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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa adalah generasi penggerak sebuah bangsa yang mana 

mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap keilmuan yang telah didapatkan 

selama proses kuliah di tempuh. Sebagai kalangan akademisi yang dianggap lebih 

matang dan mempunyai moral lebih dewasa daripada pendidikan sebelumnya 

seperti SMA, SMK, dan sederajat, maka mahasiswa dituntut untuk lebih 

memahami keadaan sosial, nilai budaya, hukum, etika serta nilai-nilai masyarakat 

yang berlaku secara turun temurun.  

Pribadi yang kuat didalam diri mahasiswa, maka dibutuhkan integritas 

akademik dengan kualitas tinggi pula. Integritas akademik adalah prinsip-prinsip 

moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan 

kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas 

akademik mencakup enam aspek, yaitu: honesty (kejujuran), trust (kepercayaan), 

fairness (keadilan), respect (menghargai), responsibility (tanggung jawab), dan 

humble (rendah hati) (Supriyadi, 2016). Ini dinilai penting, bagi peneliti 

University of South Australia, Dr. Tracey Bretag, yang menyatakan integritas 

akademik merupakan tindakan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, 

kepercayaan, keadilan, kehormatan, keberanian, tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Dengan demikian masalahnya sangat 

luas, bukan sekedar plagiarisme, mencontek, kolusi, pemalsuan (Pikiran Rakyat 

Online, 2014).  
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Akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

kecurangan dalam lingkup akademik masih cukup tinggi. Topik ketidakjujuran 

akademik penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Donald L. McCabe di 

Graduate School of Management di Rutgers University. Dalam survei 1995 lebih 

dari 4.000 siswa (dengan tingkat respon 36 %) di 31 sekolah selektif di seluruh 

negara bagian, McCabe menemukan bahwa ketidakjujuran akademik telah 

menjalar. Seperti, 42 % dari siswa di sekolah dengan poin-poin kehormatan (poin 

sekolah) dan 58 % dari siswa di sekolah tanpa poin-poin kehormatan (non-poin 

sekolah) mengakui pernah melakukan kecurangan pada pekerjaan tertulis 

(didefinisikan seperti plagiarisme; memalsukan bibliografi; mengotak-atik 

pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain; atau sengaja tidak mencantumkan 

catatan kaki atau mengutip sumber-sumber). Jumlah pada tahun 1990 adalah 32% 

di sekolah yang mempunyai poin kehormatan dan 56% pada sekolah yang tidak 

mempunyai poin-poin kehormatan (Pavela, 1997). Selanjutnya, Bowers dalam 

penelitian survey yang melibatkan 5000 mahasiswa perguruan tinggi yang 

tersebar dalam 99 universitas dan perguruan tinggi di Amerika Serikat mendapati 

bahwa tiga perempat responden pernah terlibat setidaknya sekali dalam kasus 

kecurangan akademik (McCabe, Trevino, Butterfield, 2001). 

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan Rangkuti dan Deasyanti pada 2010, 

Survei yang dilakukan terhadap 298 mahasiswa kependidikan di salah satu LPTK 

(Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) menggambarkan kondisi tersebut. 

Hasil survei menunjukkan kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa saat 

ujian dan tergolong sering (lebih dari dua kali) selama setahun terakhir antara lain: 
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1) Menyalin hasil jawaban dari mahasiswa yang posisinya berdekatan selama 

ujian tanpa disadari mahasiswa lain tersebut (16,8%); 2) Membawa dan 

menggunakan bahan yang tidak diijinkan/contekan ke dalam ruang ujian (14,1%); 

dan 3) Kolusi yang terencana antara dua atau lebih mahasiswa untuk 

mengkomunikasikan jawabannya selama ujian berlangsung (24,5%). Sementara 

itu, kecurangan akademik yang dilakukan saat mengerjakan tugas antara lain: 1) 

Menyajikan data palsu (2,7%); 2) Mengijinkan karyanya dijiplak orang lain 

(10,1%); 3) Menyalin bahan untuk karya tulis dari buku atau terbitan lain tanpa 

mencantumkan sumbernya (10,4%); dan 4) Mengubah/memanipulasi data 

penelitian (4%) (Rangkuti, 2011). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

dan Lestari (2015), menguji 126 mahasiswa UMS dari fakultas Psikologi, Hukum, 

Farmasi dan Teknik melalui 3 situasi yakni, (a) mahasiswa yang menghadapi 

ujian 2 mata pelajaran pada hari yang sama tetapi baru belajar 1 mata pelajaran, 

(b) mahasiswa yang melihat teman-temannya saling mencontek saat pengawas 

keluar ruangan, dan (c) mahasiswa yang belum tuntas belajar dan membawa 

contekan saat ujian. Hasil yang didapat pada situasi pertama adalah bahwa 

sebagian besar mahasiswa masih berperilaku jujur sebanyak 88,9,%, sedangkan 

mahasiswa yang berperilaku tidak jujur sebanyak 10,3%. Pada situasi kedua 

adalah bahwa sebagian besar mahasiswa masih berperilaku tidak jujur sebanyak 

53,2% sedangkan mahasiswa yang berperilaku jujur sebanyak 41,3%. Dan pada 

situasi ketiga bahwa mahasiswa yang berperilaku jujur lebih dominan sebanyak 

68,3%, sedangkan mahasiswa yang berperilaku tidak jujur sebanyak 31,7%.  
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Pernyataan Bolin bahwa banyak penelitian telah berusaha untuk 

mengelompokkan karakteristik siswa yang curang. Siswa dengan kemampuan 

akademik rendah atau prestasi akademik yang rendah, siswa yang tergabung 

dalam kelompok mahasiswa ataupun mahasiswi, siswa yang dipengaruhi oleh 

kelompok dengan ikatan persetujuan dari kelompok untuk berbuat curang, dan 

mahasiswa dari lembaga besar negara yang dapat lebih leluasa melakukan 

kecurangan (Becker et al, 2006). Pavela (1997) mengartikan kecurangan 

akademik merupakan kecenderungan perilaku yang tidak etis dalam 

menyelesaikan tugas akademik yang di dalamnya mencakup kecurangan, 

fabrikasi, plagiat, maupun memfasilitasi orang lain untuk berbuat curang. 

Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan, kekuatan moral, manusia yang 

tangguh, dan kontrol sosial. Dikarenakan dari sisi stratanya sendiri, mahasiswa 

adalah strata paling tinggi di tingkat akademisi. 

Dari beberapa hasil penelitian bahwa kecurangan sudah mengkhawatirkan. 

Banyak dari mahasiswa mencari jalan untuk mendapatkan hasil yang praktis. 

Hasilnya, sebagian karya mahasiswa merupakan hasil plagiat ataupun contekan. 

Perilaku yang dominan terjadi bila mahasiswa belum siap dalam menghadapi 

persoalan tanpa ada nya persiapan dari mahasiswa tersebut. Hal tersebut pertanda 

bahwa mahasiswa membudayakan sikap kurang terpuji. Fenomena ini menarik 

jika ditelaah, bahwa banyak penelitian yang berusaha mengungkap apa yang 

terjadi dilapangan dan motivasi mereka dalam melakukan kecurangan akademik. 

Keyakinan dalam masyarakat luas, mahasiswa adalah orang yang harus tahu 

segala permasalahan, bertanggung jawab, dan mampu menganalisa serta 
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menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya, hal inilah yang sering 

menjadi segi pandang masyarakat luas saat berbicara mengenai mahasiswa. Maka 

dari itu baik keluarga, masyarakat bahkan negara menggantungkan harapan 

kepada mahasiswa untuk menjadi system penggerak bangsa. Menurut 

Knopfemacher, bahwa mahasiswa adalah merupakan insan – insan calon sarjana 

yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu 

dengan masyarakat), di didik dan di harapkan menjadi calon – calon intelektual 

(Ebtanastiti & Muis, 2014). 

Mahasiswa sangat berpengaruh dalam instrument masyarakat karena dari 

sini lah seorang berangkat untuk belajar menerima pengalaman akademis, bukan 

hanya itu dari sinilah seseorang di matangkan untuk menerima beban selanjutnya 

pada dunia kerja. Karena mahasiswa di anggap seorang yang terpelajar maka dari 

itu dibutuhkan sebuah integritas yang sangat tinggi untuk menjadi seorang yang 

berkualitas. Namun jika integritas ini tidak di jalankan secara baik maka hasilnya 

pun juga kurang baik, ini berarti bisa dikatakan bahwasanya integritas seperti dua 

sisi mata pedang, dimana satu sisi negatif dan satu sisi positif.  

Berdasarkan temuan dari hasil data sebelumnya dan dari fenomena yang 

diangkat ke publik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Integritas Akademik Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan integritas 

akademik pada mahasiswa di perguruan tinggi swasta. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu menyajikan data 

ataupun hasil dari penelitian tentang gambaran pada mahasiswa dalam 

memaknai integritas akademik. Lebih dari sekedar itu, penelitian ini juga 

akan membuka kesempatan pada peneliti lainnya terutama pada bidang 

psikologi sosial dan psikologi pendidikan untuk melakukan pendalaman dan 

pengembangan kasus. Maka diharapkan penelitian ini akan menjadi 

pengetahuan dan informasi mengenai integritas akademik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dari penelitian ini, mahasiswa lebih belajar 

bertanggung jawab, lebih percaya diri atas kemampuan diri sendiri, 

menghormati atas setiap karya ilmiah dan menumbuhkan rasa perjuangan 

untuk meraih cita-cita untuk masa depan. 

b. Bagi Universitas  

Bagi instansi terkait, pada setiap fakultas dapat melakukan langkah 

berupa pencegahan tindakan civitas akademik yang mengancam 

integritas akademik serta membuat terobosan dalam meningkatkan 

integritas akademik. 
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c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan karya ilmiah ini akan menjadi referensi dan 

memperkuat penelitian selanjutnya yang mengenai integritas akademik 

pada dunia pendidikan di tanah air. 

 

  




