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ABSTRAK  

 

Penulisan ilmiah tidak hanya mementingkan kajian yang bersifat ilmiah 

sebagai bahasan, tetapi juga pematuhan kaidah tertentu sebagai bentuk etika 

ilmiah pada suatu karya. Kaidah yang dimaksud adalah kaidah antiplagiasi yang 

sering dilanggar oleh mahasiswa dalam karya ilmiahnya. Dalam hal ini, 

pelanggaran kaidah tersebut ditunjukkan di antaranya berupa bentuk, frekuensi 

kemunculan pelanggaran yang ada, dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran 

tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam 

penelitian ini adalah teks pengutipan yang mengandung pelanggaran kaidah 

antiplagiasi yang bersumber dari karya ilmiah mahasiswa MKU Bahasa Indonesia 

berbagai prodi di Universitas PGRI Semarang. Data tambahan dalam penelitian 

ini adalah hasil wawancara dari proses wawancara terhadap mahasiswa sebagai 

pendukung data sebelumnya.  

Terdapat tiga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan 

masalah. Pertama, bentuk kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi meliputi (1) 

menjiplak secara keseluruhan, (2) penggunaan ejaan yang salah, dan (3) salah 

penerapan kaidah. Kedua, frekuensi kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi yang 

paling tinggi ada pada (1) kesalahan kaidah, terutama pada kesalahan sumber 

kutipan dan (2) kesalahan ejaan pada penulisan kutipan, khususnya pada 

penggunaan tanda baca titik (.) dan koma (,). Ketiga, faktor-faktor yang 

melatarbelakangi munculnuya kesalahan antiplagiasi dalam karya ilmiah 

mahasiswa adalah (1) tidak paham dengan konsep plagiasi, (2) tidak paham 

dengan konsep kutipan, (3) waktu belajar terbatas, (4) keterbatasan bahasa dalam 

mengembangkan kutipan, (5) keengganan menerapkan kaidah, dan (6) kurangnya 

‘wadah’ penerapan materi.  

 

 

Kata kunci: kaidah antiplagiasi, plagiasi, kutipan, karya ilmiah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejujuran merupakan aspek penting dalam penulisan karya ilmiah. 

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang 

wajib dikuasai oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Karya ilmiah memiliki 

berbagai jenis, seperti makalah, artikel jurnal, prosiding, skripsi, tesis, dll. 

Setiap jenis karya ilmiah tersebut memiliki sistematika penulisan yang tidak 

sama. Akan tetapi, semuanya harus sama-sama didasarkan pada aspek 

kejujuran, yang meliputi kejujuran dalam mencari ide penelitian, mengambil 

data, mengolah atau menganalisa data, sampai dengan melaporkan data. Hal 

yang tidak kalah penting harus ada dalam sebuah karya ilmiah adalah kejujuran 

dalam menggunakan teori rujukan karena setiap karya ilmiah harus merujuk 

pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, karya ilmiah tersebut wajib 

menggunakan teori-teori yang kemudian dituangkan dalam bentuk kutipan 

sebagai dasar pemikirannya. Jadi, kejujuran merupakan aspek yang perlu 

diperhatikan dalam kegiatan penulisan karya ilmiah.   

Pentingnya aspek kejujuran dalam penulisan karya ilmiah tersebut 

membuat civitas academika perlu memperhatikan kode etik penulisan karya 

ilmiah. Menurut Tanjung dan Ardial (2005:7), kode etik merupakan 

seperangkat aturan penulisan yang berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, 

perizinan terhadap bahan rujukan atau teori yang digunakan, dan penyebutan 

sumber data atau informan dalam penelitian. Kode etik penulisan tersebut 

sering dikaitkan dengan plagiasi yang merupakan akibat dari tidak ditaatinya 

kode etik penulisan karya ilmiah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiasi 

merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh 

kredit atau nilai keilmiahan suatu karya ilmiah dengan cara mengutip sebagian 

atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai kaya 

ilmiahnya, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Peraturan 
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tersebut mengindikasikan pentingnya kejujuran dalam penulisan karya ilmiah 

dan pemahaman mengenai kode etik penulisaanya agar terhindar dari tindak 

plagiasi dalam penulisan karya ilmiah. 

Tindak plagiasi masih jamak terjadi di perguruan tinggi. Pada 2019, 

beberapa civitas academika Stikes di Aceh dan IAIN di Palu terindikasi 

melakukan plagiasi. Selain itu, kasus plagiasi juga terjadi di salah satu 

universitas di Sulawesi Tenggara. Bahkan, isu plagiasi yang cukup 

mencengangkan menerpa salah satu universitas favorit di Jakarta pada akhir 

2017 yang ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara rektor oleh 

Ristekdikti. Di lingkup internal, tindak plagiasi juga seringkali muncul 

walaupun tidak seheboh pemberitaan pada kasus-kasus tersebut. Meskipun 

demikian, tindakan pengambilan tulisan orang lain tanpa menuliskan 

sumbernya dengan tepat tetap saja dikategorikan suatu tindakan yang 

menyimpang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiasi.  

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, masih banyak tugas 

mahasiswa yang terindikasi tindak plagiasi. Jamak tugas mahasiswa tersebut 

diperoleh dari internet tanpa menyertakan sumbernya. Ada beberapa yang 

melakukan plagiasi secara langsung tanpa menyungtingnya terlebih dahulu 

sehingga format dan jenis hurufnya masih sama dengan sumbernya di internet. 

Ada pula mahasiswa yang sudah melakukan penyuntingan atas sumber yang 

diambil, tetapi tidak menyertakan sumbernya. Bahkan ada pula yang sudah 

melakukan penyuntingan dan menyertakan sumber yang dirujuk, baik dari 

internet maupun sumber tertulis, tetapi cara pengutipan yang dilakukan masih 

salah bahkan tidak sesuai sama sekali dengan kaidah yang ditetapkan. Selain 

itu, beberapa tugas mahasiswa yang terkumpul juga terindikasi mengandung 

gagasan yang sama dengan gagasan temannya. Semua hal tersebut merupakan 

sejumlah tindak plagiasi yang jika tidak ditindaklanjuti dengan suatu 

pencegahan, akan terus berulang dan berimbas pada tindak plagiasi yang lebih 

besar sebagai satu tindak kriminal di bidang ilmiah. 

Sejauh ini, kaidah antiplagiasi dalam penulisan karya ilmiah sudah 

diberikan kepada mahasiswa dalam beberapa mata kuliah, seperti MKDU 
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Bahasa Indonesia, Dasar-Dasar Menulis, juga Penulisan Karya Ilmiah. Akan 

tetapi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesalahan dalam penerapan kaidah 

antiplagiasi dalam penulisan karya ilmiah tersebut masih jamak terjadi 

sehingga lagi-lagi karya ilmiah yang dihasilkan terindikasi plagiat. 

Permasalahan ini mengindikasikan perlunya sebuah penelitian untuk mengkaji 

lebih dalam terkait bentuk kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam 

penulisan karya ilmiah mahasiswa, frekuensi kesalahannya, dan faktor-faktor 

yang menyebabkan kesalahan tersebut terjadi. Oleh karena itu, penelitian 

dengan judul “Kesalahan Penerapan Kaidah Antiplagiasi dalam Penulisan 

Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas PGRI Semarang Tahun 2019/2020” ini 

mencoba untuk menelaah berbagai permasalahan yang ada. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberi simpulan dan masukan mengenai sejumlah hal yang 

perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti dalam rangka mencegah terjadinya kasus 

plagiasi sejak dini dan membudayakan lingkungan akademik yang sehat, jujur, 

dan bertanggung jawab.     

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah-masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam 

penulisan karya ilmiah mahasiswa Universitas PGRI Semarang tahun 

2019/2020?   

2. Bagaimanakah tingkat frekuensi kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi 

dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa tersebut? 

3. Apa sajakah faktor-faktor penyebab kesalahan penerapan kaidah 

antiplagiasi dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan: 

1. bentuk kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam penulisan karya 

ilmiah mahasiswa Universitas PGRI Semarang tahun 2019/2020;   

2. tingkat frekuensi kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam penulisan 

karya ilmiah mahasiswa tersebut; dan 

3. faktor-faktor penyebab kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam 

penulisan karya ilmiah mahasiswa tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, dan perkuliahan, 

terutama perkuliahan yang melibatkan keterampilan menulis ilmiah di 

Universitas PGRI Semarang.  

1. Dosen  

Dengan hasil penelitian ini, dosen dapat mengetahui sejumlah 

kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi yang dilakukan mahasiswa dalam 

karya ilmiah yang ditulisnya. Dengan pengetahuan tersebut, pada akhirnya 

dosen dapat memberikan penguatan, baik dari segi kedalaman materi 

maupun durasi atau jumlah pertemuan pada pemberian materi tersebut. 

Dengan demikian, diharapkan sejumlah kesalahan yang telah dipaparkan 

sebagai bentuk yang ditemukan pada karya ilmiah dalam penelitian ini 

dapat diminimalisasi kemunculannya. 

2. Mahasiswa 

Dengan hasil penelitian ini, mahasiswa dapat mengentahui kesalahan 

yang kerap kali dilakukannya dalam hal kaidah antiplagiasi, terutama 

dalam tulisan mereka berupa karya ilmiah. Dengan pengetahuan tersebut, 

mereka dapat meningkatkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga 

3. Perkuliahan MKU Bahasa Indonesia  

Dengan hasil penelitian ini, perkuliahan MKU dapat lebih 

dikondisikan dengan proses pembelajaran yang lebih maksimal, tidak 
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hanya dalam hal pemberian materi. Pemaksimalan itu juga berkaitan 

dengan jumlah pertemuan yang perlu ditambah, khususnya pada materi 

penulisan kutipan yang menyangkut kaidah antiplagiasi dalam karya 

ilmiah.  

 

E. Target Luaran 

Penelitian ini menghasilkan target luaran, yaitu publikasi ilmiah berupa 

artikel jurnal atau makalah dalam prosiding seminar nasional/internasional. 

Selain itu, temuan-temuan penelitian terkait kesalahan penerapan kaidah 

antiplagiasi dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa dapat dilaporkan dengan 

mengunggahnya pada repository Universitas PGRI Semarang. Dengan 

demikian, temuan-temuan penelitian dapat dimanfaatkan secara luas, baik bagi 

pengambil kebijakan, pengelola kurikulum, dosen, pengajar, peneliti, dan 

mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

A. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, terdapat enam 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pelanggaran etika 

ilmiah, khususnya kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam penulisan 

karya ilmiah di perguruan tinggi.  

Pertama, penelitian tentang penerapan etika dalam karya ilmiah ditulis 

oleh Wahyuni (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Ketika Plagiarisme 

adalah Suatu Permasalahan Etika”. Wahyuni (2018) melakukan studi literatur 

untuk mengungkap praktik plagiarisme yang masih ditemukan dalam karya 

tulis ilmiah di lingkungan pendidikan. Plagiarisme merupakan bentuk 

pelanggaran kejujuran akademik yang erat kaitannya dengan kesalahan 

penerapan etika. Penelitian tersebut tidak mendeskripsikan bentuk pelanggaran 

etika dalam karya tulis ilmiah, tetapi fokus pada solusi untuk meningkatkan 

kesadaran civitas akademika terhadap plagiarisme. Salah satunya yang 

ditegaskan oleh Wahyuni (2018) adalah dengan dilakukannya information 

sharing tentang isu plagiarisme sebagai upaya penanaman perilaku 

antiplagiarisme.  

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sukaesih (2018) yang berjudul 

“Permasalahan Plagiarisme dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia” pada 

jurnal Politikom Indonesiana, Volume 3 Nomor 1 Juli tahun 2018. Artikel ini 

mengupas permasalahan plagiarisme dalam penelitian kualitatif di Indonesia 

dengan menganalisis plagiarisme dari faktor budaya, sosial, teknologi dan 

hukum. Artikel ini juga membahas beberapa kasus plagiarisme yang pernah 

terjadi di Indonesia dan solusi atas permasalahan tersebut. 

Ketiga, artikel ilmiah dalam jurnal Libria Volume 9 Nomor 1 tahun 

2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Harliansyah 

(2017) dengan judul “Plagiarisme dalam Karya dan Publikasi Ilmiah dan 

Langkah Strategis pencegahannya”. Artikel ini menguraikan beragam bentuk 
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plagiarism dalam karya atau publikasi ilmiah, yang terentang mulai tingkat 

yang paling ringan sampai tingkat yang paling parah (seriousness) dan mulai 

yang paling jarang terjadi sampai yang sering terjadi (commonness). 

Selanjutnya, artikel ini juga mengemukakan beberapa langkah strategis untuk 

yang perlu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan plagiarisme. 

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Riyadi (2017) yang berjudul 

“Plagiarisme dan Korupsi Ilmu Pengetahuan” pada Jurnal Kordinat UIN 

Jakarta Volume 16, Nomor 2 tahun 2017. Artikel ini menyimpulkan bahwa 

plagiarisme merupakan aksi antiintelektual yang amat tercela, tak hanya bagi 

pelakunya tetapi juga bagi institusi tempat penjiplak bekerja. Dampak mental 

terhadap bangsa akibat plagiarisme jauh lebih besar daripada kerugian 

finansial. 

Kelima, artikel yang ditulis oleh Prihantini dan Indudewi (2016) 

berjudul “Kesadaran dan Perilaku Plagiarisme dikalangan Mahasiswa (Studi 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang)” 

pada Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang sama 

mengenai tindakan plagiarisme. Akan tetapi, mereka terkadang tetap 

melakukannya karena adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk 

melakukannya. Misalnya, batas waktu pengumpulan tugas, mahasiswa tidak 

cukup menemukan bahan untuk menyelesaikan tugas mereka, dosen yang tidak 

mempermasalahakan tindak plagiarisme dalam memberikan atau 

mencantumkan kutipan.  

Keenam, artikel jurnal Universitas Indonesia yang ditulis oleh 

Herqutanto (2013) yang berjudul “Plagiarisme, Runtuhnya Tembok Kejujuran 

Akademik”. Artikel ini membahas plagiarisme secara umum, plagiarisme di 

dunia akademik, peraturan dan sanksi di dunia akademik. Di dalamnya dibahas 

pula sejumlah jenis plagiarisme, penyebabnya, dan cara pencegahannya.  
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B. Landasan Teori 

1. Kaidah Antiplagiasi dalam Penulisan Karya Ilmiah 

Kaidah antiplagiasi dalam penulisan karya ilmiah meliputi dua hal, yaitu 

kaidah penulisan karya ilmiah dan etika penulisan karya ilmiah yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.1 Kaidah Penulisan Karya Ilmiah 

Kaidah merupakan tata aturan, norma, atau sistematika penulisan 

yang harus ditaati ketika menulis suatu karya ilmiah. Tanjung dan Ardial 

(2005:168) membagi kaidah penulisan karya ilmiah menjadi dua jenis, 

yaitu kaidah yang bersifat universal dan kaidah yang bersifat selingkung. 

Lebih lanjut, Lumintang (dalam Tanjung dan Ardial, 2005:168) 

menjelaskan bahwa kaidah yang bersifat universal mengacu pada aturan-

aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan 

konteks dan situasinya. Tanjung dan Ardial (2005:168—174) 

menambahkan bahwa kaidah universal tersebut meliputi ejaan, tanda baca, 

cara merujuk (mengutip) secara umum yang dibagi menjadi cara merujuk 

kutipan langsung dan tidak langsung, serta cara menulis daftar rujukan 

(daftar pustaka) secara umum. Di sisi lain, kaidah yang bersifat selingkung 

menurut Mukhadis (dalam Tanjung dan Ardial, 2005:168) merupakan 

norma-norma aturan penulisan yang bertolak pada konvensi aturan-aturan 

penulisan yang lebih bersifat teknis yang ditetapkan oleh wadah terbitan. 

Kaidah selingkung wadah terbitan yang satu dengan yang lain bisa saja 

berbeda sehingga penulis harus mengetahui aturan yang ditetapkan oleh 

wadah terbitan tujuan.  

 

1.2 Etika Penulisan Karya Ilmiah 

Etika penulisan karya ilmiah merupakan konsep nilai yang mengarah 

pada perilaku yang baik dan pantas terkait dengan norma, moralitas, 

pranata, baik kemanusiaan maupun agama yang diterapkan dalam 

penulisan karya ilmiah (Setiawan, 2011). Menurut Tanjung dan Ardial 
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(2005:118—119) dan Setiawan (2011), terdapat empat belas etika dalam 

penulisan karya ilmiah sebagai berikut. 

a. Menjunjung tinggi posisi terhormat penulis sebagai orang yang 

terpelajar dengan menjaga kebenaran hakiki, manfaat, dan makna 

informasi sehingga tidak menyesatkan orang lain (pembacanya). 

b. Penuh kesungguhan mengupayakan tulisan yang disajikan tidak 

merupakan bahan yang sulit untuk dibaca karena telah ditulis secara 

tepat, singkat, dan jelas. 

c. Memperhatikan keringkasan dan kepadatan tulisan untuk menekan 

biaya percetakan. 

d. Menyadari pentingnya penyunting sebelum naskah diterbitkan dan 

disebarluaskan. 

e. Mempersiapkan naskah dengan teliti dengan format yang sesuai, 

mengikuti petunjuk yang ada, dan menjaga ketaatan media 

komunikasi. 

f. Tanggap terhadap usul dan saran penyunting serta melakukan revisi 

naskah jika dibutuhkan dengan tujuan menjaga kualitas dan 

memajukan ilmu teknologi. 

g. Bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain sehingga tidak 

menutupi kelemahan dan memperbesar kelebihan hasil yang dicapai. 

h. Menjunjung tinggi hak, pendapat, dan temuan orang lain sehingga 

selalu menjauhi perbuatan tercela, seperti mengambil ide orang lain 

yang belum dipublikasikan. 

i. Bertekad tidak melakukan plagiat atas tulisan orang lain ataupun 

tulisan sendiri sehubungan dengan hak cipta kepengarangan dan hak 

kepemilikan intelektual. 

j. Memahami sepenuhnya bahwa mengutip pendapat orang lain dengan 

menyebutkan sumbernya secara jelas bukanlah merupakan perbuatan 

yang tercela. 

k. Menyadari bahwa dengan mengirimkan naskah untuk diterbitkan 

berarti memberi hak penerbit untuk menerbitkan, menyebarluaskan, 
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dan memperdagangkannya sehingga tidak mengirimkan naskah serupa 

ke penerbit lainnya. 

l. Bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan dan 

menanggung segala bentuk hukuman jika secara hukum terbukti 

bahwa isi terbitan melanggar aturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

m. Merevisi dan mempersiapkan edisi baru jika diminta penerbit demi 

kepentingan umum. 

n. Membantu penerbit mencari penyandang dana tambahan dan 

menggalakkan promosi terbitan hasil karyanya.  

 

2. Plagiasi 

2.1 Pengertian Plagiasi 

Plagiat berasal dari kata dalam bahasa Latin plagiarus yang berarti 

‘penculik’ dan plagiare yang berarti ‘mencuri’. Berdasar pada asal kata 

tersebut, secara sederhana plagiat berarti ‘mengambil ide, kata-kata, dan 

kalimat seseorang dan memposisikannya sebagai hasil karyanya atau 

mengunakan ide, kata-kata, dan kalimat tanpa mencantumkan sumber 

dimana seorang penulis mengutipnya’ (Yulius, 2015). Tidak jauh berbeda, 

Tanjung dan Ardial (2005:8) mendefinisikan plagiat sebagai ‘salah satu 

tindak kecurangan berupa pengambilan tulisan atau ide pemikiran orang 

lain yang diakui sebagai tulisan atau ide pemikiran sendiri’. Apabila 

mengacu pada Permendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, 

plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja untuk 

memperoleh kredit atau nilai keilmiahan suatu karya ilmiah dengan cara 

mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain 

yang diakui sebagai kaya ilmiahnya, tanpa menyertakan sumber secara 

tepat dan memadai. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa plagiat merupakan salah satu tindak kecurangan yang 

dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja mengambil sebagian atau 
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seluruh ide, gagasan, karya orang lain yang diakui sebagai ide, gagasan, 

karya sendiri.  

 

2.2 Ruang Lingkup Plagiasi 

Menurut Istiana dan Purwoko (2016), ruang lingkup plagiarisme 

adalah sebagai berikut.  

a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan 

tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.  

b. Mengutip gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa 

menyebutkan identitas sumbernya. 

c. Menggunakan fakta (data dan informasi) milik orang lain tanpa 

menyebutkan identitas sumbernya. 

d. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 

e. Melakukan parafrasa (mengubah kalimat orang lain ke dalam 

susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa 

menyebutkan identitas sumbernya. 

f. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 

dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.  

 

2.3 Jenis Plagiasi 

Menurut Soelistyo (dalam Istiana dan Purwoko, 2016:3) ada empat 

jenis plagiasi. 

1. Plagiasi kata demi kata (word for word plagiarism) 

Jenis plagiasi ini terjadi jika penulis menggunakan kata-kata 

penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.  

2. Plagiasi atas sumber (plagiarism of source) 

Jenis plagiasi ini terjadi jika penulis menggunakan gagasan 

orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa 

menyebutkan sumbernya secara jelas).  

3. Plagiasi kepengarangan (plagiarism of authorship) 
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Jenis plagiasi ini terjadi jika penulis mengaku sebagai 

pengarang dari sebuah karya ilmiah milik orang lain. 

4. Plagiasi diri (self-plagiarism) 

Jenis plagiasi ini terjadi jika seorang penulis 

mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi 

dan mendaur ulang karya ilmiahnya. Hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam tindakan self-plagiarisme ini adalah bahwa 

ketika mengambil suatu karya sendiri, ciptaan karya baru yang 

dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti atau signifikan. 

Artinya, karya lama yang ada merupakan bagian kecil atau 

sederhana dari karya baru yang dihasilkan kemudian sehingga 

pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis 

tuangkan pada karya tulis yang didasarkan pada karya lama 

tersebut.  

Lebih detail, Sastroasmoro (dalam Yulius, 2015) menambahkan jenis 

plagiasi yang dibagi menjadi 16 jenis, yaitu: 

a. Plagiarisme berdasaran aspek yang dicuri. 

b. Plagiarisme Ide. 

c. Plagiarisme isi (data penelitian). 

d. Plagiarisme kata, kalimat, paragraf. 

e. Plagiarisme total. 

f. Plagiarisme berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. 

g. Plagiarisme yang tidak disengaja. 

h. Plagiarisme yang disengaja. 

i. Plagiarisme berdasarkan proporso atau presentasi kata, kalimat, 

paragraf yang dibajak. 

j. Palgiarisme ringan < 30%. 

k. Palgiarisme sedang 30—70%. 

l. Plagiarisme berat atau total >70%. 

m. Palagiarisme berdasarkan pola. 

n. Plagiarime kata demi kata. 
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o. Plagiarime mosaik. 

p. Self-plagiarisme. 

Dikutip dari laman iThenticate (dalam Harliansyah, 2017:106—

107), plagiasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, sebagaimana 

dipaparkan berikut ini. 

a. Secondary source  

Plagiasi tipe ini dimungkinkan terjadi ketika peneliti 

memanfaatkan sumber-sumber sekunder (seperti literature review). 

Peneliti hanya mengutip sumber-sumber primer yang disebut dalam 

sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberikan informasi 

(mengutip) sumber sekunder yang dibacanya tersebut.  

b. Invalid source  

Plagiasi jenis ini terjadi ketika peneliti memberikan informasi 

yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi 

yang digunakannya.  

c. Duplication 

Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiah 

sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa karya itu 

merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.  

d. Paraphrasing  

Plagiasi jenis ini berupa pengambilan teks dari suatu sumber, 

kemudian dilakukan pemparafrasaan tetapi tidak menyebutkan 

sumbernya, seakan teks tersebut merupakan karya asli miliknya.  

e. Repetitive research  

Plagiasi ini ketika peneliti menggunakan data dan metode 

yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode 

itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya.  

f. Replication  

Plagiasi ini berupa tindakan pengiriman naskah ke beberapa 

saluran publikasi (jurnal dan konferensi/seminar). 

g. Misleading attribution  
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Plagiasi ini terjadi ketika terdapat kesalahan dalam 

penyebutan pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam 

sebuah penelitian (naskah). Tindakan mencantumkan pihak yang 

tidak mempunyai kontribusi pada sebuah riset juga termasuk 

plagiasi jenis ini.  

h. Unethical collaboration  

Plagiasi jenis ini bisa terjadi ketika orang-orang yang 

berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi.  

i. Verbatim plagiarism  

Plagiasi ini berupa tindakan mengkopi kata perkata 

(verbatim) ide atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan 

atau rujukan.  

j. Complete plagiarism  

Plagiasi secara total. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif 

dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian antara karakteristik 

pendekatan kualitatif dengan karakteristik topik yang diteliti. Menurut 

Moleong (2005:6), pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menginterpretasi fenomena yang berkaitan dengan 

perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang disajikan secara deskriptif. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini juga 

memiliki tujuan untuk mendeskripsi wujud pelanggaran etika ilmiah yang 

terdapat dalam karya ilmiah mahasiswa, frekuensi kesalahannya, sekaligus 

mengidentifikasi faktor penyebab kesalahan tersebut terjadi.  

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai pedoman dalam 

penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap realitas alamiah terkait 

pelanggaran etika ilmiah yang terdapat dalam karya ilmiah mahasiswa. Lebih 

lanjut disampaikan oleh Djajasudarma (1993:15) dalam pendekatan deskriptif 

kualitatif bahwa peneliti dapat mendeskripsikan realitas alamiah dengan empat 

cara. Cara yang dimaksud, yaitu mendeskripsikan, mengklasifikasikan, 

menganalisis, dan menafsirkan data sesuai dengan kondisi alamiah. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian ini fokus pada pendeskripsian dan pengklasifikasian 

jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan, termasuk frekuensi jenis kesalahan 

tersebut, untuk selanjutnya dilakukan penganalisisan. Hasil analisis kemudian 

digunakan sebagai dasar untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi 

pelanggaran yang dilakukan.  

 

B. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa karya ilmiah mahasiswa yang 

terindikasi melanggar kaidah antiplagiasi, lebih khusus pada teks pengutipan 
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dari berbagai sumber yang terdapat dalam karya ilmiah yang dibuat oleh 

mahasiswa Universitas PGRI Semarang tersebut. Karya ilmiah tersebut 

diperoleh dari tugas akhir Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia dari berbagai 

program studi. Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap sejumlah informan penelitian tentang faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pelanggaran etika ilmiah dalam karya ilmiah mahasiswa.  

 

C. Langkah Penelitian 

Penelitian itu dilakukan dalam tiga langkah, sebagaimana dijelaskan 

berikut ini.  

1. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu 

teknik dokumentasi dan teknik wawancara.  

a. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan semua karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai 

tugas akhir Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia dari berbagai program 

studi.   

b. Teknik wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mewawancarai sejumlah mahasiswa sebagai penulis karya ilmiah, 

khususnya dalam kaitannya dengan pengutipan sumber dalam karya 

ilmiahnya tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendalami faktor-faktor 

yang melatarbelakangi pelanggaran etika ilmiah yang dilakukan 

mahasiswa dalam karya ilmiah yang mereka buat. Teknik wawancara yang 

umumnya digunakan dalam penelitian kebahasaan lazim dikenal dengan 

istilah cakap teknik pancing. Sesuai pendapat Sudaryanto (1993:137) 

dengan cakap teknik pancing, informan dipancing untuk berbicara dan 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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2. Analisis Data 

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis kesalahan, khususnya kesalahan penerapan kaidah 

antiplagiasi dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Teknik analisis yang 

digunakan disesuaikan dengan langkah analisis kesalahan yang 

dipergunakan oleh Ellis (dalam Tarigan dan Tarigan, 2011:60—61) dan 

Parera (1997:145). Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian 

ini.  

a. Pertama, identifikasi jenis pelanggaran secara umum dan khusus 

berdasarkan data yang ditemukan dalam karya ilmiah mahasiswa. 

b. Kedua, pengelompokan. Pengelompokan yang dimaksud adalah 

tindakan mengelompokkan bentuk pelanggaran etika ilmiah, 

meliputi kesalahan penerapan kaidah yang berkaitan dengan 

pengutipan, penulisan sumber rujukan, dan penulisan rujukan. Dari 

pengelompokan ini juga dapat ditentukan frekuensi pelanggaran 

yang dilakukan.  

c. Ketiga, pemberian penilaian terhadap kesalahan yang ditemukan.  

Penilaian dilakukan dengan menguraikan secara deskriptif. 

Selanjutnya,  identifikasi masalah dan kroscek antara hasil analisis 

data pada tahap sebelumnya dan hasil wawancara. Termasuk 

penyebab atau alasan yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut 

oleh mahasiswa.  

Untuk mempermudah kerja analisis data, bentuk pelanggaran 

dituliskan dalam kartu data berikut. 

KARTU DATA 

No. Data : 

Klasifikasi : 

Penggalan Teks : 

Analisis : 
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3. Penyajian Data 

Data yang telah dianalisis selanjutnya disajikan dengan teknik informal. 

Teknik informal dilakukan dengan menguraikan hasil analisis data secara 

deskriptif (Sudaryanto, 1993:145). Data yang disajikan mencakup 1) wujud 

pelanggaran etika ilmiah (berkaitan dengan kesalahan penerapan kaidah 

pengutipan, penulisan sumber rujukan, dan penulisan rujukan), 2) tingkat 

frekuensi bentuk pelanggaran etika ilmiah, dan 3) faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pelanggaran etika ilmiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam penulisan kutipan sangat 

bervariasi. Sejumlah kesalahan itu tidak hanya berkisar pada kesalahan ejaan, 

tetapi juga pada kaidah tetap penulisan kutipan. Kesalahan tersebut tidak hanya 

disebabkan oleh ketidaktahuan mahasiswa mengenai kaidah yang seharusnya 

digunakan, tetapi lebih pada ketidakpedulian atau bahkan kelalaian diri terhadap 

keberadaan dan diberlakukannya kaidah tersebut secara baku.  

Dalam kaitan secara umum diketahui bahwa penulisan kutipan tidak 

sembarangan mengutip dan menyalin suatu pendapat atau tulisan orang lain ke 

dalam tulisan pribadi. Terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, baik 

berupa kutipa langsung maupun tidak langsung. Pada kutipan langsung, misalnya, 

kalimat asli tidak boleh diubah sehingga membutuhkan tanda baca petik dua 

(“...”) untuk mengapit kalimat asli yang diambil. Adapun pada kutipan tidak 

langsung, justu kebalikannya, bahwa kalimat asli harus diubah tanpa mengubah 

inti atau maksud di dalam kalimat tersebut. Selain itu, tanda petik dua (“...”) yang 

sebelumnya digunakan dalam kutipan langsung, tidak lagi digunakan.  

Ketentuan lainnya adalah berkaitan dengan penulisan unsur dalam sumber 

tulisan yang diambil dan disusun menjadi sebuah kutipan. Jika dalam daftar 

pustaka terdapat lima unsur yang wajid ditulis, yaitu nama penulis, tahun terbit 

buku/sumber, judul, kota terbit, dan penerbit, dalam kutipan hanya ada tiga unsur, 

yaitu nama belakang penulis, tahun, dan halaman tempat kalimat pendapat yang 

dikutip.  

Kesalahan yang ditemukan dalam karya mahasiswa dalam mata kuliah 

MKU Bahasa Indonesia masih banyak yang melanggar aturan-aturan tadi. 

Sebagaimana disebutkan, pelanggaran yang menyebabkan kesalahan itu tidak 

sebatas salah dalam ejaan, tetapi juga salah dalam menerapkan kaidah penulisan 

kutipan yang benar sesuai dengan aturan. Pada bagian ini dipaparkan tiga hal, 

yaitu bentuk kesalahan kaidah antiplagiasi, frekuensi kesalahan yang paling 
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banyak terjadi, dan faktor terjadinya kesalahan antiplagiasi dalam karya ilmiah 

mahasiswa sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam mengutip. 

  

A. Bentuk kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi 

Terdapat sejumlah kesalahan penerapan kaidah antiplagiasi dalam karya 

tulis mahasiswa Universitas PGRI Semarang tahun 2019/2020, sebagaimana 

terpapar berikut ini. 

1. Menjiplak secara keseluruhan 

Pada hasil karya tulis mahasiswa, ditemukan satu karya yang seluruh 

bagian tulisannya merupakan jiplakan dari sejumlah sumber daring. Meski 

tema yang ditulisnya sesuai dengan tema yang ditetapkan, tulisan yang 

dihasilkan dan dikumpulkan sebagai tugas karya ilmiah sederhana 

merupakan tulisan orang lain. Hasil tulisan tersebut merupakan contoh 

tindakan plagiasi yang tentunya sangat melanggar kaidah dan norma 

akademik.  

 

2. Penggunaan ejaan yang salah  

Kesalahan kaitannya dengan antiplagiasi salah satunya ditemukan 

dalam bentuk kesalahan ejaan. Kesalahan ini tidak sekadar berupa, 

misalnya, kesalahan penggunaan tanda baca dalam struktur kalimat yang 

disusun. Kesalahan yang dimaksud merupakan kesalahan yang lebih 

khusus pada bagian penulisan kutipan yang di dalamnya juga melibatkan 

penulisan huruf dan penggunaan beberapa tanda baca tertentu, seperti tanda 

koma, tanda kurung, tanda titik dua, dan tanda pisah, termasuk pula tanda 

jeda atau spasi. Dalam hal ini, kesalahan tersebut tidak hanya salah dalam 

hal pemakaian, tetapi termasuk ketiadaan kaidah yang seharusnya 

digunakan.  

a. Tanda koma dan titik  

Dalam penulisan sumber kutipan, terdapat penggunaan tanda koma 

(,) yang diletakkan di antara nama belakang dan tahun terbit. Selain itu, 

terdapat pula penggunaan tanda baca titik (.) yang umumnya digunakan 
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untuk mengakhiri bentuk singkatan dan kawan-kawan atau dkk untuk 

konteks nama penulis yang lebih dari dua orang. Berkaitan dengan hal 

tersebut, dalam karya ilmiah mahasiswa ditemukan penggunaan tanda 

baca koma dan tanda baca titik yang tidak tepat. Ketidaktepatan ini tidak 

hanya berkaitan dengan kesalahan konteks penggunaan, tetapi juga 

berkaitan dengan ketiadaan suatu tanda baca yang seharusnya digunakan 

dalam konteks tertentu.  

Sejumlah kesalahan penggunaan tanda baca koma dan titik tampak 

pada kalimat berikut ini. 

(1) Menurut Rofiah dkk (2013:18) keterampilan berpikir tingkat 

tinggi merupakan kemampuan menghubungkan pengetahuan 

dengan pengalaman yang sudah dimiliki agar dapat berpikir 

secara kritis dan kreatif.  

(2) “... merupakan aplikasi yang selalu menampilkan fitur-fitur baru 

dan menarik” (Kharisma Putri, Kania. 2019:32—45).  

(3) Menurut loewenthal (melalui Jahja 2011), psikologi adalah 

bealjar konsisten perilaku manusia, budaya, fungsi berpikir, dan 

Bahasa.  

(4) ... tidak terkecuali bagi anak-anak yang juga belum mampu 

berbahasa dengan baik ( Wicaksana, dan Anggara, 2018:34—

35).  

(5) Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat 

Samin tentu sudah diyakini dan mengandung sakralitas atau 

magis, (Taufiq, 2006: 54).  

(6) Sedangkan menurut Kandung, (2014), teknologi pendidikan 

adalah kajian dan praktik untuk membantu proses.  

 

Keenam data tersebut menunjukkan kesalahan ejaan berupa 

kesalahan tanda baca koma dan titik. Kesalahan yang ditemukan cukup 

beragam. Pada data (1), kesalahan terjadi karena ketiadaan penggunaan 

tanda titik setelah dkk. Sebagaimana diketahui dan telah dipaparkan 
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sebelumnya, dan kawan-kawan merupakan kepanjangan dari dkk yang 

menurut kaidah harus diakhiri dengan tanda titik sebagai penanda 

singkatan, yaitu dkk. Pada data (1) tersebut, tanda titik (.) tidak digunakan 

sehingga penulisan sumber kutipan menjadi salah. Pada data (2), selain 

terdapat kesalahan penulisan nama, kesalahan terjadi karena ketidaktepatan 

penggunaan tanda baca yang diletakkan antara nama penulis dengan tahun 

terbit. Dalam kaidah, tanda baca yang digunakan pada posisi tersebut 

adalah tanda koma, bukan tanda titik, sebagaimana tampak pada data (2), 

yaitu Kharisma Putri, Kania. 2019:32—45.  

Sedikit berbeda dengan dua data sebelumnya, kesalahan pada data 

(3)—(6) hanya terjadi pada tanda baca koma (,). Pada data (3), kesalahan 

terjadi karena ketiadaan penggunaan tanda koma setelah nama penulis, 

yaitu (melalui Jahja 2011) yang seharunys (melalui Jahja, 2011). Adapun 

pada data (4)—(6) kesalahan terjadi justru karena penggunaan tanda baca 

koma yang sebenarnya tidak perlu. Pada data (4), tanda koma digunakan 

setelah nama dan sebelum kata dan dalam konstruksi penulisan sumber 

kutipan yang terdiri atas dua nama penulis. Pada data tersebut, tertulis 

Wicaksana, dan Anggara, 2018:34—35 yang seharunya cukup ditulis 

dengan Wicaksana dan Anggara, 2018:34—35 sehingga tanda koma hanya 

ada di antara nama belakang penulis kedua dan tahun terbit.  

Pada data (5), tanda koma-yang-tidak-perlu digunakan setelah kata 

terkhir kutipan tidak langsung yang diikuti sumber kutipan, yaitu ... magis, 

(Taufiq, 2006: 54) yang seharusnya ditulis dengan magis (Taufiq, 2006:54). 

Terakhir, pada data (6), tanda baca koma yang tidak seharusnya dituliskan 

setelah nama penulis yang diikuti tahun dalam kurung, sebagaimana 

tampak pada Sedangkan menurut Kandung, (2014), teknologi .... 

Seharusnya, jika nama penulis dijadikan sebagai subjek dalam kalimat 

kutipan, sebelum tanda kurung tidak perlu dibubuhi tanda koma sehingga 

penulisan yang benar adalah Sedangkan menurut Kandung (2014), 

teknologi.  

Pembenaran keenam data tersebut tampak pada rincian berikut ini. 
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(1a) Menurut Rofiah dkk. (2013:18) keterampilan berpikir tingkat 

tinggi merupakan kemampuan menghubungkan pengetahuan 

dengan pengalaman yang sudah dimiliki agar dapat berpikir 

secara kritis dan kreatif.  

(2a) “... merupakan aplikasi yang selalu menampilkan fitur-fitur baru 

dan menarik” (Putri, 2019:32—45).  

(3a) Menurut loewenthal (melalui Jahja, 2011), psikologi adalah 

bealjar konsisten perilaku manusia, budaya, fungsi berpikir, 

dan Bahasa.  

(4a) ... tidak terkecuali bagi anak-anak yang juga belum mampu 

berbahasa dengan baik ( Wicaksana dan Anggara, 2018:34—

35).  

(5a) Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat 

Samin tentu sudah diyakini dan mengandung sakralitas atau 

magis (Taufiq, 2006: 54).  

(6a) Sedangkan menurut Kandung (2014), teknologi pendidikan 

adalah kajian dan praktik untuk membantu proses.  

 

b. Tanda Hubung 

Kesalahan tanda baca yang ditemukan selanjutnya adalah pada 

penggunaan tanda baca dengan makna ‘sampai dengan’. Dalam kaidah 

kutipan, tanda baca yang digunakan untuk makna tersebut adalah tanda 

pisah (—). Adapun yang umumnya ditemukan penggunaannya dalam 

konteks tersebut adalah tanda hubung (-). Kesalahan ini bahkan terjadi pada 

konteks penulisan secara umum dengan maksud penggunaan yang sama.  

Dalam karya ilmiah mahasiswa, ditemukan kesalahan penggunaan 

tanda baca tanda hubung (-) dalam penulisan sumber kutipan, sebagaimana 

tampak sebagai berikut. 

(7) ... melalui pembaruan fitur yang selalu menarik (Kania, 2019:32-

45). 

(8) Menurut Wicaksana dan Anggara (2018:34-35) ....  
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Bagian yang ditebalkan dalam cuplikan kalimat tersebut merupakan 

bentuk penggunaan tanda hubung yang disamakan fungsinya dengan tanda 

pisah (—). Padahal, fungsi kedua tanda baca tersebut berbeda sehingga 

penulisan sumber kutipan tersebut menjadi salah. Bentuk pembenaran dari 

kedua data tersebut adalah sebagai berikut. 

(7a) ... melalui pembaruan fitur yang selalu menarim (Kania, 

2019:32—45).  

(8a) Menurut Wicaksana dan Anggara (2018:34—35).  

  

c. Tanda Petik Dua 

Dalam kaidah kutipan, terdapat tanda baca yang harus dibubuhkan 

ketika kutipan yang ditulis merupakan kutipan langsung. Data dari karya 

ilmiah mahasiswa menujukkan kesalahan pengutipan yang berkaitan 

dengan penggunaan tanda baca tanda petik dua (“...”). Kesalahan tersebut 

tampak pada kalimat kutipan berikut ini.    

(9) Menurut Wicaksana dan Anggara (2018:34—35) media sosial 

menjadi peranan penting bagi masyarakat dari segala 

kalangan dan segala usia termasuk anak-anak yang 

bahkan belum bisa berbahasa.  

(10) Sejatinya “Pendidikan terlaksana melalui pergaulan yang 

mendidik dalam bentuknya sebagai bimbingan, pimpinan, 

keteladanan, pembiasaan, pembelajaran, pelatihan, pembinaan 

( melalui Sudharto, 2012:12)”.  

Kesalahan penulisan kutipan pada data (9) disebabkan oleh 

ketiadaan penggunaan tanda baca petik dua yang mengapit kalimat kutipan 

yang dituliskan yang merupakan kutipan langsung. Sebagaimana diketahui, 

kalimat pendapat yang diambil dari sebuah sumber dengan tanpa mengubah 

kalimatnya tergolong kutipan langsung sehingga tanda petik dua 

diharusnya digunakan di dalamnya. Sementara data (9) tidak menunjukkan 

penggunaan tanda baca tersebut.  
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Berbeda dengan data (9), data (10) sebenarnya sudah menunjukkan 

penggunaan tanda petik dua pada kutipan langsungnya, sesuai dengan 

kaidah. Dalam hal ini, kesalahan muncul karena bagian kalimat yang diapit 

oleh tanda baca petik dua melebihi yang seharusnya, yaitu sampai akhir 

kalimat yang bukan lagi bagian pendapat asli yang dikutip berupa sumber 

kutipan tersebut.  

Pembenaran kedua data kesalahan penggunaan tanda petik dua 

tampak pada kalimat berikut ini.  

(9a) Menurut Wicaksana dan Anggara (2018:34—35) media sosial 

menjadi peranan penting bagi masyarakat dari segala 

kalangan dan segala usia termasuk anak-anak yang 

bahkan belum bisa berbahasa.  

(10a) Sejatinya “Pendidikan terlaksana melalui pergaulan yang 

mendidik dalam bentuknya sebagai bimbingan, pimpinan, 

keteladanan, pembiasaan, pembelajaran, pelatihan, 

pembinaan” ( melalui Sudharto, 2012:12).  

 

d. Tanda titik dua  

Dalam sumber kutipan, terdapat penggunaan tanda baca titik dua 

untuk memisahkan unsur tahun dan halaman kutipan. Dalam karya imliah 

mahasiswa, ditemukan dua kesalahan penulisan kutipan berkaitan dengan 

penggunaan tanda baca titik dua tersebut. Keduanya tampak pada kalimat 

berikut ini.  

(11) Menurut Turney dalam Mulyana (2005; 69) mengungkapkan 

bahwa guru harus pandai untuk keterampilan mengajar.  

(12) Seperti yang dijabarkan Vardin (Melalui Suyanto:2012), 

peran guru di dalam pendidikan karakter memiliki peran 

penting. 

Kedua kalimat tersebut mengandung kesalahan penulisan berkaitan 

dengan penggunaan tanda baca tanda titik dua. Pada data (11) kesalahan 

disebabkan oleh penggunaan tanda baca titik dua yang digantikan oleh 
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tanda titik koma. Sebagaimana disebutkan, tanda baca yagn seharusnya 

digunakan di antara unsur tahun dan halaman kutipan dalam sumber 

kutipan adalah tanda baca tanda titik dua (:). Namun, pada data (11) 

tersebut tanda baca yang digunakan adalah tanda titik koma (;) sehingga 

penulisan sumebr menjadi salah. Adapun pada data (12), kesalahan 

dibebabkan oleh penempatan tanda titik dua yang tidak tepat, yaitu antara 

nama belakang penulis dan tahun yang seharusnya ditempati oleh tanda 

baca koma.  

Pembenaran dua kalimat tersebut terpapat secara runtut berikut ini.  

(11a) Menurut Turney dalam Mulyana (2005:69) mengungkapkan 

bahwa guru harus pandai untuk keterampilan mengajar.  

(12a) Seperti yang dijabarkan Vardin (melalui Suyanto, 2012), 

peran guru di dalam pendidikan karakter memiliki peran 

penting. 

 

e. Tanda Kurung ((...)) 

Tanda kurung menjadi tanda baca lainnya yang menjadi bagian dari 

tanda baca dalam penulisan unsur sumber kutipan. Tanda kurung ini secara 

kaidah digunakan untuk mengapit nama penulis, tahun, dan halaman atau 

jika nama penulis menjadi subjek kalimat, tanda kurung hanya mengapit 

tahun atau tahun dan halaman. Dalam karya ilmiah mahasiswa, ditemukan 

kesalahan penulisan sumber kutipan yang disebabkan peletakan tanda 

kurung yang salah, sebagaimana tampak pada data berikut ini.  

(13) Menurut Turney dalam Mulyana (2005; 69) mengungkapkan 

bahwa guru harus pandai untuk keterampilan mengajar. 

Sebagaimana disampaikan, data (13) tersebut mengandung kesalahan 

penulisan sumber kutipan karena letak tanda kurung yang dipakai tidak 

pada posisi yang seharusnya. Dalam kaidah, terdapat sedikit perbedaan 

penulisan sumber kutipan untuk pendapat yang dikutip oleh orang lain 

dalam sebuah buku. Pengutipan pendapat pada data (13) dilakukan dengan 

konteks semacam itu sehingga seharusnya nama penulis buku tempat 
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pendapat tersebut diambil ikut dimasukkan ke dalam tanda kurung bersama 

tahun dan halaman bukunya. Pembenaran kalimat tersebut adalah sebagai 

berikut. 

(13a) Menurut Turney (dalam Mulyana, 2005:69) bahwa guru harus 

pandai untuk keterampilan mengajar. 

 

f. Huruf Kapital 

Berkaitan dengan kesalahan penggunaan tanda baca, tidak jarang 

ditemukan pula sejumlah tulisan yang mengabaikan kaidah ejaan lainnya. 

Salah satunya adalah penulisan huruf kapital. Sama dengan paparan 

sebelumnya, pengabaian penulisan huruf kapital ini berkaitan dengan 

penulisan sumber dalam kutipan yang terdapat dalam karya ilmiah 

mahasiswa. Sejumlah kalimat yang mengandung kesalahan tersebut adalah 

sebagai berikut.  

(14) Menurut Musrifah (2018:69), Permasalahan pendidikan di 

Indonesia salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan.  

(15) Menurut Beyer (1985), Berpikir kritis adalah kemampuan 

menentukan keabsahan suatu sumber, membedakan antara 

relevan dan tidak relevan, membedakan fakta dari penialaian. 

(16) “... tidak terkecuali anak-anak yang bahkan belum bisa 

berkomunikasu” (Rani dan gigih, 2018:34—45). 

(17) “Teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat dalam 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang komunikasi” 

(nina, 2015:19).  

Empat data tersebut mengandung kesalahan yang berkaitan dengan 

penulisan huruf kapital. Pada data (14) dan (15), kesalahan disebabkan oleh 

penggunaan huruf kapital di tengah kalimat sebagai kata awal dari kutipan 

tidak langsung. Jika menilik sebentar pada kaidah penulisan kutipan, huruf 

awal pada kata pertama dari kalimat kutipan memang boleh dikapitalkan 

asal jenis kutipan yang ditulis adalah kutipan langsung. Dalam hal ini, data 

(14) dan (15) merupakan kutipan tidak langsung sehingga huruf p pada kata 
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pendidikan untuk data (13) dan huruf b pada kata berpikir untuk data (15) 

seharusnya ditulis dengan huruf nonkapital, yaitu menjadi pendidikan dan 

berpikir.  

Sementara itu, pada data (16) dan (17) kesalahan terjadi karena huruf 

kapital justru tidak digunakan, yaitu pada penulisan nama penulis. 

Sebagaimana tercantum dalam kaidah ejaan, nama orang ditulis dengan 

huruf awal huruf kapital. Dengan demikian, penulisan huruf g pada gigih 

untuk data (16) dan huruf n pada nina untuk data (17) sebaiknya ditulis 

dengan huruf kapital menjadi Gigih dan Nina.   

Pembenaran keempat data tersebut terdapat pada kalimat berikut ini.  

(14a) Menurut Musrifah (2018:69), permasalahan pendidikan di 

Indonesia salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan.  

(15a) Menurut Beyer (1985), berpikir kritis adalah kemampuan 

menentukan keabsahan suatu sumber, membedakan antara 

relevan dan tidak relevan, membedakan fakta dari penialaian. 

(16a) “... tidak terkecuali anak-anak yang bahkan belum bisa 

berkomunikasu” (Rani dan Gigih, 2018:34—45). 

(17a) “Teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat dalam 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang komunikasi” 

(Nina, 2015:19).  

 

g. Huruf miring dan huruf tebal 

Dalam kaidah, huruf miring dan huruf tebal salah satunya digunakan 

dalam konteks penulisan bagian yang dipentingkan. Secara khusus, huruf 

miring digunakan dalam tulisan yang merupakan bahasa asing atau bahasa 

daerah. Dalam karya ilmiah mahasiswa, ditemukan penggunaan huruf 

miring dan huruf tebal yang tidak sesuai dengan kaidah dalam penulisan 

kutipan. Kesalahan tersebut ditemukan dalam dua kalimat berikut ini. 

(18) Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Rani Wicaksana dan 

Gigih Anggara (2018:34—35), “Media sosial memegang 

peranan penting untuk masyrakat di segala kalangan dan 
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segala usia, tidak terkecuali anak-anak yang bahkan belum 

berbahasa.”   

(19) Sesuai apa yang telah Kania Kharisma (2019:32—45) katakan, 

“Media sosial seperti instagram, berusaha memenuhi 

kebutuhan khalayak pengguna melalui pembaruan fitur yang 

selalu menarik”.  

Pada data (18), kesalahan terjadi karena adanya penggunaan huruf 

miring dan huruf tebal secara bersamaan. Dalam kaidah kutipan, tidak ada 

aturan secara khusus yang menyertakan penggunaan huruf tebal. Adapun 

huruf miring hanya digunakan ketika bahasa yang dipakai dalam kutipan 

merupakan bahasa asing atau daerah. Sebagaimana terlihat, kalimat kutipan 

langsung tersebut merupakan bahasa Indonesia dan tidak ada bagian dari 

kalimat yang perlu diberi tanda pengkhususan. Dengan demikian, penulisan 

kutipan langsung dengan huruf miring dan huruf tebal tersebut menjadi 

salah.  

Berbeda dengan data (18), kesalahan pada data (19) hanya terjadi 

karena adanya penggunaan huruf miring pada kutipan tidak langsung. 

Dengan alasan yang sama dengan sebelumnya, bahwa data (19) ini 

mengandung kesalahan karena kutipan langsung yang dituliskan 

merupakan kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan tidak ada 

bagian kalimat yang perlu dikhususkan. Dengan demikian, penggunaan 

huruf miring pada seluruh bagian kalimat kutipan langsung tersebut 

merupakan penulisan yang salah. Pembenaran kedua data tersebut tampak 

pada kalimat berikut ini. 

(18a) Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Rani Wicaksana dan 

Gigih Anggara (2018:34—35), “Media sosial memegang 

peranan penting untuk masyrakat di segala kalangan dan segala 

usia, tidak terkecuali anak-anak yang bahkan belum 

berbahasa.”   

(19a) Sesuai apa yang telah Kania Kharisma (2019:32—45) katakan, 

“Media sosial seperti instagram, berusaha memenuhi 
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kebutuhan khalayak pengguna melalui pembaruan fitur yang 

selalu menarik”.  

 

3. Salah penerapan kaidah  

a. Kesalahan berdasarkan jenis kutipan 

Kutipan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan 

kutipan tidak langsung. Kutipan langsung pun dibagi lagi menjadi dua jenis 

berdasarkan jumlah baris, yaitu 1—3 baris dan >3 baris. Sebagaimana 

pernah dipaparkan sebelumnya, kedua jenis kutipan tersebut memiliki 

kaidah penulisan yang berbeda yang menyertakan penggunaan tanda baca 

tertentu. Dalam karya ilmiah mahasiswa yang terkumpul, ditemukan 

penulisan kutipan yang tidak sesuai dengan kaidah berdasarkan jenis yang 

telah dipaparkan, sebagaimana tampak berikut ini. 

(20) Menurut Wicaksana dan Anggara (2018:34—35) media sosial 

menjadi peranan penting bagi masyarakat dari segala kalangan 

dan segala usia termasuk anak-anak yang bahkan belum bisa 

berbahasa.  

(21) Menurut Saputra dkk (2018). In the digital era like we’re 

living now, there are centrainly positive and negative impacts 

from the progress of this era. If it is not consumed properly, 

information can be misinterpreted though these digital media. 

Especially the biggest consumers of digital media are children 

who still in education. Children must get education about 

media literacy so that they are not negatively affected by the 

media, and can get postivie information from the digital media 

they get everywhere.  

 

Pada data (20), kesalahan kaidah kutipan terjadi karena tidak adanya 

tanda petik dua yang mengapit kalimat kutipan asli. Dalam kaidah, kutipan 

langsung yang terdiri atas 1—3 baris, aturan yang harus dipatuhi selain 

tidak mengubah kalimat adalah mengapit kalimat kutipan yang tidak 
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diubah itu dengan tanda petik dua (“...”). Dengan demikian, penulisan 

kutipan langsung pada data (20) menjadi salah. Adapun pada data (21), 

kesalahan terjadi karena bentuk penulisan tidak sesuai dengan jenis kutipan 

yang dipilih. Kalimat kutipan pada data tersebut merupakan kutipan 

langsung dengan jumlah baris >3. Sementara itu, cara penulisan yang 

digunakan merupakan cara penulisan kutipan dengan jumlah baris 1—3. 

Dalam kaidah, jenis kutipan langsung dengan jumlah baris >3 ditulis 

dengan pembedaan margin, spasi, dan paragraf, serta tidak lagi 

menggunakan tanda petik dua. Kedua data tersebut jika dibenarkan akan 

tampak sebagaimana kalimat kutipan berikut ini. 

(20a) Menurut Wicaksana dan Anggara (2018:34—35) “Media 

sosial menjadi peranan penting bagi masyarakat dari segala 

kalangan dan segala usia termasuk anak-anak yang bahkan 

belum bisa berbahasa”.  

(21a) Menurut Saputra dkk (2018) 

 In the digital era like we’re living now, 

there are centrainly positive and negative impacts 

from the progress of this era. If it is not consumed 

properly, information can be misinterpreted though 

these digital media. Especially the biggest 

consumers of digital media are children who still in 

education. Children must get education about 

media literacy so that they are not negatively 

affected by the media, and can get postivie 

information from the digital media they get 

everywhere.  

 

b. Penulisan Nama 

Setelah ejaan, kaidah lain yang sering dilanggar dalam penulisan 

kutipan adalah penulisan nama penulis. Dalam kaidah penulisan nama, 

hanya nama belakang yang dituliskan dalam sumber kutipan atau jika nama 

penulis hanya terdiri atas satu kata, nama tersebutlah yang dituliskan dalam 

sumber. Sama dengan penulisan nama pada daftar pustaka, nama penulis 

dalam sumber kutipan pun tidak menyertakan gelar, baik gelar keagamaan 

maupun gelar kependidikan.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, dalam karya ilmiah mahasiswa 

ditemukan sejumlah penulisan nama penulis yang tidak sesuai dengan 

kadiah, sebagaimana tampak berikut ini.  

(22) Menurut Kania Kharisma Putri media sosial seperti 

Instagram berusaha memenuhi kebutuhan penggunan melalui 

pembaruan fitur yang menarik.  

(23) Menurut Nina Fradina (2015:19) perkembangan yang pesat 

dalam berbagai bidang .... 

(24) Menurut Seogeong Prijodarminto (1993:276), disiplin 

sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk dari perilaku 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban.  

(25) ... fitur baru yang menarik melalui pembaruan agar semakin 

diminati oleh berbagai kalangan (Putri, Kania Kharisma. 

Vol. 4, 2019: 32—45).  

(26) “... merupakan aplikasi yang selalu menampilkan fitur-fitur 

baru dan menarik” (Kharisma Putri, Kania. 2019:32—45).  

(27) Seperti yang dikatakan (Kania Kharisma, 2019:32-45)  

(28) Nina (2015:19) salah satunya dalam bidang komunikasi yaitu 

media sosial yang membuat teknologi masa kini terus 

mengalami perkembangan.  

(29) Menurut Rani dan Gigih, media sosial memegang peranan 

penting di segala kalangan masyarakat yang tidak terkecuali 

anak-anak.  

(30) Menurut Hamacher, Vranesic, dan Zaky (dalam Wimatra 

dkk, 2008) menyatakan bahwa komputer didefinisikan sebagai 

sebuah mesin penghitung elekronik yang cepat.  

Kesembilan data tersebut merupakan sejumlah bentuk penulisan 

nama penulis yang salah dalam sumber kutipan. Kesalahan yang ditemukan 

pun beragam. Pada data (22), kesalahan terjadi karena nama yang 

dituliskan merupakan nama lengkap, bukan nama belakang sebagaimana 

diatur dalam kaidah. Demikian pula dengan nama penulis pada data (23) 
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dan (24). Kedua data tersebut juga mengandung penulisan nama penulis 

secara lengkap dalam sumber kutipan. Berbeda dengan penulisan nama 

pada data selanjutnya, yaitu pada data (25) dan (26). Pada kedua data 

tersebut, nama penulis dalam sumber kutipan ditulis layaknya nama dalam 

daftar pustaka. Pada data (25), penulisan nama dilakukan dengan 

memindahkan nama belakang, yaitu Putri ke depan dan memisahkan nama 

itu dengan nama depan dan nama tengah menggunakan tanda koma. 

Adapun pada data (26) penulisan nama dilakukan dengan memindahkan 

nama tengah dan nama belakang ke depan dan memisahkannya dengan 

nama depan menggunakan tanda koma. Jika data (25) mengandung 

kesalahan karena jenis penulisan yang digunakan merupakan penulisan 

nama dalam daftar pustaka, pada data (26) tersebut mengandung kesalahan 

yang fatal. Selain karena cara penulisan nama yang disamakan dengan 

daftar pustaka merupakan penulisan yang salah, cara pembalikan nama pun 

tidak sesuai dengan kaidah yang diatur dalam pembalikan nama dalam 

kaidah penulisan daftar pustaka.  

Kesalahan yang agak berbeda tampak pada data (27). Pada data 

tersebut, nama belakang justru dihilangkan sehingga yang ditulis adalah 

nama depan dan nama tengah, diikuti tahun dan halaman. Lalu, dua data 

selanjutnya, yaitu data (28) dan (29), memiliki kesalahan yang serupa. Jika 

dalam kaidah yang ditetapkan nama yang dipilih untuk ditulis dalam 

sumber kutipan adalah nama belakang, pada kedua data tersebut nama yang 

dipilih untuk ditulis adalah nama depan. Cara tersebut tentunya menyalahi 

kaidah yang telah ditetapkan dalam penulisan nama pada sumber kutipan. 

Data terakhir pada pembahasan ini, yaitu data (30), mengandung 

kesalahan yang paling berbeda. Kesalahan yang dimaksud adalah pada 

penulisan nama dalam kaitannya dengan jumlah penulis yang 

diperbolehkan dicantumkan dalam sumber kutipan. Jika dalam aturan 

daftar pustaka nama yang boleh ditulis adalah maksimal tiga nama, dalam 

sumber kutipan, jumlah nama penulis yang boleh ditulis hanya dua nama. 

Dalam data (30), terdapat tiga nama penulis yang ditulis secara keseluruhan 
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dan tidak diganti dengan menuliskan satu nama belakang yang terdepan 

dan diikuti dengan singkata dan kawan-kawan, yaitu dkk., sebagaimana 

diatur dalam kaidah.   

Pembenaran kesembilan kalimat kutipan yang salah tersebut 

dipaparkan berikut ini secara berurutan. 

(22a) Menurut Putri media sosial seperti Instagram berusaha 

memenuhi kebutuhan penggunan melalui pembaruan fitur yang 

menarik.  

(23a) Menurut Fradina (2015:19) perkembangan yang pesat dalam 

berbagai bidang .... 

(24a) Menurut Prijodarminto (1993:276), disiplin sebagai kondisi 

yang tercipta dan terbentuk dari perilaku ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, dan ketertiban.  

(25a) ... fitur baru yang menarik melalui pembaruan agar semakin 

diminati oleh berbagai kalangan (Putri, 2019: 32—45).  

(26a) “... merupakan aplikasi yang selalu menampilkan fitur-fitur 

baru dan menarik” (Putri, 2019:32—45).  

(27a) Seperti yang dikatakan (Putri, 2019:32-45)  

(28a) Fradina (2015:19) salah satunya dalam bidang komunikasi 

yaitu media sosial yang membuat teknologi masa kini terus 

mengalami perkembangan.  

(29a) Menurut Wicaksana dan Anggara, media sosial memegang 

peranan penting di segala kalangan masyarakat yang tidak 

terkecuali anak-anak.  

(30a) Menurut Hamacher dkk. (dalam Wimatra dkk, 2008) 

menyatakan bahwa komputer didefinisikan sebagai sebuah 

mesin penghitung elekronik yang cepat. 

 

c. Kesalahan perujukan  

Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan pada perujukan kalimat 

kutipan terhadap sumbernya. Perujukan yang dimaksud adalah cara suatu 
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kutipan dikaitkan dengan sumbernya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu 

nama penulis, tahun, dan halaman kutipan. Beberapa penulisan perujukan 

kutipan dengan bentuk kesalahan yang beragam terpapar berikut ini.  

(31) Seperti yang dikatakan (Kania Kharisma, 2019:32-45) ....  

(32) Menurut (Fradina, 2015:19) teknologi selalu berkembang 

dengan cepat, salah satunya dalam bidang komunikasi.  

(33) Putri (2019:32—45) media sosial sebenarnya selalu berubah. 

(34) Menurut Bathmanghelidj (2007) mengatakan bahwa tubuh 

setiap orag terdiri atas rata-rata 75 persen air dan 25 persen 

badan padat dari berta tubuhnya.  

(35) Menurut Turney dalam Mulyana (2005; 69) 

mengungkapkan bahwa guru harus pandai untuk 

keterampilan mengajar.  

(36) Salah satunya adalah instagram. (Putri, 2019:32—45). Pada 

era saat ini memang aplikasi instagram....  

(37) (Wiyani, 2013:25). Karakter adalah sikap alami yang ada 

pada seseorang.  

(38) ... pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut 

prinsip monogami, Suyami (2007).  

Data (31) dan (32) memiliki kesalahan yang sama, yaitu pada 

ketiadaan subjek dalam kalimat. Ketiadaan subjek tersebut disebabkan oleh 

cara penulisan sumber kutipan yang salah. Dalam kaidah, jika nama penulis 

menjadi subjek penyampai pendapat dalam kalimat kutipan yang 

dituliskan, nama tersebut tidak ditulis dalam kurung. Berdasarkan tampak 

pada kedua data tersebut, seharusnya masing-masing nama pada kedua data 

itu dikeluarkan dari kurung sehingga dapat menjadi subjek dalam kalimat. 

Kesalahan berikutnya adalah data (33). Masih berkaitan dengan 

perujukan, pada data (33) ini pun nama penulis diperlakukan sebagai 

subjek kalimat kutipan yang dibuat. Namun, penulisan tersebut ternyata 

belum lengkap. Sesuai dengan kaidah, jika memang nama penulis akan 

dijadikan sebagai subjek dalam kalimat kutipan, sebelum nama tersebut 
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sebaiknya didahului kata menurut atau diikuti dengan kata kerja seperti 

mengatakan, menyatakan, mengungkap, atau kata kerja lainnya. Pada data 

(33), kedua alternatif penulisan tersebut tidak ditemukan sehingga 

penulisannya menjadi salah.  

Dua data selanjutnya, yaitu data (34) dan (35), memiliki kaitan 

dengan data (33). Jika data (33) tidak mengandung kata menurut atau kata 

kerja setelah nama penulis, kedua data ini justru menggunakan keduanya. 

Dalam kaidah, kedua jenis kata perujukan tersebut seharunya dipilih salah 

satu, bukan digunakan keduanya sehingga menjadi pemborosan dalam 

kalimat dan kutipan menjadi salah. Pada data (34) kata yang digunakan 

adalah kata menurut dan kata mengatakan, sedangkan pada data (35) kata 

yang digunakan adalah kata menurut dan kata mengungkapkan.  

Kesalahan dalam bentuk lain pun ditemukan dalam karya ilmiah 

mahasiswa, yaitu pada data (36) dan data (37). Kedua data ini mengandung 

kesalahan pada penulisan sumber rujukan dalam rangkaian penulisan 

kalimat kutipan. Menurut kaidah, sumber kutipan yang terdiri atas unsur 

nama, tahun, dan halaman ditulis dalam kalimat yang sama dengan kalimat 

kutipannya. Namun, sebagaimana tampak pada kedua data tersebut, sumber 

kutipan ditulis terpisah dari kalimat dan seakan menjadi kalimat mandiri 

yang memiliki awalan dan diakiri dengan tanda baca titik.  

Kesalahan terakhir yag ditemukan kaitannya dengan perujukan 

tampak pada data (38). Sebagaimana disebutkan, jika nama penulis 

berperan sebagai subjek, nama tersebut tidak dimasukkan ke dalam tanda 

kurung. Sebaliknya, jika tidak berperan sebagai subjek, nama itu 

disebutkan secara implisit sebagai sumber pendapat dalam tanda kurung 

bersama tahun dan halaman kutipan. Pada data (38) tersebut, penulis 

kutipan tidak berperan sebagai subjek dan tidak ditulis dalam tanda kurung 

sehingga penulisannya menjadi salah. 

Pembenaran seluruh data dengan kesalahan pada perujukan ini 

dipaparkan secara berurutan berikut ini.  

(31a) Seperti yang dikatakan Kania Kharisma (2019:32-45) ....  
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(32a) Menurut Fradina (2015:19) teknologi selalu berkembang 

dengan cepat, salah satunya dalam bidang komunikasi.  

(33a) Putri (2019:32—45) menyatakan bahwa media sosial 

sebenarnya selalu berubah. 

(34a) Menurut Bathmanghelidj (2007) bahwa tubuh setiap orag 

terdiri atas rata-rata 75 persen air dan 25 persen badan padat 

dari berta tubuhnya.  

(34b) Bathmanghelidj (2007) mengatakan bahwa tubuh setiap orag 

terdiri atas rata-rata 75 persen air dan 25 persen badan padat 

dari berta tubuhnya. 

(35a) Menurut Turney dalam Mulyana (2005: 69) bahwa guru harus 

pandai untuk keterampilan mengajar.  

(35b) Turney dalam Mulyana (2005:69) mengungkapkan bahwa 

guru harus pandai untuk keterampilan mengajar. 

(35a) Salah satunya adalah instagram (Putri, 2019:32—45). Pada 

era saat ini memang aplikasi instagram....  

(37a) Karakter adalah sikap alami yang ada pada seseorang 

(Wiyani, 2013:25). 

(38a) ... pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut 

prinsip monogami (Suyami, 2007). 

 

d. Penulisan sumber kutipan 

Kesalahan penerapan kaidah yang ditemukan selanjutnya adalah 

berkaitan dengan penulisan sumber kutipan. Telah beberapa kali disebutkan 

bahwa sumber dalam penulisan kutipan hanya terdiri atas tiga unsur, yaitu 

nama belakang, tahun, dan halaman. Dari hasil pengumpulan data, 

ditemukan bahwa penulisan sumber kutipan yang dilakukan mahasiswa 

dalam karya ilmiahnya masih banyak yang melanggar kaidah yang 

seharusnya. Kesalahan itu terjadi tidak hanya karena terdapat unsur yang 

tidak dituliskan, tetapi juga terdapat unsur yang tidak termasuk dalam unsur 

sumber kutipan, seperti judul buku, judul jurnal, dan volume.  
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Secara runtut berdasarkan kesalahannya, data-data tersebut terpapar 

berikut ini. 

(39) Menurut Kania Kharisma Putri media sosial seperti 

Instagram berusaha memenuhi kebutuhan penggunan melalui 

pembaruan fitur yang menarik.  

(40) Menurut Putri ( hal 32—45 ) Media sosial salah satu peranan 

penting dari segala kalangan dan usia.  

(41) Menurut Setiadi ( dalam English Dictionari, 2008) Teknologi 

Informasi merupakan penrangkat keras, perangkat lunak yang 

di dalamnya terdapat jaringan dan komunikasi yang biasanya 

termasuk dalam konteks bisnis ataupun usaha.  

(42) Kalsium dan magnesium yang terkandung dalam air kelapa 

bermanfaat bagi kesehatan (Prof. Dr. Made Astawa, MS 

dalam kompas.com 2011).  

(43) Menurut Fradina dalam bukunya Teknologi Komunikasi 

(2015:19) terus mngalami perkembangan. 

(44) Menurut Putri dalam jurnal Komunikan (2019:32—45) 

media sosial seperti instagram, berusaha memenuhi kebutuhan 

khalayak pengguna melalui pembaruan fitur yang selalu 

menarik.  

(45) Putri (Volume 4, Desember 2019:32—45) menyatakan ....  

(46) ... menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang 

menggambarkan manusia dalam kehidupan pada umumnya. 

Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), 88.  

(47) Teknologi merupakan sesuatu yang selalu mengalami 

perkembangan, salah satunya dalam bidang komunikasi 1 Nina 

Fradina, teknologi komunikasi (jakarta, gramedia:2015), 

hlm 19.   
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Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kesalahan berkaitan 

dengan penulisan sumber ini beragam. Kesalahan pada data (39) salah 

satunya, merupakan kesalahan yang kerap dilakukan. Kesalahan pada data 

tersebut tidak hanya terjadi karena penulisan nama yang tidak sesuai 

kaidah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tetapi juga terjadi 

karena tidak adanya dua unsur lainnya dalam sumber kutipan, yaitu tahun 

dan halaman kutipan.  

Kesalahan selanjutnya, yaitu pada data (40), (41), dan (42), juga 

merupakan kesalahan yang terjadi karena kurangnya unsur yang harus 

dituliskan pada sumber kutipan. Pada data (40), unsur yang dituliskan 

hanya nama belakang penulis dan halaman. Unsur tahun tidak 

dicantumkan. Selain itu, dalam menuliskan unsur halaman pun tidak sesuai 

kaidah. Dalam kaidah, penulisan halaman kutipan cukup berupa angka 

halaman, tanpa menuliskan kata halaman atau hlm sebagai bentuk 

singkatannya. Kesalahan menjadi lebih parah karena penyingkatan kata 

halaman yang dituliskan merupakan bentuk penyingkatan yang salah, yaitu 

hal yang sebenarnya merupakan bentuk penyingkatan untuk kata perihal.  

Lain halnya dengan data pada data (41) dan (42) bahwa unsur yang 

tidak dituliskan pada sumber dua kutipan tersebut justru unsur halaman. 

Meskipun akhirnya terdapat kaidah yang membolehkan unsur halaman 

tidak dituliskan dengan syarat bahwa kutipan yang dituliskan merupakan 

simpulan dari satu buku secara keseluruhan, tetapi dalam data tersebut 

terdapat unsur yang tidak semestinya diletakkan di dalamnya, yaitu unsur 

judul buku pada data (41) dan sumber laman daring pada data (42). 

Ditambah lagi, bahwa pada data (42), nama penulis tidak cukup ditulis 

dengan nama belakang, tetapi nama lengkap dan gelar kependidikan yang 

jelas melanggar kaidah penulisan nama dalam sumber kutipan.  

Kesalahan selanjutnya, yaitu pada data (43)—(47), terjadi karena 

adanya unsur tambahan selain unsur wajib dalam sumber kutipan (nama, 

tahun, dan halaman). Unsur tambahan tersebut adalah judul buku, judul 

jurnal, volume jurnal, sampai dengan kota terbit dan penerbit. Pada data 
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(43), unsur yang ditambahkan dalam sumber kutipan adalah judul buku, 

sedangkan pada data (44), unsur yang ditambahkan adalah judul jurnal. 

Tentunya kedua judul tersebut tidak perlu dimasukkan dalam sumber 

kutipan karena pada akhirnya akan terpapar dalam daftar pustaka. Tidak 

jauh berbeda dengan data (45) yang di dalamnya juga menambahkan unsur 

selain yang seharusnya, yaitu bulan terbit dan volume jurnal.  

Dua data terakhir, yaitu data (46) dan (47), menuliskan sumber 

dengan unsur yang sama dengan yang ada dalam daftar pustaka. Tidak 

hanya tambahan judul dan volume, dalam sumber yang dituliskan terdapat 

juga kota terbit dan penerbit. Tidak berhenti sampai di situ, cara 

penulisannya pun sangat tidak sesuai dengan kaidah, baik kaidah penulisan 

sumber kutipan maupun kaidah penulisan sumber daftar pustaka.   

Pembenaran untuk kesembilan data yang telah dibahas tersebut 

tampak pada daftar berikut ini.  

(39a) Menurut Putri (2019:32—45) media sosial seperti Instagram 

berusaha memenuhi kebutuhan penggunan melalui pembaruan 

fitur yang menarik.  

(40a) Menurut Putri (2019:32—45 ) media sosial salah satu peranan 

penting dari segala kalangan dan usia.  

(41a) Menurut Setiadi (2008) teknologi informasi merupakan 

penrangkat keras, perangkat lunak yang di dalamnya terdapat 

jaringan dan komunikasi yang biasanya termasuk dalam 

konteks bisnis ataupun usaha.  

(42a) Kalsium dan magnesium yang terkandung dalam air kelapa 

bermanfaat bagi kesehatan (kompas.com, 2011).  

(43a) Menurut Fradina (2015:19) terus mngalami perkembangan. 

(44a) Menurut Putri (2019:32—45) media sosial seperti instagram, 

berusaha memenuhi kebutuhan khalayak pengguna melalui 

pembaruan fitur yang selalu menarik.  

(45a) Putri (2019:32—45) menyatakan ....  
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(46a) ... menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang 

menggambarkan manusia dalam kehidupan pada umumnya. 

(Surajiyo, 2005:88).  

(47a) Teknologi merupakan sesuatu yang selalu mengalami 

perkembangan, salah satunya dalam bidang komunikasi 

(Fradina, 2015:19).   

 

B. Frekuensi Kesalahan Penerapan Kaidah Antiplagiasi  dalam Penulisan 

Karya Ilmiah Mahasiswa 

Berdasar pada paparan mengenai bentuk kesalahan pada penerapan 

kaidah antiplagiasi, dapat diketahui bahwa kesalahan yang dilakukan dalam 

karya ilmiah yang ditulis sangat beragam. Kesalahan-kesalahan tersebut secara 

runtut adalah berupa penjiplakan karya secara utuh, kesalahaan ejaan, dan 

kesalahan kaidah pengutipan.  

Pada penjiplakan secara murni, ditemukan tiga karya ilmiah mahasiswa 

yang menjiplak karya orang lain secara keseluruhan. Tindakan tersebut 

tentunya menjadi sebuah kesalahan fatal di ranah akademik. Kesalahan 

selanjutnya, yaitu kesalahan ejaan, sedikitnya meliputi 9 kesalahan, yaitu 6 

kesalahan tanda baca dan 3 kesalahan penulisan huruf.  

Pada kesalahan ejaan, secara rinci terdapat 6 kesalahan tanda baca titik (.) 

dan koma (,), 2 jenis kesalahan tanda hubung (-), 2 jenis kesalahan tanda baca 

titik dua (:), 2 jenis kesalahan tanda baca petik dua (“...”), 1 jenis kesalahan 

tanda kurung ((...)), 4 jenis kesalahan huruf kapital, dan 2 jenis kesalahan 

penggunaan huruf miring dan tebal. Adapun bentuk kesalahan ketiga, yaitu 

kesalahan kaidah kutipan, terdapat empat jenis kesalahan. Secara rinci, 

kesalahan tersebut adalah 2 kesalahan jenis kutipan, 7 kesalahan penulisan 

nama, 7 kesalahan perujukan kutipan, dan 8 jenis kesalahan penulisan sumber 

kutipan.  

Berdasarkan paparan setiap bentuk kesalahan beserta jumlah kesalahan 

tersebut, diketahui bahwa kesalahan antiplagiasi yang memiliki frekuensi 

tertinggi adalah pada kesalahan penggunaan kaidah penulisan kutipan, 
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khususnya pada penulisan sumber kutipan, yaitu dengan 8 jenis kesalahan. 

Tentunya, seluruh kesalahan yang telah dirici dan dipaparkan itu didasari oleh 

sejumalh faktor, baik internal maupun eksternal, sebagaimana dijelaskan 

selanjutnya.  

Gambaran seluruh kesalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

No. Jenis Kesalahan Jumlah  

1. Penjiplakan secara utuh  3 

2. Kesalahan Ejaan  

 a. Tanda baca   

 1) Tanda titik dan koma 6 

 2) Tanda hubung  2 

 3) Tanda titik dua 2 

 4) Tanda petik dua 2 

 5) Tanda kurung 1 

 b. Huruf   

 1) Huruf kapital 4 

 2) Huruf miring dan tebal 2 

3. Kesalahan kaidah  

 a. Jenis kutipan 2 

 b. Penulisan nama  7 

 c. Perujukan kutipan 7 

 d. Penulisan sumber kutipan 8 

Tabel 1. Rincian kesalahan antiplagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa 

 

C. Faktor Munculnya Kesalahan antiplagiasi dalam karya ilmiah 

mahasiswa 

Bentuk bahasa yang dihasilkan oleh seseorang, baik tulis maupun lisan, 

pasti disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang 

dihasilkannya bentuk tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada bentuk bahasa 

yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam karya ilmiahnya, khususnya pada 
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penulisan kutipan yang tidak sesuai dengan kaidah. Sejumlah faktor tersebut 

didasarkan pada hasil yang telah diperoleh sebelumnya berupa bentuk 

kesalahan yang ditemukan yang dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap 

mahasiswa sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Faktor-faktor tersebut 

dijelaskan sebagai berikut.  

1. Tidak paham dengan konsep plagiat 

Pemahaman terhadap suatu konsep menjadikan seseorang dapat 

menerapkan batasan-batasan tertentu terhadap konsep tersebut, termasuk 

mengenai konsep plagiat dalam penulisan suatu karya. Seseorang yang 

paham mengenai konsep plagiat akan paham bagian yang diperbolehkan 

dan tidak diperbolehkan dari proses menulis yang dilakukannya.  

Seseorang tersebut juga akan paham cara agar yang dilakukannya itu 

menjadi legal dan terhindar dari tuduhan tindak plagiasi.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa mahasiswa, 

ditemukan jawaban menarik yang paling banyak diutarakan. Jawaban yang 

dimaksud adalah bahwa sebenarnya sebagian dari mahasiswa UPGRIS 

belum memahami betul konsep plagiasi. Banyak dari mereka hanya paham 

bahwa ketika mengutip suatu pendapat, baik dari sumber cetak maupun 

sumber daring, asalkan mereka menuliskan sumbernya dalam daftar 

pustaka, pengutipannya itu sudah terlepas dari tuduhan plagiasi. Padahal 

secara kebahasaan, terdapat kaidah pengutipan yang diakui legalitasnya 

dengan melibatkan aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diabaikan. 

Kaidah itu tidak hanya berkaitan dengan jenis kutipan yang dituliskan, 

tetapi juga berkaitan dengan bentuk tulisan, ejaan yang digunakan, sampai 

dengan jumlah baris kalimat pendapat yang diambilnya.  

Salah satu yang dapat dijadikan sebagai bukti ketidaktahuannya 

adalah bahwa terdapat tugas yang benar-benar mengutip tempel karya 

seseorang dari sumber atau laman daring secara keseluruhan tanpa merasa 

bahwa yang dilakukkannya tersebut merupakan sebuah kesalahan. Ketika 

tindakannya tersebut dipertanyakan secara langsung, ia baru sadar bahwa 

yang dilakukannya termasuk dalam plagiasi. Ia hanya tahu bahwa 
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tindakannya itu telah termaafkan dari tuduhan plagiasi karena ia telah 

mencantumkan sumber laman yang disalinnya dalam daftar pustaka.  

Contoh kasus lainnya yang menunjukkan ketidakpahaman 

mahasiswa atas konsep plagiasi adalah ketika mereka mencontoh begitu 

saja kalimat pendapat dalam buku dan dituliskan dalam karya ilmiahnya 

dengan tanpa mengubah kalimat asli. Menurut kaidah, pengutipan 

semacam termasuk dalam penulisan kutipan secara langsung yang 

mewajibkan adanya penggunaan tanda petik dua (“...”) sebagai tanda 

bahwa kutipan yang ditulisnya merupakan kata-kata asli dari penulis 

sumber yang dibacanya. Namun, tanda petik dua itu absen dari tulisannya. 

Meski mahasiswa tersebut telah mencantumkan nama belakang penulis, 

tahun terbit, dan halaman tempat kutipan itu diambil, tindakan yang 

dilakukannya tersebut tetaplah merupakan tindakan plagiasi. Ketika hal itu 

diberitahukan pada mahasiswa yang bersangkutan, ia baru paham, bahwa 

kesalahan sekecil itu pun tidak boleh luput dalam proses penulisan sebuah 

kutipan. Tentunya hal ini kembali disebabkan oleh fakta bahwa mahasiswa 

belum begitu paham dengan konsep plagiasi yang ditetapkan dalam aturan.  

 

2. Tidak paham konsep kutipan 

Selain tidak paham dengan konsep plagiasi, mahasiswa masih 

banyak yang mengaku tidak paham dengan konsep pengutipan yang benar 

sesuai dengan kaidah. Dalam arti bahwa mereka tidak hanya tidak paham 

bentuk perilaku yang termasuk dalam tindak plagiasi, tetapi mereka juga 

tidak paham dengan cara mengutip yang benar yang diakui dan dapat 

dijadikan legalitas tulisannya.  

Efek dari faktor ini, banyak terjadi kesalahan penulisan kutipan, 

sebagaimana telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Kesalahan yang 

terjadi tidak sebatas kesalahan ejaan, seperti penggunaan tanda baca dan  

penulisan huruf. Kesalahan pun dapat terjadi pada penulisan nama, sumber 

kutipan, dan dalam hal perujukan. Faktor inilah yang kemudian 

memperkuat hasil analisis sebelumnya tentang frekuensi kesalahan yang 
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paling sering terjadi, yaitu pada kesalahan dalam penerapan kaidah 

penulisan kutipan.  

 

3. Waktu belajar terbatas 

Faktor pertama dan kedua sangat berkaitan dengan faktor ketiga ini, 

yaitu terbatasnya waktu belajar. Masa pemberian materi kutipan ini sering 

kali tidak sejalan dengan beban materi yang terkandung dalam materi 

kutipan. Selain karena durasi pengajaran menulis dalam satu pertemuan 

yang dirasa masih kurang, hal tersebut jug karena keterbatasan jumlah 

pertemuan dan padatnya materi yang harus tersampaikan pada mahasiswa.  

Selain itu, materi kutipan ini bukanlah materi yang disampaikan 

dalam satu mata kuliah tersendiri. Materi ini umumnya diberikan pada 

MKU Bahasa Indonesia atau secara khusus disampaikan pada mata kuliah-

mata kuliah keterampilan menulis, seperti Dasar-dasar Menulis dan 

Menulis Ilmiah. Pada sejumlah mata kuliah tersebut, materi kutipan ini 

disampaikan bersama materi lain, seperti sejarah bahasa Indonesia, seluk 

beluk teori bahasa, konsep menulis, sampai dengan materi ejaan. Dengan 

demikian, materi kutipan ini sering kali tidak tersampaikan begitu dalam.     

Akan lebih baik kiranya jika materi kutipan ini mendapat porsi jam 

belajar lebih banyak dibandingkan materi lainnya dalam suatu mata kuliah. 

Tentunya hal ini dilakukan dengan tanpa mengesampingkan materi 

lainnya. Dengan pemberian materi dalam jangka waktu belajar yang lebih 

lama, kiranya kesalahan mengenai kutipan dalam tindak antiplagiasi ini 

dapat sedikit demi sedikit dikurangi. Mengingat bahwa keoriginalan karya 

dewasa ini sudah menjadi keharusan, terutama jika dikaitkan dnegan 

kredibilitas dan kreditasi perguruan tinggi yang bersangkutan.  

 

4. Keterbatasan bahasa dalam mengembangkan kutipan 

Kutipan, khususnya yang merupakan kutipan tidak langsung, 

membutuhkan keterampilan berbahasa sehingga kutipan tersebut dapat 

disampaikan dengan baik. Pengembangan dalam hal bahasa ini hanya 
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dapat dilakukan dengan keterampilan bahasa tulis yang baik pula. Banyak 

dari mahasiswa yang belum sampai pada tahap ini sehingga kutipan tidak 

langsungnya masih menyerupai pendapat asli yang diambilnya. Dengan 

kondisi seperti ini, kutipan yang dituliskan dengan tujuan ditulis secara 

tidak langsung masih menyerupai kutipan aslinya.  

 

5. Keenganan menerapkan kaidah 

Faktor yang turut berpengaruh pada terjadinya kesalahan antiplagiasi 

adalah keengganan dari mahasiswa untuk menerapkan kaidah yang ada. 

Faktor ini diketahui dari hasil wawancara dengan mahasiswa. Mereka 

menyatakan bahwa kaidah yang ada cukup sulit dipahami apalagi 

diterapkan. Jika ditilik kembali, kaidah penulisan kutipan ini sebenarnya 

bukan sesuatu yang rumit. Namun, memang dibutuhkan ketelitian dalam 

penerapannya, termasuk pula kebiasaan penggunaan kaidah tersebut dalam 

tulisan. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa 

materi mengenai kutipan ini akan lebih dapat tertib diterapkan jika 

frekuensi penerapakannya pun tinggi. Dalam arti bahwa dengan seringnya 

menerapkan kaidah, keengganan itu akan berkurang karena kebiasaan 

yang telah terbentuk.   

 

6. Kurangnya ‘wadah’ penerapan materi 

Menulis merupakan satu kegiatan yang harus terus diasah 

keterampilannya. Tidak hanya akan terus memperbaiki kualitas tulisan, 

aktif menulis akan menjadikan seseorang lebih dapat mengingat kaidah 

tulisan yang harus dipatuhi, baik berupa ejaan secara umum, maupun 

mengenai kutipan secara khusus. Jarangnya mahasiswa menerapkan ilmu 

mengenai kutipan ini dalam tulisannya menyebabkan mereka mudah lupa 

dengan aturan penulisan yang ada, sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Dengan demikian, ketika mendapatkan tugas untuk menulis sebuah karya 

ilmiah yang di dalamnya melibatkan penulisan kutipan, penulisan kutipan 
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yang dihasilkan banyak mengandung kesalahan, sebagaimana dipaparkan 

sebelumnya.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan sejumlah pembahasannya, 

penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran 

kaidah antiplagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa. pelanggaran itu tidak 

hanya pada segi bentuk dalam tataran kaidah ejaan, tetapi yang lebih penting 

adalah pada tataran kaidah penulisan kutipan sebagai pelanggaran yang paling 

banyak ditemukan. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa pelanggaran 

yang terjadi terhadap kaidah antiplagiasi ini tidak hanya karena mahasiswa 

tidak tahu dan tidak paham dengan konsep plagiat dan kutipan, tetapi juga 

karena kurangnya minat dalam penerapan etika penulisan dan kurangnya 

wadah untuk pengaplikasian materi penulisan kutipan tersebut.  

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, saran yang 

dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut 

1. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penyampaian materi kutipan 

sebagai penerapan kaidah antiplagiasi. Dengan demikian, mahasiswa 

memiliki waktu yang lebih banyak juga dalam mempelajari, memahami, 

sampai dengan mengaplikasikan materi itu dalam sejumlah latihan. 

2. Kedalaman materi yang telah diperoleh melalui pembelajaran sekaligus 

pendampingan tersebut perlu diberi wadah untuk pengaplikasian materi 

yang telah dipahami dengan menyediakan media penulisan untuk 

mahasiswa. media yang dimaksud dapat berupa penugasan makalah atau 

artikel atau sekadar esai sederhana. Selain itu, pemberian kesempatan untuk 

mahasiswa agar berpartisipasi pada acara seminar ilmiah juga perlu 

diberikan. Dengan demikian, materi yang telah diterima dan dipahami itu 

memiliki tempat dan kesempatan untuk diaplikasikan sehingga tidak hanya 
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mandeg dan hilang dari ingatan, tetapi juga dapat terpatri dengan kuat 

karena sering digunakan.  
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Lampiran 1  Justifikasi Anggaran Penelitian.  

1. Honor 

Honor  Honor/Jam 

(Rp)  

Waktu  

(Jam/Minggu) 

Minggu Honor (Rp) 

Ketua  6.000 6 20 720.000 

Anggota 1 5.500 6 20 660.000 

Anggota 2 5.500 6 20 660.000 

Subtotal     2.040.000 

2. Penunjang dan Bahan Habis Pakai 

Material  Justifikasi 

pemakaian 

Kuantitas  Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun  

(Rp) 

Bantuan komunikasi 

pengumpulan data 

set 3 102.000 306.000 

Bantuan komunikasi 

analisis data 

set 3 102.000 306.000 

Penyusunan proposal set 1 75.000 75.000 

Penggandaan data 

penelitian 

set 1 75.800 75.800 

Penggandaan data 

penelitian 

   146.350 

Cetak buku penunjang eksemplar 3 35.000 105.000 

ATK set 1 53.500 53.500 

Buku agenda dan map set 1 211.000 211.000 

Pelaporan 

(Penggandaan dan 

jilid laporan 

penelitian, cetak dan 

penggandaan laporan 

keuangan, dll) 

set 1 154.000 154.000 

Subtotal     1.432.650 

3. Lain-lain     

Kegiatan  Justifikasi  Kuantitas  Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun  

(Rp) 

Publikasi  Biaya 

Seminar 

3 250.000 750.000 

Publikasi  Jurnal  3 250.000 750.000 

Bantuan Transportasi  Orang  3 100.000 300.000 

Koordinasi awal dan 

penyusunan proposal 

Konsumsi  1 49.000 49.000 

Pengolahan data  Konsumsi  1 265.000 265.000 

Pengolahan data Orang  3 200.000 600.000 



52 

 

Penyusunan Laporan  Konsumsi  1 109.350 109.350 

Honorarium  Asisten 

Peneliti 

Orang  2 250.000 500.000 

Bantuan Komunikasi 

Asisten Peneliti  

Orang  2 102.000 204.000 

Subtotal     3.527.350 

Totan Anggaran    7.000.000 
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Lampiran 2 Jadwal Penelitian 

No Aktivitas 

Aktivitas Per Bulan   

2019 2020 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 
Persiapan awal 

(observasi dll.) 
 

 
 

 
   

      

2 Penyusunan proposal              

3 Pengajuan proposal              

4 Pengumpulan Data              

5 Pengolahan dan 

Analisis Data 

             

6 Penyusunan Laporan 

dan artikel penelitian 

             

7 Pengumpulan laporan 

penelitian 
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Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 

No Nama Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1. R. Yusuf Sidiq 

Budiawan, 

S.Pd., M.A. 

UPGRIS Linguistik 

Bahasa 

Indonesia 

8 jam/minggu  Ketua Tim penelitian: 

1. Bertanggung jawab 

atas keseluruhan 

kegiatan penelitian 

2. Mengkoordinasi 

tim peneliti dalam 

pelaksanaan 

penelitian 

2. Rawinda 

Fitrotul 

Mualafina, 

S.S., M.A. 

UPGRIS Linguistik 

Bahasa 

Indonesia 

8 jam/minggu  1. Melakukan 

koordinasi dengan 

ketua dan anggota 

lain mengenai 

pelaksanaan 

penelitian 

2. Menyusun proposal 

penelitian 

3. Pelaksana lapangan 

dalam 

pengumpulan data 

penelitian  

4. Mengolah dan 

menganalisis data 

yang telah 

dikumpulkan 

bersama ketua dan 

anggota tim 
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penelitian lainnya 

5. menyusun laporan 

dengan tim penelti 

lainnya 

3. Siti Ulfiyani, 

S.Pd., M.Pd. 

UPGRIS Pendidikan 

Bahasa 

Indonesia 

8 jam/minggu 1. Melakukan 

koordinasi dengan 

ketua dan anggota 

lain mengenai 

pelaksanaan 

penelitian 

2. Menyiapkan surat 

menyurat dan 

administrasi 

penelitian 

3. Pelaksana lapangan 

dalam 

pengumpulan data 

penelitian  

4. Menyusun laporan 

dengan tim penelti 

lainnya 
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Lampiran 5 Biodata Ketua dan Anggota Penelitian 

1. Ketua Tim Penelitian 

a. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap (dengan 

gelar) 

Raden Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A. 

 Jenis Kelamin Laki-Laki 

2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NPP 158801484 

5 NIDN 0608018802 

6 Tempat dan tanggal lahir Sleman, 8 Januari 1988 

7 E-mail r.yusuf.s.b@upgris.ac.id 

8 No Telpon/Faks/HP 082221221901 

9 Alamat Kantor Jl. Gajah Raya 30B Gayamsari Semarang 

10 Nomor Telepon/Faks (024) 8316377/ 8448217 

12 Lulusan yang Telah 

Dihasilkan 

- 

13 Mata Kuliah yang Diampu 1. Teori Linguistik 

2. Bahasa Indonesia  

3. Sintaksis 

4. Psikolinguistik 

5. Kapita Selekta Bahasa 

  

  

  

 

b. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

UNY UGM  

Bidang Ilmu Mayor: Pendidikan Bahasa 

Inggris 

Minor: Pendidikan Bahasa 

Linguistik  
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dan Sastra Indonesia 

Tahun Masuk-

Lulus 

2006—2011 2012—2014  

Judul Skripsi/ 

Thesis/ 

Disertasi 

Fostering the Students’ self-

confidence and English 

Skills at Class A of MAN 

Yogyakarta III by Video 

Making Project 

Penerjemahan 

Idiom 

 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

1. Samsul Maarif, M.A. 

2. Lusi Nurhayati, 

M.Appl.Ling. 

Dr. Aris Munandar, 

M.Hum. 

 

 

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 TahunTerakhir 

No Tahun Judul Penelitian Sumber Jumlah (juta 

Rp) 

1 2013 Kajian Psikolinguistik: 

Analisis Kilir Lidah, M. Daming 

dalam Uji Kelayakan Calon 

Hakim Agung 

Mandiri - 

2 2013 Morfem Unik Bahasa Jawa Mandiri - 

3 2014 Penerjemahan Idiom Mandiri - 

4 2015 Kajian Sosio-Pragmatik Daya 

Pragmatik Tindak Tutur pada 

Baleho Partai Politik Nasional 

Demokrat (Nasdem) Yogyakarta 

Mandiri - 

5 2017 Studi Kasus:  

Kesulitan Pengucapan Pemelajar 

BIPA di Rajamangala University 

of Technology Krungthep, 

Bangkok, Thailand Tahun 2017 

Mandiri - 
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d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian  Sumber Jumlah 

1 2015 IbM PAC IPNU-IPPNU 

Kaliwungu Kabupaten 

Kendal 

(Penulisan Puisi Religi 

sebagai Upaya 

Mengangkat Budaya Lokal 

melalui Eksistensi Santri) 

LPPM 

UPGRIS 

Rp3.750.000,00 

2 2017 IbM Korespondensi bagi 

Ibu-Ibu Tim Penggerak 

PKK  

se-Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

Rp6.000.000,00 

3 2018 PKM Penyusunan 

Proposal Kegiatan bagi 

Ibu-Ibu Tim Penggerak 

PKK  

se-Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

Rp6.000.000,00 

 

e. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/ 

Tahun 

Nama Jurnal 

1 Kajian Sosio-Pragmatik 

Daya Pragmatik Tindak 

Tutur pada Baleho Partai 

Politik Nasional 

Demokrat (Nasdem) 

II/ 2015 (ISBN: 

978-979-1533) 

Prosiding Seminar 

Nasional Prasasti II 

(Pragmatik: Sastra dan 

Linguistik (Kajian 

Linguistika dan Puitika 
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Yogyakarta dalam Perspektif 

Pragmatik)) 

2 Penggunaan Disfemia 

Pada Judul Berita 

Nasional di TV One 

dengan Pawartos 

Ngayogyakarta di Jogja 

TV 

Vol. 8/ No.2/ 

Tahun 2016 

ISSN 2549-4228 

Jurnal Bahasa Lingua 

Scientia IAIN 

Tulungagung 

3 Integration of the use of 

“Nasi Tumpeng” in the 

teaching of BIPA 

Vol. 1 No. 1 

(2017) 

HORTATORI (Jurnal 

Pendidikan Bahasa dan 

Sastra) Universitas 

Indraprasta PGRI 

(Unindra) 

4 Penerjemahan Idiom 

Bahasa Inggris dalam 

Bahasa Indonesia 

Vol. 14 No. 2 

(2018) 

JALABAHASA (Jurnal 

Ilmiah Kebahasaan) 

Balai Bahasa Jawa 

Tengah 

5 Kesalahan Bahasa dalam 

Praktik Berbicara 

Pemelajaran Bahasa 

Indonesia bagi Penutur 

Asing (Bipa) di 

Universitas PGRI 

Semarang Tahun 2018 

Vol. 2 No. 1 

(2018) 

KREDO (Jurnal Ilmiah 

Bahasa dan Sastra) 

Universitas Muria Kudus 

 

f. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Prasasti II UNS Kajian Sosio-Pragmatik 13—14 
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Daya Pragmatik Tindak 

Tutur pada Baleho Partai 

Politik Nasional 

Demokrat (Nasdem) 

Yogyakarta 

November 

2015 di 

Surakarta 

(UNS) 

2 Seminar Nasional UAD-

ALFA 2016 

Membangun Prestasi Diri 

Melalui Penulisan Puisi 

Religi sebagai Upaya 

Menghadapi Persaingan 

Bangsa di Era MEA 

20 Maret 2016 

di Gedung 

JEC, 

Yogyakarta 

3 Seminar Internasional Isu-

Isu Linguistik Mutakhir 

2016 

Kajian Linguistik 

Forensik: 

Kontroversi Tuturan Artis 

Zaskia Gotik dalam Kasus 

Penghinaan Lambang 

Negara 

21—22 

September 

2016 di UGM 

Yogyakarta 

4 Seminar Kepakaran BIPA 1 Pengajaran BIPA Berbasis 

Falsafah dan Kearifan 

Budaya Lokal Indonesia 

15 Oktober 

2016 di 

Laboratorium 

Budaya dan 

Pusat 

Eduwisata 

(Kampung 

Budaya) 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

5 Simposium Internasional 

Pengajaran Bahasa 

Indonesia bagi Penutur 

Indonesian for Speakers 

of Other Languages (Thai 

Learners) in Bangkok, 

23—24 

Agustus 2017 

di Hotel Inna 
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Asing (BIPA) Thailand in 2017 Garuda 

Yogyakarta 

 

6 Konferensi Internasional 

Pengajaran Bahasa 

Indonesia bagi Penutur 

Asing ke-10 (KIP BIPA X 

2017) 

Case Study: The Students’ 

Pronunciation Difficulties 

in Learning Indonesian 

Rajamangala University 

of Technology Krungthep, 

Bangkok, Thailand in 

2017 

12—14 

Oktober 2017 

di The 

Singhaasari 

Resort and 

Convention, 

Kota Wisata 

Batu, Jawa 

Timur 

7 Seminar Nasional Literasi 

II (SEMITRA II) 

Karakteristik Bahasa 

Prokem “Ciyus Miapah” 

21 Desember 

2017di 

Kampus IV 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

8 Seminar Nasional Bulan 

Bahasa dengan tema 

“Menduniakan Bahasa dan 

Sastra Indonesia” 

Analisis Kesalahan 

Bahasa Tulis dalam 

Pemelajaran BIPA di 

Universitas PGRI 

Semarang Tahun 2018 

7 November 

2018 di 

Kampus IV 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

 

g. Kegiatan Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Kegiatan Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Pelatihan Pengembangan 

Keterampilan Dasar Teknik 

Instruksional (PEKERTI) 

18-22 Agustus 2015 di Universitas 

PGRI Semarang 
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2 Seminar Prasasti II UNS 13-14 November 2015 di Surakarta 

(UNS) 

3 Workshop Metode Penelitian dan 

Pengabdian 

12-13 Desember 2015 di Kampus 2 

Universitas PGRI Semarang 

4 Pelatihan Penulisan Artikel 

(Diselenggarakan oleh Kompas) 

4 Oktober 2015 di hotel @ome 

Semarang 

5 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah 

Populer 

1 November 2015 di Pusat Kesenian 

Jawa Tengah (PKJT) Semarang 

6 Pelatihan Pengajar BIPA Tingkat 

Dasar 

24 – 26 Mei 2016 di UNY Yogyakarta 

7 Pembekalan Tenaga Kerja BIPA 

untuk Luar Negeri Masa Tugas 

Tahun 2017  

22 November—1 Desember 2016 di 

Hotel Santika Depok 

8 Simposium Internasional BIPA 23—24 Agustus 2017 di Hotel Inna 

Garuda Yogyakarta 

9 Bedah Buku “Karakter 360” 

Karya Erbe Sentanu 

20 Oktober 2017 di Aula lantai 3 

Gedung PGRI Provinsi Jawa Tengah 

10 Pencerapan Ilmu bagi Tenaga 

Teknis tahun 2017 

23 November 2017 di Aula 

Ranggawarsita Bala Bahasa Jawa 

Tengah 

11 Bedah Buku “Eventide” Karya 

Hadry TM 

6 Desember 2017 di FPBS Universitas 

PGRI Semarang 

12 Narasumber dalam acara Bina 

Bahasa di TVRI Jawa Tengah 

13 Maret 2018 di TVRI Jawa Tengah 

13 Lokakarya Linguistik 

Edukasional dan Metodologi 

Penelitiannya 

23—24 Maret 2018 di Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta 

14 Pelatihan Pengajaran BIPA 

tingkat Madya: Penyusunan 

Materi Ajar BIPA 

10—12 April 2018 di Universitas 

PGRI Semarang 
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2. Identitas Anggota Tim Peneliti 1 

a.  Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Rawinda Fitrotul Mualafina, S.S., M.A. 

2 Jenis Kelamin  Perempuan 

3 Jabatan Fungsional  Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 148901451 

5 NIDN  0609058901 

6 Tempat dan Tanggal Lahir  Magelang, 09 Mei 1989 

7 E-mail  fina.rara@gmail.com 

8 Nomor Telepon/HP  081328685615 

9 Alamat Kantor  Jl. Gajah Raya 30B Gayamsari Semarang 

10 Nomor Telepon/Faks  (024) 8316377/ (024) 8448217 

11 Mata Kuliah yang Diampu 1. Magang 3 (PPL)  

2. Sosiolinguistik 

3. Semantik Bahasa Indonesia 

4. Menulis Ilmiah 

5. Kepewaraan 

6. Bahasa Indonesia  

 

b. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada 

Bidang Ilmu Linguistik Linguistik 

Tahun masuk-Lulus 2007—2011 2011—2013  

Judul Skripsi/Thesis/ 

Disertasi 

Perbendaharaan Peribahasan 

Bahasa Indonesia pada 

Masyarakat Kecamatan 

Kalikajar Wonosobo 

Basa-basi dalam Transaksi Jual 

Beli di Pasar Tradisional Kertek 

Wonosobo 

mailto:fina.rara@gmail.com
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Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Dr. Sailal Arimi, M.Hum. Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, 

S.U., M.A. 

 

c. Pengalaman Penelitian dalam  Lima Tahun terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2016 Register dalam Bidang Jual Beli 

Online (Sebuah Tinjauan 

Sosiolinguistik) 

LPPM Universitas 

PGRI Semarang 

7.500.000 

2 2017 Implementasi Metode Bermain 

Peran Profesional Berbasis 

Pendidikan Antikorupsi (PAK) 

dalam Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara Individual Mahasiswa 

Progdi PBSI Universitas PGRI 

Semarang 

LPPM UPGRIS  7.500.000 

 

d. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 

No Tahun Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2014 IbM Kurikulum 2013 bagi Guru 

Bahasa Indonesia Se-Kecamatan 

Sayung Kabupaten 

LPPM Universitas 

PGRI Semarang 

Rp4.000.000,00 

2 2016 IbM Public Speaking bagi Ibu-ibu 

Tim Penggerak PKK Se-

Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang 

LPPM Universitas 

PGRI Semarang 

Rp5.000.000,00 

3 2017 IbM Korespondensi bagi Ibu-ibu 

Tim Penggerak PKK Se-

Kecamatan Ngaliyan Kota 

LPPM Universitas 

PGRI Semarang 

Rp6.000.000,00 
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Semarang 

4 2018 PKM Penyusunan Proposal 

Kegiatan bagi Ibu-Ibu Tim 

Penggerak PKK  

se-Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang 

LPPM UPGRIS Rp6.000.000,00 

 

e. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Artikel Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2013 Penafsiran di Balik Penamaan 

Hantu di Majalengka Jawa Barat  

(Jurnal Sasindo PBSI FPBS 

UPRGRIS) 

Individu  - 

2 2017 Implementasi Metode Bermain 

Peran Profesional dalam 

Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara Individual Mahasiswa 

Progdi PBSI Universitas PGRI 

Semarang  

(Jurnal Deiksis Unindra Jakarta) 

LPPM UPGRIS - 

3 2017 Eufemisme Bahasa Indonesia dalam 

Bidang Profesi 

(Jurnal Transformatika Untidar 

Magelang) 

Individu  - 

 

f. Pengalaman Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Makalah Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2014 Pembelajaran Apresiasi Puisi 

Berbasis Kebutuhan Siswa  

FPBS Universitas 

PGRI Semarang 

Rp650.000 
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3. Identitas Anggota Tim Peneliti 2 

a. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Siti Ulfiyani, S.Pd., M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 098802246 

5 NIDN 0620028801 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 20 Februari 1988 

7 E-mail ulfi2anggun@gmail.com 

8 Nomor Telepon/HP 085283268015 

9 Alamat Kantor Jl. Gajah Raya 30B Gayamsari Semarang 

10 Nomor Telepon/Faks (024) 8316377/ (024) 8448217 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 0 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Interaksi Belajar Mengajar 

2. Magang 3 (Praktik Pengalaman Lapangan) 

3. Korespondensi 

4. Keterampilan Berbicara 

5. Bahasa Indonesia 

6. Dasar-Dasar Menulis 

 

b. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan Tinggi IKIP PGRI Semarang Universitas Negeri Semarang 

Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

Pendidikan Bahasa Indonesia  

Tahun masuk-Lulus 2005—2009 2011—2013 

Judul Skripsi/Thesis/ 

Disertasi 

Nasionalisme dalam 

Novel Nagabonar Jadi 

2  Karya Akmal Nasery 

Basral: Sebuah 

Alihkode dan Campur Kode 

dalam Tuturan Masyarakat 

Bumiayu 

mailto:ulfi2anggun@gmail.com
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Tinjauan Sosiologi 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

 

1. Dra. Ambarini 

Asriningsari, 

M.Hum. 

2. Dra. Sri Suciati, 

M.Hum. 

1. Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 

2. Prof. Dr. B. Karno Eko 

Wardono, M.Hum. 

 

c. Pengalaman Penelitian dalam  Tahun terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2016 Register dalam Bidang Jual Beli 

Online: Sebuah Tinjauan 

Sosiolinguistik 

LPPM 

Universitas 

PGRI Semarang 

Rp7.500.000 

2 2017 Implementasi Metode Bermain 

Peran Profesional Berbasis 

Pendidikan Antikorupsi (PAK) 

dalam Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara  

LPPM 

Universitas 

PGRI Semarang 

Rp6.500.000 

 

d. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 

No Tahun Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2014 IbM Kurikulum 2013 bagi Guru 

Bahasa Indonesia se-Kec. Sayung 

Kab. Demak 

LPPM IKIP 

PGRI Semarang 

Rp4.000.000 

2 2015 IbM Guru-guru PAUD di 

Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang 

LPPM 

Universitas  

PGRI Semarang 

Rp4.000.000 

3 2016 IbM Public Speaking bagi Ibu-ibu 

Tim Penggerak PKK se-Kecamatan 

LPPM 

Universitas 

Rp5.000.000 
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Ngaliyan Kota Semarang PGRI Semarang 

4 2017 IbM Korespondensi bagi Ibu-ibu 

Tim Penggerak PKK se-Kecamatan 

Ngaliyan Kota Semarang 

LPPM 

Universitas 

PGRI Semarang  

Rp6.000.000 

5 2018 PKM Penyusunan Proposal 

Kegiatan bagi Ibu-Ibu Tim 

Penggerak PKK  

se-Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang 

LPPM UPGRIS Rp6.000.000 

 

e. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Artikel Pendanaan 

Sumber* Biaya (RP) 

1 2013 Pergeseran Nilai Nasionalisme dalam 

Novel Nagabonar Jadi 2 Karya Akmal 

Nasery Basral (Jurnal Sasindo, Universitas 

PGRI Semarang) 

Individu - 

2 2016 Pemaksimalan Peran Guru dalam 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

di Sekolah (Jurnal Transformatika, 

Untidar Magelang) 

Individu - 

3 2017 Implementasi Metode Bermain Peran 

Profesional dalam Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara Individual 

Mahasiswa Progdi PBSI Universitas 

PGRI Semarang  

(Jurnal Deiksis, Unindra Jakarta) 

LPPM 

UPGRIS 

- 
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Semua yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila pada kemudian hari ternyata 
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KESALAHAN PENERAPAN KAIDAH 

ANTIPLAGIASI DALAM PENULISAN 

KARYA ILMIAH MAHASISWA  

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  

TAHUN 2019/2020 

PKM PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN 

BAGI TIM PENGGERAK PKK SEKECAMATAN NGALIYAN  

KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 

Tim Peneliti: 
R. Yusuf Sidiq Budiawan, 
Rawinda Fitrotul M., 
Siti Ulfiyani 

(saintif.com) 

LATAR BELAKANG  
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya 

pematuhan kaidah tertentu sebagai bentuk etika ilmiah 
pada penulisan karya ilmiah, tidak hanya kajian yang 
bersifat ilmiah sebagai bahasan. Kaidah yang dimaksud 
adalah kaidah antiplagiasi yang sering dilanggar oleh 
mahasiswa dalam karya ilmiahnya. Berdasarkan 
pengamatan awal yang dilakukan, masih banyak tugas 
mahasiswa yang terindikasi tindak plagiasi. Jamak tugas 
mahasiswa tersebut diperoleh dari internet tanpa 
menyertakan sumbernya. Ada beberapa yang melakukan 
plagiasi secara langsung tanpa menyungtingnya terlebih 
dahulu sehingga format dan jenis hurufnya masih sama 
dengan sumbernya di internet. Ada pula mahasiswa yang 
sudah melakukan penyuntingan atas sumber yang diambil, 
tetapi tidak menyertakan sumbernya. Bahkan ada pula 
yang sudah melakukan penyuntingan dan menyertakan 
sumber yang dirujuk, baik dari internet maupun sumber 
tertulis, tetapi cara pengutipan yang dilakukan masih salah 
bahkan tidak sesuai sama sekali dengan kaidah yang 
ditetapkan. Selain itu, beberapa tugas mahasiswa yang 
terkumpul juga terindikasi mengandung gagasan yang 
sama dengan gagasan temannya. Semua hal tersebut 
merupakan sejumlah tindak plagiasi yang jika tidak 
ditindaklanjuti dengan suatu pencegahan, akan terus 
berulang dan berimbas pada tindak plagiasi yang lebih 
besar sebagai satu tindak kriminal di bidang ilmiah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Terdapat tiga hasil penelitian yang 

diperoleh. Pertama, bentuk kesalahan 

penerapan kaidah antiplagiasi meliputi  

(1) menjiplak secara keseluruhan,  

(2) penggunaan ejaan yang salah, dan  

(3) salah penerapan kaidah.  

Kedua, penerapan kaidah antiplagiasi 

yang paling tinggi ada pada (1) kesalahan 

kaidah, terutama pada kesalahan sumber 

kutipan dan (2) kesalahan ejaan pada 

penulisan kutipan, khususnya pada 

penggunaan tanda baca titik (.) dan koma (,).  

Gambaran seluruh kesalahan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga faktor yang melatarbelakangi 
munculnya kesalahan yaitu  
(1) tidak paham dengan konsep plagiasi,   
(2) tidak paham dengan konsep kutipan,  
(3) waktu belajar terbatas,  
(4) keterbatasan bahasa dalam mengembangkan 

kutipan,  
(5) keengganan menerapkan kaidah, dan 
(6) kurangnya ‘wadah’ penerapan materi.  

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 

2018  

METODE PENELITIAN 
Pendekatan  metodologis yang digunakan  dalam 

penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
dengan dua teknik yakni teknik dokumentasi dan 
wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian  di 
analisis dengan instrumen berupa kartu data dengan 
tahapan sebagai berikut. 
1) identifikasi jenis pelanggaran secara umum dan khusus 

berdasarkan data 
2) pengelompokan 
3) pemberian penilaian terhadap kesalahan yang 

ditemukan. 
Data yang sudah dianalisis disajikan dengan teknik 

informal. 

No. Jenis Kesalahan dJumlah  

1. Penjiplakan secara utuh  3 

2. Kesalahan Ejaan   

  a.Tanda baca    

  1)Tanda titik dan koma 6 

  2) Tanda hubung  2 

  3) Tanda titik dua 2 

  4) Tanda petik dua 2 

  5) Tanda kurung 1 

  b. Huruf    

  1)Huruf kapital 4 

  2) Huruf miring dan tebal 2 

3. Kesalahan kaidah   

  a.Jenis kutipan 2 

  b. Penulisan nama  7 

  c. Perujukan kutipan 7 

  d. Penulisan sumber kutipan 8 
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