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Abstract
The development of information and communication technology is so rapid an impact on
almost all aspects of life, including the education system. E-learning is emerging as an
alternative form of education in the implementation of learning systems that allow the
implementation is done anytime and anywhere. Nowadays, e-learning still has some
shortcomings, particularly in terms of controlling student behavior that leads to educational
ethics violations. Therefore, it is necessary to have a good understanding of the causes of
violations of ethics in e-learning system, it is needed to know the types of ethical violations in
the e-learning system and the important of preventive measures against ethical violations that
may occur in e-learning system.
Keywords: Educational Ethics, Learning System, E-Learning
I. Pendahuluan
Suatu institusi pendidikan dituntut untuk
menyelenggarakan proses pendidikan yang
mampu menghasilkan lulusan yang
berkualitas sesuai dengan bidangnya, baik
secara intelektual maupun secara etika.
Namun pada kenyataannya, seringkali
dijumpai ketidakjujuran yang dilakukan
secara sengaja. Hal ini menjadi masalah
yang serius dalam dunia pendidikan karena
perilaku tidak etis tersebut akan berdampak
pada perilaku pelanggaran aturan yang
dilakukan oleh lulusan di dunia kerja di
kemudian hari.
Dalam dua dekade terakhir, perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi sangat
pesat dan hal tersebut berdampak besar
pada berbagai aspek kehidupan, tidak
terkecuali
dunia
pendidikan.
Perkembangan ini menyebabkan sistem
pendidikan online telah menjadi sangat
popular. Hal ini menjadi sangat menarik
untuk dipelajari mengingat sistem
pembelajaran e-learning melalui internet
telah menghapus keterbatasan kesempatan
pendidikan.

Kehadiran teknologi informasi pada
berbagai
bidang
kehidupan,
dapat
mengakibatkan atau menimbulkan dampak
negative, baik bagi pengguna atau pelaku
bidang teknologi informasi itu sendiri,
maupun bagi masyarakat luas yang secara
tidak langsung berhubungan dengan
teknologi informasi tersebut. (Yahfizham,
2012). Dalam dunia pendidikan, dampak
negatif
tersebut
perlu
diwaspadai,
mengingat
pesatnya
perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi
tersebut memunculkan adanya tantangan
baru yang harus dihadapi pengelola sistem
pembelajaran online, terutama dalam hal
etika.
Manusia dituntut harus senantiasa
melakukan sesuatu dalam tindakan yang
beretika, termasuk dalam proses belajar
mengajar dalam dunia pendidikan. Sistem
pendidikan harus dijalankan berlandaskan
pada etika yang baik dan benar, sebab
pendidikan tidak hanya mencakup
penanaman nilai yang baik melalui
pembelajaran saja, namun mencakup pula

penerapan etika, baik terhadap pendidik
maupun peserta didik.

sehingga kemampuan, bakat, kecakapan
dan minatnya dapat dikembangkan.

Etika dapat diartikan sebagai suatu cara
pandang, penilaian, atau perilaku seseorang
secara moral (Jefferies dan Stahl, 2002).
Etika mengacu pada peraturan dan standar
yang berlaku atas perilaku seseorang
dengan orang lain. Etika menjadi suatu nilai
yang menjadi pegangan seseorang atau
suatu kelompok dalam mengatur tingkah
laku di dalam kehidupan kelompok
tersebut. Dalam pelaksanaannya, interaksi
seseorang dalam kelompok tersebut akan
sangat mengkin terjadi tindakan-tindakan
tidak etis, yaitu tindakan-tindakan yang
melanggar etika yang berlaku dalam
kehidupan kelompok tersebut.

Pendidikan memiliki beberapa pengertian,
diantaranya:
1. Pendidikan adalah suatu proses dengan
mana pemikiran, rasio, mental manusia
didisiplin dan dikembangkan). Hal ini
didasarkan pada sebuah pemikiran
bahwa
manusia
itu
adalah
“Homosapiens” artinya jenis makhluk
yang
dapat
berpikir
dengan
menggunakan logika.
2. Pendidikan adalah kegiatan atau proses
dengan mana individual dibina agar
loyal setia tanpa syarat dan penyesuaian
membuat pada kelompok atau lembaga
sosial.
3. Pendidikan adalah suatu proses
pertumbuhan dalam mana individu
dibantu mengembangkan daya-daya
kemampuannya,
bakatnya,
kecakapannya
dan
minatnya.
(Saifullah,1982)

Dalam e-learning, juga terdapat etika
pendidikan yang menjadi pegangan dalam
memberikan penilain secara moral terhadap
perilaku anggota komunitas virtual ini,
sehingga sangat memungkinkan adanya
pelanggaran terhadap etika di dalamnya.
Dari sudut etika, interaksi dalam sistem
pendidikan
online
dengan
sistem
pendidikan tatap muka memiliki perbedaan
yang cukup mendasar, terutama dari aspek
psikologis. Dalam interaksi tatap muka,
pemantauan perilaku pelanggaran terhadap
etika pendidikan dapat diketahui dengan
mudah dan cepat. Tidak demikian halnya
dengan sistem pendidikan online. Perilaku
dalam interaksi online pada umumnya lebih
sulit untuk dipantau, sehingga pelanggaran
etika lebih memungkinkan terjadi dalam
sistem ini. Hal ini lah yang menuntuk
adanya kepedulian yang lebih tinggi
terhadap adanya pelanggaran etika dalam
sistem pembelajaran e-learning.

Sedangkan “Etika” dari asal usul kata,
berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang
berarti adat istiadat atau kebiasaan yang
baik. Perkembangan studi etika tentang
kebiasaan
manusia
berdasarkan
kesepakatan, menurut ruang dan waktu
yang berbeda, yang menggambarkan
perangai manusia dalam kehidupan pada
umumnya.”(Surajiyo, 2005) .
Menurut
Surajiyo
(2005)
“Secara
terminologi, etika adalah cabang ilmu yang
membicarakan tingkah laku atau perbuatan
manusia dalam hubungannya dengan yang
baik dan buruk. Yang dapat dinilai baik
buruk adalah sikap manusia, yaitu yang
menyangkut perbuatan, tingkah laku,
gerakan, kata-kata, dan sebagainya.”

II. Kajian Literatur
2.1. Etika Pendidikan
Pendidikan merupakan sebuah proses
pengajaran yang dapat terjadi secara terusmenerus dalam kehidupan seseorang,

Etika dipandang sebagai refleksi filosofis
atas nilai dan moralitas yang ada, dihidupi
dan menjadi patokan dalam bertingkah laku
dan bertindak. Etika pendidikan karenanya
akan menghantar pada perilaku yang baik
dalam lingkup dunia pendidikan. Dengan

kata lain, etika pendidikan menjadi patokan
nilai-nilai moral di dalam tindakan para
pelaku yang terkait baik itu pendidik
maupun peserta didik, baik itu sistem,
kebijakan maupun semangat yang dijiwai
oleh peserta didik, pendidik maupun
karyawan. Dari etika pendidikan ini
mengalir kegiatan-kegiatan profesional
pendidikan.
Kegiatan
profesional
pendidikan terjadi dalam proses interaktif
antara pendidik dan peserta didik.
(Yumarma, 2002)
Menurut Tanyid (2014) pada dasarnya etika
pendidikan masing-masing memiliki pokok
pemahaman yang berbeda, yaitu etika
menyangkut kebiasaan atau sikap baik
buruk seseorang sedangkan pendidikan
menyangkut sebuah proses yang secara
terus-menerus
berlangsung
dalam
kehidupan seseorang, yang mengacu pada
tujuan pendidikan itu sendiri,yaitu ingin
menanamkan nilai-nilai yang baik, luhur,
pantas, benar dan indah untuk kehidupan
manusia itu sendiri.
2.2. Sistem Pembelajaran E-Learning

E-learning merupakan suatu bentuk
pendidikan yang dilakukan melalui suatu
jaringan komputer seperti internet dan
melibatkan perangkat materi belajar
berbasis multimedia yang diakses oleh
siswa dari jarak yang cukup jauh. Elearning bisa dilaksanakan secara individu
maupun beberapa individu yang bergabung
dalam suatu kelas, sehingga terbentuk
komunitas, yaitu komunitas virtual (Caro,
dkk: 2000).
Jefferies dan Stahl (2005) menggambarkan
sistem pembelajaran berbasiskan teknologi
sebagai interaksi antara 3 (tiga) buah
domain, yaitu teknologi, pedagogi dan
etika.
Interaksi diantara domain tersebut adalah :
1. E-Learning
yaitu interaksi antara teknologi dan
pedagogi.
2. Computer Ethics
yaitu interaksi antara teknologi dan
etika.
3. Theories of Learning
yaitu interaksi antara pedagogi dan etika.

Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan
secara tradisional, yaitu dicirikan dengan
adanya pertemuan tatap muka antara pelajar
dan pengajar dalam proses belajar mengajar.
Sistem ini sudah dilaksanakan sejak dahulu
hingga saat ini. Konsep ini memiliki beberapa
kendala, khususnya berkaitan dengan
keterbatasan lokasi dan waktu dalam
penyelenggaraannya. Untuk menanggulangi
kendala tersebut, dibutuhkan adanya konsep
pembelajaran alternatif.

Aplikasi
teknologi
informasi
dan
komunikasi
telah
memungkinkan
terciptanya lingkungan belajar yang
bersifat global dan berhubungan dengan
jaringan yang menempatkan siswa di
tengah-tengah
proses
pembelajaran,
dikelilingi oleh berbagai sumber belajar
dan layanan belajar elektronik.(Jamali,
2013)

Gambar 1
Hubungan antara Teknologi, Pedagogi dan
Etika (Jefferies dan Stahl : 2005)
Dari gambar di atas terlihat ada bagian
keempat yang merupakan bagian terpenting
dari interaksi antara pedagogi, etika dan

teknologi. Hal itulah yang disebut dengan
etika dalam e-learning atau ”Ethic in
Learning”.
Sedangkan Badrul Khan (Sarmento : 2007)
menggambarkan
E-Learning
sebagai
kolaborasi dari delapan faktor, yaitu
Pedagogical, Technological, Interface
Design,
Evaluation,
Management,
Resource
Support,
Ethical,
dan
Institutional.

Gambar 2
Delapan Dimensi “E-Learning
Framework” dari Badrul Khan (Sarmento :
2007)
Dari gambar di atas terlihat, bahwa etika
merupakan satu bagian penting dari elearning yang tidak dapat dipisahkan dari
bagian-bagian lainnya.

III. Pembahasan
3.1. Penyebab Pelanggaran Etika pada
E-Learning
Sistem pembelajaran secara online (online
learning) merupakan sistem pembelajaran
yang berorientasi pada siswa (student
centred) dan bukan berorientasi pada
pengajar (teacher centred). Pada sistem
pembelajaran ini, lingkungan belajar secara

online digunakan untuk memfasilitasi
pengalaman belajar siswa dan membangun
kebiasaan untuk berperilaku secara etis.
Siswa diharapkan untuk berpartisipasi
dalam pengerjaan tugas-tugas secara online
yang melibatkan proses turorial yang
interaktif, latihan-latihan, dan quiz dari
setiap materi yang dipelajari, kegiatan riset
dan komunikasi (Darab : 2005).
Dengan sistem pembelajaran yang
menuntut siswa melakukan banyak
kegiatan, maka secara psikologis umumnya
siswa yang memiliki ”harga diri” yang
tinggi akan memiliki kemungkinan yang
lebih kecil untuk melakukan pelaggaran
etika jika dibandingkan dengan siswa yang
memiliki “harga diri” yang lebih rendah.
Disamping itu, siswa yang memiliki
keinginan atau pengharapan yang tinggi
terhadap penguasaan materi tidak akan
tergoda untuk melakukan pelanggaran etika
dikarenakan kesadaran mereka akan
rendahnya kualitas akademik yang akan
dimilikinya. Sedangkan siswa yang
memiliki motivasi yang lebih rendah untuk
menguasai materi, tetapi memiliki
keinginan yang tinggi untuk mendapatkan
nilai yang tinggi cenderung untuk berbuat
pelanggaran terhadap etika yang berlaku
(Hart : 2004).
Menurut Handayani dan Baridwan (2014)
Faktor – faktor yang mempengaruhi
perilaku
ketidakjujuran
akademik
dipengaruhi oleh minat (intention). Minat
adalah sumber motivasi yang dapat
mendorong individu untuk bebas memilih
untuk melakukan apa yang disukai dan
ingin dilakukan. Minat mahasiswa untuk
melakukan
perilaku
ketidakjujuran
akademik tidak dilandasi oleh perasaan
suka atau tidak suka, perasaan positif atau
negatif terhadap perilaku ketidakjujuran
akademik, melainkan lebih dipengaruhi
oleh faktor lain seperti norma subyektif,
kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan
kewajiban moral. Perasaan bersalah atau
kewajiban atas dasar norma benar atau
salah juga sangat mempengaruhi minat

mahasiswa untuk melakukan perilaku
ketidakjujuran akademik.
Disamping sebab-sebab psikologis di atas,
pelanggaran tehadap etika dalam sistem
pembelajaran e-learning juga disebabkan
beberapa factor, diantaranya:
1. Kurangnya komitmen terhadap proses
belajar yang menuntut siswa untuk
belajar secara mandiri dan kurangnya
konsentrasi dalam belajar atau dalam
mengerjakan
tugas-tugas
yang
diterima.
2. Adanya tuntutan dari keluarga dan
orang
terdekat
lainnya
untuk
pencapaian hasil terbaik. Hal tersebut
akan menjadi beban bagi siswa, karena
kemampuan siswa terbatas.
3. Kurangnya manajemen waktu yang
efektif, khususnya dialami oleh siswa
pada tahun-tahun pertama.
4. Rendahnya
kualifikasi
atau
kemampuan dasar siswa saat masuk ke
sistem pendidikan ini.
5. Pengalaman siswa pada system
pembelajaran sebelumnya yang kurang
mendorong siswa untuk belajar secara
mandiri masih terbawa saat siswa
mengikuti sistem pembelajaran ini.
6. Penggunaan internet yang intensif,
khususnya di sekolah tanpa disertai
adanya kesadaran tentang penghargaan
terhadap hak cipta.
7. Website
seakan-akan
adalah
perpustakaan milik umum yang semua
isinya “bebas” digunakan oleh siswa
8. Siswa menganggap bahwa plagiat atau
meniru hasil karya orang lain bukanlah
merupakan tindakan ilegal
b. Pelanggaran Etika pada E-Learning
Jika dibandingkan dengan sistem belajar
konvensional yang dilakukan lewat tatap
muka antara pengajar dengan siswa, elearning sebagai bentuk pembelajaran
secara online
lebih memungkinkan
terjadinya pelanggaran etika seperti

mencontek menjadi lebih mudah. Siswa
bisa mendapatkan informasi atau materi
milik orang lain dengan mudah dan
menjadikannya sebagai tugas, karya atau
makalahnya.
Dengan teknologi yang sekarang ada,
proses peggandaan data atau informasi
menjadi sangat mudah. Dengan jaringan
komputer termasuk internet,
proses
pertukaran data dan informasi pun menjadi
lebih mudah. Oleh karenanya, dengan
kemudahan yang muncul akibat dari
adanya teknologi, maka sangat penting
untuk menjaga sistem e-learning ini agar
tidak terjadi praktek-praktek pelanggaran
etika.
Pelanggaran terhadap etika dalam elearning yang umumnya terjadi adalah :
1. Mengkopi sebagian atau seluruh isi dari
buku atau karya di internet, tanpa
menyebutkan sumbernya
2. Mengkopi tugas dari sumber yang sama
atau dari siswa lain
3. Mengunduh tulisan dari internet tanpa
ijin
4. Membeli karya dari orang yang
menjualnya
5. Mencontek saat evaluasi
6. Bekerja sama saat mengerjakan tugas
individu
7. Mengakui ide, gambar atau rancangan
orang lain sebagai miliknya
8. Membiarkan karyanya disalin oleh
orang lain
9. Mengerjakan tugas siswa lain
c. Langkah Pencegahan dan Tindakan
Pelanggaran Etika pada E-Learning
Dengan karakteristiknya yang khas,
langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk mencegah pelanggaran etika, antara
lain :
1. Berikan motivasi belajar yang cukup
dan ajarkan strategi belajar kepada
siswa

Banyak faktor yang mempengaruhi
minat belajar siswa. Motivasi belajar
dan strategi yang digunakan dalam
belajar memegang peranan yang
penting. Lingkungan belajar yang
kondusif akan menentukan dorongan
motivasi yang dimiliki siswa. Siswa
akan menunjukkan motivasi yang tinggi
jika isi materi yang mereka dapatkan
menarik dan sesuai dengan minatnya.
Jika siswa sudah terbiasa dengan sistem
pembelajaran e-learning, maka semakin
lama perilaku mereka akan berubah.
Lingkungan belajar yang konstruktif
juga dapat meningkatkan motivasi dan
strategi belajar, seperti berfikir kritis.
Institus
pendidikan
seharusnya
menginformasikan kepada siswa tentang
etika dan kejujuran akademik. Siswa
harus memahami visi dan peraturan
akademik dalam sistem pendidikan jarak
jauh. Panduan sistem pembelajaran yang
tepat untuk sistem pembelajaran jarak
jauh juga harus difahami dengan baik
oleh siswa, seperti: Etika ujian,
penggunaan sumber bahan ajar, tata cara
interaksi dan bimbingan, bagaimana
mengumpulkan dan melaporkan data,
penggunaan sumber daya akademik,
menghormati karya orang lain, etika
komputer, memberikan bantuan kepada
orang lain, dan kepatuhan terhadap
peraturan akademik lainnya.
Pemberian motivasi belajar yang cukup
dan strategi belajar yang tepat kepada
siswa sangat penting mengingat bahwa
populasi siswa dalam pendidikan jarak
jauh lebih beragam. Sistem ini
memerlukan pemberian kesempatan
pendidikan kepada siapapun atas dasar
kesetaraan;
mengesampingkan
perbedaan
suku
atau
kebangsaan, jenis kelamin, perbedaan
ideologi atau kondisi fisik lainnya.
Perspektif ini penting, karena sifat dari
lingkungan belajar secara online
memiliki potensi untuk mencapai
jumlah peserta didik yang banyak.

Pemahaman terhadap etika dalam
pembelajaran e-learning sangat penting,
mengingat jumlah dan keragaman siswa
dalam
lingkungan
memerlukan
kebijakan
yang
mampu
menyeimbangkankan harapan siswa
yang berbeda-beda dan pemberian
kesempatan kepada pengguna untuk
belajar bagaimana berperilaku yang
tepat.
Hal ini menjadi tanggung jawab
pengelola sistem pembelajaran elearning
untuk
mempersiapkan
kerangka kerja dan monitoring terkait
perilaku
siswa
dalam
proses
pembelajaran agar kedua fungsi
keberhasilan sistem dan memenuhi
harapan para pengguna.
2. Sesuaikan proses dan evaluasi
belajar dengan output yang
dikehendaki
Bagaimana mekanisme evaluasi yang
akan dilakukan sangat tergantung pada
apa yang ada pada imaginasi dari tutor.
Oleh karenanya, ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan:
a. Tugas yang diberikan haruslah
cara yang paling tepat agar siswa
dapat memahami materi yang
diberikan, hindari hambatan bagi
siswa untuk memahami dan
dorong siswa untuk memahami
gaya belajarnya sendiri. Jika tugas
diberikan dalam bentuk tugas
kelompok, siswa harus mampu
mengevaluasi
sejauh
mana
kontribusinya kepada kelompok.
Mungkin ini adalah masa yang
menyulitkan bagi siswa untuk
mengerjakan tugasnya sendiri.
b. Digunakannya
teknologi
(contohnya melalui diganakannya
software
tertentu)
untuk
mengendalikan jumlah waktu yang
telah diluangkan dan tugas yang
telah dilakukan dan revisi yang

harus dilakukan untuk pengerjaan
suatu tugas yang telah ditentukan.
c. Manajemen waktu yang buruk
adalah satu masalah yang sering
kali
muncul.
Hal
tersebut
menyebabkan siswa mengerjakan
tugasnya dengan tergesa-gesa
dikarenakan sudah mencapai batas
waktu. Manajemen waktu yang
baik sangat dibutuhkan siswa
karena sistem pembelajaran elearning menuntut siswa untuk
mandiri dan mampu mengatur
waktunya sendiri.
d. Kualitas
interaksi
perlu
mendapatkan perhatian. Strategi
linguistik dapat digunakan untuk
membandingkan dan memahami
sifat interaksi. Jumlah dan panjang
pesan yang diposting perlu
dipertimbangkan.
Selain
itu,
interaksi sebagai persyaratan
sistem pembelajaran online adalah
penting, mengingat interaksi sosial
adalah unsur penting. Forum
adalah tempat di mana peserta
didik
bersosialisasi,
namun
pengalaman ini juga bisa menjadi
kesempatan ketika dilakukan
sesuai dengan aturan khusus yang
melindungi
hak-hak
semua
pengguna.
3. Hargai pemikiran yang asli dan
kritis
Bentuk plagiat yang baru sekarang
ini lebih buruk dibanding pada
waktu yang lalu. Siswa dengan
mudah menggunakan perangkat
elektronik yang memungkinkan
siswa untuk menemukan dan
menyimpan informasi yang sangat
banyak. Sumber informasi tersebut
dapat dimanipulasi dengan mudah.
Oleh karenanya, perlu dibuat suatu
cara atau mekanisme untuk
memberikan penghargaan jika
karya yang dihasilkan asli dan

memberikan hukuman jika memang
karya yang dihasilkan tidak asli.
Kode etik yang menjadi pedoman di
lingkungan pembelajaran online
harus dibuat sehingga dapat
menjadi acuan bagi pengguna
dalam berkomunikasi secara etis
dan penggunaan informasi, seperti:
a. Memberikan kontribusi kepada
masyarakat dan kesejahteraan
manusia
Menghindari kerugian bagi
orang lain
b. Bersikap jujur dan dapat
dipercaya
c. Bersikap adil dan mengambil
tindakan
untuk
tidak
diskriminasi
d. Menghormati hak milik seperti
hak cipta dan paten
e. Memberikan kredit yang tepat
untuk kekayaan intelektual
f. Menghormati privasi orang lain
g. Menghormati kerahasiaan
4. Gunakan teknologi untuk
merancang bentuk baru sistem
pengajaran dan evaluasi
Bentuk praktek pendidikan yang
kerdil bisa menjadi modern dan
baik jika siswa tertarik untuk
menghasilkan dan memelihara
perkembangan materi pelajaran.
Sifat Teknologi Informasi yang
dapat dilaksanakan dimana dan
kapan saja bisa digunakan dengan
cara yang lebih innovatif.
Pada e-learning, kehadiran dan
partisipasi siswa dapat dipantau
secara elektronik dengan mudah
dan pada saat yang sama siswa
dapat membuktikan penguasaan
materinya melalui pembuktian
dengan bantuan komputer dalam
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan. Kekhawatiran kurangnya
tingkat kehadiran pada e-learning

dan
metode
evaluasi
bisa
dihilangkan dengan menyediakan
metode digunakan untuk memantau
tingkat
partisipasi
siswa.
Lingkungan belajar secara virtual
dapat menguntungkan khususnya
dalam menciptakan materi praktek
yang dengan mudah tersedia untuk
setiap
siswa.
Penciptaan
komunikasi secara online yang
dapat dengan mudah diperluas dan
interaksi
diantara
komponenkomponen dapat membantu siswa
untuk menemukan proses belajar
dan membantu memperluas etika
profesi diantara anggota belajar.
Teknologi yang digunakan harus
mampu mendukung kebijakan
berkaitan dengan akses dan arus
informasi ke dan dari pengguna
secara teratur. Dengan demikian,
fasilitas interaksi secara online
penting untuk disediakan. Interaksi
diklasifikasikan
dalam
dua
kelompok, yaitu:
1. antara instruktur dan peserta
didik dalam bentuk pesan motivasi
2. Antara peserta didik, dalam
bentuk isi dan protokol jaringan
maupun pada interaksi social antar
peserta didik.
5. Kebijakan
plagiatisme

untuk

melawan

Untuk
melawan
plagiatisme,
langkah yang dapat dilakukan
dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
a. Memastikan bahwa pada tingkat
institusi peringatan yang tepat
dan hukuman yang akan
diberikan
dipublikasikan
kepada
komunitas
siswa.
Perangkat prosedur institusi
disiapkan untuk menentukan
hukum yang tepat.
b. Pendekatan untuk melawan
“teknologi dengan teknologi“
dapat
dilakukan
dengan

menyediakan perangkat lunak
deteksi plagiatisme yang akan
membantu
mendeteksi
plagiatisme.
Pengelolaan
situasi
yang
mendukung
perlawanan
plagiatisme dengan dua cara, yaitu:
a. Dengan menetapkan kebijakan
yang menyediakan model bagi
siswa untuk mengikuti
b. Melibatkan
isu-isu
etika
teknologi dalam kurikulum
Hinman dalam Isa, dkk (2008)
mengusulkan adanya usaha untuk
mencegah ketidakjujuran akademik
yang dapat dilakukan dengan tiga
pendekatan, yaitu:
a. Memberikan kesadaran kepada
siswa mengenai kejujuran
akademik.
b. Menciptakan
sistem
pencegahan
agar
mampu
menghilangkan
atau
mengurangi kesempatan bagi
siswa
untuk
melakukan
ketidakjujuran akademik.
c. Pendekatan secara hukum, yaitu
dengan
berusaha
untuk
menangkap dan menghukum
orang-orang yang curang.

IV. Penutup
E-learning adalah suatu fenomena baru
yang muncul seiring dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi.
Karena bentuk e-learning berbeda dengan
sistem pembelajaran konvensional, maka
dalam implementasinya, etika memegang
peranan penting. Tanpa etika, tujuan elearning untuk menciptakan sistem
pendidikan yang dapat dilaksanakan
dimana dan kapan saja menjadi tidak
berhasil.
Agar pelanggaran terhadap etika pada
sistem pembelajaran e-learning tidak

terjadi, perlu adanya pemahaman terhadap
penyebab pelanggaran etika.
Dengan
bantuan teknologi, sistem pembelajaran
yang diterapkan diharapkan mampu
mencegah
pelanggaran-pelanggaran
terhadap etika. Kebijakan pengelola sistem
pembelajaran e-learning diharapkan dapat
mendukung pencegahan pelanggaran etika
melalui penciptaan mekanisme pencegahan
dan tindakan tegas terhadap pelanggaran
etika. Tentu saja ini bukanlah hal yang
mudah, tetapi tindakan preventif untuk
mencegah dan penciptaan mekanisme yang
baik diharapkan dapat mengurangi
pelanggaran-pelanggaran etika pada sistem
pembelajaran e-learning.
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