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Singaraja, 20 Mei 2020 

Nomor : 1467/UN48.1/TU/2020 

Lamp. : 1 (satu) gabung 

Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Rektor Nomor 1732/UN48/PT/2020 

   tentang Pencegahan Plagiarisme Karya Akhir Mahasiswa Program 

   Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pendidikan Ganesha 

 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen 

di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha 

 

Dengan hormat, sehubungan dengan pengecekan plagiat karya akhir mahasiswa, berikut kami lampirkan 

Surat Keputusan Rektor Nomor 1732/UN48/PT/2020 tentang Pencegahan Plagiarisme Karya Akhir 

Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pendidikan Ganesha. Mengacu 

pada surat keputusan rektor di atas, pengecekan plagiat karya akhir mahasiswa dilakukan oleh 

pembimbing utama dengan merujuk pada panduan sistem terlampir dan juga dapat diunduh melalui 

https://bit.ly/PanduanCekSimilarity. 

 

Dalam rangka memperlancar pengecekan plagiat karya akhir mahasiswa dengan menggunakan aplikasi 

Turnitin, kami sedang menyiapkan pelaksanaan Online Workshop yang akan dijadwalkan secara 

bertahap untuk masing-masing fakultas. 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

  

 

 

  

a.n Rektor 

Wakil Rektor Bidang Akademik 

dan Kerjasama, 

 

 

 

Tembusan: 

1. Rektor (sebagai laporan); 

2. Wakil Rektor; 

3. Dekan dan Direktur; 

4. Wakil Dekan I dan Wakil Direktur I; 

 

http://www.undiksha.ac.id/
https://bit.ly/PanduanCekSimilarity
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Manual Sistem Cek Similarity 

Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi Mahasiswa 
 

 

DESKRIPSI SISTEM 

Sistem cek similarity dibuat untuk membantu dosen pembimbing melakukan 

pengecekan terhadap laporan karya akhir mahasiswa baik dalam bentuk laporan tugas akhir, 

skripsi, tesis, dan disertasi. Pengecekan plagiat akan dilakukan setelah mahasiswa melalui 

tahapan ujian karya akhirnya dan sudah melakukan revisi sesuai dengan masukan penguji dan 

pembimbing pada saat ujian. Hasil dari pengecekan plagiat tersebut akan menjadi syarat bagi 

mahasiswa untuk bisa mendaftar yudisium. Dalam melakukan pengecekan ada tiga tahapan 

yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing, yaitu: (1) mengunduh laporan akhir mahasiswa; 

(2) melakukan pengecekan similarity melalui website Turnitin; dan (3) mengunduh hasil 

pengecekan Turnitin dan mengirimkan hasil pengecekan kepada mahasiswa. Berikut langkah-

langkah dalam melakukan pengecekan karya akhir mahasiswa. 

 

MENGUNDUH LAPORAN AKHIR MAHASISWA 

1. Login ke sistem e-Ganesha dengan alamat https://sso.undiksha.ac.id, masukan username 

dan password anda, setelah memasukan dengan benar klik tombol LOGIN, sehingga akan 

muncul tampilan halaman utama seperti gambar berikut: 

 
 

2. Untuk mengunduh karya akhir mahasiswa, klik aplikasi SIAK (Sistem Informasi Akademik), 

selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut: 

https://sso.undiksha.ac.id/
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3. Pilih menu Laporan Mahasiswa, selanjutnya akan diarahkan ke halaman yang 

menampilkan daftar mahasiswa yang sudah mengungah karya akhir untuk dilakukan 

pengecekan similarity. Pada halaman ini akan ditampilkan status dokumen mahasiswa 

dengan status, yaitu: Diajukan, Disetujui, atau Revisi. 

 

 
 

4. Untuk mengunduh file laporan karya akhir mahasiswa dapat dilakukan dengan mengunduh 

file dalam bentuk tunggal atau dalam jumlah banyak diunduh dalam format file tunggal. 

Untuk mengunduh file tunggal klik tombol UNDUH pada kolom file, sedangkan untuk 

mengunduh banyak file dalam sekali unduh terlebih dahulu beri tanda checklist pada file 

yang akan diunduh selanjutnya klik tombol Download Multi File Laporan, hasil unduh file 

nantinya dalam format ZIP file. 

 

 
 

Klik link dibawah untuk melihat panduan mengunggah dokumen ke Turnitin  

• Mengunggah file tunggal (format dokumen doc, docx, pdf) ke Turnitin  

• Mengungah banyak file dengan format ZIP File  

  

Unduh 1 File Laporan 

Unduh banyak file sekaligus 
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PENGECEKAN SIMILARITY MELALUI TURNITIN 

Setelah mengunduh laporan karya akhir mahasiswa, selanjutnya dosen pembimbing akan 

melakukan pengecekan dokumen melalui aplikasi Turnitin. Berikut langkah-langkah untuk 

melakukan pengecekan similarity melalui Turnitin. 

 

MEMBUAT KELAS (ADD CLASS) 

1. Login ke aplikasi Turnitin melalui browser anda dengan memasukan alamat URL 

https://www.turnitin.com, selanjutnya pada browser akan muncul tampilan sebagai 

berikut. 

 
Masukan email address dan password, jika sudah benar klik tombol Log In  

Catatan: email dan password akan diberikan oleh ketua jurusan, dosen tidak diperkenakan untuk 
mengganti password tersebut, karena 1 user akan digunakan oleh seluruh dosen di jurusan 
tersebut. 

 

2. Jika berhasil login, selanjutnya akan diarahkan ke halaman Home Turnitin, seperti tampilan 

berikut. 

 

 

https://www.turnitin.com/
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3. Sebelum melakukan pengecekan, dosen pembimbing terlebih dahulu membuat Class yang 

berfungsi untuk mengelompokan dokumen agar terpisah dengan dokumen dosen lainnya. 

Nama Class dibuat dengan format NIP_NAMA_DOSEN. Pembuatan class hanya dilakukan 

sekali saat pertama kali menggunakan Turnitin. Untuk membuat class, klik tombol Add 

Class selanjutnya akan muncul halaman untuk mendaftarkan nama class seperti gambar 

berikut. 

 

Isikan seluruh isian pada halaman Create a New Class sesuai dengan Class Setting yang 

dikehendaki. Pilih Class type dengan pilihan Standar. Enrollment Key dapat diisikan dengan 

kombinasi huruf dan angka tanpa tanda spasi. Setelah seluruhnya terisi klik tombol Submit. 

Jika seluruh isian sudah benar maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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MENAMBAHKAN TUGAS (ADD ASSIGNMENT) 

 Langkah berikutnya setelah membuat class adalah membuat tugas (assignment).  

Langkah ini berfungsi untuk mengelompokan dokumen berdasarkan jenisnya. Berikut 

Langkah-langkah untuk membuat assignment: 

1. Untuk membuat assignment pada halaman Class klik tombol Add Assignment selanjutnya 

akan muncul tampilan berikut. 

 

 
 

Pada form Select Your assignment type ini pilih Assignment type Paper Assignment, 

selajutnya klik tombol Next Step 

2. Halaman berikutnya akan muncul form New Assignment, isikan form sesuai dengan tugas 

yang dikehendaki. Untuk mendapatkan keterangan detail dari masing-masing isian arahkan 

kursor pada tanda “?” yang terdapat di setiap isian.   

 

 
 

Selanjutnya, jika tidak menginginkan menggunakan fasilitas Optional Setting (artinya 

setting mengunakan default aplikasi) klik Submit dan proses pembuatan assignment 

sudah selesai. Aplikasi Turnitin siap digunakan untuk melakukan pengecekan similarity. 
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3. Namun jika menghendaki membuat assignment dengan kondisi tertentu, silakan klik 

Optional Setting, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut.  

 
 

Pada bagian Optional Setting ada beberapa isian form yang perlu diperhatikan antara lain: 

- Exclude bibliographic materials from Similarity Index for all papers in this 

assignment?  - fitur ini mengatur apakah opsi materi bibliografi secara otomatis akan 

diluarkan dari laporan similarity. Secara standar pengaturan pada opsi ini adalah no  

- Exclude quoted materials from Similarity Index for all papers in this assignment? – 

fitur ini mengatur opsi apakah material kutipan secara otomatis dikeluarkan dalam 

laporan similarity. Secara standar pengaturan pada opsi ini adalah no 

- Exclude small sources? – fitur ini memungkinkan untuk mengecualikan perbandingan 

yang kecil dari laporan similarity. Jika ingin mengecualikan klik Yes, selajutnya akan 

muncul opsi pilihan pengecualian berdasarkan kata atau persentase, seperti tampilan 

berikut. 

 
Masukan nilai pengecualian yang ingin digunakan, pengaturan ini memungkinkan 

untuk memberikan pengecualian pada perbandingan/similarity yang kecil sehingga 

bisa lebih fokus pada pengecekan kesamaan dengan nilai yang lebih besar. 

- Submit papers to – fitur ini mengatur penyimpanan laporan yang diunggah, dalam opsi 

ini ada empat pilihan antara lain: (1) standar paper repository (opsi ini berarti 

dokumen yang diunggah secara otomatis akan menjadi basis data Student Paper 

Turnitin secara global), (2) Institution paper repository (opsi ini berarti dokumen yang 

diunggah secara otomatis akan menjadi basis data pada level institusi sesuai dengan 

lingkup dalam akun Turnitin), (3) student’s choice of repository (opsi ini bisa diabaikan 

karena akun Turnitin Undiksha tidak sampai pada level siswa), (4) no repository (opsi 

ini berarti dokumen yang diunggah tidak menjadi basis data Turnitin baik secara global 

maupun pada level institusi). 
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Catatan: Untuk melakukan pengecekan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa pada opsi 
Submit paper to gunakan pilihan standar paper repository, namun jika bapak/ibu memiliki 
manuscript untuk di submit ke jurnal buatlah assignment khusus dengan pilihan assignment no 
repository, hal ini agar manuscript tersebut tidak menjadi sumber data Turnitin sebelum manuscript 
tersebut di-publish secara publik. Setiap melakukan pengecekan similarity Bapak/Ibu tidak perlu 
membuat assignment baru karena 1 assignment dapat digunakan mengecek similarity dari 
beberapa dokumen. 
 

4. Jika Langkah pengaturan assignment telah selesai maka aplikasi Turnitin siap digunakan 

untuk melakukan cek similarity. Tampilan yang muncul sebagai berikut. 

 

Untuk melihat dokumen yang sudah pernah diunggah klik link View, jika ingin mengungah 

dokumen baru untuk dicek klik More actions -> Submit 
 

MENGGUNGAH FILE UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN 

Untuk melakukan pengecekan dokumen, Turnitin menyediakan empat cara untuk 

mengunggah file, yaitu: (1) Single File Upload, (2) Multiple File Upload, (3) Cut & Paste Upload, 

dan (4) Zip File Upload. Berikut langkah untuk mengungah satu dokumen. 

SINGLE FILE DOKUMEN 

1. Masuk ke halaman Assignment, klik pada bagian dropdown More actions kemudian pilih 

Submit, akan muncul tampilan seperti gambar berikut. 

 

Single File Upload dipilih apabila akan 

mengunggah file dalam bentuk tunggal atau 

dalam jumlah banyak diunggah secara tunggal. 

Cut & Paste Upload dipilih apabila akan 

mengunggah sebuah kutipan. Sedangkan Zip 

File Upload digunakan untuk mengunggah file 

dalam jumlah banyak secara bersamaan.  

 

Dalam kondisi ini pilih Single File Upload, 

selanjutnya isikan nama author dan judul 

tulisan yang diunggah kemudian pilih sumber 

file apakah Choose from this computer, 

Dropbox, atau Google Drive kemudian klik 

tombol Upload. 
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2. Jika tahap 1 berhasil, maka akan muncul halaman konfirmasi dokumen, seperti pada 

gambar berikut. 

 

 
 

3. Jika file yang diunggah sudah benar, klik tombol Confirm, selanjutnya akan diarahkan ke 

halaman informasi status unggah dokumen. 

 

Selanjutnya jika ingin 

melihat hasil pengecekan 

klik tombol Go to 

Assignment Inbox, tetapi 

jika akan menunggah 

dokumen lain klik Sumbit 

another file 
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4. Setelah klik tombol Go to Assignment Inbox, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 

MULTI FILE DOKUMEN 

1. Untuk mengunggah dokumen dalam jumlah banyak dalam satu kali unggah, klik pada 

bagian dropdown More actions kemudian pilih Submit, akan muncul tampilan seperti 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pilih Submit paper Zip File Upload, sehingga muncul tampilan berikut. 

 
 

Klik tombol Choose File, kemudian cari file dengan format ZIP di komputer anda, selajutnya 

klik tombol Upload 
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3. Jika tahap 2 berhasil selajutnya akan diarahkan ke halaman untuk melengkapi data 

dokumen, lengkapi data sesuai dengan dokumen yang diunggah, jika sudah klik tombol 

Submit. 

 

 
 

4. Halaman berikutnya akan menampilkan tinjauan dari yang diunggah, jika sudah benar klik 

Submit. 

 
 

5. Jika tahap 4 berhasil, maka akan dialihkan ke halaman daftar dokumen, seperti pada 

tampilan berikut. 

 

 

 
Saat pertama kali mengunggah keterangan Similarity nilai presentase belum muncul, pada kondisi 
ini sistem sedang melakukan pengecekan untuk beberapa menit tergantung jumlah halaman dari 
dokumen yang diunggah. Jika tahap pengecekan telah selesai, selajutnya akan ditampilkan 
persentase similarity dokumen.  
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MEMBACA HASIL PENGECEKAN 

Setelah tahap mengunggah dokumen ke Turnitin tahap berikutnya adalah membaca hasil 

pengecekan. Berikut langkah untuk membaca tingkat kesamaan dokumen. 

1. Masuk ke halaman class kemudian pada baris assignment klik link View selajutnya akan 

tampil daftar dokumen yang sudah diunggah, seperti pada gambar berikut. 

 

 
 

2. Untuk melihat nilai persentase tingkat kesamaan dokumen, klik pada title atau judul 

dokumen, selanjutnya akan ditampilkan preview dari dokumen. 

 

 
 

3. Untuk melihat detail dari nilai persentase tingkat kesamaan, klik nilai presentase pada 

sidebar sebelah kanan  selajutnya akan muncul daftar kesamaan dokumen. 

 

 

Dokumen Viewer Frame 

Paper Text 

M
a

tc
h

in
g 

So
u

rc
e

/S
id

eb
ar
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Nomor pada paper text mengacu nomor pada Overview singkat pada sidebar, seperti 

contoh di atas, text yang diberi highlights warna dengan nomor 5 pada paper text memiliki 

tingkat kesamaan bernilai 3%. Sumber nilai 3% didapat dengan mengklik tanda lebih besar 

> di sebelah kanan nilai 3%, maka akan muncul breakdown detail sumber dokumennya.  

 

 
Untuk kembali ke Overview Singkat klik tanda lebih kecil yang dilingkari biru pada gambar 

di atas. 

 

Membandingkan Sumber Langsung 

Untuk membandingkan dokumen dengan sumber langsung memungkinkan pengguna dengan 

cepat membandingkan text yang sama dengan sumber perbandingan pada turnitin. Untuk 

melihat sumber pembanding dapat dilakukan dengan mengklik overview persentase pada 

sidebar, selajutnya pada paper text akan muncul tampilan seperti berikut. 
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Untuk menuju ke sumber pembanding dapat dilakukan dengan mengklik link pada kotak 

merah pada gambar di atas selajutnya akan diarahkan ke halaman sumber, namun jika ingin 

membandingkan secara langsung di halaman laporan turnitin klik icon Full Source View 

 selajutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 
 

Warna text merah pada paper text menunjukan text yang sama pada sumber yang ditandai 

dengan text warna merah pada sidebar. Pada contoh di atas dari sumber yang sama turnitin 

menampilkan tingkat kesamaan sebanyak 45 kesamaan ini dapat dilihat dari navigator 

kesamaan pada sidebar, seperti pada gambar di bawah ini.  

 
Untuk melihat kesamaan berikutnya klik tanda lebih besar dan untuk melihat kesamaan 

sebelumnya klik tanda lebih kecil. 

 

Exclude Sumber (daftar pustaka, kutipan, batasan kata/persentase) 

Pada saat melakukan pengecekan, ada kalanya kalimat pada dokumen seharusnya menjadi 

pengecualian pengecekan, misalnya daftar pustaka, kutipan, kata dengan jumlah atau 

persentase tertentu, maka kita bisa melakukan pengecualian dengan meng-exclude, 

langkahnya adalah sebagai berikut. 

 

 

Klik tombol Exclude and Setting, jika ingin mengecualikan pada 

daftar pustaka, klik checklist Exclude Bibliography, selajutnya 

klik tombol Apply Changes 
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Exclude Sumber Langsung 

Untuk melakukan exclude pada detail sumber dokumen tertentu dapat dilakukan dengan 

mengklik > di sebelah kanan nilai persentase, selanjutnya akan muncul breakdown daftar 

sumber kesamaan dokumen. 

 

Klik tombol Exclude Source, selajutnya akan aktif checklist 

dari masing-masing sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centang sumber yang ingin dihilangkan dari pengecekan, kemudian klik tombol Exclude 

 
 

Mengunduh Laporan Similarity 

Setelah selesai melakukan pengecekan, selanjutnya hasil similarity dokumen dapat 

diunduh dengan mengklik tombol Download  setelah itu akan muncul pilihan unduh, 

seperti gambar berikut. 

 

 

Fungsi masing-masing pilihan unduh: (1) Current View – 

mengunduh dokumen dan laporan similarity, (2) Digital 

Receipt – hanya mengunduh laporan similarity, (3) Originally 

Submitted File – hanya mengunduh dokumen asli.   
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Dokumen yang sudah diunduh akan menampilkan laporan tingkat similarity dokumen di 

bagian akhir dokumen. 

 

 

 
Dokumen laporan tingkat kesamaan di atas, selajutnya akan dikirimkan ke mahasiswa 

sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan pada laporan akhirnya. Untuk mengirimkan 

hasil pengecekan ke mahasiswa dosen pembimbing kembali login ke e-Ganesha dan masuk 

ke aplikasi SIAK.  

 

MENGIRIMKAN HASIL PENGECEKAN  KE MAHASISWA 

Hasil pengecekan yang telah diunduh, selajutnya akan dikirim ke mahasiswa, 

langkah-langkah untuk melakukan tahapan tersebut, sebagai berikut. 

 

1. Setelah login ke e-Ganesha dan masuk ke aplikasi SIAK, tampilkan daftar laporan akhir 

mahasiswa, seperti gambar berikut. 
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2. Pilih mahasiswa, selajutnya klik aksi Ubah Status, maka akan ditampilkan form ubah 

status seperti gambar berikut. 
 

 
 

Pada bagian Aksi Laporan ubah status berdasarkan hasil pengecekan (disetujui/revisi), 

kemudian file hasil pengecekan turnitin yang telah diunduh selanjutnya dilampirkan 

dibagian File Uji Plagiarisme (*.pdf), pada bagian Persentase Plagiarime masukan nilai 

sesuai dengan laporan hasil pengecekan di Turnitin (tanpa tanda persen). Berikan catatan 

jika diperlukan, terutama saat mahasiswa wajib melakukan revisi. Setelah semua data diisi, 

selajutnya klik tombol Simpan, maka data akan terkirim ke mahasiswa.  
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