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Salah satu faktor penentu kesuksesan siswa dalam belajar adalah
sejauhmana mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik, selalu
mengikuti ulangan atau ujian yang dikerjakan secara mandiri dengan kata lain
tidak menyontek pada orang lain. Fenomena dilapangan, ditemukan hasil bahwa
masih ada siswa yang menyontek saat ujian dari hasil wawancara yang dilakukan
alasan siswa melakukan tindakan menyontek yaitu tidak mengerti dengan materi
pelajaran, tidak belajar pada malam hari dan belum bisa mengatur waktu untuk
belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) pengaturan waktu
belajar 2) perilaku menyontek dalam ujian dan 3) hubungan pengaturan waktu
dengan perilaku menyontek dalam ujian di SMPN 4 Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelational. Populasi
dalam penelitian adalah seluruh siswa SMPN 4 Padang dengan jumlah 571 siswa
dengan sampel 110 siswa yang dipilih dengan menggunakan teknik Stratified
Random Sampling. Instrumen yang digunakan adalah angket dengan
menggunakan skala Likert. Angket diolah dengan menggunakan teknik statistik
dengan analisis deskriptif dan analisis korelasional pearson product moment
correlation yang diambil dari skor interval dengan bantuan program komputer
SPSS versi 20.00.

Berdasarkan temuan penelitian terungkap bahwa: 1) Pengaturan Waktu
Belajar berada pada kategori cukup baik 2) perilaku menyontek dalam ujian
berada pada kategori tinggi, 3) terdapat hubungan yang signifikan antara
pengaturan waktu belajar dengan perilaku menyontek dalam ujian dengan rhitung

0,535 dan rtabel sebesar 0,220 dan taraf signifikan 0,000 tingkat hubungan korelasi
beradapada kategori cukup kuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan guru BK agar
dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi perilaku menyontek dan
membantu siswa meningkatkan pengaturan waktu untuk belajar. Dengan
memberikan bantuan berupa layanan yang berhubungan dengan pengaturan waktu
belajar dan perilaku menyontek, melalui pemberian layanan informasi,
penguasaan konten, konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan
kelompok.
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