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Concept

I N T E G R I TA S  A K A D E M I K

didefinisikan sebagai
tindakan pencarian
keilmuan yang jujur dan 
bertanggung jawab. 



Concept

I N T E G R I TA S  A K A D E M I K

a. menyelesaikan ujian dan tugas
akademis lainnya dengan cara
yang jujur

b. menyajikan data dan informasi
penelitian yang benar dan akurat
dalam tugas akademik

c. menghindari plagiarism/penjiplakan
dengan memasukkan dan mengakui
sumber secara benar



a. Merupakan hal yang penting untuk menjadi bagian dari
komunitas akademis

b. Konsekuensi karena gagal memberi kredit pada sumber bisa
sangat berbahaya. Melanggar kebijakan integritas akademik
dapat menyebabkan penangguhan atau sanksi untuk
individu dan institusi

c. Sebagai anggota komunitas akademik, penting untuk
membangun dan menjunjung tinggi reputasi positif

Why



KO N S E K U E N S I  P O S I T I F

a. Mendapatkan Pengetahuan
b. Keterampilan baru
c. Kemampuan untuk secara

kritis menganalisis dunia di 
sekitar

d. Harga diri (Self-respect)
e. Pencapaian

KO N S E K U E N S I  N E G AT I F

a. Gagal dalam memenuhi tugas
b. Gagal dalam kursus
c. Mendapat nilai 0 dalam

tugas/kursus
d. Kemungkinan buruk

dikeluarkan dari kampus.



• Curang (cheat ing)  ya i tu mengambi l
a tau member i kan in fo rmas i a tau mater i
apa pun yang akan d igunakan untuk
mendapatkan kred i t akademik

• Pen ipuan (Br ibery)
• Konsp i ras i (Consp i racy)
• Pembuatan data  (Fabr icat ion)
• Ko lus i (Co l lus ion)
• Peng i r iman Tugas Dup l i ka t (Dup l ica te  

Submiss ion)
• Pe langgaran Akademik (Academic  

Misconduct)
• Penggunaan komputer atau perangkat

yang t idak sah
• Per i laku Mengganggu (D is rupt ive  

Behav io r)

Jenis

K E T I D A K J U J U R A N
A K A D E M I K



Plagiarisme

semua aktivitas yang intinya adalah
mengambil pekerjaan atau karya
orang lain atau ide-ide orang lain 

tanpa memberi tahu atau
menginformasikan pemiliknya, yang 

diakui sebagai miliknya sendiri

Pencurian
intelektual

Plagiatplagiaries :
kidnapper



P L A G I A R I S M E

• Plagiarisme terjadi saat Anda mempresentasikan gagasan
orang lain, sengaja atau tidak sengaja sebagai milik sendiri

• Dalam manual gaya MLA dan panduan untuk Scholarly 
Publishing, Joseph Gibaldi menyamakan plagiarisme
dengan "pencurian intelektual", karena "memberi kesan
bahwa Anda menulis atau memikirkan sesuatu yang 
sebenarnya Anda pinjam dari seseorang, dan 
melakukannya adalah pelanggaran etika profesional "(165)

• Merupakan tanggung jawab Anda sebagai akademisi untuk
menghindari penjiplakan
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Karya dibuat oleh orang lain

Copy paste tanpa dan dengan perubahan

Self plagiarism (auto plagiarism)

Terlalu banyak kutipan langsung

Kutipan langsung tidak menggunakan tanda kutip

parafrasa yang tidak jelas

Informasi tentang sumber kutipan tidak lengkap

Jumlah kutipan yang tidak sesuai dengan daftar pustaka

Penulisan daftar pustaka yang salah



2 • Mengirimkan artikel (paper) yang ditulis oleh orang lain. Ini
dianggap sebagai bentuk kecurangan

• Menggunakan kata dan frase dari teks sumber dan menambalnya
bersama-sama dalam kalimat baru. Ini disebut patchwriting. 
Beberapa kebijakan dan instruktur sekolah menganggap
plagiarisme ini, sementara yang lain mungkin tidak, jadi pastikan
untuk memeriksa.

• Gagal mengakui (menuliskan secara benar) sumber kata atau
informasi. Ini juga bisa dianggap sebagai tanda kecurangan

• Tidak memberikan tanda kutip pada sebuah kutipan langsung. Hal 
ini menyebabkan anggapan salah bahwa kata itu adalah milik Anda
sendiri

Bentuk Plagiarisme



LANGKAH TEKN IS
• Pengutipan dan 

tata cara mengutip
• Ketentuan

mengenai kutipan
• Melakukan

paraphrase
• Teknik paraphrase

LANGKAH AKADEMIS
• Pengetahuan literasi

informasi dan hak
cipta

• Komitmen bersama
anti plagiarisme

Mencegah Plagiarisme



tindakan pencarian keilmuan
yang jujur dan bertanggung
jawab.

Concept



PENGUT IPAN
Adalah cara Anda memberi tahu
pembaca bahwa materi tertentu
dalam karya Anda berasal dari
sumber lain. Ini juga memberi
pembaca informasi yang diperlukan
untuk menemukan sumber itu lagi, 
termasuk
• informasi tentang penulis
• judul karya
• nama dan lokasi perusahaan 

yang menerbitkan salinan sumber
• tanggal salinan Anda diterbitkan
• nomor halaman materi yang 

Anda pinjam

Pengutipan
/Sitasi

(Quotation)



Mengapa Pengutipan Penting

1. Sebuah kutipan adalah pengakuan dari sumber otoritatif untuk
pembuktian.

2. Mengutip dan mengakui sumber membedakan karya asli dari
pekerjaan yang dipinjam.

3. Kutipan yang ditulis dengan baik membantu pembaca untuk
menemukan informasi dan melakukan penelitian lebih lanjut



Mendukung Membandingkan
suatu pokok

pembahasan

Menjelaskan

Tujuan Pengutipan Kutipan kata demi kata 
dilakukan bila peneliti

mau menganalisis
kutipan tersebut secara

rinci, bila perumusan
yang dikutip sudah
sangat padat dan 

bagus, dan bila
mengutip pernyataan
yang berupa rumus
atau bersifat hukum
(Surakhmad, 1985, 
h.261; Heffernan & 

Lincoln, 1990, h. 530).



1

Ide, pendapat, teori milik
orang lain.

2

Segala bentuk fakta, 
statistika, gambar.

3

Segala bentuk informasi
yang tidak bersifat biasa
atau umum.

4

Kutipan atau parafrasa 
orang lain, baik yang 
bersifat l isan maupun 
tulisan.

Hal yang perlu Dikutip



• Kutip seseorang yang memiliki otoritas di bidangnya
• Menggunakan Bahasa yang jelas yang memberikan karakter

sumber
• Menawarkan sudut pandang yang unik
• Kutipan harus menjadi satu dengan pembahasan yang 

sedang berlangsung (integral) sehingga penulis harus
mengaitkan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya, 
mengomentari , menganalisis, atau menyimpulkannya.

• Kutipan tidak mengganggu jalannya proses berfikir yang 
sedang berlangsung karena kutipan tidak jelas

• Menuliskan sumber

Ketentuan Pengutipan



C a r a  m e m b i n g k a i k u t i p a n

• Gunakan tanda frase atau
atribut pada awal, tengah, atau
akhir sebuah kutipan. Contoh : 
Seperti yang Smith sampaikan
“…”

• Memasukkan kutipan menjadi
sebuah kalimat. Contoh : Chung 
menyebutkan proses “tidak
masuk akal” (Mellon 223)

C a r a  M e l a k u k a n P e n g u t i p a n

• Kutipan langsung, kata demi 
kata termasuk kesalahan tulis

• Kutipan tidak langsung, 
dengan membuat ringkasan, 
menyusun kesimpulan, dan 
membuat parafrasa.



PA R A F R A S A

“Cara mengekspresikan apa yang 
telah ditulis dan dikatakan oleh orang 
lain dengan menggunakan kata-kata 

yang berbeda agar membuatnya
lebih mudah untuk dimengerti” 

(Kamus Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary)



• Parafrasa adalah penggunaan gagasan orang lain untuk
meningkatkan pekerjaan Anda sendiri

• Dalam sebuah parafrasa, Anda meninjau sumber secara
mendetail dan mengemukakan kembali pikiran utama
dengan kata-kata Anda sendiri

• Sehingga dapat dikatakan bahwa paraphrase merupakan
proses mengambil ide atau gagasan orang lain, dan 
kemudian mengungkapkannya dengan kalimat atau kata-
kata sendiri . 

Definisi



Parafrasa

K A E D A H

1. Menyebutkan sumber harus
dilakukan walaupun rumusan
kalimat telah berubah dan 
bahkan berbeda sama sekali
dengan tulisan yang dikutip

2. Hal ini berlaku pada 
pengutipan referensi asing
yang diterjemahkan



Tahapan parafrasa

3

a
• Baca seksama dan pahami substansi atau makna kalimat yang akan dikutip

b
• Kesampingkan rumusan kalimat aslinya, segera tuliskan ulang isi 

gagasannya dengan menggunakan sebanyak mungkin kata-kata sendiri

c
• Pergunakan tanda kutip untuk memberi ciri pada kata-kata atau istilah atau

ungkapan yang unik yang dikutip seperti apa adanya dari sumber kutipan

d
• Periksa bahwa isinya telah mencakup pengungkapan semua gagasan yang 

relevan yang telah dikutip



Teknik parafrasa

3

mengubah
penghubung

kalimat

mengganti bentuk
kata kerja pasif

dengan kata kerja
aktif atau
sebaliknya

mengubah bentuk
kata 

( kata kerja diubah
menjadi kata 

benda, kata sifat
menjadi kata 
keterangan) 

perubahan pada 
rumusan kalimat

yang dikutip

mengubah kalimat 
melalui 

penggunaan 
sinonim atau 

persamaan kata



1. Untuk menguraikan kata, lebih baik mencatat dan menjelaskan
bagian itu. Tulislah kata-kata Anda dari catatan Anda, tanpa
melihat bagian yang asli.

2. Ubah kata-kata, bukan maknanya.
3. Gunakan kamus yang bagus untuk menemukan sinonim dan untuk

memeriksa penggunaannya dan konteksnya.
4. Jangan menambahkan informasi.
5. Periksa parafrasa Anda dengan yang asli. Pastikan Anda tidak

secara tidak sengaja menggunakan kata atau frasa yang sama.
6. Cobalah terdengar seperti "kamu".
7. Sertakan semua informasi kutipan saat Anda membuat catatan.

Tips Parafrasa



BUAT PARAFRASA DARI KALIMAT DALAM PARAGRAF 
SBB:

•Dari hasil analisis data lapangan diperoleh
informasi sebagai berikut : Rata-rata luas
lahan usaha tani di Kabupaten Karawang
untuk petani pemilik penggarap 1,96 ha
sementara di Indramayu 0,85 ha. Untuk petani
penyakap rata-rata luas lahan usaha tani di
Karawang 1,00 ha dan di Indramayu 0,35 ha.
(Kastaman, 2012)



CONTOH PARAPHRASA - NYA

•Hasil penelitian Kastaman (2012) 
menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan
usaha tani yang dimiliki petani di Kabupaten
Karawang lebih besar daripada di Indramayu, 
baik untuk petani pemilik penggarap maupun
petani penyakap



Parafrasa : Mengubah teks sumber dengan

mempertahankan makna

Mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata 
aslinya

Contoh 1:
1. Bukti hilangnya suatu peradaban Kerajaan Majapahit dapat

ditemukan di sekitar wilayah museum Majapahit

Diparafrasa:
1. Sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno Kerajaan Majapahit dapat

ditelusuri di sekitar lingkungan museum Majapahit



Parafrasa yang baik menunjukkan perbedaan jelas
dengan redaksional aslinya

Contoh 2:
• Peradaban Mesir kuno jatuh sekitar pada tahun 2180 sebelum Masehi. 

Penelitian yang dilakukan pada endapan lumpur sungai Nil menunjukkan
bahwa saat ini lumpur yang mengendap di sungai Nil mengalami kekeringan
di dekat daerah pegunungan. Peristiwa tersebut berdampak buruk bagi
masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk bertahan hidup

Diparafrasa:
• Riset terhadap lapisan tanah di sungai Nil Mesir yang sangat tandus sekitar

pegunungan dekat hulu sungai disimpulkan kurangnya air untuk irigasi sekitar
tahun 2180 sebelum masehi, yang mana sebagai awal jatuhnya peradaban
mesir



Contoh perbedaan diksi:
1. Penelitian Riset
2. Endapan lumpur Lapisan tanah
3. Berdampak buruk untuk bertahan hidup Kurangnya air untuk

irigasi

Contoh perbedaan kelas kata:
1. Jatuh (kata sifat) Jatuhnya (kata benda)

Contoh perbedaan urutan kata:
1. Peradaban Mesir kuno jatuh sekitar pada tahun 2180 sebelum masehi

Sekitar pada tahun 2180 sebelum masehi, yang mana sebagai awal
jatuhnya peradaban Mesir

Teknis dalam paraphrasa mensyaratkan perbedaan
diksi, kelas kata dan urutan



Alat untuk mendeteksi
potensi plagiarisme

yang efektif dan 
merupakan salah 

satu pilar pendekatan
yang holistik untuk
menangani plagiat

Perangkat lunak
pendeteksi khusus
yang bisa menilai

tingkat tekstual
kesamaan tulisan 
dengan beberapa
database sumbe

Program similiarity
check yang efektif
untuk membantu

dalam meningkatkan
integritas karya

ilmiah

Pemeriksaan Plagiarisme

i T H E N T I C AT E



Ithenticate
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