
1 

 

Kehancuran Moral 

Pendidikan yang 

Sistemik 
Oleh : Erma Pawitasari                                                                                                             

Alumnus School of Education Boston University 

 

 

Apa yang menimpa keluarga Siami dan 

Widodo kian membuktikan kerusakan moral 

bangsa ini. Alif, putra mereka, diminta oleh 

para guru SDN Gadel 2, Tandes, Surabaya, 

untuk berbagi jawaban dalam Ujian Nasional 

(UN) kepada teman-temannya.  

 

Keluarga buruh dan tukang jahit inipun tidak 

terima sehingga pemkot Surabaya 

memberikan sanksi kepada kepala sekolah 

dan dua orang guru yang terlibat. Namun,  

ternyata pelaporan ini memicu amarah orang tua/wali murid lainnya sehingga keluarga 

Siami diancam dan diusir. Siami dituduh tidak memiliki hati nurani. Tak khayal, kita 

pun terhenyak.  

 

Inikah potret dunia pendidikan kita? Yang jelek dielu-elukan, yang baik dicaci-maki. 

Ujian Nasional, yang sudah sering dilaporkan sebagai arena kecurangan, ternyata belum 

cukup dahsyat daya rusaknya. Kini, tak sekedar mencontek itu boleh, tetapi telah 

berubah menjadi: jujur itu tidak berhati nurani. 

 

Atau, pada kasus Nunung, jujur adalah tindakan bodoh. Bagi Nunung yang bernama 

lengkap Nur Hidayatusholihah, siswa di SMA Muhammadiyah 1 Kabupaten Lampung 

Tengah, tahun 2011 menjadi tahun keempat baginya mengikuti UN. Hal ini disebabkan 

dia bersikeras untuk menjalani UN secara jujur. Siswa yang selalu menjadi juara kelas 

ini, menolak bocoran jawaban yang diedarkan tim guru di sekolahnya pada setiap UN. 

Padahal para guru telah membentuk tim yang menyediakan jawaban ujian bagi siswa-

siswanya. Walhasil, para siswanya, terkecuali Nunung, tidak perlu melakukan persiapan 

apapun menghadapi UN. Toh, hasilnya dijamin beres selama mereka mau mencontek. 
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Terbukti dalam tiga tahun terakhir, seluruh siswa sekolah tersebut lulus, kecuali 

Nunung. 

 

Rupanya, krisis moral tidak berhenti pada pendidikan dasar/menengah. Institusi 

perguruan tinggi yang mencetak para doktor dan profesor, para guru bangsa dan para 

sumber ilmu, kondisinya tidak jauh berbeda. 

 

Tahun 2010 diguncang oleh terbongkarnya beberapa kasus plagiarisme (pembajakan 

intelektual) pada beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Di dalam dunia 

pendidikan dalam negeri, plagiarisme ini sudah menjadi fenomena gunung es. Artinya, 

yang terungkap sesungguhnya hanyalah sebagian kecil dari kecurangan yang sudah 

menjamak. Menurut Bambang Purwanto, salah satu guru besar Ilmu Sejarah dari 

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, tindakan plagiarisme karya ilmiah di 

Indonesia cenderung ditutup-tutupi. Dia sendiri merupakan salah satu korban yang dua 

karya ilmiahnya dijiplak dosen lain. Sayangnya, aduannya tidak diproses sama sekali. 

 

Lebih memalukan lagi, kebanyakan plagiarisme di Indonesia ini terjadi pada tingkat 

mahasiswa S2-S3 yang dengan alasan kesibukan memilih mencuri karya orang lain. 

Sudah jamak diketahui adanya jasa pembuatan tesis dan desertasi dengan patokan harga 

tertentu. Lucunya, tesis/desertasi para calon guru besar dan pejabat yang menggunakan 

jasa ini malah dikerjakan oleh mahasiswa S1. Salah satu calon guru besar ditemukan 

melakukan plagiarisme lantaran mendaftarkan skripsi mahasiswa S1 sebagai karyanya 

untuk prasyarat menjadi guru besar. Pencurian ini terbongkar karena salah satu dewan 

penilainya “kebetulan” adalah guru pembimbing skripsi S1 tersebut. Sayangnya, kasus 

ini terbongkar secara sangat “kebetulan”. Jumlah kasus yang tidak terbongkar sangat 

sulit dideteksi.  

 

Menurut Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta A Koesmargono, penjiplakan dan 

pembuatan karya ilmiah ini telah berlangsung lama dan sulit diawasi. Hal senada diakui 

pula oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal. Banyaknya pelaku 

plagiarisme ini, menurut Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri, 

lantaran banyak yang masih menganggap bahwa mencontek karya ilmiah adalah hal 

yang lumrah. 

 

Nama Mochammad Zuliansyah, seorang doktor ITB yang juga calon dosen pada institut 

ternama ini, mencuat sekaligus mencoreng dunia intelektual  Indonesia tatkala dia 

menggunakan makalah orang lain yang diakui sebagai karyanya dalam sebuah seminar 

di Chengdu, China. Rupanya, tidak puas menipu di dalam negeri, beberapa intelektual 

kita pun mulai berani melanjutkan kebiasaan menjiplak ini di forum internasional. 

 

Contoh-contoh di atas menunjukkan secara gamblang bahwa sistem pendidikan kita 

terlalu berorientasi hasil dengan mengabaikan proses. Proses belajar tidak dihargai; 

kumpulan ijazahlah yang dicari. Di tengah gencarnya proses sertifikasi tenaga pendidik, 
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banyak guru berlomba-lomba mengikuti seminar pendidikan. Suatu hal yang baik, 

tentunya, karena seminar adalah salah satu wadah pergolakan pemikiran dan 

pembelajaran menuju pemikiran dan metodologi pendidikan yang lebih baik. Namun, 

menjadi sangat disayangkan ketika sertifikat sematalah yang mereka kejar. Bahkan, ada 

yang rela membeli sertifikatnya, asal diizinkan untuk tidak hadir. 

 

Orientasi-orientasi yang kacau ini dipicu oleh budaya materialisme yang kian 

mencengkeram umat Islam. Materialisme sendiri lahir dari rahim ideologi Kapitalisme. 

Dalam ideologi ini, kesuksesan hanya diukur dengan takaran duniawi. Demikian halnya 

dengan pendidikan. Tujuan pendidikan Kapitalisme tidak lain adalah menyiapkan anak 

didik menjadi orang yang siap mencari uang sebanyak-banyaknya. Atau, dalam istilah 

Dr. Adi Setia dari International Islamic University Malaysia (IIUM), tujuan pendidikan 

dalam Kapitalisme adalah menyiapkan para “pelacur intelektual” yang menawarkan 

dirinya untuk bekerja pada penawar dengan harga tertinggi. Alih-alih memikirkan 

bagaimana mendapatkan pekerjaan yang bisa mendatangkan pahala terbanyak, 

melepaskan diri dari pekerjaan yang haram saja masih berat. Konsep rezeki itu milik 

Allah dan akan diberikan kepada hamba-hambaNya sesuai kehendak Allah masih jauh 

dari pemahaman umat Islam.  

 

Pekerjaan dan majikan menjadi Tuhan baru yang ditaati menggantikan Allah SWT. 

Maka, bermunculanlah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan krisis identitas 

kemusliman, seperti: apa hukum melepas jilbab demi pekerjaan, apa hukum bekerja di 

bank ribawi, dst. Krisis identitas ini terjadi karena umat Islam kebingungan antara 

dorongan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan kesadaran untuk mentaati 

aturan Islam. 

 

Krisis identitas tidak akan terjadi dalam sistem pendidikan Islam. Dalam tradisi 

keilmuan Islam, pendidikan adalah sarana untuk mengenal Allah dan memahami cara-

cara untuk mendapatkan keridloan Allah sebesar-besarnya. 

 

Bapak kedokteran dunia, Ibn Sina, misalnya, menanamkan pentingnya pemahaman Al 

Qur‟an pada fase awal pendidikan agar para pelajar bisa memahami setiap ilmu dari 

kacamata agama. Melalui sains, Ibn Sina menunjukkan kesalahan konsep-konsep 

tahayul yang diyakini masyarakat saat itu, seperti kepercayaan terhadap penyakit sial, 

kutukan, atau khurafat-khurafat lain yang bertentangan dengan akidah Islam.  

 

Inilah contoh penggunaan metode ilmiah yang benar, yakni sebagai sarana untuk 

menjelaskan agama Allah. Bagi Ibn Sina, mengamati sebuah fenomena alam saja 

tidaklah cukup, kita wajib memikirkan apa atau siapa yang menyebabkan fenomena 

tersebut. Sains yang seperti ini yang akan mendekatkan manusia kepada Allah. Dengan 

demikian, para ilmuwan seharusnya menjadi orang-orang yang paling takut kepada 

Allah, bukan sebaliknya (QS. 35: 28). 
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Menjadikan Islam sebagai sentral pendidikan juga ditegaskan oleh Ibn Taimiyah. 

Menurutnya, orang yang mencari ilmu tanpa niat baik atau berniat baik tanpa ilmu atau 

melakukan keduanya tanpa mengikuti ajaran Islam adalah orang yang tersesat. Untuk 

itu, pelajaran umum (natural laws) maupun pelajaran agama (divine laws) seharusnya 

dipelajari dalam konteks untuk mencari hikmah ilahiyah (God’s wisdom). Ibn Taimiyah 

menyusun kurikulum pendidikan berdasarkan tiga prioritas amal, yakni: 

 

(i)    Ilmu Fard „Ain (wajib dikuasai oleh semua orang), yakni Al Qur‟an, Hadits, dan 

ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kewajiban individu. 

 

(ii)    Ilmu Fard Kifayah (wajib dikuasai sebagian orang), termasuk di dalamnya adalah 

Hukum Waris, Matematika, Kedokteran, dan Logika. 

 

(iii)    Ilmu Mustahab (sunnah untuk dikuasai), mencakup segala ilmu yang bermanfaat 

bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak sampai membawa kepada 

kemudharatan jika tidak dilakukan. 

 

Ibn Taimiyah menegaskan bahwa ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Islam tidak 

boleh dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. 

 

Senada dengan keduanya, Ibn Khaldun pun berpendapat bahwa sistem pendidikan harus 

disusun mengikuti ideologi yang dianut. Artinya, sebagai Muslim, kita wajib 

mengambil batas-batas yang sudah ditentukan Islam. Bagi Ibn Khaldun, konsep 

pendidikan yang terpenting adalah pemahaman fakta, dan Allah adalah fakta yang 

paling fundamental dan segala eksistensi di dunia ini bergantung pada-Nya. Oleh karena 

itu, intepretasi keilmuan di segala bidang ilmu tidak boleh terlepas dari ajaran agama. 

Apabila ada pemahaman sains yang bertentangan dengan Islam, maka Islamlah yang 

benar dan pemahaman sains tersebut wajib ditelaah kembali secara lebih jernih atau 

dilihat kemungkinan adanya intepretasi yang berbeda. 

 

Sistem pendidikan seperti inilah yang diperlukan oleh umat Islam untuk mengatasi 

penyakit kronis yang diderita. Sebuah pepatah mengatakan, “Aim for the hereafter, and 

the world will come to you.”  Carilah tujuan akhirat, maka dunia akan datang kepadamu 

dengan sendirinya.■  

 

 

Sumber :   Suara ISLAM,  Edisi 116  |  6 – 20 Sya‟ban 1432 H / 8 – 22 Juli 2011 M 

 

 

 

 


