
Mahasiswa yang Berintegritas 
     

Pada hakikatnya, di dalam sebuah perjalanan hidup manusia pasti dituntut untuk terus 

belajar. Belajar adalah bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang 

dinyatakan dalam cara-cara berperilaku yang baru berkat pengalaman dan latihan baik secara 

formal maupun tidak formal. Pada pendidikan formal di Indonesia, ada beberapa tahapan jenjang 

pendidikan dimana masing-masing jenjang tersebut memiliki nama. Mulai dari Kelompok 

Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan yang terakhir Perguruan Tinggi (PT).  Ada yang 

cukup menarik di tahap terakhir ini, dimana nama seseorang yang menjalani pembelajaran di 

tingkat terakhir berbeda dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Dimana pada Kelompok Bermain 

hingga Sekolah Menengah Atas, seseorang yang menempuh pendidikan pada tahapan itu disebut 

“Siswa”, sedangkan untuk seseorang yang menempuh pendidikan di PT namanya berbeda sendiri 

yaitu “Mahasiswa”. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah “Siapakah mahasiswa itu?” 

Mengapa dalam sistem pendidikan Indonesia namanya berbeda sendiri? Hal ini cukup menarik 

untuk dibahas dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Maha berarti besar. Hal ini 

mengisyaratkan, penamaan mahasiswa dapat diartikan siswa yang besar atau siswa yang 

dianggap lebih dewasa dibanding tahapan-tahapan sebelumnya. 

Jika melihat dari pengertian mahasiswa itu sendiri, tentunya seorang mahasiswa memiliki 

aktivitas yang berbeda dibanding tahapan-tahapan sebelumnya. Aktivitas itu dituntut memiliki 

level di atas siswa, sebab seseorang yang memberikan nama “mahasiswa”, tentunya ia merasa 

bahwa seseorang yang berada di perguruan tinggi seharusnya disiapkan menuju hidup 

bermasyarakat, tidak hanya belajar pengetahuan umum dan dasar di kala belajar di KB hingga 

SMA. Oleh karena itu, namanya dibuat berbeda. Diharapkan dalam kesehariannya mahasiswa 

tidak hanya belajar, namun juga mencari ilmu yang sesuai dengan dirinya dan dapat berguna 

bagi orang lain. Melalui aktivitas membaca, meneliti, berdiskusi, menulis dan berorganisasi yang 

seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya adalah, Mengapa? Sebab lewat 

aktivitas-aktivitas itulah mahasiswa disiapkan untuk kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa 

diharapkan menjadi generasi-generasi baru yang menjadi penerus pemimpin-pemimpin sebuah 

negeri yang bernama Indonesia ini. Oleh karena itu, pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi 

sangatlah menentukan produk apa yang dilepas di kehidupan bermasyarakat nanti. 



Sebuah Perguruan Tinggi diharapkan menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi generasi 

yang membawa Indonesia ke arah lebih baik. Mahasiswa yang memiliki niat tangguh untuk 

menjadi generasi perubah (agent of change). Para staff pengajar, administrasi, rektor, dekanat, 

dan lain sebagainya diharapkan tidak hanya mendidik berdasarkan gaji semata, melainkan 

mendidik untuk menjadikan tunas-tunas negeri ini siap memijari negeri. Jika melihat ke dunia 

yang luas ini, perkembangan suatu Negara sangat ditentukan oleh generasi mudanya, dimana 

generasi muda masih memiliki kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan tidak takut akan resiko. 

Hal ini menjadikan kemajuan Negara sangat ditentukan oleh generasi muda dalam konteks ini 

mahasiswa, sebab generasi yang telah lanjut usia dalam berpikir ia tidak bisa totalitas dalam hal 

yang dipikirkannya, masih ada keluarga, karir, dan sanak saudara yang dipikirkannya.   

 Mahasiswa sebagai generasi perubah (agent of change) yang memiliki peran penting 

demi kemajuan bangsa. Harapan tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan generasi intelektual 

muda yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Akan tetapi dari sekian banyak mahasiswa, 

tidak semua sadar akan peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Sering ditemui mahasiswa yang 

tidak memiliki orientasi yang jelas seperti membuang waktunya dengan membolos kuliah, 

menyontek, melakukan plagiasi (melakukan tindakan meniru tanpa melalui ijin). Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor yakni keterpaksaan dari keluarga, tidak sesuai dengan ilmu 

yang disukai, terpengaruh oleh lingkungan yang kurang mendukung.  

 Seorang mahasiswa yang kehilangan orientasinya saat kuliah dan tidak memiliki visi 

serta misi yang jelas karena mahasiswa tersebut belum memiliki “Integritas” di dalam dirinya. 

Menurut Gea (2006), ia menyatakan bahwa integritas berarti konsisten terhadap sikap, perkataan 

dan perbuatan. Pernyataan tersebut jelas menggambarkan bahwa konsisten berarti tidak mudah 

dipengaruhi dan berpegang teguh terhadap prinsip dan nilai – nilai baik yang dipatuhinya 

sehingga kita memiliki sikap, perkataan dan perbuatan yang sejalan dengan konsisten kita. 

Simon (2002) menambahkan pula bahwa dengan adanya integritas akan memberikan moral yang 

baik bagi seseorang. Oleh karena itu, integritas perlu diterapkan dalam kehidupan diri kita sehari 

– hari. Berikut merupakan bentuk integritas dalam kehidupan mahasiswa yang dapat kita 

terapkan. 

1. Disiplin dan bertanggung jawab 

Bagian ini merupakan tahap pertama yang harus dimiliki seorang mahasiswa karena akan 

membentuk karakter kepribadian kita. Terkadang mudah untuk mengatakan “saya harus 



disiplin”. Namun dalam perbuatan, disiplin tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk 

memulainya saja terkadang membutuhkan waktu lama dan alasan yang terlalu banyak.  

Begitu pula dengan bertanggung jawab, dibutuhkan kesadaran diri terhadap sesuatu 

sesuai dengan resikonya. Hal ini pula disampaikan oleh Nelkin (2002) bahwa seseorang harus 

bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatannya. Tak jarang seseorang lebih sering 

memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain karena merasa tidak mampu mengerjakan 

hal tersebut. Padahal ia belum mencoba untuk memulainya dan memilih untuk melarikan diri. 

Sikap seperti ini menandakan bahwa orang tersebut belum memiliki integritas. Contoh sikap 

disiplin dan tanggung jawab dapat kita lakukan seperti memiliki tanggung jawab saat kuliah 

dengan menyiapkan materi dan sudah mempelajarinya sebelum perkuliahan dimulai. Selain 

itu, contoh sederhana yang dapat kita lihat dan praktekan adalah sikap tepat waktu. Sikap 

tidak tepat waktu merupakan budaya buruk yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. 

Seseorang yang memiliki integritas akan memiliki sikap tepat waktu dalam kesehariannya. 

2. Kejujuran 

Pada tahap ini suatu kejujuran sangat perlu dimiliki setiap orang. Kejujuran merupakan 

bentuk yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mampu jujur 

terhadap diri sendiri, maka dalam mengerjakan apapun ia akan berhasil. Dalam kehidupan 

mahasiswa, kejujuran sangat penting karena sering kali ditemukan mahasiswa yang tidak jujur 

dalam mengerjakan tugas, laporan dan ujian dengan cara menyontek atau bekerja sama 

dengan temannya. Perbuatan menyontek tersebut merupakan contoh nyata seorang mahasiswa 

yang tidak memiliki integritas karena seseorang yang berniat melakukan perbuatan tersebut 

maka orang tersebut sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Dalam artikel 

yang ditulis oleh Sugiantoro (2012) yang berjudul “Kejujuran Mahasiswa”, ia mengatakan 

bahwa kejujuran sebagai perbuatan yang selayaknya tidak dijadikan untuk pengetahuan saja, 

namun menjadi sikap dan dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa yang motivasinya berprestasi 

tinggi selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan sejujur – jujurnya.  

Selain menyontek, melakukan plagiasi untuk membuat tugas kuliah. Menurut jurnal 

“Plagiarism: Word and Ideas yang ditulis oleh Bouville (2008), plagiasi ialah mengambil 

pendapat dan ide orang lain tanpa izin atau dengan kata lain dapat dikatakan merampas hak 

orang lain dengan mengakui sebagai milik diri sendiri. Seringkali tanpa disadari mahasiswa 

melakukan hal tersebut karena dapat disebabkan oleh beberapa alasan yang diantaranya 



adalah belum mengetahui cara mengutip karya orang lain, tidak memiliki waktu, ataupun 

alasan lain yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Tindakan tersebut dapat 

mematikan kreativitas diri sendiri. Apabila seorang mahasiswa tetap tidak merubah 

kebiasaannya, maka nantinya akan menjadi seorang plagiaris tanpa integritas. 

3. Kepedulian 

Bentuk integritas yang ketiga adalah mempunyai sikap kepedulian terhadap orang lain. 

Di lingkungan mahasiswa tidak jarang melihat sikap egois demi kepentingan sendiri. Contoh 

nyata yang sering ditemukan yaitu tidak mau menjelaskan kepada teman tentang materi 

perkuliahan yang ia belum mengerti ataupun memperebutkan buku yang ada di perpustakaan. 

Melalui contoh ini diharapkan seorang mahasiswa dapat menjadi makhluk sosial yang tidak 

hanya peduli terhadap dirinya, namun juga pada orang lain dan lingkungan sekitar. Integritas 

tinggi adalah memiliki tingkat egoisme yang rendah (Gea, 2006). Kepedulian yang cukup 

kurang adalah sikap cinta lingkungan, dimana masih banyak mahasiswa yang mengerti akan 

pentingnya lingkungan hidup tetapi tidak pernah mencoba mempraktekkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana yang dapat terlihat adalah pembuangan sampah yang 

tidak pada tempatnya. Sebenarnya banyak mahasiswa yang mengetahui bahwa meletakkan 

sampah sembarangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia (kehidupan mereka sendiri), 

akan tetapi sikap malas dan tingkat kesadaran kurang membuat mereka tidak membuang 

sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, peran integritas sangat diperlukan di sini, dimana 

mahasiswa yang berintegritas akan mencintai sesama makhluk hidup. 

4. Kritis, Kreatif dan Visioner 

Bentuk integritas yang juga harus dimiliki mahasiswa adalah kritis, kreatif dan 

visioner. Tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kritis tanpa 

kreatif menghasilkan seseorang yang bertindak tanpa dipikirkan. Dapat terlihat oleh kasus 

mahasiswa di Makassar yang diterbitkan oleh Kompas pada tanggal 17 Juni 2013, dimana 

mereka berunjuk rasa karena bahan bakar minyak (BBM) naik tapi berujung pada tindakan 

kekerasan. Contoh di atas menunjukkan kritis tanpa kreativitas hanya menjadikan iblis 

berkedok manusia. Akan tetapi, kritis dan kreatif belumlah cukup, masih diperlukan sebuah 

sikap visioner untuk menunjang keduanya. Sebagai contoh, oknum-oknum pejabat yang ada 

di Indonesia, mereka adalah sosok seseorang yang kritis dan kreatif akan tetapi tidak memiliki 

sikap visioner. Ide-ide yang mereka kemukakan biasanya hanya berujung kepada hasil yang 



sifatnya semu atau ada tertulis pada peribahasa Indonesia “hangat-hangat tahi ayam” yang 

artinya hasilnya hanya dapat dirasakan sementara. Oleh karena itu, untuk membentuk 

pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang lebih baik untuk masa depan Indonesia, tiga 

hal ini tidak dapat dilepaskan. Seseorang yang memiliki integritas, dipastikan ia memiliki 

KKV, dimana ia akan melakukan segala sesuatunya dengan totalitas, tanpa setengah-setengah, 

dan tentunya dengan rasa tanggung jawab.   

Dari keempat hal di atas, dapat disimpulkan bahwa integritas sangat diperlukan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, atau lebih sederhananya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Maka dari itu, generasi muda dalam hal ini mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa  

perlu disiapkan untuk menjadi generasi yang berintegritas. O’Neil (2012) menambahkan bahwa 

pengalaman di PT akan mempengaruhi etos kerja kita. Oleh sebab itu, selama kita masih 

menyandang status mahasiswa, manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Belajarlah segala 

hal semasa kamu memiliki waktu. Tidak hanya hal-hal akademis, tetapi juga non akademis, sikap 

moral, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sebagai penutup yang terpenting “Jadilah mahasiswa 

yang berintegritas!”  

 

Stefanie Karsodihardjo 
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