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  BAB I 

 

   PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kejujuran adalah salah satu nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam 

segala aspek kehidupan. Kejujuran harus menjadi landasan seseorang dalam 

berkata maupun berperilaku disetiap aktivitas kehidupan. Kejujuran adalah wujud 

ketulusan hati atau kelurusan hati seseorang dalam bertindak. Dengan demikian 

kejujuran dapat diartikan sebagai sikap hati yang tulus atau lurus yang mendasari 

suatu tindakan. Kelurusan hati ini mengandaikan adanya keselarasan antara hati 

dengan sesuatu yang benar atau lurus, seperti kebenaran yang diyakininya atau 

kebenaran yang ada dalam aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dimana 

seseorang hidup. Kejujuran dalam arti inilah yang hendaknya diterapkan dalam 

kehidupan bersama dimanapun dan kapanpun kita berada (Nursa‟ban. 2012: 105). 

Franz Magnis-Suseno (1993), mengatakan bahwa ada dua sikap jujur dalam 

berhubungan dengan orang lain yaitu, bersikap terbuka dengan orang lain 

dan bersikap fair. Sikap terbuka berarti selalu tampil sebagai diri sendiri, tampil 

apa adanya tanpa kepalsuan atau ketidakaslian. Kita selalu menampilkan diri 

sebagaimana kita sesungguhnya bukan karena keinginan orang lain. Jadi, dalam 

pikiran, perkataan, dan berperilaku harus selalu terealisasi sesuai keberadaan kita 

yang sebenarnya, bukan karena kita malu atau takut dengan sesuatu. Bersikap fair, 

artinya kita bersikap sesuai norma terhadap orang lain. Kita memperlakukan orang 
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lain dengan standar-standar norma dan kaidah yang berlaku sebagaimana ia 

diperlakukan oleh orang lain.  

Begitu pentingnya kejujuran nampak dengan adanya UU No 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat (1)  menjelaskan bahwa, pendidikan pada 

hakekatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi 

oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran 

yang strategis dalam membangun karakter warga negara yang baik, terutama 

mahasiswa sebagai kaum intelektual. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk 

mengembangkan intelegensi akademik mahasiswa, tapi juga membentuk 

mahasiswa yang berkarakter dengan mengutamakan kejujuran sebagai landasan 

dalam setiap aktifitas.   

Kejujuran akademik dalam lingkup perguruan tinggi, lebih pada aktifitas 

akademik masyarakat  kampus, khususnya mahasiswa yang sesuai dengan hakekat 

mereka sebagai kaum intelektual. Namun, yang sekarang menjadi fenomena 

adalah merebaknya perilaku-perilaku ketidakjujuran mahasiswa dalam konteks 

akademik. Dalam lingkup pendidikan, khususnya pada tingkat perguruan tinggi 

dewasa ini kejujuran akademik seamakin terkikis. Misalnya, menyontek dalam 

ujian, copy paste dalam pembuatan karya ilmiah, sampai pada tindakan menjual-

belikan ijasah dan gelar. Meskipun praktik-praktik demikian bersifat kasuistik 

atau dengan kata lain menjadi tindakan dari segelintir orang saja, tanpa harus 

menggeneralisir semua masyarakat akademik yang ada pada tingat perguruan 

tinggi, tetapi kita harus tetap melihat dan mengakui adanya fenomena tersebut. 
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Menjalankan ujian dengan tidak jujur dengan menyontek di kalangan calon-calon 

sarjana seakan menjadi hal yang biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, ada pula 

yang berani mengambil, memodifikasi atau menjiplak karya ilmiah orang lain 

tanpa mencantumkan sumber asli dan menjadikannya seperti karya ilmiah sendiri, 

atau yang disebut plagiat (Soelistyo, 2011: 19). 

Tindakan plagiat bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan akademis, 

karena tindakan menggunakan karya seseorang tanpa mencantumkan sumber 

tulisan yang bersangkutan merupakan tindakan yang salah secara moral dan 

hukum. Plagiat menjadi tindakan yang menciderai salah satu nilai tertinggi karya 

tulis ilmiah, yaitu orisinalitas atau keaslian. Makna „asli‟ bukan berarti semua ide, 

gagasan, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam karya tulisnya 

tersebut, semuanya berasal dari dirinya sendiri. Melainkan lebih pada kejujuran 

dalam mengemukakan tulisannya, atau bersikap terbuka dan fair, yaitu dengan 

cara mencantumkan sumber referensi secara memadai. Apabila sebuah kata, 

kalimat, paragraf, ide, gagasan, atau pendapat yang dimunculkan dalam tulisannya 

tersebut adalah milik orang lain atau dari sumber lain, maka seyogyanya adalah 

mencantumkan sumber dengan jujur dan jelas dimana penulis mendapatkan 

kutipan tersebut. Kasus-kasus duplikasi, penjiplakan, dan pencurian ide muncul, 

karena nilai kejujuran dilanggar dan diabaikan (Mulyana, 2010). 

Dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang plagiat di Indonesia 

baru dibuat pada tahun 2010, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Plagiat Di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan peraturan tersebut telah 
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diedarkan pula surat edaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 

tanggal 18 Oktober 2010 yang berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Permen Diknas No 

17 tahun 2010. Sebelumnya dasar hukum tentang plagiat masih  menjadi satu 

dengan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No 19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta Pasal 12 Ayat (1).  

Kasus plagiat terbaru diberitakan Kompas edisi Senin, 17 Februari 2014 

menimpa Anggito Abimanyu yang merupakan Staf Dosen UGM. Anggito dituduh 

menjiplak karya tulis atau opini orang lain dalam opininya yang dimuat Kompas 

edisi Senin, 10 Februari 2014. Terdapat kesamaan tulisan Anggito dengan tulisan 

opini serupa yang dimuat lebih dulu. Dalam tulisan opini Anggito berjudul 

"Gagasan Asuransi Bencana" dinilai menjiplak karya Hatbonar Sinaga berjudul 

"Menggagas Asuransi Bencana" yang dimuat di Kompas, 21 Juli 2006. Anggito 

dinilai melakukan plagiat karena sebagian besar kalimat dalam paragraf nyaris 

sama dengan tulisan karya orang lain. Namun, Anggito membantah telah 

melakukan plagiat dengan alasan terjadi kesalahan teknis pengiriman file yang 

dipublikasikan. Walaupun belum terbukti bersalah, yang bersangkutan secara fair 

dan bertanggungjawab meminta maaf dan mundur dari staf dosen. 

Fenomena plagiat di kalangan akademisi yang diberitakan dimedia 

dipertegas oleh data dari beberapa temuan, yaitu skripsi dari Yohana Inga Wfy 

(2010) yang berjudul Perilaku Plagiat di Kalangan Mahasiswa Eksak dan Non 

Eksak (Studi Deskriptif Persepsi Mahasiswa dan Sikap Staf Pengajar FST dan 

FISIP terhadap perilaku plagiat di Unair) menyebutkan bahwa mahasiswa eksak 

yaitu FST lebih tinggi melakukan plagiasi daripada mahasiswa non eksak, yaitu 
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FISIP. Kemudian penelitian Rachmatul Candra Ariani (2011) dengan judul Opini 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Terhadap Plagiarisme menyimpulkan bahwa mahasiswa memberikan opini yang 

menyalahkan dan menganggap bahwa plagiat itu tindakan yang negatif. Tetapi 

sebagian besar mahasiswa mengaku pernah melakukan plagiat secara sadar. 

Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti FIP (2012) dengan judul Identifikasi 

Perilaku Plagiat Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori perilaku plagiat 

yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penulisan tugas akhir skripsi yaitu, plagiat 

ringan, plagiat sedang, dan plagiasi berat. Plagiat ringan meliputi plagiat kata dan 

kalimat, plagiat sedang meliputi plagiar paragraf, ide, dan isi. Sedangkan plagiat 

kategori berat meliputi plagiat yang mencakup plagiat kata, kalimat, paragraf, ide, 

dan isi atau plagiat total yang berarti plagiator menggunakan karya orang lain 

yang kemudian diakui sebagai karyanya. 

Penelitian mengenai plagiat adalah “Pencegahan Tindak Plagiarisme 

Dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter Di Dunia 

Akademik”. Hasil penelitian Mulyana (2010) menyimpulkan bahwa terdapat unsur 

plagiat dalam tugas akhir yang dilakukan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Daerah  FBS UNY. Bentuk plagiat pada umumnya masih pada taraf duplikasi, 

yaitu bentuk-bentuk peniruan, penjiplakan karya orang lain dengan persentase 

duplikasi yang berfariasi (ada yang sedikit ada yang cukup dominan). Sejumlah 

jenis plagiat dalam skripsi tersebut antara lain adalah: a) duplikasi judul; b) 
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duplikasi substansi; c) duplikasi kajian teori; d) duplikasi data/objek; e) 

penyandaran referensi palsu, dan duplikasi referensi. 

Penelitian mengenai plagiat belum ada di FIS. Namun, gejala-gejala plagiat 

ada dan dimungkinkan terjadi. Beberapa dosen mengaku pernah menemui indikasi 

adanya plagiat pada tugas kuliah dan skripsi yang dibuat mahasiswa. Oleh karena 

itu, untuk menekan kecenderungan tindak plagiat oleh mahasiswa khususnya, FIS 

mengadakan pelatihan guna mencegah tindak plagiat yang diadakan pada 26-28 

Juni 2012. Kegiatan yang digelar selama tiga hari Selasa-Kamis (26-28/6) di 

ruang Ki Hajar Dewantara, FIS UNY ini diikuti oleh ratusan mahasiswa UNYdan 

beberapa perwakilan guru SMK di DIY. Kegiatan pertama menitik beratkan pada 

pelatihan jurnalistik yang bekerja sama dengan Kompas. Tujuannya adalah 

memberikan pelatihan kepada mahasiswa tentang tata cara penulisan karya tulis 

ilmiah. Dimaksudkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai teknik 

penulisan karya ilmiah yang baik dan benar supaya terhindar dari plagiat. 

Kemudian kegiatan yang kedua, pelatihan dan pengarahan yang diberikan oleh 

beberapa jajaran pejabat fakultas dan staf dosen. Intinya sama, untuk mencegah 

tindak plagiat pada mahasiswa (Humas FIS UNY, 2012).  

Kegiatan pelatihan jurnalistik dan seminar pencegahan plagiat muncul 

sebagai respon terhadap fenomena plagiat yang dewasa ini mewabah. 

“Keprihatinan tersebut muncul karena banyak dari mahasiswa yang plagiat dalam 

mengerjakan tugas-tugas kuliahnya.” Jelas Rhoma Dwi Aria Yulianti selaku 

Dosen Pendidikan Sejarah FIS UNY. Rhoma menambahkan bahwa tujuan dari 

acara ini adalah untuk memberi pelatihan dan menambah khasanah penulisan 
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kepada mahasiswa agar piawai dalam menulis. Khususnya dalam mengerjakan 

karya tulis sebagai tugas mahasiswa, terlebih TAS yang mempunyai standar 

kualifikasi yang tinggi. Dengan kegiatan pelatihan jurnalistik dan seminar 

pencegahan plagiat diharapkan tindakan plagiarism yang terjadi di UNY 

khususnya di FIS UNY bisa semakin ditekan, dengan mengetahui cara 

menuliskan artikel ilmiah dan penelitian yang benar maka keinginan untuk 

melakukan plagiat tidak dilakukan (Humas FIS UNY, 2012). 

 Harus diakui, ciptaan karya ilmiah tidak bisa lepas dari produsen utamanya, 

yaitu kampus dan kalangan intelektual. Salah satu kegiatan atau aktivitas terkait 

dengan nilai kejujuran dalam kehidupan ilmiah adalah sikap terbuka dan fair 

dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam konteks penulisan dan penelitian ini, 

Karya tulis yang dianggap menjadi master piece mahasiswa strata satu kususnya 

adalah Tugas Akhir Skripsi (TAS). Karya tulis ilmiah inilah yang perlu mendapat 

tekanan dan perhatian serius. TAS harus dikelola dan diteliti secara serius terkait 

dengan gejala plagiat yang terjadi di dalamnya. Mahasiswa UNY yang sebagian 

besar disiapkan sebagai calon pendidik, kemampuan menulis karya ilmiahnya 

harus ditegakkan seiring dengan tuntutan profesionalisme guru (Suyanto, 2007).  

TAS dapat dianggap sebagai karya tulis ilmiah mahasiswa yang paling besar 

porsinya secara ilmiah. Penyelesaiannya membutuhkan sejumlah kemampuan, 

energi, pemikiran, tenaga, bahkan dana yang relatif banyak. Oleh karena itu, TAS 

sering menjadi kebanggaan mahasiswa karena dianggap paling berbobot. 

Penyelesaian tugas akhir ini sering menjadi pertaruhan studi mahasiswa. Banyak 

mahasiswa yang gugur/DO (droup out), atau terpaksa alih jenjang karena gagal 
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menyelesaikan tugas akhir ini. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang mampu 

menyelesaikan tugas akhir skripsi sesuai tepat waktu, atau kurang dari waktu yang 

telah ditentukan dan berkualitas, akan menjadi kenangan dan kebanggaan yang 

tidak mudah terlupakan begitu saja. Banyak pihak, misalnya jurusan, dosen 

pembimbing akademik, dosen pembimbing, dosen penguji, orang tua, keluarga, 

teman teman, akan memuji dan membanggakannya.  

Sesuai dengan buku Panduan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh FIS UNY 

sebuah karya tulis penelitian bentuk skripsi, diformatkan mencantumkan relevansi 

dengan karya penelitian orang lain terdahulu. Namun, bahwa cara ini tidak jarang 

justru menggiring mahasiswa untuk melakukan duplikasi atau plagiat dari 

referensi buku maupun penelitian sebelumnya. Sadar atau tidak, cara penulisan 

yang salah dalam mengutip yang dilakukan peneliti atau tidak sesuai pedoman 

yang ditentukan, telah mendekatkan karya tulis mereka pada karya tulis orang 

lain. Dari sinilah antara lain gejala plagiat muncul, mahasiswa sebenarnya tidak 

berniat melakukan plagiat, tetapi karena kurang paham terhadap cara penulisan 

yang benar, khususnya cara mengutip mengutip, maka mahasiswa dapat 

terjerumus dalam tindakan plagiat. 

Secara yuridis pihak Universitas, Fakultas dan setiap Jurusan mempunyai 

kebijakan dalam pencegahan plagiat. Kalau ditingkat UNY dan FIS khususnya 

terdapat Pedoman Penulisan Tugas Ahir yang ditujukan kepada mahasiswa terkait 

tata cara penulisan tugas akhir. Terkait pencegahan plagiat, didalam Pedoman 

Penulisan Tugas Ahir terdapat beberapa butir syarat yang harus dipenuhi 

mahasiswa saat menulis Tugas Akhir hampir sama dari Universitas dan Fakultas, 
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antara lain adalah: a) karya yang disusun benar-benar merupakan karya sendiri, 

bukan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya; b) 

pencantuman secara jelas semua referensi yang digunakan sebagai bahan kajian 

dan menunjukkan izin pencantuman atau penggunannya sesuai dengan ketentuan 

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual); c) keterbukaan untuk menerima kritik 

dan saran terhadap TAS demi peningkatan kualitas (Tim Penyusun Pedoman 

Tugas Akhir FIS UNY, 2011: 29). 

Selain butir-butir syarat yang harus dipenuhi mahasiswa yang tercantum 

diatas, ada pula contoh dan penjelasan tentang sistematika cara penulisan dan cara 

mengutip yang benar. Itu sangat berguna bagi mahasiswa untuk tidak terjerumus 

dalam perilaku plagiat. Secara formal, mahasiswa diwajibkan menulis di halaman 

pernyataan bahwa apa yang ditulisnya adalah benar-benar karya sendiri dan telah 

mengikuti tata cara serta etika penulisan karya ilmiah sesuai dengan pedoman 

yang disepakati (Tim Penyusun Pedoman Tugas Akhir FIS UNY, 2011: 28). 

Persoalannya, apakah peraturan yang melarang melakukan plagiat, pedoman 

penulisan TAS yang bertujuan mencegah plagiat mampu dipahami mahasiswa 

secara baik?. Mampukah kebijakan tersebut menjamin mahasiswa tidak 

melakukan plagiat dalam penulisan TAS?. Inilah sejumlah persoalan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. Pemahaman tentang plagiat sangat penting, baik 

mengenai macam-macam dan tipe-tipe plagiat serta pemahaman bahwa plagiat 

adalah perbuatan ketidakjujuran yang melanggar etika, moral, dan hukum. 

Pemahaman yang kurang baik tentang plagiat serta anggapan plagiat adalah 

perbuatan yang wajar menjadi salah satu penyebab perilaku plagiat.  
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Kebijakan terbaru mahasiswa diwajibkan membuat jurnal dari skipsinya dan 

dipublikasikan lewat media elektronik yang dapat dilihat oleh semua orang yang 

mengaksesnya, tentu riskan apabila masih ada unsur plagiat didalamnya. 

Akibatnya tidak hanya dialami mahasiswa tapi juga menyeluruh terhadap dosen 

sebagai pembimbing dan universitas dimana mahasiswa menuntut ilmu. Oleh 

karena itu, perlu ada penelitian mengenai plagiat pada TAS.  

Dari permasalahan yang ditemukan tersebut, penulis mempunyai 

ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan fokus utamanya adalah mencari 

tahu Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa FIS UNY. Data hasil penelitian 

mengenai plagiat pada TAS Mahaiswa FIS UNY diharapkan bisa menjadi 

gambaran tentang perilaku plagiat di kalangan Mahasiswa FIS UNY. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1.  Mengikisnya nilai kejujuran di kalangan civitas akademika. 

2. Terdapat perilaku ketidakjujuran akademik di kalangan mahasiswa berupa titip   

absen, menyontek, dan mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan 

sumber (plagiat). 

3. Terpublikasikannya di media berbagai tindakan plagiat pada karya tulis ilmiah 

(makalah, paper, artikel, skripsi, disertasi, tesis) oleh civitas akademika. 

4. Terdapat plagiat pada Tugas Akhir Skripsi (TAS) dari beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan. 
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5. Berdasarkan keterangan beberapa dosen, Mahasiswa FIS UNY kebanyakan 

kurang memahami dan menguasai tata cara penulisan karya ilmiah dengan baik 

dan benar sehingga dimungkinkan terjerumus pada tindak plagiat. 

6. Berdasarkan keterangan bebrapa dosen, ada indikasi plagiat oleh Mahasiswa 

FIS UNY dalam mengerjakan tugas individu, kelompok berupa makalah atau 

artikel, bahkan TAS. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, serta mengingat keterbatasan 

kemampuan peneliti, baik dalam hal waktu, tenaga maupun biaya, maka penelitian 

ini dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan pemahaman Mahasiswa FIS 

UNY yang kurang baik tentang plagiat dan tata cara penulisan karya tulis ilmiah 

yang baik dan benar, sehingga menjerumuskan mahasiswa pada tindak plagiat, 

khususnya pada Tugas Akhir Skripsi. Pemahaman yang dimaksud berupa 

pemahaman mengenai apa itu plagiat, tipe-tipe plagiat, dan cara membuat karya 

tulis ilmiah yang baik dengan memahami tata cara penulisan yang benar 

berdasarkan pedoman yang ditentukan dan pemahaman plagiat sebagai kesalahan 

dalam menulis, mengutip secara benar, serta pemahaman yang salah dengan 

anggapan bahwa plagiat adalah sesuatu yang wajar/lazim. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pemahaman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Yogyakarta tentang plagiat pada Tugas Akhir Skripsi? 



 

12 

 

2. Bagaimanakah tipe-tipe plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta?  

3. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab plagiat pada Tugas Akhir Skripsi 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Plagiat pada Tugas Akhir 

Skripsi Mahasiswa FIS UNY” dengan tujuan: Mengetahui gejala plagiaat pada 

TAS dengan cara: (1) mencari tahu bagaimana pemahaman Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tentang plagiat pada Tugas Akhir 

Skripsi; (2) mencari tahu tipe-tipe plagiat pada TAS Mahasiswa FIS UNY; dan (3) 

mencari tahu faktor penyebab plagiat pada TAS Mahasiswa FIS UNY.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan 

guna memberikan sumbangan bagi pengembangan Pendidikan Moral, 

Pendidikan Karakter dan sosialisasi produk hukum dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan 

sekaligus salah satu referensi bagi peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai media untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah khususnya di 
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bidang moral, etika, karakter, dan hukum dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b. Bagi Instansi Fakultas Ilmu Sosial UNY 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

pemikiran atau bahan pertimbangan Fakultas Ilmu Sosial UNY dalam 

membuat kebijakan untuk menegakkan etika akademik, terutama nilai 

kejujuran serta memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik 

kepada mahasiswa guna mencegah tindak plagiat.  

c. Manfaat bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat tentang plagiat serta meningkatkan moralitas dan kejujuran 

masyarakat, yaitu dengan menghargai karya orang lain. Kemudian 

masyarakat dapat memberikan peran sertanya terhadap pencegahan 

plagiat dan perlindungan terhadap karya orang lain. 

G. Pembatasan Istilah 

Agar penelitian ini dapat dipahami oleh khalayak dan tidak terjadi kesalah 

pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan penelitian sebagai berikut:  

             1.  Plagiat  

Pasal 8 Ayat 3 Permen Diknas No 17 tahun 2010, “Plagiat adalah 

perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 

mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah 

dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah 
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pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan 

sumber secara tepat dan mamadai”. Orang perseorangan atau 

kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri 

sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan disebut plagiator. 

2.  Tugas Akhir Skripsi 

Menurut Arifin (2003: 26), skripsi adalah karya tulis ilmiah yang 

mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain 

yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat mendapat gelar sarjana S-

1. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta 

empirik-objektif berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan) 

maupun penelitian tidak langsung (studi kepustakaan). Pembahasan 

dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu 

logis dan empirik.  

  3.   Mahasiswa  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi, “Mahasiswa adalah peserta didik pada 

jenjang Pendidikan Tinggi yang lembaganya disebut Perguruan 

Tinggi”. Secara normatif mahasiswa akan dituntut tangung jawab 

akademisnya dalam menghsilkan karya yang berguna bagi masyarakat 

luas, salah satunya adalah skripsi yang sekaligus menjadi syarat 

mendapatkan gelar sarjana  

 Jadi yang dimaksud dengan penelitian plagiat pada Tugas Akhir Skripsi 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
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adalah penelitian yang berfokus untuk mengetahui pemahaman Mahasiswa FIS 

UNY tentang plagiat pada TAS,  tipe-tipe dan bentuk plagiat pada TAS, dan 

faktor-faktor penyebab plagiat pada TAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


