilaku individu dengan perilaku 
kelompok dan kecenderungan untuk 
menjalin kerjasama antar anggota 
kelompok. 
 

Pengaturan Diri Dalam Belajar 

Pengertian Pengaturan Diri Dalam 
Belajar 

Pengaturan diri dalam belajar 
memfokuskan perhatian pada bagaimana 
siswa secara aktif mengatur dan 
mendukung praktek belajar mereka 
sendiri. Menurut Zimmerman (1989) 
pengaturan diri dalam belajar adalah 
tingkat dimana siswa secara 
metakognitif mempunyai dorongan 
untuk belajar dan berpartisipasi secara 
aktif dalam proses belajar mereka. 

Menurut teori sosial kognitif dari 
Zimmerman (1989) ada tiga hal yang 
mempengaruhi pengaturan diri dalam 
belajar, yaitu : a) Faktor Individu 
meliputi, pengetahuan yang dimiliki 
individu, tingkat kemampuan 
metakognisi yang dimiliki, dan tujuan 
yang ingin dicapai; b) Faktor Perilaku, 
mengacu kepada kegiatan individu 
menggunakan kemampuan yang 
dimiliki. Bandura (dalam Zimmerman, 
1989) menyatakan dalam perilaku ini, 
ada tiga tahap yang  berkaitan dengan 
pengaturan diri dalam belajar, yaitu : 
self-observation, self judgment, self 
reaction. c) Faktor Lingkungan, 
lingkungan memiliki peran terhadap 
pengelolaan diri dalam belajar, yaitu 
sebagai tempat individu melakukan 
aktivitas belajar dan memberikan 
fasilitas pada aktivitas belajar yang 
dilakukan. 

Aspek-Aspek Pengaturan Diri Dalam 
Belajar 

Zimmerman (1989) menyatakan 
bahwa pengaturan diri dalam belajar 
mencakup tiga aspek yaitu metakognitif 
yaitu kemampuan individu dalam 
merencanakan, mengorganisasikan atau 
mengatur, menginstruksikan diri, 
memonitor, dan melakukan evaluasi 
dalam aktivitas belajar; motivasi, 
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merupakan pendorong yang ada pada 
diri individu yang mencakup persepsi 
terhadap efikasi diri, kompetensi, 
otonomi yang dimiliki dalam aktivitas 
belajar;  dan perilaku, merupakan 
kegiatan individu untuk mengatur diri, 
menyeleksi dan memanfaatkan 
lingkungan maupun menciptakan 
lingkungan yang mendukung aktivitas 
belajarnya. 

Hubungan Antara Konformitas 
Kelompok Dan Pengaturan Diri Dalam 
Belajar Dengan Perilaku Menyontek 

Nilai yang tinggi merupakan salah 
satu hal yang dapat memberikan 
kepuasan pribadi, ketenaran dan harga 
diri  siswa. Oleh karena itu nilai yang 
tinggi menjadi salah satu hal yang 
penting diusahakan oleh siswa, sebab 
mereka tidak ingin terlihat bodoh 
diantara teman-teman sebayanya akibat 
nilai yang rendah (Taylor dkk, 2002). Di 
lain sisi para orang tua, guru dan teman 
sebaya juga sering menekan siswa 
supaya memperoleh nilai yang tinggi 
sehingga siswa harus berusaha untuk 
memenuhi tuntutan tersebut. Tekanan 
tersebut membuat siswa menjadi 
ketakutan, tertekan, dan stres (Fine dan 
Fone, 2004). Keinginan untuk 
memperoleh kepuasan pribadi, 
ketenaran dan harga diri disamping 
adanya tuntutan dari orang tua, guru, 
dan teman sebaya yang menyebabkan 
perasaan tertekan, takut, dan stres dapat 
mengakibatkan beberapa siswa 
cenderung untuk menyontek. 

Menurut Pullen dkk (2000) faktor-
faktor yang menyebabkan siswa 
melakukan perilaku menyontek adalah 
kelas yang terlalu besar, hubungan yang 
tidak baik dengan pengajar, kompetisi 
untuk memperoleh pekerjaan, mencapai 
indeks prestasi yang tinggi untuk dapat 

diterima masuk kesekolah lanjutan, serta 
budaya yang menerima perilaku 
menyontek sebagai bagian dari 
kehidupan yang normal. Disamping 
faktor tersebut Gbadamosi (2004) 
mengungkapkan tiga faktor penting 
yang memiliki sumbangan dalam 
terjadinya perilaku menyontek. Pertama, 
keputusasaan atau kenekatan, yaitu 
seluruh upaya mental yang dilakukan 
siswa untuk melakukan tindakan yang 
tidak sesuai dengan norma sosial. 
Kedua, adanya siswa  lain yang 
memberikan kode atau tanda pada 
pengawas untuk melaporkan siswa lain 
yang menyontek. Ketiga, kesempatan 
menjadi prediktor yang paling kuat 
untuk perilaku mnyontek. Oleh karena 
itu meminimalisir kesempatan 
menyontek menjadi bagian penting 
untuk dilakukan. 

Perilaku menyontek pada remaja 
juga dapat terjadi karena kesempatan 
yang tersedia untuk menyontek cukup 
besar. Kesempatan itu semakin 
meningkat ketika penghalang bagi 
perilaku menyontek tidak efektif dan 
guru bersikap membiarkan perilaku 
tersebut terjadi. Namun kesempatan itu 
hanya dimanfaatkan oleh siswa yang  
memiliki regulasi diri yang rendah 
dalam melaksanakan kegiatan belajar. 
Pada siswa yang memiliki regulasi diri 
yang tinggi akan cenderung menghindari 
perilaku menyontek karena dengan 
kesulitan yang dihadapi dapat membantu 
siswa tersebut dalam menilai dan 
mengembangkan perencanaan yang 
lebih realistis dalam proses belajarnya 
(Chotim dan Sunawan, 2007). Selain itu 
kesempatan menyontek akan semakin 
meningkat jika siswa bergaul dengan 
teman sebaya yang menyontek atau 
dengan teman sebaya yang setuju 
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terhadap perilaku menyontek. Perubahan 
perilaku siswa karena pengaruh 
kelompok teman sebaya dilakukan untuk 
memperoleh efek sosial tertentu karena 
proses konformitas. Konformitas dapat 
dikatakan terjadi ketika siswa menerima 
pengaruh dari siswa lain atau dari 
sebuah kelompok dalam rangka 
mencapai sebuah reaksi yang baik dari 
orang lain, yaitu untuk memperoleh 
penghargaan tertentu atau untuk 
menghindari hukuman dari siswa lain 
ataupun kelompoknya (Krismani, 2008). 

 
Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan di atas maka penulis 
mengemukakan hipotesisnya sebagai 
berikut: ”Ada hubungan antara 
konformitas kelompok dan pengaturan 
diri dalam belajar dengan perilaku 
menyontek”. 

 
Metode Penelitian 

Variable yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah konformitas 
kelompok dan pengaturan diri dalam 
belajar sebagai variable bebas dan 
perilaku menyontek sebagai variable 
tergantung.  

Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa SMA Negeri 9 Pontianak, kelas 
XI total 94 siswa. 

Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode angket yakni 
berupa skala konformitas kelompok 
berdasarkan aspek-aspek yang 
dikemukakan oleh Sears (1994) seperti, 
aspek kekompakan, aspek kesepakatan, 
dan aspek tekanan. 

Sedangkan skala pengaturan diri 
dalam belajar berdasarkan aspek-aspek 
yang dikemukakan oleh Pintrich & De 
Groot (Alsa, 2005) yaitu: dengan 

meggunakan aspek metakognitif, aspek 
motivasi, dan aspek perilaku. 

Skala perilaku menyontek 
berdasarkan pada bentuk-bentuk 
perilaku menyontek yang dikemukakan 
oleh Marsden, dkk (2005) seperti, 
menggunakan catatan yang tidak 
diizinkan dalam ujian, mencari jawaban 
melalui teman saat ujian, bekerjasama 
dengan teman saat ujian, dan 
bekerjasama dalam menyelesaikan 
tugas. 

Analisis data yang digunakan 
adalah analisis stastistik dengan analisis 
regresi. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis data menyatakan 
bahwa: (1) Ada hubungan yang sangat 
signifikan antara konformitas kelompok 
dan pengaturan diri dalam belajar; (2) 
Ada hubungan postif yang sangat 
signifikan antara konformitas kelompok 
dengan perilaku menyontek. Semakin 
tinggi konformitas sisiwa dalam 
kelompok maka semakin tinggi perilaku 
menyontek; (3) Ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara pengaturan 
diri dalam belajar dengan perilaku 
menyontek. Semakin tinggi pengaturan 
diri dalam belajar yang dilakukan siswa 
maka semakin rendah perilaku 
menyontek. Berdasarkan hasil tersebut 
maka hipotesis yang diajukan dapat 
diterima.  

Hasil analisis regresi berganda 
diperoleh nilai koefisien korelasi R = 
0,618, Fregresi =28,171; p = 0,000 (p < 
0,01). Berarti ada hubungan yang sangat 
signifikan antara konformitas kelompok 
dan  pengaturan diri dalam belajar 
dengan perilaku menyontek, dengan 
demikian dapat diartikan bahwa variabel 
konformitas kelompok dan pengaturan 
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diri dalam belajar dapat digunakan 
sebagai prediktor untuk memprediksi 
perilaku menyontek. Hal ini sesuai 
dengan pendapat dari McCabe dan 
Travino (1993), bahwa kesempatan 
menyontek juga akan semakin 
meningkat remaja bergaul dengan teman 
sebaya yang menyontek atau dengan 
teman sebaya yang setuju dengan 
perilaku menyontek. Tidak jarang 
munculnya perilaku menyontek sebagai 
usaha siswa agar dapat diterima dan 
tidak ditolak oleh taman sekelasnya. 

Konformitas dapat terjadi ketika 
individu menerima pengaruh dari orang 
lain atau sebuah kelompok dalam rangka 
mencapai sebuah reaksi yang baik yaitu 
untuk memperoleh penghargaan dan 
menghindari hukuman tertentu dari 
orang atau kelompok tersebut (Kelman 
dalam Krismani, 2008).  Perilaku 
menyontek yang seringkali dilakukan 
karena siswa berusaha memperoleh 
penghargaan dan menghindari hukuman 
dari kelompok. Hal ini terjadi sebab 
siswa yang tidak mau menyontek atau 
memberi contekan akan disebut sebagai 
anak yang tolol dan egois (Eisenberg, 
2004), sebaliknya anak yang mau 
menyontek dan memberikan contekan 
akan dinilai positif dan memperoleh 
simpati (Wryobeck dan Whitley, 1999). 
Hal ini dilakukan siswa sebab mereka 
berada pada masa remaja dimana 
pengakuan dari kelompok sangat 
penting. Jika siswa mengalami 
penolakan dari kelompok maka hal 
tersebut dapat menggaggu proses 
sosialisasinya. 

Pada umumnya, sistem nilai yang 
ditekankan dalam dunia pendidikan 
adalah pencapaian  nilai yang sesuai 
dengan standar. Standar nilai ini yang 
nantinya akan dijadikan pertimbangan 

siswa dalam memunculkan perilaku,  
dengan menetapkan pengaturan diri 
dalam belajar siswa tujuan dalam belajar 
dan target yang ingin dicapai sehingga 
mereka slebih siap dalam menghadapi 
test atau ujian. Hal yang seringkali 
terjadi, sekalipun kemampuan siswa 
tinggi tetapi ia tidak dapat mencapai 
prestasi yang optimal, karena 
kegagalannya dalam mengontrol diri 
dalam belajar. Pengaturan diri dalam 
belajar memfokuskan perhatian pada 
bagaimana bagaimana siswa aktif 
mengatur dan mendukung praktek 
belajarnya sendiri. Menurut Zimmerman 
(1989) pengaturan diri dalam belajar 
tidak hanya ditentukan oleh faktor 
individu (pengetahuan yang dimiliki 
individu, tingkat kemampuan 
metakognitif yang dimiliki dan tujuan 
yang ingin dicapai), tetapi juga 
dpengaruhi oleh faktor perilaku 
(observasi diri, penilaian diri dan reaksi 
diri) dan faktor lingkungan yang 
berhubungan secara timbal balik. 
Penggunaan strategi pengaturan diri 
dalam belajar secara teoritis akan 
mempertinggi persepsi yang positif 
terhadap kontrol diri yang diasumsikan 
menjadi dasar motivasi untuk 
melakukan pengaturan diri dalam belajar 
sehingga dapat memberikan kontribusi 
yang positif terhadap perilaku belajar 
untuk mencapai prestasi belajar yang 
diinginkan sesuai dengan potensi yang 
dimiliki siswa. 

Sumbangan efektif dari variabel 
konformitas kelompok terhadap perilaku 
menyontek sebesar 8,022%. Rendahnya 
sumbangan efektif yang diperoleh 
karena disebabkan oleh tingkat 
konformitas terhadap kelompok teman 
sebaya dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti faktor usia, stabilitas emosi, dan 
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harga diri (Cyntia, 2007). Sedangkan 
sumbangan efektif pengaturan diri 
dalam belajar terhadap perilaku 
menyontek sebesar 30,172 %. Ini 
menunjukkan bahwa pengaturan diri 
dalam belajar memiliki peran yang 
tinggi dalam memunculkan perilaku 
menyontek siswa. Utari (2010) 
mengatakan jika seseorang memiliki 
kemampuan mengatur diri yang baik 
dalam belajar maka ia akan mampu 
merancang rencana belajarnya sendiri 
sesuai dengan tujuan belajarnya, dengan 
cara memilih dan merancang strategi 
belajar yang sesuai dengan kondisi 
pribadinya. Selain itu ia akan memantau 
sejauh mana kemajuan belajarnya dan 
mengevaluasi hasil belajarnya dengan 
cara membandingkan hasil (prestasi) 
belajar yang diperoleh dengan standar 
tertentu. Kondisi tersebut sesuai dengan 
situasi KTSP (Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan) yang diterapkan 
pada dunia pendidikan yang menuntut 
siswa untuk memiliki tingkat otonomi 
belajar lebih tinggi dan kesuksesan 
dalam belajar lebih banyak ditentukan 
oleh kemampuan siswa itu sendiri untuk 
mendayagunakan segenap potensi dan 
kapasitas kognitif dan segenap potensi 
lain yang dimilikinya atas dasar inisiatif 
sendiri. Hal tersebut membuat siswa 
lebih aktif dalam kegiatan belajarnya 
sehingga mampu mencapai tujuan 
belajar dan prestasi belajar yang 
memuaskan serta terhindar dari perilaku 
menyontek. 

 
Simpulan 

Ada hubungan yang sangat 
signifikan antara konformitas kelompok 
dan pengaturan diri dalam belajar 
dengan perilaku menyontek. 
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