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PENGANTAR 
 

Menulis merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan 
dalam dunia pendidikan. Karya ilmiah sebagai salah satu jenis 
tulisan memiliki bobot akademis tertentu yang ditinjau dari 
aspek penulisan, substansi masalah, akurasi data, dan 
penyajiannya. Dalam penulisan karya ilmiah banyak penulis 
yang terjebak pada tindakan plagiat karena kurangnya 
pemahaman terhadap tata cara penulisan karya ilmiah dengan 
konsep penghindaran plagiarisme. Untuk itu diperlukan 
pemahaman mengenai anti plagiarisme dan tools yang dapat 
digunakan dalam penghindaran plagiarisme.  

Buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas penulisan karya ilmiah, yang juga merupakan luaran 
aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 
2022. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam 
buku panduan ini sehingga dibutuhkan kritik dan saran untuk 
bermanfaat bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengucapkan terimakasih 
kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, semoga 
menjadi amal jariah dan senantiasa dalam naungan Allah SWT. 
Aamiin. 

 
Pekanbaru, Oktober 2022 

Zikri Aidilla Syarli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan 

UUD 1945 alenia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini 

akan terwujud melalui proses pendidikan. Organisasi dan institusi perguruan 

tinggi termasuk yang memegang peranan penting dalam proses pendidikan 

untuk mencerdaskan bangsa. Perguruan Tinggi dapat mencetak kualitas 

sumber daya manusia yang bermutu dan berkelanjutan di masa yang akan 

datang guna terciptanya Indonesia maju ditangan orang-orang cerdas yang 

profesional dan berintegritas. Menurut undang-undang No 12 tahun 2012 

tujuan dari pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi Mahasiswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, 

kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Salah satu indikator 

terbentuknya potensi mahasiswa yang berakhlak mulia adalah integritas dan 

kejujuran.  

Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab dalam memberikan 

pengarahan, sosialisasi dan edukasi terkait dengan pencegahan tindakan 

plagiarisme yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penaggulangan Plagiat Di 

Perguruan Tinggi.  Perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu 

pengetahuan. Saat ini, muncul beberapa kasus plagiarism yang menjadi 

keprihatinan dan perhatian perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu 

pemahaman bersama mahasiswa dan dosen terkait plagiarisme, untuk 

menghindarkan diri dari praktik‐praktik plagiat.  

Pembuatan karya tulis memerlukan sikap menghormati, mengakui 

dan memberikan penghargaan atas karya orang lain. Ilmu pengetahuan 
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dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu‐ragu bagi siapapun (masyarakat 

akademis) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber  

rujukan. Oleh karena itu, diharapkan anggota civitas academica (mahasiswa, 

dosen dan staf kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang 

berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.  

 

B. Defenisi Plagiarisme 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa:  

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah 

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan 

sumber secara tepat dan memadai.” 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) disebutkan bahwa: 

"Plagiat adalah Pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) 

orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan 

sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas 

nama dirinya sendiri; jiplakan". 

Definisi dari kamus Oxford language:  

“the practice of taking someone else's work or ideas and passing them 

off as one's own.”  

Ini diartikan sebagai mengambil karya atau ide orang lain dan 

menyatakannya sebagai milik sendiri. 

 

C. Lingkup Plagiarisme 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan Dan Penaggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi 
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Pasal 2: 

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber 

dalam catatan kutipan dan/atau tanpa enyatakan sumber secara 

memadai; 

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau 

kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai; 

c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri ari suatu 

sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, 

atau teori tanpa menyartakan sumber secara memadai; 

e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau  

telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa 

menyatakan sumber secara memadai. 

 

D. Jenis-jenis Plagiarisme 

 

Menurut Soelistyo (2011) ada beberapa jenis plagiarisme:  

1. Plagiarisme kata demi kata (Word for word plagiarism). Penulis 

menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan 

sumbernya.  

2. Plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source). Penulis 

menggunakan gagasan ora ng lain tanpa memberikan pengakuan 

yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas). 

3. Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship). Penulis 

mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.  

4. Self-Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis 

mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi 
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dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam self-

plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka 

ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang 

berarti. 

 

Sementara, menurut Sastroasmoro (2006), plagiarisme dibagi  berdasarkan: 

1. Aspek yang diplagiasi: 

- plagiarisme ide 

- plagiarisme isi (data penelitian) 

- plagiarisme kata, kalimat, paragraf 

- plagiarisme total 

2. Sengaja atau tidaknya plagiarisme: 

- plagiarisme yang disengaja 

- plagiarisme yang tidak disengaja 

3. Proporsi atau persentasi kata, kalimat, paragraf yang di plagiasi: 

- plagiarisme ringan : <30% 

- plagiarisme sedang : 30-70% 

- plagiarisme berat atau total : >70% 

4. Pola plagiarisme: 

- plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarizing) 

- plagiarisme mosaic (diselang-seling atau disisip-sisipkan) 

5. Autoplagiarisme atau self-plagiarism (vide infra) 

 

E. Sanksi Plagiarism 

Sanksi bagi mahasiwa yang terbukti melakukan plagiat berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 pasal 12 ayat 1, terdiri atas: 
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a. Teguran; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; 

d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh 

mahasiswa; 

e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; 

f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; 

atau 

g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. 

Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti 

melakukan plagiat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, terdiri atas: 

a. Teguran; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan; 

d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional; 

e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli 

peneliti utama bagi yang memenuhi syarat; 

f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan; 

g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau 

h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 
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BAB II 

PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIASI 

 
A. Menghindari Tindakan Plagiarisme 

Institusi perguruan tinggi telah melakukan beberapa upaya untuk 

menghindari masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja 

maupun tidak sengaja. Berdasarkan Permen Nomor 17 Tahun 2010 

disebutkan beberapa upaya menanggulangi serta bentuk pengawasan dari 

tindakan plagiat dilingkungan pendidikan, yaitu: 

1. Karya mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri dengan surat 

pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah 

tersebut tidak mengandung unsur plagiat. 

2. Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua 

karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, 

seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat 

Pendidikan Tinggi.  

3. Sosialisasi terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 

kepada seluruh masyarakat akademis. 

Selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan di atas, 

sebagaimana ditulis MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences 

dalam Comparative Media Studies 

(http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiarism), ada langkah yang harus 

diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu 

melakukan pengutipan dan/atau melakukan paraphrase. 

 

B. Langkah Pencegahan dan Penghindaran Plagiarisme 

1. Pengutipan  

Berikut merupakan jenis dari pengutipan: 

a. Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu 
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kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.  

b. Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan 

baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang 

ditetapkan masing‐ masing institusi dalam penulisan daftar 

pustaka yang mengacu kepada kaidah penulisan daftar 

pustaka yang berlaku. 

Pengutipan dari referensi nantinya harus dimunculkan pada daftar 

pustaka, sehingga pengutipan tersebut dapat dinilai secara legal. Hal ini 

sering disebut juga dengan sitasi. Menulis daftar pustaka sejak awal proses 

pencarian referensi merupakan salah satu cara ampuh menghindari 

plagiarisme. Dengan menulis sumbernya, merupakan salah satu langkah 

agar tidak lupa mencantumkan sumber asal tulisan anda. Berikut merupakan 

Panduan penulisan daftar  pustaka berdasarkan APA Style (7th Edition) 

a. Artikel Jurnal 

 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan, (2020). Pengembangan Desa Temajuk 

sebagai pelestarian kearifan lokal. Pariwisata Budaya, 8(2), 124-138. 

doi.org/10.23971/jefl.v10i2.1934 

 

 

 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan pertama penulis 1, inisial 

nama depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama 

depan pertama penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun terbit). 

Judul artikel. Nama Jurnal, volume(nomor), halaman-halaman. DOI atau 

URL 
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b. Buku 

 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan, (2020). Pengembangan Desa Temajuk 

sebagai pelestarian kearifan lokal. Sambas: Surya Publikasi. 

c. Chapter dalam Sebuah Buku 
 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan, (2020). Pengembangan Desa Temajuk 

sebagai pelestarian kearifan lokal. Dalam Trisnawati, H (Ed). Kalimantan 

Barat dan pesonanya (h. 151-162). Sambas: Surya Publikasi. 

d. Kamus atau ensiklopedia 

 

 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan, (2020). Kamus kosakata pariwisata (Ed. 2). 

Sambas: Surya Publikasi 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan pertama penulis 1, inisial 

nama depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama 

depan pertama penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun 

terbit). Judul buku. Tempat publikasi: Penerbit. 

Nama belakang penulis bab, inisial nama depan pertama penulis bab. 

(tahun terbit). Judul chapter. Dalam Inisial [Nama belakang Penulis] (Ed.). 

Judul buku (h. Halaman). Tempat  terbit: Penerbit. 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan pertama penulis 1, inisial 

nama depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama 

depan pertama penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (Tahun 

Publikasi). Judul (Edisi). Penerbit: Tempat Publikasi. 
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e. Prosiding konferensi 

 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan, (2020). Pengembangan Desa Temajuk 

sebagai pelestarian kearifan lokal. Paper dipresentasikan di Konferensi 

Melayu 2020. Sambas: Surya  Publikasi. 

 
f. Terjemahan 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Holmes, S., & Watson, J. (1997). Pariwisata dan Aturannya (7th ed. I. 

Mutiaraningrum, Terjemahan). Dalam Trisnawati, H (Ed). Kalimantan Barat 

dan pesonanya (h. 151-162). Sambas: Surya Publikasi. 

 

 

 

 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan pertama penulis 1, inisial 

nama depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama 

depan pertama penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun 

terbit).Judul paper. Paper dipresentasikan di -Judul dari proceeding yang 

dipublikasikan . Tempat publikasi: Penerbit. 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan penulis 1, inisial nama 

depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama depan 

penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun terbit). Judul Buku. 

(Nama lengkap penerjemah 1 & 2, Penerjemah). Tempat publikasi: 

Penerbit. 
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g. Artikel Majalah dan Surat Kabar 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan, (2020, November 12). Pengembangan Desa 

Temajuk sebagai pelestarian kearifan lokal. Sambas Post, h. 17. 

 
h. Artikel dari majalah dan surat kabar online 

 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan. (2020, November 12). Pengembangan 

Desa Temajuk sebagai pelestarian kearifan lokal. Sambas Post. Diakses 

dari https://OlAlj1gKYCYOWipgJoAHACeAGAAesCiAG_EpIBBzAuOS 

4xLjOYAQCgAQGqAQdnd3 

i. Artikel surat kabar, tanpa penulis 
 

Contoh: 

Pengembangan Desa Temajuk sebagai pelestarian kearifan lokal. (2020, 

November 12). Sambas Post, h.24. 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan pertama penulis 1, inisial 

nama depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama 

depan pertama penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun terbit, 

bulan terbit tanggal terbit). Judul artikel. Nama majalah. Diakses dari URL. 

Judul artikel. (tahun terbit, bulan terbit tanggal terbit). Nama surat kabar, h. 

halaman. 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan penulis 1, inisial nama 

depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama depan 

penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun terbit, bulan terbit, 

tanggal terbit). Judul Artikel. Nama Majalah. h. halaman-halaman. 
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j. Wawancara 

Contoh: 

Mutiaraningrum, I., & Sabahan. (2020, November 12). Waawancara Pribadi 

 
k. WEBPAGE Dari WEBSITE 

 

Contoh: 

 
BPS Sambas. (2020, November 2). Deflasi Kota Pontianak Oktober 2020 

0,04 Persen. Diakses dari https://sambaskab.bps.go.id/ 

pressrelease/2020/11/02/213/deflasi-kota-pontianak-oktober-2020-0-04- 

persen.html 

 

2. Parafrase 

Parafrase ialah mengambil pemikiran dan ide orang lain ke dalam 

tulisan kita sendiri dengan tidak menggunakan kutipan langsung. Kita bisa 

memakai parafrase untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin 

menggunakan parafrase, kita harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan 

akurat menggunakan kata-kata sendiri. Teknik parafrase dinilai legal jika 

mencantumkan sumber asli dari tulisan. Berikut teknik penggunaan 

parafrase. 

 

Nama belakang penulis 1, inisial nama depan pertama penulis 1, inisial 

nama depan kedua penulis 1, & Nama belakang penulis 2, inisial nama 

depan pertama penulis 2, inisial nama depan kedua penulis 2. (tahun terbit, 

bulan terbit tanggal terbit). Wawancara Pribadi. 

Nama web/situs, (tahun terbit, bulan terbit tanggal terbit). Judul artikel. 

Diakses dari -URL 

https://sambaskab.bps.go.id/
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a. Parafrase Ringkasan 

Kalimat Asli: 

Menenun kain tenun ikat dan menganyam dilakukan oleh wanita dewasa. 

Aktifitas ini biasanya hanya dilakukan pada waktu senggang saat tidak 

bekerja ke sawah atau kebun, namun memerlukan waktu yang relatif lama. 

Aktifitas ini berpotensi besar mendatangkan pendapatan tambahan dan 

sangat penting bagi pengembangan wisata. 

 

 

b. Parafrase Mengubah urutan dan Struktur Kalimat 

Kalimat Asli: 

Ruang Pelayanan menyediakan ruang yang berfungsi memberikan 

kemudahan bagi wisatawan berupa fasilitas umum ataupun jasa. 

 

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memparafrasekan suatu kalimat: 

a) Pertama sekali adalah baca kalimat tersebut berulang kali 

b) Pahami artinya sepenuhnya 

c) Kemudian tulis konsep utamanya sesuai dengan pemahaman 

anda, kemudian bandingkan 

d) Bandingkan teks parafrase Anda dengan bagian aslinya dan buat 

sedikit penyesuaian pada frasa yang tetap terlalu mirip 

Parafrase: 

 
Wanita dewasa menenun dan menganyam kain tenun ikat di waktu 

senggang untuk menambah pendapatan dan berpotensi untuk 

mengembangkan wisata (Pawa, Nurisjah, & Adiwibowo, 2014). 

Parafrase: 

 
Disediakan sebuah tempat yang memberikan kemudahan untuk 

pengunjung dalam rupa pelayanan fisik maupun non-fisik. 
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e) Kutip sumber di mana Anda menemukan ide tersebut. 
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BAB III 

PENGHINDARAN PLAGIARISME DENGAN PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI 

 

A. Menggunakan Situs Sitasi dalam Pengutipan 

Dilansir dari halaman web Kelas Pintar, ada 4 Situs yang 

Memudahkan Menulis Daftar Pustaka: 

a. Citation Machine 
 

Citation Machine merupakan situs gratis yang bisa diakses di 

https://www.citationmachine.net/. Anda bisa mengetik judul buku maupun 

artikel yang ingin ditulis. Jika sumber yang diinginkan telah terdaftar, 

Citation Machine akan mengolah data-data lain dan menampilkannya 

sesuai dengan format yang diinginkan. Anda harus memasukkan sendiri 

data-data terkait sumber yang kamu gunakan jika kamu memakai sumber 

berbahasa Indonesia. Format penulisan yang dsediakan Citation Machine 

diantaranya adalah American Psychological Association (APA), Modern 

Language Association (MLA), dan Chicago Manual of Style. Tetapi, 

format lain bisa ditemukan untuk mengutip dari buku, majalah, koran, situs, 

artikel jurnal, hingga film dan musik. 

http://www.citationmachine.net/
http://www.citationmachine.net/
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b. Cite This For Me 

Cara kerja Cite This For Me mirip dengan Citation Machine dengan 

mencari atau memasukkan data sumber yang dikutip. Cite This For Me 

menyediakan bermacam-macam pilihan sumber untuk dikutip, seperti karya 

seni, DVD, hingga podcast dan presentasi. Situs ini bisa diakses di 

https://www.citethisforme.com/. 

 

 

http://www.citethisforme.com/
https://www.citethisforme.com/
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c. BibMe 

BibMe merupakan situ sgratis. Tampilan dan fitur-fiturnya mirip dengan Cite 

This For Me, tapi dengan navigasi yang menyerupai Citation Machine. Sama 

seperti Cite This For Me, kamu juga bisa menyimpan kutipan ke dalam Word 

jika kamu sudah punya akun. Situs ini bisa di akses di https://www.bibme.org. 

 

 
 

http://www.bibme.org/
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d. Citefast 

Situs ini memiliki waktu loading dan proses yang lebih cepat 

dibandingkan situs lainnya. Situs ini mengarahkan untuk memilih format 

penulisan, lalu tipe sumber. Kemudian, kamu diberi kolom untuk mencari 

sumber yang kamu inginkan atau kamu bisa mengisi data sumber secara 

manual. Citefast menyediakan tiga format penulisan, yaitu APA, MLA, dan 

Chicago. Situs ini bisa diakses di https://www.citefast.com/. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citefast.com/
http://www.citefast.com/
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B. Menggunakan Reference Manager 
 

Reference manager merupakan software yang membantu penulis 

dalam menuliskan referensi mereka, baik itu dalam sitasi kalimat maupun 

dalam penulisan daftar pustaka. Berbeda dengan situs sitasi yang dibahas 

sebelumnya, reference manager harus di unduh dan registrasi dahulu karena 

berupa aplikasi. Namun, penggunaan reference manager sangat 

memudahkan penulis dalam mensitasi tulisan. Bahkan ada beberapa jurnal 

yang menjadikan penggunaan reference manager sebagai persyaratan 

artikel yang dikirim. Ada beberapa reference manager yang cukup popular 

dikalangan mahasiswa adalah Zotero, Mendeley, dan EndNote. Zotero, 

Mendeley, dan EndNote adalah aplikasi gratis untuk mengelola referensi 

untuk mengelola data dari jurnal, web, buku, paper, dokumen, video, blog, 

mengelola daftar pustaka, dan membuat sitasi dengan berbagai pilihan gaya 

penulisan seperti APA, Harvard, Chicago, MLA, dll. 

 

 

Cara menggunakan ketiga aplikasi ini cukup sederhana, yaitu dengan 

menginstall aplikasi Zotero, Mendeley, dan EndNote; menginstall versi 

extensionnya ke browser, dan menghubungkan Zotero dengan microsoft 

office. Penggunaannya pun mudah, hanya tinggal memasukan sumber 

kedalam zotero dan meng-ekstraknya. Namun, apabila metadata yang 

tersedia tidak lengkap, anda harus memasukannya secara manual. 

Ketiga Aplikasi tersebut sangat mudah dan sering digunakan. Namun 
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yang paling familiar dan sering digunakan, sehingga banyak menjadi syarat 

untuk publikasi jurnal dan artikel ilmiah adalah Mendeley. Mendeley adalah 

sebuah perangkat lunak yang dikembangkan Elsevier yang digunakan 

untuk mengelola, membagi dan mencari karya tulis ilmiah yang dikerjakan 

secara online. Mendeley tersedia dalam bentuk web, desktop dan aplikasi. 

Ketiganya bisa terintegrasi dalam satu pekerjaan penelitian baik 

perseorangan maupun kelompok. 

Cara menggunakan mendeley adalah sebagai berikut.  

1. Instalasi Pertama unduh terlebih dahulu Mendeley melalui link berikut 

http://mendeley.com. Selesaikan pengunduhan dan penginstalan. 

2. Menambahkan file ke Mendeley 

 

 

a. Klik “Add File” yang ada di sebelah pojok kiri atas.  

b. Mendeley akan menampilkan dokumen dalam computer untuk 

mencari file yang akan ditambahkan ke Mendeley. 

c. Pilih salah satu file lalu klik “open”.  

d. File akan ditambahkan ke Mendeley 
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Gambar diatas menunjukan file yang telah ditambahkan ke 

perpustakaan Mendeley. Di sebelah kanan adalah bagian rincian dokumen 

yang secara otomatis ada. Jika ada salah satu bagian atau beberapa bagian 

yang kosong itu karena file yang dimasukkan tidak memiliki informasi yang 

lengkap untuk dideteksi Mendeley. Hal itu dapat mempengaruhi sitasi atau 

daftar pustaka. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan memasukan 

bagian rincian yang kosong secara manual. 
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4. Menambahkan Folder baru Untuk menambahkan folder baru caranya 

sama seperti menambahkan file. 

 

5. Mensitasi dan membuat daftar pustaka Untuk dapat mensitasi 

dokumen, dan membuat daftar pustaka secara manual, harus 

menginstal plug-in Word dan OpenOffice teerlebih dahulu. Caranya 

klik “Alat” lalu klik install MS Word plugin 

 

Bila sudah diinstal akan ada pilihan khusus di MS Word untuk menambahkan 

sitasi dan membuat daftar pustaka melalui Mendeley secara otomatis. Untuk 
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gaya sitasi dapat diatur sesuai kebutuhan. 

 
 
6. Menambahkan sitasi dan membuat Daftar pustaka  

a. Buka MS Word, klik “References” lalu klik “Add Citation”  

b. Akan muncul bar seperti gambar dibawah ini, lalu klik “Go to 

Mendeley” 
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c. Setelah itu akan muncul tampilan Mendeley, pilih file yang akan 

disitasi, lalu klik “Cite”. 

 
 

d. Hasil sitasi akan otomatis ditambahkan di MS Word 
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e. Untuk menambahkan daftar pustaka, klik “Insert Bibliography” 

maka daftar pustaka akan otomatis tertulis. 

 

 
 
 

C. Memparafrase Dengan Menggunakan  Aplikasi 

 

a. Website Smodin 

 

 

Aplikasi parafrase online yang pertama adalah Smoodin. Langkah 

yang harus dilakukan adalah buka web browser dan kunjungi situs bernama 

smodin.me/id. Pada  tampilan awal, pilih menu 'Tulis ulang, ulangi  atau ulangi 

teks'. Begini tampilan dari Smodi n. 

 

 

https://smodin.me/id
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b. Spinner.ID  

 

 

 

 

 

Spinner i.d  merupakan website yang berisi aplikasi untuk 

melakukan paraphfase dari tulisan yang berbahasa Indonesia. Jika belum 

memiliki akun atau belum login, maka silahkan login terlebih dahulu yang 

paswordnya nanti akan dikirim ke email. Setelah login maka copy paste 

tulisan yang akan di paraphfrase. Maka nanti akan keluar kata kata yang 

disarankan oleh spinner id. 

 

c. Paraphasing Tool 

Paraphrasing Tool adalah Layanan parafrase dalam bahasa Inggris, 

sehingga untuk melakukan parafrase dalam bahasa Indonesia, tidak bisa 

menggunakan aplikasi paraphrase online ini. Solusinya adalah kita harus 

siapkan aplikasi terjemahan bahasa Indonesia–inggris dan Inggris-Indonesia. 

Setelah dijermahkan oleh google maka kita masukkan kata- katanya ke 

aplikasi ini, setelah keluar paraphrase nya maka kita terjemahkan kembali ke 

dalam bahasa Indonesia. 
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D. Kelebihan dan Kekurangan Memakai Aplikasi Parafrase 

Aplikasi merupakan alat yang dapat mempermudah pekerjaan 

termasuk dalam proses prafrase, namun ada kelebihan dan kekurangan 

dalam penggunaannya. Kelebihan dalam penggunaan aplikasi parafrse 

adalah kamu bisa hemat waktu, sebab kamu hanya perlu menyalin teks saja 

dan menempelnya di sana. Kamu juga bisa melakukan hal lainnya selagi 

menunggu alat parafrase online tersebut menyelesaikan tugasnya. 

Sedangkan Kekurangan dari alat parafrase ini adalah hasilnya 

terkadang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan parafrase       

manual. Seringkali hasil  parafrase otomatis yang dilakukan alat- alat

 diatas memberikan hasil yang kurang sesuai dengan maksud 

kalimat yang diinginkan. Sehingga pada penggunaan alat parafrase ini perlu 

dibaca kembali atas hasil yang telah dihasilkannya. 
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BAB IV 

TEKNIK MENDETEKSI PLAGIARISM 

 

 Plagiarisme permasalahan yang klasik namun belum benar-benar 

teratasi. Plagiarisme sulit diatasi dikarenakan sulitnya mendeteksi tindakan 

tersebut. Berikut teknik dasar dalam mendeteksi plagiat: 

1. Adanya perbedaan internal dalam isi teks, seperti dalam gaya, 

ejaan, tanda baca, penggunaan font, cetak miring, bahasa, tata 

bahsa dan konstruksinya. 

2. Tulisan yang diserahkan kualitasnya lebih baik atau bentuknya 

berbeda (misalnya struktur bahasanya) dengan apa yang biasa 

mahasiswa yang bersangkutan hasilkan. 

3. Terdapat ketidak konsistenan internal dalam hal perujukan apakah 

diteks utama, pustaka acuan atau keduanya. 

4. Adanya penghilangan sumber tertentu yang mestinya harus muncul 

5. Pernyataan yang tidak didukung oleh bagian teks lainnya, misalnya, 

“seperti kita dapat amati dalam tabel di bawah ini” sementara 

tabelnya tidak tersedia. 

6. Tulisan yang disampaikan tidak sesuai dan kualitasnya lebih rendah 

dari apa yang diminta. 

7. Perujukan yang tidak memadai atau tak sejalan dengan rincian yang 

muncul di dalam naskah. 

 

Hal-hal diatas perlu dipahami, namun sekarang banyak alat dan 

aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi plagiarisme. Aplikasi-

aplikasi tersebut nantinya akan memudahkan untuk mengetahui plagiarisme 

yang muncul dalam suatu tulisan. Inilah yang akan dibahas dalam bab ini. 
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A. Menggunakan Aplikasi Cek Plagiarisme 

Aplikasi anti plagiarisme banyak tersedia daring di internet. Ada yang 

berbayar, adapula yang gratis. Rata- rata, web tersebut menyediakan pilihan 

untuk menyalin per 1000 kata atau mengunggah dokumen. Sangat 

disarankan untuk menyalin per 1000 kata daripada mengunggah dokumen. 

Untuk web pemeriksa plagiarisme gratis, ada beberapa alamat yang bisa 

anda coba. Berikut adalah beberapa web yang paling mudah di akses dan 

paling banyak digunakan. 

a. DupliChecker 

 

b. Plagiarism Checker dari SmallSEOtools 

c. PlagiarismChecker.com 

d. Dustball 

e. PlagTracker 

Anda bisa mencoba satu persatu dan menentukan mana yang paling 

nyaman anda gunakan. Apabila anda ingin mencoba pemeriksa plagarisme 

yang berbayar, anda bisa mencoba Turnitin. 
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a. DupliChecker 

 

Anda bisa menikmati fasilitas cek plagiarisme dengan masuk ke laman 

www.duplichecker.com. Anda bisa menyalin 1000 kata per pencariannya. 

 

 

 

 

https://www.duplichecker.com/
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Ini adalah tampilan setelah anda menyalin dan menekan tombol 

“check plagiarism”. Setelah pemeriksaan sampai 100%, anda akan melihat 

hasil pemeriksaan plagiarisme seperti di bawah ini. Dapat dilihat 

bahwa “similarity” atau kemiripan dari artikel yang anda cek adalah 10%. Ini 

berarti, 10% dari tulisan anda merupakan plagiarisme. Aplikasi juga akan 

memberitahu anda artikel mana yang mirip dengan tulisan anda. Dengan 

demikian, anda dapat membetulkan kalimat tersebut atau menambah 

kredit dari sumber yang anda ambil. 

Anda juga dapat mengunduh hasil pemeriksaan dalam bentuk 

pdf. Ini adalah contoh hasil pengunduhan dalam bentuk pdf. 
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b. Plagiarism Checker dari SmallSEOtools 

 

Aplikasi untuk mengecek plagiarisme secara gratis ini dapat di akses 

di tautan smallseotools.com. Anda akan masuk tampilan seperti gambar 

dibawah ini: 

 
 

Kemudian anda memilih opsi “Plagiarism Checker” untuk mengecek 

plagiarisme. Akan akan masuk ke laman seperti di bawah ini. Anda bisa 

mengunggah dokumen anda maupun menyalin (copy) tulisan anda per 1000 

kata. Namun disarankan untuk menyalin 1000 demi 1000 kata dari pada 

mengunggah dokumen asli anda. 

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/
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c. PlagiarismChecker.com 

Pemeriksaan       plagiarisme        dapat       di       akses di 

www.plagiarismchecker.com. Tidak seperti web sebelumnya yang 

memungkinkan anda menyalin sampai 1000 kata, disini anda disarankan 

menyalin frasa. 

 

http://www.plagiarismchecker.com/
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d. Dustball 
 

Anda bisa mengakses Dustball di link www.dustball.com. Anda akan  

masuk ke laman utama. Kemudia piliha “view project”. Anda akan masuk ke 

laman selanjutnya dan menyalin tulisan anda. Anda bisa mencoba berapa 

jumlah kata yang memungkinkan untuk dicek dalam satu kali pemeriksaan 

plagiarisme. 

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
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e. PlagTracker 

 

Anda bisa masuk dengan mengetik www.plagtracker.com di mesin 

pencarian anda. Anda bisa menyalin hingga 5.000 kata dan jumlah yang tak 

terbatasa apabila anda menjadi anggota premium. Anda perlu login untuk bisa 

memakai aplikasi ini. 

http://www.plagtracker.com/
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f. Turnitin 

 

Turnitin merupakan salah satu aplikasi yang tersedia untuk 

mendeteksi plagiasi. Tingkat akurasi turnitin yang cukup tinggi, menjadikan 

turnitin sebagai aplikasi yang paling sering digunakan sebagai syarat 

publikasi jurnal dan artikel ilmiah. Namun, Turnitin tidak tersedia secara 

gratis. Anda bisa masuk ke Turnitin di https://www.turnitin.com/login. 

 
 

Turnitin merupakan aplikasi yang digunakan untuk memeriksa skripsi 

mahasiswa di Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Dosen yang 

bertugas memeriksa persentase plagiarisme skripsi mahasiswa akan 

memeriksa dokumen mahasiswa untuk melihat persentase plagiarisme. 

Standar baku yang banyak digunakan adalah 15%-20% similarity index. 

Namun berbeda institusi akan memiliki kebijakan yang berbeda. 

http://www.turnitin.com/login.
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Kalimat yang diwarna menunjukkan kesamaan dari sumber lain. Karena 

itulah penting untuk memparafrase dengan baik dan mencantumkan 

sumber asli tulisan. Contoh diatas menunjukkan plagiarisme mosaic, 

dengan menyisipkan kata-kata diantara tulisan orang lain tanpa 

mencantumkan sumbernya. Ini dapat terdeteksi oleh Turnitin. 

 

Laporan cek plagiarisme akan menunjukkan persentase plagiarisme total 

dan dengan sumber mana saja tulisan tersebut memiliki kesamaan. 

Misalnya saja contoh dibawah menunjukkan total indeks kesamaan adalah 

27%. 26% dari total kesamaan diambil dari internet secara umum, 7% 

diambil dari publikasi akademik, dan 16% diambil dari hasil karya ilmiah 

mahasiswa. Setiap warna mewakili nomor dengan jumlah persentase 

terbanyak. Dengan demikian penulis dapat menemukan di tulisannya yang 

mana saja bagian tulisannya yang sama dengan sumber dengan 

mencocokkan warnanya. 
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Ini merupakan contoh plagiarisme yang terdata. Dapat dilihat bahwa 

angka 20% berwarna hijau, berarti masih dalam taraf yang di toleransi. 

Sementara 27% diwarnai kuning, ini berarti, tulisan ini perlu direvisi. 

Kemudian ada 50%-100% yang berwarna merah, berarti tidak dapat 

ditoleransi. 

Cara penggunaan aplikasi Turnitin cukup mudah. Berikut merupakan 

cara penggunaan turnitin: 

1. Masuk ke Turnitin di https://www.turnitin.com/login. Masuk 

menggunakan email address dan password yang telah didaftarkan 

terleboh dahulu. 

 

2. Setelah log in menggunakan akun yang tersedia akan muncul 

halaman seperti halaman berikut. 

http://www.turnitin.com/login.
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3. Silahkan pilih kelas yang tersedia. Setelah kelas dipilih akan muncul 

halaman seperti berikut. 

 

 

 
 
4. Pilih submit untuk memasukan file yang akan di lakukan pengujian 

plagiasi menggunakan Turnitin. 

5. Setelah submit di klik, akan muncul halaman seperti berikut. Silahkan 

pilih file yang akan dilakukan pengecekan baik dari komputer, dari 

dropbox atau dari google drive. 
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6. Jika file berada pada pada komputer, maka akan dipilih choose from 

file computer. Setelah choose from this computer dipilih maka akan 

muncul seperti gambar berikut dan pilih file nya kemudian klik open. 

 

 
 
7. Setelah open dipilih, maka akan muncul seperti halaman berikut. Isi 

Submission title dengan judul dari file yang akan diuji menggunakan 

turnitin dan pilih upload. 
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8. Setelah tombol upload dipilih, maka akan muncul halaman seperti 

berikut. 

 
 
9. Setelah proses selesai, akan muncul halaman seperti berikut. 

Tombol confirm dapat dipilih. 
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10. Setelah confirm dipilih maka akan muncul halaman berikut dan 

silahkan pilih Return to assignment list.  

 

 
 
11. Return to assignment list akan mengembalikan halaman ke halaman 

score seperti berikut. 

 

 
 
12. Silahkan ditunggu hingga hasil selesai di proses. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Plagiarisme merupakan suatu masalah yang perlu dicegah dan 

ditanggulangi. Permasalahan yang muncul akan berdampak pada hal-hal 

yang besar, dikarenakan pelaku dari tindakan plagiat akan merubah sifat dan 

mental. Pembuatan buku panduan ini seleras dengan program Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

untuk membuat Jurnal Online Mahasiswa (JOM) guna peningkatan kualitas 

karya ilmiah mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Melalui 

penggunaan buku panduan ini, diharapkan penulis tidak terjebak pada 

tindakan plagiasi yang tidak disengaja. 
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