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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Plagiarisme merupakan salah satu tindak kejahatan akademik karena 

didalamnya terdapat unsur pencurian berupa pencurian ide-ide dan gagasan tanpa 

mencantumkan sumber aslinya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan 

prinsip pendidikan yang ingin menciptakan sumber daya manusia yang berilmu 

dan berakhlak mulia. Drs. Soleh Amini Yahman, M.Si salah satu staff pengajar di 

Fakultas Psikologi UMS yang dikutip dari website psikologi UMS pada tahun 

2014, secara tegas menjelaskan bahwa plagiat itu bagaikan najis yang harus 

dihindari sejauh-jauhnya. Selanjutnya beliau mengibaratkan plagiarisme seperti 

halnya praktik pelacuran atau prostitusi akademik. Karena itu, harus dihindari 

sejauh-jauhnya. Senada dengan hal tersebut Agustinus Lis Tyantoro dosen 

Universitas Ciputra di Surabaya secara gamblang mengatakan bahwa plagiarisme 

adalah kejahatan akademik dan hal itu termasuk kejahatan akademik level 

tertinggi (Sumarno, 2014). Sedangkan Martial (Soelistyo, 2011) menjelaskan 

bahwa plagiat adalah pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum dan 

penegakannya berada dalam kewenangan pejabat akademik, bukan berada dalam 

lingkup kompetensi pengadilan. 

 Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diberlakukan UU tentang plagiarisme 

yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17/2010 dan 

http://www.suarasurabaya.net/
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pelakunya diancam dengan hukuman yang cukup berat. Sesuai UU No.20/2003, 

dijelaskan bahwa pelaku tindak plagiat diberikan sanksi bahwa lulusan perguruan 

tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, 

profesi atau vokasi, terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya (pasal 25 ayat 

2). Kemudian lulusan yang tersebut pada pasal 25 ayat 2 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun, dan atau pidana denda paling banyak Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

 Walaupun plagiator diberikan ancaman sanksi yang cukup berat, namun tidak 

serta merta menghilangkan plagiarisme di dunia pendidikan. Masih banyak 

ditemui kasus plagiarisme, khususnya di perguruan tinggi. Diantaranya adalah 

kasus yang menimpa Mochammad Zuliansyah pada tahun 2010, dimana 

disertasinya yang berjudul “3D topological relations for 3D spatial analysis” 

telah ditemukan bukti plagiarisme. Mochammad Zuliansyah terbukti melakukan 

plagiat dari disertasi yang dibuat oleh Siyka Zlatanova yang berjudul “On 3D 

Topological Relationship”. Dari kejadian tersebut maka disertasi dan ijazah 

Doktor Mochammad Zuliansyah dinyatakan tidak berlaku oleh pihak ITB. Tidak 

hanya didalam negeri, di luar negeri pun plagiarisme juga marak terjadi. Di 

Australia sebanyak 4000 mahasiswa dari empat Universitas di Australia Barat 

mendapatkan peringatan dan tindakan indisipliner karena terbukti melakukan 

plagiarisme dalam penulisan karya tulisnya (Wijaya, 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Mulyana pada tahun 2010 pada mahasiswa jurusan Pendidikan 

Bahasa Daerah dan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta 

yang sedang mengerjakan tugas akhir juga ditemukan beberapa tindak plagiat, 

http://internasional.kompas.com/
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jenis-jenis plagiarisme yang dilakukan sangat bervariasi, diantaranya adalah 

duplikasi judul, substansi, teori, data dan referensi. 

 Pengambilan data awal yang dilakukan peneliti terhadap 40 mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diambil secara 

acak, peneliti mendapatkan informasi bahwa dari 40 mahasiswa, 23 diantaranya 

mengaku pernah melakukan plagiarisme. Sedangkan 26 dari 40 mahasiswa 

diantaranya mengaku pernah melihat plagiarisme yang dilakukan oleh sesama 

mahasiswa Fakultas Psikologi. 

 Di dunia akademik, kadang plagiat terjadi oleh karena beban yang diterima 

peserta didik amat berlebihan (Herqutanto, 2013). Selama proses pembelajaran 

berjalan, mahasiswa dituntut untuk mampu mengerjakan berbagai macam tugas 

secara maksimal, tentu ada konsekuensi tersendiri jika mahasiswa tidak dapat 

melakukannya. Bisa jadi mahasiswa tersebut mendapatkan nilai yang tidak 

memuaskan sehingga mempengaruhi nilai UAS dan mengharuskan mahasiswa 

tersebut mengulang pada semester berikutnya. Selain itu sistem di perguruan 

tinggi juga mensyaratkan mahasiswa untuk menulis tugas akhir yang hasilnya 

akan menentukan kelayakan mahasiswa tersebut untuk meraih gelar Sarjana Strata 

1, Strata 2, ataupun Strata 3. Standar pendidikan yang tinggi dan dorongan untuk 

segera menyelesaikan pendidikan dengan nilai baik dari orangtua tentu membuat 

sejumlah mahasiswa merasa cemas. Perasaan cemas tersebut yang dapat 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan tindakan plagiat pada saat 

mengerjakam tugas harian ataupun tugas akhir dalam bentuk karya tulis. Namun 

kecemasan akademik tidak selalu memunculkan respon negatif, tanpa adanya 
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perasaan cemas, mahasiswa akan kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas 

akademik seperti membuat sebuah karya tulis ilmiah. 

 Valiante (Pratiwi, 2009) menjelaskan bahwa kecemasan akademik mengacu 

pada terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku karena 

kemungkinan performa yang ditampilkan tidak diterima secara baik ketika tugas-

tugas akademik diberikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kecemasan akademik 

merupakan perasaan tegang dan ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi, 

perasaan tersebut menggangu dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang 

beragam dalam situasi akademik. 

 Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti dari 40 

mahasiswa, 14 mahasiswa mengaku mengalami kecemaan saat mereka 

mendapatkan banyak tugas dalam waktu yang singkat, 6 mahasiswa mengalami 

kecemasan terkait dengan nilai, 6 mahasiswa mengalami kecemasan ketika sedang 

presentasi, dan sebagian lain yaitu sebanyak 14 mahasiswa mengalami kecemasan 

dalam situasi belajar mengajar, kesulitan mencari referensi dan lingkungan 

bergaul yang mulai berkurang. 

 Halgin (2010) menyatakan bahwa seseorang yang mengalami kecemasan 

mudah merasa tidak berdaya dan seringkali berada dalam keadaan tertekan dan 

sulit untuk berkonsentrasi, terkadang merasakan ketegangan yang sangat besar 

sehingga mereka tidak dapat berpikir. Mahasiswa yang megalami kecemasan 

dalam situasi akademik sering kali memprediksi secara berlebihan tentang 

seberapa besar ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami (Nevid, 2003). 
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 Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa kecemasan akademik berperan 

terhadap plagiarisme yang dilakukan mahasiswa pada saat membuat tugas dalam 

bentuk tulisan ilmiah atau karya tulis. Dalam situasi akademik, ketika mahasiswa 

dihadapkan dengan tugas membuat sebuah tulisan yang dapat memicu timbulnya 

perasaan cemas, tentu memiliki respon yang berbeda-beda. Idealnya seorang 

mahasiswa mampu mengatasi keadaan cemas tersebut dengan banyak belajar dan 

membaca sehingga lebih mudah dalam pembuatan sebuah tulisan ilmiah, namun 

tidak sedikit mahasiswa yang mengambil jalan pintas dengan cara mengambil 

sebagian atau seluruh ide dan gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumber 

yang asli. 

 Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara kecemasan akademik 

dengan plagiarisme pada mahasiswa?” Dari rumusan masalah tersebut peneliti 

memilih judul: “Hubungan antara kecemasan akademik dengan plagiarisme pada 

mahasiswa. 
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B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara kecemasan akademik dengan plagiarisme pada 

mahasiswa. 

2. Mengetahui tingkat kecemasan akademik dan plagiarisme pada mahasiswa. 

3. Mengetahui sumbangan kecemasan akademik terhadap plagiarisme. 

4. Mengetahui perbedaan kecemasan akademik antara laki-laki dan perempuan. 

5. Mengetahui perbedaan plagiarisme antara laki-laki dan perempuan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Dosen. Memberikan informasi kepada dosen mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan kecemasan akademik dan plagiarisme. Informasi 

tersebut diharapkan agar dosen lebih mencermati kesulitan-kesulitan yang 

dialami mahasiswa dalam menghadapi tugas perkuliahan. 

b. Bagi mahasiswa. Memberikan informasi tentang hubungan antara 

kecemasan akademik dengan plagiarisme, agar mahasiswa mampu 

mengarahkan rasa cemas kearah yang lebih positif sehingga dapat 

menerima setiap tugas tanpa harus melakukan plagiarisme. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama dengan mempertimbangkan variabel-variabel 

yang lain. 


