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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

     1. Gambaran Umum Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

         a. Profil Universitas Negeri Yogyakarta 

UNY merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di Yogyakarta, 

tepatnya Karang Malang, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Berdirinya UNY ditetapkan 

pada tanggal 14 Agustus 1999 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 93 tahun 1999. Tugas utama UNY adalah menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, 

dan tenaga administrasi serta membina hubungan dengan lingkungannya. 

Sebagaimana tugas utama tersebut, UNY merupakan perguruan tinggi yang mencetak 

lulusannya menjadi seorang tenaga pendidik/pengajar dan non pendidik (Tim Website 

UNY, 2012). 

b.  Sejarah Berdirinya Universitas Negeri Yogyakarta 

UNY (nama sekarang) berdiri pada tanggal 21 Mei 1963. Sejarah UNY tidak 

lepas dari perkembangan IKIP Yogyakarta dan UGM yang beberpa fakultasnya 

menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Negeri Yogyakarta. Seperti Fakultas Pendidikan 

Jasmani (FPJ) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 1992, 
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berdirilah Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP adalah institute dibidang 

pendidikan. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 

Tahun 1963 pada tanggal 3 Maret 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG 

menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). 

Perkembangan IKIP Yogyakarta dimulai dengan menyelenggarakan enam 

fakultas, yaitu: 1) Fakultas Ilmu pendidikan, 2) Fakultas Pendidikan bahasa dan 

Sastra, 3) Fakultas Pendidikan Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, 4) Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 5) Fakultas Pendidikan Teknologo dan 

Kejuruan, dan 6) Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Dua tahun kemudian 

IKIP Yogyakarta menyelenggarakan tiga puluh jurusan, tiga puluh enam progam 

studi. Dalam kurun waktu tiga puluh tahun, IKIP Yogyakarta mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan.  

Jumlah jurusan, progam studi, dibarengi dengan jumlah mahasiswa yang 

banyak. Oleh karena itu, pada 1996 berkembang wacana untuk menjadikan IKIP 

sebagai sebuah universitas negeri. Wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 

dibukanya dua belas progam studi non kependidikan jenjang S1dan D3 pada tahun 

1997. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1999, UNY telah resmi menjadi lembaga 

Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) yang berkedudukan di Yogyakarta dengan 

menyelenggarakan 7 Fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Fakultas Ilmu Sosial, 
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Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ilmu Pendidikan (Tim 

Website UNY, 2012).  

    2. Gambaran Umum Fakultas Ilmu Sosial (FIS)    

a. Sejarah  Berdirinya Fakultas Ilmu Sosial 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY) merupakan pengembangan dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY. FIS 

merupakan pengembangan dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(FPIPS) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta. IKIP Yogyakarta 

lahir berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 

Nomor 55 tahun 1963, tanggal 22 Mei 1963. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas 

Keguruan Pengetahuan Sosial (FKIS) yang diresmikan oleh Menteri PTIP tanggal 21 

Mei 1964. Keputusan ini dikuatkan dengan Keputusan Presiden RI NAomor 268 

Tahun 1965, tanggal 14 September 1965. Dalam rangka memantapkan fungsi 

keguruan di bidang Ilmu Sosial , rektor IKIP Yogyakarta mengeluarkan surat 

Keputusan Nomor 05 tahun 1965 yang isinya antara lian pergantian nama FKPS 

menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (Humas FIS UNY, 2012). 

Untuk menekankan ciri kependidikannya maka berdasarkan Keputusan 

Presiden RI No. 54 tahun 1982 tertanggal 7 September 1982 tentang susunan 

organisasi IKIP Yogyakarta FKIS berubah menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (FPIPS). Selaras dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan tuntutan dunia kerja, IKIP Yogyakarta 
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dikembangkan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berdasarkan 

keputusan Presiden  RI Nomor 93 tahun 1999, tanggal 4 Agustus 1999. Hal ini diikuti 

dengan perubahan nama fakultas di lingkungan UNY, FPIPS berubah menjadi FIS, 

yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 

274/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY. Dengan perubahan nama 

tersebut, FIS berwenang menyelenggarakan program studi bidang keguruan dan non 

keguruan. 

Upaya perubahan dan pengembangan terus dilakukan untuk memenuhi 

perkembangan zaman yang disertai perkembangan tuntutan atau kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu, diusulkan perubahan nama FIS menjadi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ekonomi (FISE). Berdasarkan Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional RI 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri 

Yogyakarta, FIS berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE).  Namun 

pada tahun 2012 FISE berubah lagi menjadi FIS dan FE karena berbagai lasan yang 

mendasari. FISE mempunyai tujuh progam studi, yaitu: (i) Pendidikan 

Kewarganegaraan, (ii) Pendidikan Sejarah, (iii) Pendidikan Administrasi Negara, (iv) 

Pendidikan Sosiologi, (v) Pendidikan Geografi, (vi) Pendidikan IPS, dan (vii) Ilmu 

Sejarah.  

Berdasarkan perjalanan sejarah kelembagaan tersebut, senat FIS UNY 

menetapkan tanggal 14 September 1965 sebagai hari jadi FIS UNY. Penetapan 

tanggal ini diambil dari landasan yuridis formal surat keputusan Presiden RI tentang  
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penguatan dan pengesahan berdirinya IKIP Yogyakarta, tanggal 14 September 1965. 

Oleh karena itu, setiap tanggal 14 September dijadikan dies natalis FIS UNY (Humas 

FIS UNY, 2012). 

         b. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial UNY 

Sebuah lembaga harus mempunyai visi, misi, serta tujuan yang jelas. Oleh 

karena itu, visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan harus dicapai. Ketercapaian 

sebuah lembaga atau organisasi dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan menjadi 

tolok ukur keberhasilan lembaga itu sendiri. Berikut Visi, misi, dan tujuan Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta:  

1) Visi Fakultas Imu Sosial UNY 

Menciptakan lulusan yang memiliki kecerdasan dan kearifan sosial yang 

berdimensi moralitas religius dalam menghadapi tuntutan dunia global. 

      2) Misi Fakultas Ilmu Sosial UNY 

a) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam  bidang  

keguruan 

 b) Menumbuhkembangkan kemampuan meneliti bagi dosen untuk 

mengembangkan IPTEKS 

 c)  Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan bagi kehidupan masyarakat 

       3) Tujuan Fakultas Ilmu Sosial UNY 
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a) Menghasilkan tenaga guru yang kompeten dan profesional dalam  bidang 

sosial  dan ekonomi. 

b) Menghasilkan tenaga ahli yang profesional di bidang ilmu sosial dan 

ekonomi. 

c) Menghasilkan tenaga ahli madya yang profesional. 

d)Menumbuhkembangkan kemampuan melaksanakan penelitian dan  

pengabdian kepada masyarakat (Humas FIS UNY, 2012). 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

     1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) tentang Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi (TAS) 

Salah satu nilai tertinggi karya tulis ilmiah adalah 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. Apabila sebuah kata, kalimat, paragraf, ide, gagasan, atau pendapat 

yang dimunculkan dalam tulisannya tersebut adalah milik orang lain atau dari sumber 

lain, maka etikanya pengutip harus mencantumkan sumber dengan jujur dan jelas 

sebagai penghormatan dan penghargaan kepada penciptanya yang karyanya dipinjam, 

digunakan. 

 Plagiat adalah sebuah fenomena yang terjadi di kalangan akademisi. 

Mahasiswa, dosen bahkan guru besarpun ternyata pernah melakukannya. Di 

Universitas Negeri Yogyakarta, plagiat menjadi menarik dibicarakan karena UNY 
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sendiri sebagai universitas yang menekankan pendidikan moral, dan pendidikan 

karakter sebagai dasar pembentukan kepribadian yang cerdas, mandiri, dan bernurani. 

Sehingga sangat ironis jika terjadi tindak plagiat oleh mahasiswa kususnya dan 

civitas akademika lainnya (staf dosen dan staf administrasi). Terlebih Mahasiswa 

UNY sebagian besar disiapkan sebagai calon pendidik, dan calon cendekiawan, oleh 

karena itu, kemampuan menulis karya tulis harus ditegakkan dan ditingkatkan seiring 

dengan tuntutan profesionalisme guru (Suyanto, 2007). 

 Plagiat mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak sekedar paham dengan 

pengertian plagiat dan tipe-tipe plagiat, tetapi harus memahami pula tata cara 

penulisan, kususnya cara pengutipan agar terhindar dari plagiat. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya terdapat temuan bahwa pemahaman yang kurang baik menjadi 

salah satu penyebab terjadinya plagiat. Bahkan, mahasiswa mengetahui dan 

memahami tentang plagiat serta tata cara pengutipan, termasuk bahwa plagiat adalah 

perbuatan ketidakjujuran yang melanggar hak moral dan hak cipta, tetapi kenyataan 

di lapangan masih ditemukan mahasiswa tetap melakukan plagiat secara sadar dengan 

berbagai alasan.  

 Secara normatif, plagiat merupakan bagian dari kecurangan akademis karena 

tindakan menjiplak karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan tersebut 

merupakan tindakan salah. Dasar hukum 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 
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Tinggi. Sehubungan dengan peraturan tersebut telah 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. Plagit juga melanggar 

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

Cipta Pasal 12 Ayat (1). 

 Berdasarkan hasil wawancara antar tujuh mahasiswa, temuan peneliti 

dilapangan menyebutkan bahwa tidak semua mahasiswa memahami secara baik apa 

itu plagiat. Mahasiswa hanya sebatas tahu plagiat secara sederhana. Dari tujuh 

mahasiswa yang diwawancarai, tiga mahasiswa mendefinisikan plagiat adalah 

perbuatan menggunakan ide dan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber 

kutipan. Tiga mahasiswa tersebut tidak mengetahui bentuk-bentuk dan jenis-jenis 

plagiat, sedangkan ketika ditanya peraturan yang mengatur larangan dan pencegahan 

melakukan plagiat, tiga mahasiswa tersebut juga tidak tahu. Dua mahasiswa 

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

mengenai Hak Cipta Pasal 12 Ayat (1). Dua lagi mengetahui Undang-Undang Hak 

Cipta, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 

2010, dan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan 

Pasal 8 Ayat (3) Permen Diknas No 17 tahun 2010. 

 Mahasiswa yang tidak tahu bentuk-bentuk dan jenis-jenis plagiat dikarenakan 

lupa, tidak paham, dan belum pernah mendapat pengetahuan tentang plagiat. Ketika 

dalam perkuliahan umum, dosen memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai 
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plagiat, mahasiswa tidak mencatat dan mengabaikannya. Mahsiswa juga kurang 

membaca dan mencari informasi kususnya terkait plagiat. Sedangkan mahasiswa 

yang memahami secara baik plagiat dari segi definisi, bentuk-bentuknya, serta 

peraturan yang mengaturnya mengaku mendapat pengetahuan tentang plagiat saat 

mengikuti mata kuliah umum ada beberapa dosen yang memberikan pengetahuan dan 

penjelasan ihwal plagiat, saat mengikuti kuliah metodologi penelitian, seminar 

proposal skripsi, informasi dari media, dari teman kuliah, serta saat proses bimbingan 

penulisan skripsi. Mahasiswa beranggapan bahwa mengetahaui cara menulis yang 

benar, mengutip yang benar agar tidak terhindar dari plagiat hanya saat mangerjakan 

skripsi yang mempunyai standar kualifikasi penulisan yang tinggi. 

 Beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada mahasiswa, yang kemudian 

didapat jawaban dari mahasiswa. Jawaban tersebut bisa sedikit menggambarkan 

bagaimana pemahaman mahasiswa tentang plagiat. Untuk lebih mengetahui secara 

lebih jauh terkait pemahaman mahasiswa tentang plagiat, peneliti memberikan 

beberapa contoh bentuk penulisan kutipan guna mengetahui pemahaman mahasiswa 

tentang plagiat. Pertama adalah dengan memberikan contoh bentuk pengutipan 

kalimat dengan bahasa asli yang mencantumkan sumber referensinya, tetapi tidak 

menggunakan tanda kutip, yaitu:  

Persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah kita sekarang ini adalah 

persoalan moral. Berakar dari persoalan moral ini, menimbulkan berbagai 
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persoalan lainnya. Bahkan kecurangan atau kejahatan akademis terjadi 

karena penurunan moral (Lian Widianto, 1991: 16).  

 Tiga mahasiswa berpendapat kutipan tersebut bukan plagiat karena sudah 

mencantumkan sumber referensinya. Dua mahasiswa berpendapat kutipan seperti itu 

masih mempunyai unsur plagiat karena menggunakan kalimat yang persis dengan 

aslinya walapun sudah mencantumkan sumber referensinya. Seorang mahasiswa 

menjawab bahwa cara pengutipan seperti itu masih salah, apabila menggunakan 

bahasa asli, maka harus ditandai tanda kutip dan dicantumkan sumbernya. Satu 

mahasiswa menyatakan ragu, apakah pengutipan tersebut plagiat atau tidak. Dengan 

demikian, dari tujuh mahasiswa yang ditanya, apakah contoh pengutipan 

menggunakan bahasa asli tanpa memberikan tanda kutip namun mencantumkan 

sumbernya dapat disimpulkan lima mahasiswa hanya mengetahui bahwa ketika 

mengutip karya tulis orang lain hanya wajib mencantumkan sumbernya saja. Hanya 

satu mahasiswa yang memahami tata cara pengutipan yang benar, yaitu apabila 

mengutip dengan bahasa asli harus ditandai dengan tanda kutip dan sumber 

referensinya. 

 Kemudian peneliti juga memberikan contoh bentuk pengutipan lainnya untuk 

mengetahui pemahaman mahasiswa. Mengutip karya seseorang tidak sederhana, 

hanya tinggal mencantumkan sumber referensinya, tetapi harus pula memperhatikan 

tata cara penulisan dan aturan yang disepakati bersama. Semisal mengutip dalam 

kutipan, yaitu menggunkan tulisan orang lain dimana orang lain tersebut pun 
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sebenarnya mengutip dari orang lain. Seperti mengutip teori metode penelitian pada 

skripsi mahasiswa lain, yang mana mahasiswa tersebut mengutip teorinya Sugiyono, 

contoh: 

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

(Sugiyono, 2008: 247). 

Berdasarkan bentuk kutipan diatas, peneliti menanyakan kepada mahasiswa, 

apakah mengutip teorinya Sugiyono pada skripsi mahasiswa seperti diatas merupakan 

plagiat?. Lima mahasiswa berpendapat bentuk kutipan seperti diatas bukan 

merupakan plagiat karena sudah benar dalam tata cara penulisan dan mengutipnya 

dengan menggunakan tanda petik pada kalimat asli yang dikutip serta mencantumkan 

sumber referensinya. Satu mahasiswa menjawab bahwa kutipan diatas merupakan 

plagiat, seharusnya dicantumkan pula mahasiswa yang skripsinya juga mengutip dari 

Sugiyono. Seorang mahasiswa menambahkan, apa bila mengutip sedangkan yang 

dikutip juga merupakan kutipan karya orang lain, maka seharusnya penulis 

sebelumnya, yaitu pengarang asli dan pengutip pertama harus dicantumkan 

semuanya, kecuali sudah membaca skripsi seseorang kemudian mencari sumber 
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aslinya dan membacanya, maka yang dicantumkan boleh sumber aslinya saja tanpa 

mencantumkan penulis skripsi tersebut.  

Berdasarkan jawaban-jawaban mahasiswa dapat diketahui bahwa sebagian 

besar mahasiswa tidak paham dengan tata cara mengutip sumber pertama dari sumber 

kedua. Etikanya adalah mencantumkan pengarang asli dan pengutip pertama yang 

kemudian dikutip lagi oleh orang lain yang hendak menggunakan tulisan atau karya 

tersebut. Pengarang asli dinamakan sumber primer, sedangkan pengutip pertama dan 

seterusnya apabila menggunakan pengarang asli dalam karyanya kemudian 

dipublikasikan disebut sumber sekunder. Dalam pembuatan karya ilmiah kususnya 

dianjurkan untuk menggunakan sumber primer dan membatasi penggunaan sumber 

sekunder untuk menjaga orosinalitas karya ilmiah tersebut. 

 Selanjutnya, peneliti dilapangan menggali temuan lebih jauh terkait tindak 

plagiat di kalangan mahasiswa. Peneliti menanyakan kepada mahasiswa yang 

menjadi subjek penelitian pernah atau tidak melakukan tindak plagiat Tujuh 

mahasiswa yang diwawancarai, semuanya mengaku pernah melakukan plagiat. Ada 

yang melakukan plagiat secara sengaja dan tidak sengaja. Empat mahasiswa mengaku 

melakukan plagiat pada tugas kuliah individu dan kelompok, yaitu berupa artikel, 

makalah, bahkan skripsi. Mereka melakukan plagiat dengan menyalin tulisan orang 

lain dari internet kemudian mencantumkan sumbernya berupa buku yang digunakan 

penulis asli artikel dari internet tersebut. Ada pula yang mengaku tidak tahu tata cara 

pengutipan sebuah buku, artikel, maupun internet. Mahasiswa melakukan plagiat 
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karena berbagai alasan, yaitu malas, dikejar deadline, instan, kurangnya pemahaman 

terkait plagiat, kurangnya pemahaman terkait tata cara pengutipan, dan anggapan 

tidak akan dikoreksi secara teliti oleh dosen. 

 Ketika ditanya apakah ada pihak yang mengetahui bahwa dirinya melakukan 

plagiat, ketiga mahasiswa mengaku pernah ketahuan oleh dosen. Oleh dosen, 

mahasiswa tegur, disuruh membetulkan, dan membuat lagi tugasnya sampai tidak ada 

unsur plagiat dengan konsekuensi nilai minus, tergantung dari seberapa banyak kadar 

plagiatnya. Keempat mahasiswa mengaku belum pernah ketahuan oleh dosen saat 

melakukan plagiat. Mereka mengaku melihat karakter dosen-dosennya, mahasiswa 

tidak berani melakukan plagiat saat mengerjakan tugas apabila dosennya teliti dan 

galak. Kelima mahasiswa mengaku teman-temannya tahu apabila tugas yang 

dikumpulkannya berupa plagiat, terutama copy paste dari internet yang direkayasa 

menjadi artikel maupun makalah seolah telah membuat artikel dan makalah berdasar 

pemikiran sendiri dengan melakukan analisis terhadap tema yang diangkat serta teori 

yang digunakan. Teman-teman yang mengetahuinya tidak menegur dan diam saja. 

Ketujuh mahasiswa mengaku apabila mayoritas teman-teman mahasiswa lainnya juga 

pernah melakukan plagiat. 

 Lebih jauh peneliti menanyakan kepada mahasiswa tentang apakah tindak 

plagiat merugikan? Dan kalau merugikan, siapa saja pihak yang dirugikan?. Dua 

mahasiswa menjawab penulis atau pencipta yang rugi karena tulisan atau karyanya 

dipakai orang tanpa ada pengakuan bahwa tulisan ataupun karyanya dipakai orang 
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lain. Pencipta atau penulis aslinya akan sakit hati dan kecewa. Tiga mahasiswa 

mengakatan plagiat tidak hanya merugikan penulis atau pencipta, tetapi juga 

merugikan penerbit yang telah menerbitkan karya tersebut serta pembaca yang 

dirugikan karena seakan terbohongi. Kemudian dua mahasiswa menambahkan bahwa 

plagiat juga merugikan bagi pihak plagiator sendiri. Apabila tindakan plagiatnya baik 

yang sengaja maupun tidak sengaja ketahuan dan terbukti, maka plagiator tersebut 

akan mendapat sanksi berdasarkan peraturan yang ada. 

 Pemahaman mengenai tindakan plagiat yang perlu dibangun bukan sebagai 

tindak pelanggaran Hak Cipta semata. Sebab, tindakan plagiat, khususnya yang 

dengan sengaja tidak mencantumkan identitas pengarang dalam tulisan yang dikutip, 

merupakan contoh nyata bentuk pelanggaran Hak Moral terhadap pencipta. Namun, 

dalam kenyataannya pemahaman yang terbangun adalah plagiat hanya merupakan 

perbuatan melanggar Hak Cipta. Konsep Hak Moral merupakan landasan yang 

menuntut tanggung jawab atas kejujuran penulis dalam mengemukakan hasil ide dan 

tulisan, baik murni dari dirinya atau berasal dari sumber lain.  

Tugas Akhir Skripsi merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang 

disusun atau dihasilkan oleh mahasiswa berdasarkan proses berfikir ilmiah sesuai 

disiplin ilmunya sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana (Pedoman Penulisan TAS, 

2011: 1). TAS dapat dianggap sebagai karya tulis mahasiswa yang paling besar 

porsinya secara ilmiah dibandingkan dengan paper, makalah, dan artikel. Penulisan 

TAS harus sesuai dengan pedoman yang sudah disepakati, baik dari tata cara 
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penulisan, mekanisme penyusunan, dan harus memenuhi persyaratan administratif 

yang ditentukan. Penulisannya membutuhkan sejumlah kemampuan, energi, 

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

menjadi kebanggaan mahasiswa karena dianggap sebagai sebuah karya saat kuliah 

yang paling berbobot.  

Tugas akhir yang disusun mahasiswa diharapkan berkualitas tinggi dari sudut 

keilmuan, memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan serta sesuai standar 

etika akademik, baik proses maupun hasilnya. Pertimbangan-pertimbangan etis yang 

perlu dipenuhi oleh mahasiswa, antara lain, adalah sebagai berikut: 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 (Pedoman Penulisan 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 
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serta etika penulisan karya ilmiah sesuai dengan pedoman yang disepakati (PTA 

UNY, 2011: 28). 

Standar yang tinggi dalam penulisan TAS, menuntut mahasiswa strata 1 

kususnya paham dengan kualifikasi penulisan TAS. Paham yang dimaksud adalah 

memahami sistematika penulisan berdasarkan pedoman dan pemahaman tentang 

pentingnya kejujuran dalam penulisan TAS. Plagiat menjadi sebuah fenomena yang 

harusnya tidak boleh terjadi, apalagi didalam TAS.  Plagiat dalam TAS harus 

dicegah, salah satunya adalah dengan memahami apa itu plagiat, memahami tata cara 

penulisan TAS yang sudah diatur dalam pedoman penulisan TAS yang diterbitkan 

oleh kampus untuk dijadikan pedoman bersama sekaligus ditaati bersama.  

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang plagiat pada TAS, penulis 

melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu tujuh mahasiswa. Peneliti 

melakukan cross check hasil wawancara tersebut dengan. Berdasarkan hasil cross 

check, temuan peneliti dilapangan menyebutkan bahwa standar kualifikasi yang 

tinggi pada penulisan TAS belum tentu menjamin tidak adanya unsur plagiat 

didalamnya. Dengan standar yang tinggi dapat mencegah atau mengurangi unsur 

plagiat dalam penulisannya, tetapi dengan standar tinggi pula dapat menggiring 

mahasiswa melakukan tindak plagiat dalam penulisan TAS. Misalnya, dalam proses 

penulisan TAS, mahasiswa dianjurkan untuk mencari referensi yang mendukung dan 

relevan dengan skripsi.  Tetapi anjuran seperti ini terkadang bisa berakibat pada 

penjiplakan karya orang lain secara sengaja ataupun tidak sengaja yang disebabkan 
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kurangnya pemhaman tata cara penulisan yang benar dan keterbatasan kemampuan 

mahasiswa itu sendiri untuk menyelesaikan skripsinya, sehingga.  

Ketika diberikan pertanyaan bagaimanakah contoh bentuk dan jenis plagiat 

pada TAS, hanya beberapa yang memberikan jawaban secara baik. Empat mahasiswa 

menjawab plagiat pada TAS bisa berupa mengambil ide, gagasan, kata, kalimat, dan 

paragraf karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara benar berdasarkan 

ketentuan. Sedangkan dua mahasiswa mengatakan plagiat didalam TAS bisa berupa 

peniruan judul, penjiplakan teori, penjiplakan data hasil karya orang lain, dan 

menyandarkan referensi palsu. Kemudian seorang mahasiswa menambahkan kualitas 

skripsi bisa ditentukan oleh seberapa besar porsi pemikiran peneliti dan teori 

pendukung pada skripsi. semakin besar porsi pemikiran asli peneliti, maka skripsi 

tersebut mempunyai kualitas yang baik.  

Mahasiswa mengaku tidak terlalu menghiraukan informasi-informasi mengenai 

plagiat pada saat mengikuti kuliah ataupun kegiatan yang mempersiapkan mahasiswa 

untuk menyusun skripsi. Mahasiswa menganggap sepele fenomena plagiat, sehingga 

pemahaman mahasiswa kurang baik tehadap plagiat, kusunya dalam TAS yang 

kemudian pada saat proses menyusun TAS banyak ditemukan indikasi plagiatnya.. 

Pada saat mata kuliah metodologi penelitian misalnya, dua mahasiswa mengaku 

sering tidak masuk kuliah dan hanya titip absen. Mahasiswa beranggapan metodologi 

penelitian seperti mata kuliah lain yang bisa dipelajari sendiri tanpa penjelasan dosen. 
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Bahkan, tiga mahasiswa mengatakan dosen yang mengampu mata kuliah metodologi 

penelitian kurang memberikan penekanan terhadap plagiat pada skripsi.  

Kemudian temuan peneliti menyebutkan bahwa beberapa mahasiswa baru 

memahami secara baik tentang plagiat pada saat proses bimbingan skripsi. Sebagian 

mahasiswa mengatakan bahwa mereka mengetahui dan memahami tata cara 

pengutipan dan macam-macam plagiat saat proses bimbingan dengan dosen 

pembimbing, mengikuti seminar proposal skripsi, dan membaca pedoman penulisan 

TAS. Sebelumnya mereka mengaku kurang pengetahuan tentang plagiat kususnya 

pada TAS. Akibatnya beberapa mahasiswa merasa kesulitan saat proses penyusunan 

skripsi.  

Untuk memperkuat temuan peneliti dilapangan terkait pemahaman mahasiswa 

tentang plagiat pada penulisan TAS kususnya, peneliti juga mewawancarai beberapa 

Staf Dosen dan Wakil Dekan I FIS. Dari tujuh dosen yang diwawancarai, empat 

dosen mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa FIS kususnya 

terkait plagiat pada penulisan TAS kurang baik. Mahasiswa sebatas tahu arti plagiat 

secara sederhana sehingga tidak jarang terjerumus kedalam tindakan plagiat. 

Sedangkan tiga dosen mengatakan bahwa sebenarnya mahasiswa mempunyai 

pengetahuan yang cukup terkait plagiat secara definisi, bentuk dan jenis, serta 

peraturan yang mengatur plagiat. Namun ada beberapa mahasiswa yang tetap 

melakukan plagiat, baik yang disengaja maupun tidak. Semua dosen mengatakan 

pernah memberikan penjelasan terkait plagiat saat perkuliahan, baik sebatas 
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menyinggung sedikit dan menjelaskannya secara mendalam kususnya saat mengampu 

matakuliah metodologi penelitian, menjadi narasumber seminar proposal skripsi, dan 

saat proses bimbingan skripsi. 

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, dapat disimpulkan pemahaman 

mahasiswa terhadap plagiat pada TAS dipengaruhi beberapa hal, yang pertama adalah 

informasi yang diterima oleh mahasiswa. informasi mengenai plagiat pada TAS 

berasal dari media cetak, internet, dosen, dan teman kuliah. Kedua, kemampuan 

mahasiswa itu sendiri untuk menagkap informasi yang diterima. Temuan dilapangan 

menyebutkan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap plagiat berasal dari 

kemampuan mahasiswa menangkap setiap informasi yang masuk mengenai plagiat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh mahasiswa, enam mahasiswa 

mengetahui adanya pedoman penulisan TAS dari UNY atau FIS. Kelima mahasiswa 

mendapatkan pedoman penulisan TAS dari UNY dan FIS lewat Jurusan masing-

masing setelah melaksanakan KKN PPL. Kemudian mahasiswa mengaku 

menggunakan pedoman penulisan TAS sebagai acuan dalam menusun skripsi. 

Pedoman penulisan TAS sangat membantu mahasiswa dalam proses penulisan TAS, 

walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Pertama, terdapat sedikit perbedaan 

antara pedoman penulisan TAS dari UNY dan FIS. UNY memberi toleransi waktu 

tiga bulan kepada mahasiswa ungtuk merevisi skripsinya yang telah diujiankan, 

sedangkan FIS hanya memeberi satu bulan kepada mahasiswa untuk merevisi 



75 

 

skripsinya setelah ujian. Apabila melebihi tenggang waktu satu bulan, maka 

mahasiswa wajib melaksanakan ujian ulang.  

Kedua, pedoman penulisan TAS dari FIS dan UNY masih kurang lengkap. 

Kususnya dalam mencegah plagiat. Walaupun sudah ada sistematika penulisan, tata 

cara penulisan, pengutipan, dan pernyataan untuk tidak melakukan plagiat dalam 

skripsi, tetapi masih dirasa kurang. Misalnya, dalam pedoman penulian TAS dari 

UNY dan FIS belum ada contoh cara mengutip sumber pertama dari sumber kedua. 

Kemudian belum dicantumkan pula peraturan dan undang-undang terkait plagiasi 

sekaligus sanksi apabila melakukan plagiat.  

Ketiga, berdasarkan pengakuan dari beberapa mahasiswa dalam pembagian dan 

sosialisasi terhadap pedoman penulisan TAS kurang efektif. Ketua kelas yang 

mengambil pedoman penulisan, yang kemudian membagikannya kepada rekan-rekan 

satu kelasnya. Tentu ini kurang efektif, belum tentu ketua kelas mampu memberikan 

satu-satu pada rekan sekelasnya. Kemudian denganhanya ketua kelas yamg 

membagikan, pemikiran rekan-rekan lainnya bisa meremehkan fungsi pedoman 

penulisan TAS. Hal ini terbukti dengan dua mahasiswa yang mengaku tidak punya 

pedoman penulisan TAS karena hilang dan merasa belum menerima. Namun, kedua 

foto kopi pedoman penulisan TAS dari UNY dan FIS karena merasa kesulitan saat 

proses penulisan TAS dan terlebih ditegur oleh dosen pembimbingnya.  

Pedoman penulisan skripsi menjadi salah satu yang mempunyasi posisi sentral 

dalam mencegah plagiat dalam TAS. Riskan jika mahasiswa tidak tahu fungsi dari 
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pedoman penulisan TAS, tidak memiliki pedoman penulisan TAS, bahkan tidak mau 

mempelajari dan memahami isi dari pedoman penulisan TAS. Oleh karena itu, perlu 

adanya anjuran dan penjelasan mengenai fungsi dan peranan pedoman penulisan TAS 

yang baik kepada mahasiswa. 

 

 2. Tipe-tipe Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Plagiat tidak hanya sebatas meminta izin, mendapatkan izin dari pencipta atau 

sebatas mencantumkan sumbernya. Menurut Julissar seperti dikutip Soelistyo (2011: 

34) menyimpulkan beberapa definisi plagiat, atau plagiarisme berdasarkan dari hasil 

penelitiannya, yaitu: 1) Penggunaan ide tau gagasan orang lain yang tercantum dalam 

karya tulis tanpa mencantumkan identitas sumber aslinya; 2) Menggunakan ataupun 

mengutip kata-kata, kalimat, dan paragraf milik orang lain dalam sebuah karya tulis 

tanpa memberi tanda kutip dan/atau mencantumkan sumber aslinya; 3) Menggunakan 

ungkapan, uraian, dan penjelasan orang lain dalam sebuah karya tulis tanpa memberi 

tanda kutip dan/atau mencantumkan sumber aslinya; 4) Menggunakan fakta berupa 

data dan informasi milik orang lain yang merupakan hasil penelitiannya yang 

dituangkan dalam suatu karya tulis tanpa mencantumkan identitas sumber aslinya; 5) 

Mengganti identitas penulis/pencipta dari karya tulis orang lain dengan identitas 

sendiri sehingga karya tersebut seolah-olah menjadi karyanya sendiri. 

Dari beberapa uraian tersebut menggambarkan bahwa plagiat mempunyai 

kerumitan dan kecil kemungkinan terhindar dari tindak plagiat apabila tidak 

memahami plagiat secara komprehensif, baik bentuk, tipe, serta tata cara penulisan 
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karya ilmiah yang benar harus dipahami dengan baik untuk menghindari tindak 

plagiat, terutama pada Tugas Akhir Skripsi (TAS). TAS yang mempunyai standar 

administratif dan standar penulisan yang tinggi dan cukup rumit harus dibarengi oleh 

mahasiswa dengan pemahaman penulisan karya ilmiah yang baik dan pemahaman 

tentang plagiat secara baik pula. 

Keenam dosen mengaku pernah menemui plagiat yang dilakukan mahasiswa, 

kebanyakan saat mengerjakan tugas kuliah, baik individu maupun kelompok, bahkan 

TAS pun masih ada unsur plagiatnya. Dosen mencermati, menganalisis dan 

melakukan cross check  langsung kepada mahasiswa terkait tugas yang dicurigai 

merupakan plagiat. Apabila terbukti dosen melakukan teguran, dan menyuruh 

mahasiswa ungtuk memperbaiki atau membuat lagi tugasnya. Ada pula yang 

memberi sanksi beupa pengurangan nilai dan tidak dikeluarkannya nilai mahasiswa 

yang bersangkutan. Dengan tujuan memberi efek jera kepada mahasiswa agar lebih 

percaya diri dalam mengerjakan tugas secara mandidri dan agar lebih berhati-hati 

dalam menggunakan ide dan tulisan orang lain. Sedangkan seorang dosen 

beranggapan mahasiswa sudah tahu dan paham akan plagiat, jadi hanya kemungkinan 

kecil yang masih melakukan plagiat.  

 Indikasi plagiat juga pernah ditemui dosen didalam skripsi mahasiswa. Bentuk 

dan jenis plagiatnya macam-macam, ada yang lupa mencantumkan sumber dan 

karena tidak tahu cara mengutip secara benar sehingga terjerumus ke tindak plagiat. 

Oleh dosen kemudian diberikan masukan dan coretan supaya diperbaiki oleh 
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mahasiswa. Sangat riskan tentunya apabila masih ada plagiat dalam penulisan skripsi, 

karena skripsi mempunyai kualifikasi syarat penulisan dan admisnistratif yang tinggi, 

termasuk dipubikasikannnya skripsi yang bisa diakses semua orang. Oleh karena itu, 

proses bimbingan menjadi sangat penting dalam mencegah tindakan plagiat dalam 

penulisan skripsi kususnya.  

 Peneliti juga melakukan cros scheck antara mahasiswa, Wakil Dekan I (satu) 

yang mempunyai wewenang dalam memferifikasi proposal skripsi setelah 

diseminarkan, mengutarakan bahwa pernah menemui duplikasi judul skripsi. Seketika 

langsung dilakukan cros scheck antara mahasiswa dengan skripsi yang diduga 

diduplikasi. Ternayata mempunyai kesamaan pada judul, metode penelitian, dan 

tempat penelitian. Maka proposal skripsi oleh Wakil Dekan I (satu) tidak diferifikasi 

dan menganjurkan kepada mahasiswa bersangkutan mengganti judul.     

Lebih lanjut peneliti menggali informasi pernah tidaknya mahasiswa 

melakukan plagiat pada TAS. Tiga mahasiswa mengaku pernah mengutip tulisan 

orang lain didalam skripsinya tanpa mencantumkan sumbernya, dosen pembimbing 

mengetahui dan menyuruh mahahiswa merevisinya dengan mencantumkan sumber 

kutipan tersebut. Empat mahasiswa mengaku kaget saat dosen pembimbingnya 

mengoreksi dan mengatakan bahwa terdapat unsur plagiat pada skripsi yang disusun. 

Empat mahasiswa mengatakan unsur plagiat pada skripsinya yaitu karena kesalahan 

dalam memahami tata cara pengutipan sumber referensi. Pertama, kesalahan cara 

dalam mengutip sumber pertama dari sumber kedua. Mahasiswa hanya 
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mencantumkan sumber pertamanya saja tanpa mencantumkan sumber kedua dan 

sebaliknya hanya mencantumkan sumber kedua saja tanpa mencantumkan sumber 

pertama.  

Kedua, kesalahan cara mengutip langsung karya tulis orang lain. Pada kajian 

teori skripsi yang disusun mahasiswa terdapat kesalahan dalam cara pengutipan. 

Kutipan langsung yang menggunakan kata, kalimat asli harus ditandai tanda kutip 

jika panjangnya kurang dari empat baris dan dijadikan satu paragraf. Apabila lebih 

dari empat baris maka kata, kalimat asli dari yang kutip harus dipisahkan dari 

paragraf, dan diposisikan menjorok kedalam setelah enam ketukan. Mahasiswa 

mengaku tidak paham dengan ketentuan pengutipan langsung dan tidak langsung, 

sehingga hanya sebatas mencantumkan sumber saja.  

Kemudian ketiga, memparafrase yang terlalu dekat atau melakukan perubahan 

pada karya orang lain tetapi masih seperti aslinya. Mahasiswa beranggapan bahwa 

apabila sudah dilakukan perubahan maka tidak perlu mencantumkan sumbernya. 

Misalnya mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Apabila menggunakan ide, 

gagasan, dan karya orang lain tetap harus mencantumkan sumbernya, walaupun 

sudah dilakukan perubahan dengan memparafrase. 

  Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, pemahaman mahasiswa terhadap 

plagiat pada TAS dipengaruhi beberapa hal, yang pertama adalah informasi yang 

diterima oleh mahasiswa. informasi mengenai plagiat pada TAS berasal dari media 

cetak, internet, dosen, dan teman kuliah. Kedua, kemampuan mahasiswa itu sendiri 
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untuk menagkap informasi yang diterima. Temuan dilapangan menyebutkan 

pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap plagiat berasal dari kemampuan 

mahasiswa menangkap setiap informasi yang masuk mengenai plagiat.  

 Kemudiaan, temuan peneliti dilapangan juga menyebutkan masih terdapat 

plagiat pada TAS. Peneliti mengklasifikasikannya pada plagiat sengaja dan tidak 

sengaja. Mahasiswa yang melakukan plagiat pada TAS secara sengaja yaitu dengan 

secara sadar mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu 

juga tditemukan penyandaran referensi palsu, penulisan daftar pustaka fiktif, dan 

duplikasi judul, teori, serta data penelitian. Sedangkan plagiat pada TAS mayoritas 

yang tidak disengaja, yaitu dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman mahasiswa 

terhadap bentuk dan jenis plagiat.  

 Pertama, tidak menggunakan tanda petik pada kutipan langsung, yang 

sebenarnya didasari oleh kesalahan dalam cara mengutip. Kedua, ketidak pahaman 

mengutip dari sumber pertama melalui sumber kedua atau biasa disebut mengutip 

dalam kutipan. Mayoritas skripsi mahasiswa merujuk pada skripsi sebelumnya, 

dimana pada proses penyusunan skripsinya tidak jarang mengambil referensi dari 

skripsi sebelumnya. Tetapi, kemudian terdapat fenomena yang menggiring 

mahasiswa melakukan plagiat. Kebanyakan mahasiswa mencantumkan sumber 

utamanya saja, padahal sumber pertama yang dicantumkan mahasiswa berasal dari 

skripsi seseorang.  
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 Ketiga, ketidaksengajaan pada peniruan judul, metode, dan teori yang 

digunakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa insprirator dalam proses awal penysunan 

skripsi adalah skripsi sebelumnya. Bahkan, mahasiswa dianjurkan melakukan kajian 

terhadap penelitian sebelumnya, baik artikel penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi 

untuk menyusun TAS. Namun, didalam kenyataannya anjuran tersebut justru 

terkadang menggiring mahasiswa mendekatkan karyanya pada karya orang lain. Oleh 

karena itu, skripsi mahasiswa terkadang mempunyai kemiripan judul, metode 

penelitian, dan teori. Yang membedakan biasanya adalah subjek, objek, dan hasil data 

penelitiannya. 

TAS adalah karya tulis yang wajib dibuat oleh mahasiswa strata satu untuk 

mendapatkan gelar sarjananya. Standar penulisan dan prosedur penyusunan TAS 

mempunyai kuilifikasi yang tinggi, sehingga menuntut penulis yaitu mahasiswa untuk 

mengetehuai juga memahami pedoman penulisan TAS yang sudah disepakati 

bersama dengan pengawasan arahan kusus dari pembimbing skripsi. Proses 

pengawasan dan arahan dari pembimbing skripsi harus efektif, ialah guna mencegah 

tindak plagiat dalam TAS baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan proses 

bimbingan yang efektif secara tidak langsung akan membuat kualitas penulisan TAS 

menjadi baik. Pada proses bimbingan jika mahasiswa mengajukan skripsinya untuk 

dibimbingkan, dosen pembimbing harus meneliti secara cermat tata cara penulisan, 

apabila ada yang salah dosen wajib memberi penjelasan dan memberi coretan, dan 

tetap memerhatikan alur pola pikir mahasiswa agar tidak keluar dari pokok 
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permasalahan yang diangkat. Dengan bimbingan yang efektif dapat mencegah 

terjadinya tindakan plagiat dalam TAS.  

 3.  Faktor-faktor Penyebab Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa   

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 

Pemahaman tentang plagiat di kalangan mahasiswa adalah masih beragam. 

Pemahaman yang menganggap bahwa plagiat merupakan hal yang salah dan negatif 

belum dipahami oleh seluruh mahasiswa. Masih terdapat beberapa mahasiswa yang 

menganggap plagiat adalah tindakan yang wajar dan bisa ditolerir apabila alasannya 

kuat. Sedangkan yang menganggap plagiat itu salah, ada yang mempunyai alasan 

karena perbuatan plagiat telah menyakiti hati pengarang karya tulis yang telah 

diplagiat. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa plagiat adalah hal yang negatif 

ketika tindakan tersebut merugikan orang lain dimana plagiat yang dilakukan adalah 

mengambil hasil karya orang lain lalu diakui sebagai karya sendiri.  

Secara teoretis berdasarkan konsep Hak Cipta, apabila sudah mendapat izin 

baik tertulis maupun lisan kepada pencipta, penerbit maka orang lain boleh 

menggunakan karyanya untuk digunakan, seperti ide seseorang yang digunakan 

sebagai dasar kebijakan pemerintah dan semisal buku seseorang yang kemudian 

deperbanyak atau copy right asalkan dengan persetujuan pencipta dan penerbit, maka 

tindakan tersebut legal dan tidak melanggar hukum, Hak Cipta kususnya. Sedangkan 

plagiat tidak hanya sebatas meminta izin, mendapatkan izin dari pencipta atau sebatas 

mencantumkan sumbernya.  
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Menurut Julissar seperti dikutip Soelistyo (2011: 34) menyimpulkan beberapa 

definisi plagiat atau plagiarisme berdasarkan dari hasil penelitiannya, yaitu: 1) 

Penggunaan ide tau gagasan orang lain yang tercantum dalam karya tulis tanpa 

mencantumkan identitas sumber aslinya; 2) Menggunakan ataupun mengutip kata-

kata, kalimat, dan paragraf milik orang lain dalam sebuah karya tulis tanpa memberi 

tanda kutip dan/atau mencantumkan sumber aslinya; 3) Menggunakan ungkapan, 

uraian, dan penjelasan orang lain dalam sebuah karya tulis tanpa memberi tanda kutip 

dan/atau mencantumkan sumber aslinya; 4) Menggunakan fakta berupa data dan 

informasi milik orang lain yang merupakan hasil penelitiannya yang dituangkan 

dalam suatu karya tulis tanpa mencantumkan identitas sumber aslinya; 5) Mengganti 

identitas penulis/pencipta dari karya tulis orang lain dengan identitas sendiri sehingga 

karya tersebut seolah-olah menjadi karyanya sendiri. 

Dari beberapa uraian tersebut menggambarkan bahwa plagiat mempunyai 

kerumitan dan kecil kemungkinan terhindar dari tindak plagiat apabila tidak 

memahami plagiat secara komprehensif, baik bentuk, tipe, serta tata cara penulisan 

karya ilmiah yang benar harus dipahami dengan baik untuk menghindari tindak 

plagiat. Oleh karena itu, kebijakan yang diciptakan berupa sanksi pada pelaku plagiat 

harus dibarengi dengan kebijakan preventif yang sifatnya pencegahan, yaitu dengan 

membekali mahasiswa kususnya dengan pengetahuan yang cukup terkait plagiat. 

Dengan harapan bahwa pengetahuan serta pemahaman yang baik dapat 

menghindarkan dari tindak plagiat secara sengaja maupun tidak sengaja.  
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Pemahaman terhadap plagiat sebagai tindakan yang salah dan negatif yang 

terbangun di kalangan mahasiswa dikarenakan para mahasiswa telah mengetahui dan 

mendapat penjelasan dari para dosen bahwa plagiat tidak hanya merugikan orang lain 

tetapi juga akan merugikan dirinya sendiri.  

 Meskipun mahasiswa memahami bahwa plagiat adalah perbuatan yang salah 

dan negatif tetapi tetapi apabila tidak diimbangi pemahaman yang baik tentang tata 

cara penulisan dan kutipan khususnya, mahasiswa bisa terjerumus dalam perilaku 

plagiat, yaitu plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang 

pengutipnya tidak tahu apabila telah salah melakukan pengutipan. Misalnya tidak 

member tanda kutip pada kutipan dengan bahasa asli, salah atau lupa dalam 

mencantumkan sumber kutipan. Mahasiswa yang tidak mengetahui tata cara 

penulisan sumber ini memang tidak mengikuti mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah 

atau tidak mengikuti seminar tentang tata cara penulisan sumber referensi. Namun, 

ada mahasiswa yang beralasan tidak melakukan plagiat pada TAS khususnya karena 

pengawasan dan sanksi yang ketat dan tegas. 

Menurut pendapat para mahasiswa, peran dosen FIS UNY dalam mencegah 

plagiat masih kurang. Hanya beberapa dosen saja yang dianggap peduli dan merespon 

plagiat dengan memberikan sanksi langsung berupa nilai yang membuat mahasiswa 

harus mengulang, remidi, bahkan tidak dikeluarkan nilainya jika melakukan plagiat. 

Dosen lainnya ada yang permisif, yaitu acuh, membiarkan, dan tidak memberikan 

sanksi yang tegas seperti itu, ada yang hanya mengingatkan saja, ada yang 
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mengetahui mahasiswanya melakukan plagiat tetapi diam saja, tidak memberikan 

peringatan sama sekali. Artinya ada perbedaan pandangan dosen terhadap plagiat, 

dosen juga ada yang permisif dan juga ada yang idealis.  

 Reaksi yang dilakukan para mahasiswa apabila mengetahui temannya 

melakukan plagiat adalah mengingatkan agar tidak melakukan plagiat, ada juga yang 

hanya membiarkan saja karena itu urusannya masing-masing. Artinya, sebagian besar 

mahasiswa memiliki sikap permisif terhadap plagiat yang disebabkan oleh 

pemahaman tentang plagiat yang terbangun di kalangan mahasiswa bahwa tindakan 

plagiat merupakan suatu tindakan yang wajar. 

 

     C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pemahaman tidak hanya sebatas seseorang mengerti dalam konteks kognitif 

saja, tetapi juga dalam aspek afektif atau bersikap, yaitu agar dapat menggunakan, 

melaksanakan hal-hal yang telah dipahami dengan layak dan efektif. Dengan 

pemahaman, seorang individu harus membuktikan bahwa ia memahami hubungan 

antara fakta-fakta yang terjadi dengan konsep yang digunakan. Dengan kata lain 

pemahaman adalah gerbang terakhir sebelum seseorang bersikap. Pemahaman 

mahasiswa tentang plagiat pada TAS perlu ditekankan, apakah mahasiswa memahami 

plagiat pada TAS berupa tipe-tipe dan jenis-jenis plagiat, dan memahami bahwa 

plagiat terhadap TAS adalah bentuk ketidakjujuran. Tipe-tipe plagiat beraneka ragam 

dan sulit terhindar dari plagiat jika tidak tahu tipe-tipe plagiat. Plagiat adalah bentuk 

ketidakjujuran yang melanggar etika maupun hukum. Plagiat bisa disebabkan oleh 
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berbagai fackor. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada: 

(1) Pemahaman Mahasiswa FIS UNY terhadap plagiat pada Tugas Akhir Skripsi 

(TAS);  (2) Tipe-tipe plagiat pada TAS Mahasiswa FIS UNY; dan (3) Faktor 

penyebab plagiat pada TAS mahasiswa FIS UNY. 

1.  Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri   

Yogyakarta (UNY) tentang Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi (TAS) 

Penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dengan mewawancarai 

narasumber, yakni tujuh Mahasiswa FIS UNY, yang didukung dengan data dari tujuh 

Staf Dosen FIS, dan Wakil Dekan I (satu) FIS UNY menghasilkan temuan yang 

menyimpulkan pemahaman Mahasiswa FIS tentang plagiat pada TAS berada pada 

kategori kurang baik atau rendah. Beberapa mahasiswa kurang memahami plagiat 

dengan baik. Sebagian besar mahasiswa masih sebatas memahami plagiat hanya 

penjiplakan atau pengguanaaan karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. 

Kurang baiknya pemahaman plagiat secara komprehensif, termasuk bentuk dan jenis 

plagiat serta kesalahan dalam tata cara penulisan pengutipan menyebabkan 

mahasiswa melakukan plagiat secara tidak sengaja.  

 Plagiat pada TAS yang tidak disengaja murni dari ketidaktahuan dan 

ketidakpahaman mahasiswa terhadap bentuk dan jenis plagiat serta kesalahan dalam 

penulisan pengutipan, yaitu: Pertama, tidak menggunakan tanda petik pada kutipan 

langsung, yang sebenarnya didasari oleh kesalahan dalam cara mengutip. Kedua, 

ketidakpahaman mengutip dari sumber pertama melalui sumber kedua atau biasa 

disebut mengutip dalam kutipan. Mayoritas skripsi mahasiswa merujuk pada skripsi 
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sebelumnya, dimana pada proses penyusunan skripsinya tidak jarang mengambil 

referensi dari skripsi sebelumnya. Tetapi, kemudian terdapat fenomena yang 

menggiring mahasiswa melakukan plagiat. Kebanyakan mahasiswa mencantumkan 

sumber pertamanya saja, padahal sumber pertama yang dicantumkan mahasiswa 

berasal dari skripsi seseorang.  

 Ketiga, ketidaksengajaan pada peniruan judul, metode, dan teori yang 

digunakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa insprirator dalam proses awal penysunan 

skripsi adalah skripsi sebelumnya. Oleh karena itu, skripsi mahasiswa terkadang 

mempunyai kemiripan judul, metode penelitian, dan teori. Yang membedakan 

biasanya adalah subjek, tempat, dan hasil data penelitiannya. 

Namun, ada beberapa mahasiswa dan dosen yang berpendapat bahwa walaupun 

mahasiswa memahami secara baik plagiat, tidak menjamin skripsi mahasiswa 

terhindar dari tindak plagiat. Beberapa mahasiswa melakukan plagiat pada skripsinya 

secara sadar dan sengaja karena keterbatasan waktu, keterbatasan memperoleh 

referensi yang memadai, keterbatasan kemampuan mahasiswa, karakter yang kurang 

jujur, pengawasan yang kurang, dan bimbingan yang kurang efektif.  

Beberapa mahasiswa baru sadar pentingnya pengetahuan dan pemahaman 

terhadap plagiat pada saat proses bimbingan skripsi. Sebagian mahasiswa 

mengatakan bahwa mereka mengetahui dan memahami tata cara pengutipan dan 

macam-macam plagiat saat proses bimbingan dengan dosen pembimbing, mengikuti 

seminar proposal skripsi, dan membaca pedoman penulisan TAS. Sebelumnya 
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mereka mengaku kurang menganggap penting pengetahuan terhadap plagiat kususnya 

pada TAS. Akibatnya beberapa mahasiswa merasa kesulitan saat proses penyusunan 

skripsi. Bahkan, tidak sedikit TAS mahasiswa terindikasi plagiat pada saat proses 

bimbingan yang dikarenakan kesalahan dalam mengutip atau malah lupa dalam 

mencantumkan sumber referensi. 

Pemahaman mahasiswa tentang plagiat pada TAS dipengaruhi beberapa hal, 

yang pertama adalah informasi yang diterima oleh mahasiswa. informasi mengenai 

plagiat pada TAS berasal dari media cetak, internet, dosen, dan teman kuliah. Kedua, 

kemampuan mahasiswa itu sendiri untuk menagkap informasi yang diterima. Temuan 

dilapangan menyebutkan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap plagiat 

berasal dari kemampuan mahasiswa menangkap setiap informasi yang masuk 

mengenai plagiat. 

2. Tipe-tipe Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu  Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Plagiat tidak hanya sebatas meminta izin, mendapatkan izin dari pencipta atau 

sebatas mencantumkan sumbernya. Menurut Julissar seperti dikutip Soelistyo (2011: 

34) menyimpulkan beberapa definisi plagiat, atau plagiarisme berdasarkan dari hasil 

penelitiannya, yaitu: 1) Penggunaan ide tau gagasan orang lain yang tercantum dalam 

karya tulis tanpa mencantumkan identitas sumber aslinya; 2) Menggunakan ataupun 

mengutip kata-kata, kalimat, dan paragraf milik orang lain dalam sebuah karya tulis 

tanpa memberi tanda kutip dan/atau mencantumkan sumber aslinya; 3) Menggunakan 

ungkapan, uraian, dan penjelasan orang lain dalam sebuah karya tulis tanpa memberi 
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tanda kutip dan/atau mencantumkan sumber aslinya; 4) Menggunakan fakta berupa 

data dan informasi milik orang lain yang merupakan hasil penelitiannya yang 

dituangkan dalam suatu karya tulis tanpa mencantumkan identitas sumber aslinya; 5) 

Mengganti identitas penulis/pencipta dari karya tulis orang lain dengan identitas 

sendiri sehingga karya tersebut seolah-olah menjadi karyanya sendiri. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menggambarkan bahwa plagiat 

mempunyai kerumitan dan kecil kemungkinan terhindar dari tindak plagiat apabila 

tidak memahami plagiat secara komprehensif, baik bentuk, tipe, serta tata cara 

penulisan karya ilmiah yang benar harus dipahami dengan baik untuk menghindari 

tindak plagiat, terutama pada Tugas Akhir Skripsi (TAS). TAS yang notabene 

mempunyai standar administratif dan standar penulisan yang tinggi dan cukup rumit 

harus dibarengi oleh mahasiswa dengan pemahaman dan penguasaan penulisan karya 

ilmiah yang baik dan pemahaman terhadap plagiat secara baik pula. 

 Temuan peneliti dilapangan juga menyebutkan terdapat indikasi plagiat pada 

TAS Mahasiswa FIS UNY. Plagiat pada TAS Mahasiswa FIS UNY adalah plagiat 

tidak disengaja, yaitu dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman mahasiswa terhadap 

bentuk dan jenis plagiat serta ketidakpahaman mengenai teknik penulisan yang benar.  

 Plagiat pada TAS yang tidak disengaja murni dari ketidaktahuan dan 

ketidakpahaman mahasiswa terhadap bentuk dan jenis plagiat serta kesalahan dalam 

penulisan pengutipan, yaitu: Pertama, tidak menggunakan tanda petik pada kutipan 

langsung, yang sebenarnya didasari oleh kesalahan dalam cara mengutip. Kedua, 
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ketidak pahaman mengutip dari sumber pertama melalui sumber kedua atau biasa 

disebut mengutip dalam kutipan. Mayoritas skripsi mahasiswa merujuk pada skripsi 

sebelumnya, dimana pada proses penyusunan skripsinya tidak jarang mengambil 

referensi dari skripsi sebelumnya. Tetapi, kemudian realitasnya hal ini bisa 

menggiring mahasiswa melakukan plagiat. Kebanyakan mahasiswa mencantumkan 

sumber utamanya saja yang berupa buku, padahal sumber pertama yang dicantumkan 

mahasiswa berasal dari skripsi seseorang.  

 Ketiga, ketidaksengajaan pada peniruan judul, metode, dan teori yang 

digunakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa insprirator dalam proses awal penysunan 

skripsi adalah skripsi sebelumnya. Oleh karena itu, skripsi mahasiswa terkadang 

mempunyai kemiripan judul, metode penelitian, dan teori. Yang membedakan 

biasanya adalah subjek, objek, dan hasil data penelitiannya Namun, ada beberapa 

mahasiswa dan dosen yang berpendapat bahwa walaupun mahasiswa memahami 

secara baik plagiat, tidak menjamin skripsi mahasiswa terhindar dari tindak plagiat.  

3.  Faktor-faktor Penyebab Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa  

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 

      Berdasasarkan temuan peneliti di lapangan, peneliti mengklasifikasikan faktor-

faktor penyebab plagiat pada skripsi Mahasiswa FIS UNY dikarenakan faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal meliputi; 1) pemahaman kurang baik; 2) kemalasan; 3) 

keterbatasan kemampuan; 4) kurang teliti; dan 5) pragmatis. Kemudian faktor 

penyebab eksternal meliputi; 1) standar penulisan tinggi 2) pengawasan kurang; 3) 

lingkungan yang permisif (acuh). 
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Peran Dosen FIS UNY dalam mencegah plagiat masih kurang. Hanya beberapa 

dosen saja yang dianggap peduli dan merespon plagiat dengan memberikan 

penjelasan, pengetahuan, dan sanksi langsung berupa nilai yang membuat mahasiswa 

harus mengulang, remidi, bahkan tidak dikeluarkan nilainya jika melakukan plagiat. 

Dalam TAS, dosen yang peduli dan terhadap plagiat akan teliti dalam membimbing 

TAS. Dosen lainnya ada yang permisif, yaitu acuh, membiarkan, dan tidak 

memberikan sanksi yang tegas, ada yang hanya mengingatkan saja, dan tidak 

memberikan penjelasan serta peringatan sama sekali mengenai plagiat pada TAS 

kususnya. Artinya ada perbedaan sikap dosen terhadap plagiat pada TAS kususnya, 

ada dosen yang seakan permisif/ acuh dan juga ada yang peduli dan getol mencegah 

tindak plagiat.  

 Reaksi yang dilakukan para mahasiswa apabila mengetahui temannya 

melakukan plagiat pada TAS adalah mengingatkan agar tidak melakukan plagiat, ada 

juga yang hanya membiarkan saja karena itu urusannya masing-masing. Artinya, 

sebagian besar mahasiswa memiliki sikap permisif terhadap plagiat yang disebabkan 

oleh pemahaman tentang plagiat yang terbangun di kalangan mahasiswa bahwa 

tindakan plagiat merupakan suatu tindakan yang wajar dengan alasan keterbatasan 

waktu (deadline) dan asalkan tidak ketahuan. 

 


