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Mencontek Dianggap Bukan Masalah Serius"
YOGYA (KR) - Mencontek 

yang disebut sebagai kecu
rangan akademik dalam 
penelitian Muhammad Uyun, 
sangat meresahkan. Tragis
nya, mencontek atau kecu
rangan akademis ini dilaku
kan civitas akademika dan 
masih dianggap bukan men
jadi masalah yang serius. 
Padahal, tanpa keseriusan 
dalam mengurangi kecurang
an akademik menjadi perma
salahan ironis di Indonesia. 
Apalagi jika dilihat adanya 
kecurangan yang bahkan di
lakukan dosen dan guru yang 
notabene adalah model per
contohan bagi para siswa itu 
sendiri.

Hasil penelitian Muham
mad Uyun tersebut dikemu- 
kakan dalam sidang promosi 
Doktor Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY), 
Sabtu (7/1) di Ruang Sidang 
Gedung Pascasarjana UMY 
lantai 1. Muhammad Uyun, 
Dosen Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palem
bang merupakan Doktor ke- 
34 UMY. Muhammad Uyun 
mempertahankan disertasi 
berjudul ‘Kecurangan Akade
mik Mahasiswa di Perguruan 
Tinggi Kota Palembang’ de
ngan promotor Prof Drs Sar- 
biran PhD dan co-promotor 
Dr Muhammad Azhar dan lu

lus dengan sangat memuas
kan.

Menurut Muhammad 
Uyun, jika kecurangan aka
demik terus dilakukan, akan 
terjadi pemicu perilaku kecu- 
rangan di konteks lainnya. 
"Kecurangan akademis ini 
terbukti berkorelasi di tempat 
kerja. Dan sekali perilaku cu
rang dianggap sebagai alter
natif yang dapat diterima, 
maka perilaku tersebut cen
derung juga akan dilakukan 
pada berbagai situasi lain
nya,” ungkap Muhammad.

Realitas pendidikan di 
Indonesia diakuinya belum 
cukup berhasil dalam mencip- 
takan moral yang baik. Se
hingga berbagai fenomena 
yang menggambarkan rusak
nya moral peserta didik, 
masih marak.

”Perilaku kecurangan 
akademik sering dilakukan 
pada saat ujian nasional dan 
ujian sekolah,” tandasnya. 
Muhammad menyebutkan

bahwa jika melihat kembali 
peristiwa tahun 2010 telah 
banyak kecurangan aka
demik, bukan hanya dilaku
kan oleh mahasiswa, namun 
juga dilakukan oleh tenaga 
pengajar, bahkan calon guru 
besar.

”Di tahun 2010 yang lalu 
paling tidak ada empat kasus 
besar dalam kecurangan 
akademik. Pertama berkaitan 
dengan dicabutnya gelar guru 
besar seorang tenaga peng
ajar karena ketahuan menji
plak karya orang lain.

Dua kasus lainnya adalah 
penjiplakan skripsi maha
siswa jenjang saijana yang di
lakukan oleh dua orang dosen 
yang berbeda dalam usaha 
mereka untuk mendapatkan 
kredit bagi pengangkatan gu
ru besar mereka. Kasus ke
empat adalah penjiplakan 
karya ilmuwan Austria oleh 
seorang guru besar perguru
an tinggi di Kota Bandung,” 
papar Muhammad. (Fsy) -g

refleksi: cerminan; gambaran.
Contoh: Refleksi-kan perempuan masa kini. (7/1 hal 1) 
imajiner: hanya terdapat dalam angan-angan; khayalan. 
Contoh: Motif sarat filosofi sumbu imajiner DIY. (KR8/1 hal 1)-g
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