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Abstrak

Buku Jendela Dunia, demikianlah ungkapan yang sering disuarakan oleh

para guru untuk mendorong para pelajarnya agar gemar membaca. Buku

diyakini dapat menjadi obat mujarab yang dapat menyelesaikan problematika

pendidikan bangsa ini. Namun sayangnya, ungkapan tersebut semakin lama

semakin tak terdengar gaungnya. Buku Jendela Dunia sudah berubah menjadi

slogan semata. Trend buku sebagai sumber ilmu sudah terkalahkan oleh internet.

Kehadiran internet dengan segala fasilitas yang ada telah membuat para

pelajar sedikit melupakan buku. Dengan internet, semua ilmu dapat diperoleh

dengan begitu cepat. Tinggal mengetik kata kunci yang dicari, semua informasi

sudah nampak tersaji. Internet sudah menjadi primadona para pelajar karena

memberikan kemudahan dalam segala hal termasuk penyelesaian tugas sekolah.

Akan tetapi dunia yang serba mudah ini bukan berarti tanpa masalah.

Para pelajar yang sudah mengenal dunia internet menjadi sangat manja karena

terlalu menggantungkan diri kepada internet. Semua tugas sekolah cukup

diselesaikan dengan Penjiplakan artikel internet. Akibatnya para pelajar menjadi

malas untuk merangkai tulisan ilmiah, lalu berimbas pada disfungsi penggunaan

bahasa secara baik dan benar. Maka tidak mengherankan jika kemudian angka

ketidaklulusan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dari tahun ke tahun

semakin besar.

Dari permasalahan tersebutlah kami mencoba untuk meneliti sejauh mana

dampak plagiarisme terhadap para pelajar. Penelitian ini kami laksanakan di

kota Surakarta dengan melibatkan 5 SMP dan 5 SMA. Kota ini dipilih karena

tergolong sebagai kota besar yang sudah memiliki banyak akses internet sehingga

mempermudah pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif berupa wawancara terstruktur kepada 100 responden
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kepada masing-masing 50 pelajar SMP dan SMA. Selain itu, juga dilakukan

wawancara terhadap 20 pengajar terkait plagiarisme internet. Penelitian

dilaksanakan dari bulan Januari hingga Maret 2011. Semua responden dipantau

perkembangannya melalui wawancara dan penelitian partisipatoris pada minggu

ketiga setiap bulan.

Dari hasil kegiatan penelitian tersebut, terdapat fakta yang mengejutkan

bahwa 9 dari 10 responden sering melakukan plagiarisme internet. Tugas yang

paling sering diplagiat biasanya bersangkutan dengan masalah bahasa dan ilmu

sosial lainnya. 2 dari 3 responden mengaku plagiat karena malas, sedangkan

sisanya mengaku kekurangan referensi data. Semua responden mengatakan

bahwa kegiatan plagiarisme tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh para

guru karena sudah bersifat umum. 18 dari 20 guru yang diwawancarai pun

cenderung memaklumi plagiarisme internet, bagi mereka yang terpenting para

pelajar mengumpulkan tugas tepat waktu.

Masalah ini ternyata berdampak pada tingkat kreativitas yang dimiliki

oleh para pelajar. Hal ini dibuktikan pada saat pelaksanaan penelitian

partisipatoris, pelajar yang sering melakukan plagiarisme cenderung mudah

menyerah dan kurang memiliki kreativitas dalam menyelesaikan suatu masalah.

Faktor emosional cenderung tidak terkendali dan prestasinya cenderung merosot.

Plagiarisme internet ternyata berdampak negatif pada karakter pelajar di

kota Surakarta. Hal ini juga memungkinkan untuk terjadi di seluruh Indonesia.

Plagiarisme sudah menjadi bahaya nyata bagi pendidikan bangsa kita,

diperlukan kerjasama antar semua pihak yang terkait baik dari Pemerintah,

Pengajar, Orang tua, dan Pelajar untuk saling berupaya mengatasi

permasalahan ini. Jika plagiarisme ini dibiarkan, maka akan berdampak pada

kualitas pendidikan, moral dan masa depan negara kita.

Kata Kunci: Plagiarisme, Internet, Mental, Pelajar
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