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Kasus Kasus Plagiarisme
“Dituding Plagiat, Gelar Doktor 

Presiden Hongaria Dicopot”
Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/384435/dituding-plagiat-gelar-doktor-presiden-hongaria-

dicopot



Pengantar

 Turnitin merupakan salah satu perangkat lunak berbayar
yang dapat digunakan untuk mengecek “kemiripan” suatu
karya ilmiah.

 Hak akses akun Turnitin: Administrator, Instructor, dan
Student.

 Kewenangan Instructor:

(a) Membuat “Class” baru.

(b) Menambahkan sejumlah “Student”.

(c) Mengunggah naskah ilmiah. 

 Student hanya dapat mengunggah paper pada “Class” 
(Kelas) yang telah ditetapkan oleh seorang Instructor.
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Catatan Penting

(5) File karya ilmiah yang diunggah dalam format Microsoft Word (file

dengan ekstensi doc, docx) atau file format PDF.

(6) File yang diunggah bukan file hasil proses scan.

(7) File artikel ilmiah yang diunggah hanya memuat naskah ilmiah

artikel, dan tidak perlu memuat daftar isi artikel, dewan editor 

jurnal, informasi lembaga pengindeks.

(8) Turnitin dapat memproses file Microsoft Word (DOC, DOCX), Corel 

WordPerfect, HTML, Adobe PostScript, Plain text (TXT), Rich Text 

Format (RTF), Portable Document Format (PDF), OpenOffice (ODT), 

Hangul (HWP) dan Powerpoint (PPT).



Mengakses Turnitin

❑ Kunjungi laman www.turnitin.com

❑ Klik Log in

❑ Inputkan email sebagai

username

❑ Inputkan password

❑ Klik Login
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http://www.turnitin.com/


Mendefinisikan Kelas (Class)

7



8

Kotak dialog “Create a new class”
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Pengisian kotak dialog “create a new class”

❑ Class type : Standard

❑ Clase name : Isikan nama yang informatif, misalkan 

Enrollment key : Dapat diisikan latihan2018 (misalkan)

❑ Subject area(s) : Pilih bidang ilmu yang sesuai dengan  

isi artikel

➢ Dapat dipilih beberapa bidang ilmu.

➢ Bila tidak ada pilihan yang sesuai, pilihlah Other.

❑ Student level(s): Pilih “Graduate”, “Postgraduate”.

❑ Klik Submit
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❑Perhatikan “Class ID” yang terbentuk.

❑Informasi “Class ID” dan “Enrollment key” agar tidak 

dimanfaatkan oleh orang yang tidak berwenang.

❑Dengan informasi “Class ID” dan “Enrollment key”, 

seseorang dapat mendaftar sebagai Student.

❑Klik Continue.



Menambahkan “Assignment” pada suatu “Class”

 Login pada akun Turnitin.

 Klik salah satu “class”, misalkan 

“class” bernama “Latihan PAK”.

 Klik “Add Assignment”
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Kotak dialog “New assignment”
❑ Assignment title : Isikan nama yang informatif, misalkan “Artikel 

Windarto”, “Karya Ilmiah Budiman”, atau “Karya Ilmiah M Yusuf”.

❑ Point value : Dapat dikosongkan
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Klik tanda Plus (+) pada “Optional Setting”

❑Submit paper to : Institution paper repository.

❑Exclude bibliographic materials : Yes

❑Pada pilihan “Search options”

pastikan kotak pilihan 

“Current and archieved internet”.

“Periodicals, journal & publications”

dalam kondisi tercentang.

Kotak “Student paper repository” agar tidak dicentang.

❑Klik Submit.



Mengunggah (Upload) File

 Pilih “Class” dan “Assignment” yang sesuai, misalkan 
“assignment” “Artikel Windarto” pada “Class” “Latihan PAK”.

 Klik “More Action”. Klik “Submit”.
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Kotak dialog Single file upload

❑First name : isikan dengan nama depan penulis

❑Last name : isikan dengan nama akhir penulis

❑Submission title : isikan dengan judul artikel
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Kotak dialog Single file upload

❑Pilih Choose form this computer (asumsi file terletak pada 

USB atau komputer).

❑Pilih file yang sesuai.

❑Klik “Upload”
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Kotak dialog konfirmasi

Klik “Confirm”
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Setelah konfirmasi bahwa file sudah terunggah

Perhatikan “submission ID” atau “Article ID”

Klik “Go to assignment inbox” untuk menuju menu “Assignment”.
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Untuk submit file yang lain, klik “Submit File”.

Untuk kembali ke menu awal, klik “Home”.
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Memperoleh Indeks Kemiripan (Similarity 

Index)

Hasil pengecekan “Similarity Index” menggunakan Turnitin:

(a)Warna Biru (Similarity Index 0 %).

(b)Warna Hijau (Similarity Indek 1 % – 24 %).

(c)Warna Kuning (Similarity Indek 25 % – 49 %)

(d)Warna Oranye (Similarity Indek 50 % – 74 %)

(e)Warna Merah (Similarity Indek 75 % – 100 %)
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Pilih “Class” dan “Assignment” yang sesuai, misalkan “assignment” 

“Artikel Windarto” pada “Class” “Latihan PAK”.

Klik “View” pada kolom “Actions”.
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Klik pada “nilai angka” atau “kotak warna” pada kolom “Similarity”.

Untuk mengunduh, klik simbol         (Mengunduh file)
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Pada kotak dialog “Unduh file”. pilih Current View.

Simpan file yang diunduh tersebut.

Buka file terunduh untuk melihat informasi lebih lanjut tentang 

“similarity index”.
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Ringkasan hasil pengecekan “similarity index”
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Melihat lebih lanjut “sumber yang mirip”

Klik tab “Match Overview” dengan simbol

Muncul informasi seperti contoh berikut

Klik pada kolom angka. Muncul informasi seperti contoh berikut.
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Klik simbol

Muncul informasi seperti contoh berikut

❑ Diskusikan dengan tim PAK Universitas apakah 

ada unsur plagiasi ataukah tidak plagiasi.

❑ Jika ada unsur plagiasi, maka karya ilmiah 

tersebut seharusnya tidak digunakan untuk 

keperluan PAK.



Bagaimana mengoreksi kekurangtepatan 

pengunggahan file?

Kekurangtepatan pengunggahan file:

(a)File artikel masih memuat cover jurnal, daftar editor jurnal 

atau file artikel masih memuat daftar isi jurnal.

(b)File artikel yang diunggah tidak lengkap (ada 

satu/beberapa halaman yang hilang).
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Perbaikan

❑ Pilih “Class” dan “Assignment” yang sesuai, misalkan “assignment” “Artikel 

Windarto” pada “Class” “Latihan PAK”.

❑ Klik “Add Assignment”.

❑ Pada kotak dialog , pilih “Revision Assignment”. Klik “Next Step”.
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Pada kotak dialog “based on paper assignment”, pilih “Assignment” yang 

sesuai, misalkan pada assignment “Artikel Windarto”.

❑ Klik Submit.

❑ Unggah kembali file “artikel revisi” pada assignment “Revision 1”.



Bilamana sumber kemiripan pada 

program Turnitin dapat diabaikan 

(exclude)?

Syarat : Sumber kemiripan tersebut bukan merupakan plagiasi.

Indikator:

(a)Artikel yang diunggah “mirip” dengan “dirinya sendiri”.

(b)Artikel yang diunggah “memiliki prosentase kemiripan kecil” 

dengan artikel yang lebih baru terpublikasi.

Proses “exclude” dilakukan setelah berkonsultasi dengan Tim PAK 

Universitas Airlangga.
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Aplikasi Cek Plagiasi Selain Turnitin

 Akses laman www.duplichecker.com

Salinlah (Copy – Paste) teks yang akan dicek.

Klik Tab “Check Plagiarism”

Catatan : Untuk setiap pengecekan dibatasi 1000 kata. 31



Aplikasi Cek Plagiasi Selain Turnitin

➢Plagiarism Checker dari SmallSEtools

➢Unicheck

➢Writecheck

➢Copyscape

➢Plagscan



Aplikasi Cek Plagiasi Selain Turnitin

➢Viper Anti Plagiarism

➢PlagTracker

➢PlagiarismChecker.com

➢Dustball

➢Dsb.
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Turnitin hanyalah sekedar alat 

pendeteksi indeks kemiripan

Sikap amanah, kejujuran operator 

(pengguna) Turnitin harus menjadi 

prioritas

Terima kasih.



 Mendeley merupakan suatu aplikasi
yang berguna untuk membuat sitasi
(bodynote & daftar pustaka) secara
otomatis.

 Tidak hanya itu saja, melalui aplikais
ini, anda bisa membuat perpustakaan
digital pribadi yang bisa diakses
secara online, dengan kapasitas
penyimpanan maksimal 2GB.



 Akses ke https://www.mendeley.com/

 Registrasi akun

 Klik “Create a free Account” 

 Isikan form yang disediakan

https://www.mendeley.com/


…NEXT

 Pilih konsentrasi
yang sedang anda
geluti

 Download aplikasi
mendeley desktop 

Klik icon 



..NEXT

 Silakan install master mendeley 
desktop yang sudah anda 
download.

 Klik (buka) aplikasi mendeley 
desktop yang sudah anda install

 Masukkan email dan password

(sesuai dengan proses 

registrasi)



…NEXT

 Klik “Skip”

 “Skip” lagi

 Klik “Skip” sekali lagi



…NEXT

 Install Ms. Word Plugin (pada saat install, 

jangan coba2 buka ms. Word). Klik “Tools” ➔

klik “install ms word plugin”



..NEXT

 Lihat perbedaan, sebelum dan sesudah install ms 
word plugin







SETTING MENDELEY

 Setting ini dilakukan untuk menentukan letak
(direktori) file pdf yang akan dupload. Misal kita
memilih drive “D” ➔ pada folder “mendeley”
(D:\mendeley), maka secara otomatis file pdf
yang kita upload akan tersimpan pada folder
tersebut.

 Merubah nama file pdf yang akan diupload,
apakah mau berdasarkan judul, pengarang, jurnal,
th. Terbit, ataukah kombinasi dari hal2 tersebut.



CARANYA?

 Klik “tools” ➔ klik “option”



..NEXT

 Centang chekboks pada “organize my file”
 Klik “browse”
 Pilih folder yang akan digunakan untuk menyimpan

file pdf.
 Centang chekboks “rename document files”
 Drag “file name” menuju “unused fields”. Sebagai

contoh, fie pdf yang diupload akan saya kasih
nama berdasarkan tahun terbit jurnal dan judul
jurnal, dengan dengan demikian yang didrag
adalah “year” dan “title”

 Klik “apply” ➔ klik “ok”.
 Jelasnya lihat gambar di bawah ini





CARA MENGGUNAKAN

 Download jurnal

 Upload jurnal anda, dengan cara klik “file” ➔

klik “add files..” 

 Pilih file pdf yang akan diupload



..NEXT

 Setelah melakukan upload, akan tampil gambar 

seperti ini



..NEXT

 Dalam kasus ini tags bellum terisikan secara 

otomatis, untuk itu silakan diisi sesuai dengan 

“subjek” jurnal, misal jurnal tersebut berkaitan 

dengan website, maka isikan tags tersebut 

dnegan website. 



..NEXT

 Pada menu “other setting” ada chekboks, 

 kalo chekbox tersebut anda

centang, maka file pdf yang

sudah anda upload tidak bisa 

dibaca oleh orang lain, 

dan sebaliknya.



MEMBUAT SITASI SECARA OTOMATIS

A. BODYNONET

 Klik “all document”

 Klik icon pdf (file pdf yang akan dibuka)



..NEXT

 Ketik ctr + T (Control + T)

 Blok dan copy paragraf yang akan dikutip 

(paraprase paragraf tsbt)



..NEXT

 Paste di ms word



..NEXT

 Klik “references” ➔ klik “insert citation”.

 Masukkan judul jurnal yang sudah dikutip



..NEXT

 Klik ‘oke”



..NEXT

 Bodynote secara otomatis sudah muncul



MEMBUAT SITASI SECARA OTOMATIS

A. DAFTAR PUSTAKA

 Klik “references” ➔ klik “insert bibliography”



MENGIRIM DOKUMEN KEPADA ORANG LAIN

 Pilih file pdf 

yang akan 

dikirim

 Klik “share”

 Masukkan 

email yang

dituju

 Klik “send”



MEMBUKA INBOX

 Buka mendeley web (online) dengan cara akses 

ke https://www.mendeley.com

 Klik gambar inbox

https://www.mendeley.com/


..NEXT

 Klik “view documents”



..NEXT

 Klik “save paper…”



..NEXT

 Klik “sync” pada mendeley desktop

 Dokumen siap dibuka



TIPS

 Setelah anda melakukan “action”, jangan lupa 

klik “sync”. Agar data yang ada di mendeley 

desktop, bisa tersingkron (bisa dibuka) pada 

mendeley web (online)

 Anda juga bisa membuka mendeley web (online), 

dengan cara akses ke https://www.mendeley.com/

 Klik “Sign in”. ➔ masukkan email dan password 

 Jika ingin membuka dokumen anda, ➔ Klik “my 

library”

https://www.mendeley.com/

