BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.Perilaku
1. Pengertian Perilaku
Salah satu ciri manusia adalah berperilaku atau bertingkah laku namun
tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perilaku.
Menurut Azwar (1995) Psikologi memandang perilaku manusia (Human
behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat
kompleks. Menurut Walgito, (2005) Perilaku atau aktivitas-aktivitas disini
adalah dalam pengertian yang luas, yaitu meliputi perilaku yang nampak
(overt behavior) dan juga perilaku yang tidak nampak (inert behavior).
Menurut ahli dari aliran behavioris B.F. Skinner (dalam Damin, 2010)
bahwa semua perilaku dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lingkungan bukan
oleh kekuatan internal. Menurut Skinner (dalam Walgito, 2005) perilaku
dibedakan atas;
a. Perilaku yang dialami (innate behavior), yang kemudian disebut juga sebagai
respondet behavior yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang
jelas, perilaku yang bersifat refleksif.
b. Perilaku operan (operant behavior), yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh
stimulus yang tidak diketahui, tetapi semat-semata ditimbulkan oleh
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organisme itu sendiri. Perilaku operan belum tentu didahului oleh stimulus
dari luar.
Dari pengertian perilaku diatas dapat disimpulkan, perilaku dapat
disebut juga bertingkah laku seorang individu yang melakukan aktifitasaktifitas. Perilaku meliputi perilaku yang nampak dan juga perilaku yang
tidak nampak.
2. Teori Perilaku
Menurut Walgito (2010), Perilaku manusia tidak dapat lepas dari
keadaan individu itu sendiri dan lingkungan dimana individu itu berada.
Dalam hal ini ada beberapa teori perilaku, yang dapat dikemukakan:
a. Teori Insting
Perilaku disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku yang
innate, perilaku yang bawaan, dan insting akan mengalami perubahan
karena pengalaman.
b. Teori Dorongan (Drive Theory)
Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu
mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini
berkaitan-berkaitan

dengan

kebutuhan-kebutuhan

organisme

yang

mendorong organisme berprilaku.
c. Teori Insentif (Incentive Theory)
Dengan insentif akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku.
Insentif juga disebut reinforcementada yang positif dan ada yang negative.
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d. Teori Atribusi
Teori ini menjelaskan sebab-sebab perilaku manusia, pada dasarnya
perilaku manusia itu dapat atribusi internal, tetapi juga dapat atribusi
eksternal.
e. Teori Kognitif
Dalam berperilaku seseorang harus memilih mana yang perlu
dilakukan. Dengan kemampuan berpikir seseorang akan dapat melihat apa
yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya disamping melihat apa
yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat kedepan apa
yang akan terjadi dalam seseorang bertindak.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perilaku atau
tingkahlaku sebagai aktifitas-aktifitas seseorang yang tampak atau tidak
tampak. Adapun teori perilaku yang terdiri dari lima teori: Teori Insting,.
Teori Dorongan (Drive Theory), Teori Insentif (Incentive Theory), Teori
Atribusi, dan Teori Kognitif

B. Kejujuran
1. Pengertian Kejujuran
Menurut Kesuma, dkk (2012) jujur merupakan suatu keputusan
seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata-katanya atau perbuatannya
bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu
orang lain untuk keuntungan dirinya. Menurut McCabe dan Bowers (1994)
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kejujuran mahasiswa dipengaruhi oleh presepsi teman sebaya, teman sebaya
dapat mempengaruhi mereka untuk berbuat tidak jujur khususnya dalam dunia
pendidikan.
Menurut Mustari (2011) jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan
pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak
lain. Jujur merupakan suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif
dan mulia seperti integritas,penuh kesabaran, dan lurus sekaligus tidak
berbohong, curang ataupun mencuri. Dengan melakukan kejujuran, nilai
kesejahteraan masyarakat akademik akan distabilkan, sebagai masyarakat
akademik diharapkan melakukan kejujuran. Kejujuran perlu ditanamkan pada
diri sendiri agar terhindar dari tindakan berbohong (akademik), penipuan,
pencurian (plagiat), dan lainnya.
Dari pendapat diatas jadi dapat disimpulkan bahwa kejujuran
merupakan suatu perilaku seseorang yang sering kali diungkapkan dengan
ucapan atau tindakan secara spontas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Karakteristik Kejujuran
Menurut Kesuma,dkk (2012) orang yang memiliki karakteristik jujur
dicirikan dengan perilaku diantaranya yaitu;
a. Jika bertekad (inisiasi keputusan) untuk melakukan sesuatu, terkadnya adalah
kebenaran dan kemaslahatan.
b. Jika berkata tidak berbohong (benar apa adanya)
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c. Jika adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang
dilakukannya.
Seseorang yang memiliki karakter jujur akan disegani oleh banyak
orang dalam berbagai hal seperti dalam persahabatan, mitra kerja, dan
sebagainya. karakteristik jujur merupakan salah satu karakter pokok yang bisa
menjadikan seseorang cinta kebenaran dan mau mengambil resiko sebesar
apapun dari kebenaran yang dilakukan.

C. Plagiarisme
1. Plagiarisme
Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiat yang menjadi
keprihatinan kita semua, oleh karena itu mengenai plagiarisme menjadi salah
satu hal yang penting dipahami oleh mahasiswa dan dosen. Menurut Dody
(dalam Suwarjo dkk, 2012) plagiat merupakan bagian dari perilaku
menyontek yang dimaknai sebagai mengambil atau menggunakan kata atau
ide dari pekerjaan orang lain.
Menurut Agus (dalam Soelistyo, 2011) plagiarisme sebagai tindakan
mencuri, gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan
menjadikan seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Menurut peraturan Menteri
Pendidikan Nasional RI 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 sebagai atau
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seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
Menurut Kramer (dalam Zalnur, 2012) menyatakan bahwa palgiarisme
terjadi ketika seorang penulis mengambil karya intelektual seperti gagasan,
pendapat, temuan, simpulan, data, kalimat dan kata-kata orang lain sehingga
pembaca menganggap bahwa karya intelektual itu merupakan karya penulis
tersebut. Menurut Hexam (dalam Suganda, 2006), seseorang dianggap sudah
melakukan plagiarisme jika dalam tulisannya ia telah menggunakan lebih dari
empat kata yang diambilnya dari suatu tulisan orang lain, padahal dalam
tulisannya tersebut ia tidak menyertakan tanda kutip, sebagai bentuk dari
pengutipan langsung.
Menurut

Sastroamoro,

(2007)

plagiarisme

adalah

tindakan

menyerahkan (submitting) atau menyajikan (presenting) ide atau kata/kalimat
orang lain tanpa menyebut sumbernya.
Marshall & Rowland (dalam Suganda, 2006) menyatakan bahwa
berdasarkan niatnya, ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang
dilakukan dengan sengaja (deliberate) dan plagiarisme yang dilakukan secara
tanpa disengaja (accidental). Deliberate plagiarisme adalah kegiatan yang
sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain,
contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang
lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (apalagi jika mengklaimnya sebagai
karyanya sendiri), dll. Sedangkan accidental plagiarism terjadi lebih
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disebabkan karena ketidak tahuan si penulis tentang kaidah-kaidah penulisan
karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah atau
mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke kepustakaan yang
diperlukannya tersebut.
Dari definisi serta pendapat di atas maka dapat diambil sebuah
kesimpulan bahwa tindakan plagiarisme merupakan salah satu “kejahatan
intelektual” yang terjadi di dalam dunia akademik, kejahatan tersebut dapat
tergambar dari perilaku pencurian, penipuan, penculikan dan pengakuan hasil
penelitian maupun tulisan orang lain yang kemudian diakui sebagai karya
sendiri. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat,
dan hasil karya orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat
sendiri.
2. Bentuk Plagiarisme
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.17 Tahun 2010
bahwa bentuk-bentuk plagiarisme meliputi;
a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata, kalimat, data, informasi atau
kombinasi dari tindakan itu dari suatu sumber tanpa menyebut sumber
dimaksud dalam catatan kutipan dan tanpa menyatakan sumber secara
memadai;
b. Mengacu dan/atau mengutip seacara acak istilah, kata dan/ atau kalimat,
data/info dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan
kutipan dan tanpa menyatakan sumber secara memadai;
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c. Menggunakan sumber gagasan, pendapatan, pandangan /teori tanpa
menyatakan sumber secara memadai;
d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata
dan kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan
sumber secara memadai;
e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/telah dipublikasikan
oleh pihak yang lain sebagai karya ilmiahnya tanpa meyatakan sumbernya
secara memadai.
Menurut Julissar (dalam Soelistyo, 2011) yang menyimpulkan ada
beberapa bentuk – bentuk plagiarisme;
a. Penggunaan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa
menggunakan identitas sumbernya;
b. Penggunaan atau pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu
karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas
sumbernya;
c. Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain dalam suatu karya
tulis tanpa memberi tanda kutip dan/ atau mengemukakan identitas
sumbernya;
d. Penggunaan fakta (data, informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis
tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
e. Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah – olah
menjadi miliknya.
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Berdasarkan dari uraian di atas bahwa bentuk plagiarisme dapat
disimpulkan bahwa bentuk plagiarisme dapat dilihat dari; Penggunaan ide atau
gagasan orang lain, Penggunaan atau pengutipan kata-kata kalimat orang lain,
Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain,Penggunaan fakta
milik orang lain, Mengganti identitas penulis karya orang lain menjadi milik
sendiri.
3. Faktor Penyebab Plagiarisme
Menurut Hartosujono (2004) diuraikan alasan – alasan atau motivasi yang
menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan plagirisme, diantaranya:
a. Individu merasa tertekan karena ingin mewujudkan suatu prestasi yang tinggi
b. Individu mengalami kecemasan yang tinggi terhadap situasi sekolah,
c. Individu menganggap bahwa prestasi yang tinggi merupakan tiket untuk
meraih penghargaan dalam keras,
d. Individu enggan dianggap sebagai siswa dengan peringkat terbawah, dan
e. Individu merasa takut gagal.
Menurut Coryna, (2003) faktor-faktor penyebab plagiarisme disebabkan
adanya :
a. Adanya tekanan formal (biasanya didapat dari institusi formal yang
menekankan perlunya mencapai prestasi dalam penerbitan artikel) maupun
informal (biasanya didapat dari rasa ingin diakui oleh komunitas SI).
b. Keterbatasan pengetahuan mengenai seberapa jauh seseorang dapat
mengambil atau menyadur hasil penelitian/pemikiran orang lain, serta
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konsekuensi-konsekuensi yang timbul baik terhadap plagiator maupun orang
yang menjadi korbannya.
c. Adanya kecenderungan akan sulitnya mempertahankan karya seseorang
maupun sulitnya mengganjar pelaku plagiarisme karena kompleksitas dari
sistem.
Menurut Hulton (dalam Dody, 2011) mengenai faktor penyebab
terjadinya tindakan plagiarimse yaitu;
a. Adanya kemalasan pada diri sendiri,
b. Karena merasa stress,
c. Perilaku tersebut bukan merupakan hal yang salahdan merugikan, dan
d. Memiliki keyakinan bahwa perilakunya tidak akan diketahui.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor
penyebab terjadinya plagiat ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal meliputi kecemasan, tekana /stress, ketakutan akan kegagalan,
penghargaan diri yang rendah, dan sikap pesimis terhadap kemampuan diri.
Sementara itu faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindakan
plagiat antara lain: sikap permisif lingkungan terhadap perilaku plagiat, kurang
peka terhadap gejala-gejala yang menjadi penyebab timbulnya perilaku plagiat,
sikap tidak tegas institusi terhadap sanki-sanki yang diberikan bagi pelaku
plagiat, kecenderungan menutupi kasus-kasus plagiat karena rasa takut akan
pencitraan negative pada institusi, pengaruh negatif dan tuntutan yang terlalu
tingggi dari teman, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
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4. Ciri-ciri Plagiarisme
Menurut Felicia (dalam Zalnur, 2012) telah menetapkan tujuh ciri-ciri
tindakan plagiarisme yaitu:
a. Karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
b. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda
tanpamengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
c. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
d. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
e. Mengakui menyebutkan asal-usulnya,
f.

Meringkas

dan

memparafrasekan

(mengutip

tak

langsung)

tanpa

menyebutkan sumbernya,
g. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi
rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama denga sumbernya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri plagiarisme
menyatakan bahwa palgiarisme terjadi ketika seorang penulis mengambil karya
intelektual seperti gagasan, temuan, simpulan,data, kalimat dan kata-kata orang
lain sehingga pembaca menganggap bahwa karya intelektual itu merupakan
karya penulis tersebut.
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D. Mahasiswa
1. Pengertian Mahasiswa
Mahasiswa

merupakan

satu

golongan

dari

masyarakat

yang

mempunyai dua sifat, yaitu manusia muda dan calon intelektual. Definisi
mahasiswa menurut Alwi (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007)
bahwa mahasiswa merupakan individu yang belajar di perguruan tinggi.
Montgomery (dalam Papalia,2008) menjelaskan bahwa perguruan tinggi atau
universitas dapat menjadi sarana atau tempat untuk seorang individu dalam
mengembangkan kemampuan intelektual, kepribadian, khususnya dalam
melatih keterampilan verbal dan kuantitatif, berpikir kritis dan moral
reasoning.
Menurut Monks dkk, (2001) Mahasiswa dalam perkembangannya
berada pada kategori remaja akhir yang berada dalam rentang usia 18-21
tahun. Perkembangan individu ditandai dengan pencarian identitas diri,
adanya pengaruh dari lingkungan, serta sudah mulai membuat keputusan
terhadap pemilihan pekerjaan atau karirnya
Menurut Ganda (2004), mahasiswa adalah individu yang belajar dan
menekuni disiplin ilmu yang ditempuhnya secara mantap, dimana didalam
menjalani serangkaian kuliah itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan
mahasiswa itu sendiri, karena pada kenyataannya diantara mahasiswa ada
yang sudah bekerja atau disibukkan oleh kegiatan organisasi kemahasiswaan.
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merupakan
seorang individu dari masyarakan, yang belajar dan menekuni displin ilmu yang
ditempuhnya secara mantap dengan menjalani proses kuliah.

2. Mahasiswa Tingkat Akhir
Sebelum berada ditingkat akhir, mahasiswa melewati berbagai mata
kuliah di semester awal kemudian berada di akhir semester. Menurut Ganda
(2004), mahasiswa adalah individu yang belajar dan menekuni disiplin ilmu
yang ditempuhnya secara mantap, dimana didalam menjalani serangkaian
kuliah itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa itu sendiri, karena
pada kenyataannya diantara mahasiswa ada yang sudah bekerja atau
disibukkan oleh kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa melewati
tahap semester yang harus di lalui untuk menjadi ditingkat teratas yang dapat
disebut mahasiswa tingkat akhir.
Di semester – semester akhir sangat identik dengan persoalan skripsi,
dimana mahasiswa tingkat akhir banyak mencari refrensi di perpustakaan
entah itu jurnal, buku, atau skripsi dari alumni. Selain di perpustakaan
mahasiswa juga mencari – cari tambahan di internet. Di masa – masa seperti
ini mahasiswa rentang oleh persaan emosi yang tak stabil suasana hati dan
pikiran yang tak stabil memikirkan skripsi selesai dengan tepat waktu.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, mahasiswa yaitu
golongan dari masyarakat perkembangannya berada pada kategori remaja
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akhir dalam rentang usia 18-21 tahun belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa
mempunyai kemampuan untuk mendapatkan disiplin ilmu yang bermafaat
untuk dirinya sendiri di masa depan dan masyarakat. Suasanan hati yang
kurang stabil memikirkan skripsi selesai dengan tepat waktu sangat
berpengaruh, karena skripsi adalah syarat sebagai mahasiswa untuk
medapatkan gelar S1 – Sarjana.

5. Kerangka Berpikir
Perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan,
Mahasiswa merupakan subyek sebagai panutan dan sebagai pentetus bangsa.
Menurut Ganda (2004) Mahasiswa merupakan individu yang belajar dan
menekuni disiplin ilmu yang ditempuhnya secara mantap, dimana dalam
menjalani serangkaian kuliah yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan
mahasiswa itu sendiri karena pada kenyataannya diantara mahasiswa ada yang
sudah bekerja atau disibukkan oleh kegiatan organisasi kemahasiswaan.
Dari proses kuliah yang harus dilewati mahasiswa selalu mendapatkan
tugas atau tulisan mahasiswa yang tentunya tidak sedikit dan harus dikumpulkan
dengan tepat waktu. Mahasiswa mampu menghasilkan karya tulis yang
berkualitas dan terhindar dari perilaku plagiarisme.
Kejujuran akademik menjadi hal yang sangat penting dengan kemajuan
teknologi informasi. Penyelenggaran pendidikan, dosen dan komite etika perlu
memikirkan strategi dan cara untuk mencegah ketidak jujuran. Kejujuran
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akademik juga diharapkan ada pada orang–orang profesional dalam menjalankan
perannya sebagai orang profesional tertentu. Mahasiswa baik sebagai calon
akademik maupun sebagai calon profesional, dituntut juga untuk memiliki
kejujuran akademik.
Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiat yang menjadi keprihatinan
kita semua, oleh karena itu mengenai plagiarisme menjadi salah satu hal yang
penting dipahami oleh mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang melakukan plagiat
memiliki alasan agar dapat memenuhi harapan yang tinggi dari lingkungan,
bentuk-bentuk harapan yang itu berwujud untuk mendapatkan pujian.
Kita

ketahui

bersama

bahwa

ilmu

pengetahuan

dikembangkan

berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak
perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya
ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Perguruan tinggi memiliki
tangung jawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait
dengan pencegahan plagiarisme.
Sebagai peneliti diharapkan dapat memiliki sikap yang jujur pada hasil
penelitian, karya tulis, maupun skripsi. Namun semua itu tidaklah mudah
perilaku yang muncul karena ingin cepatnya menyelesaikan dengan tepat waktu
membuat mahasiswa mencari jalan pintas dengan cara copypaste namun tidak
menyebutkan sumber temuan. Hal ini dapat mengakibatkan nilai ketidak jujuran
akademik, namun tidak semua mahasiswa melakukan hal seperti itu. Perilaku
kejujuran mahasiswa dipengaruhi juga dengan prespsi teman sebaya. Mahasiswa
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yang melakukan plagiarisme dapat muncul karena adanya faktor internal dan
eksternal.
Dalam penelitian yang dilakukan Zalnur (2012) menjelaskan terdapat 10
mahasiswa yang diteliti dari hasil wawancara mendalam melakukan plagiarisme.
Dengan kesimpulan terdapat dua faktor penyebab timbulnya perilaku plagiarisme
dikalangan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Kedua
faktor tersebut adalah (i) perkembangan teknologi informasi baik berupa
elektronik, cetak, telah memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi
yang di inginkan tidak terkecuali kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas
perkuliahan. (ii) terlalu tingginya volume atau beban tugas perkuliahan yang
diberikan oleh setiap dosen dalam perkuliahan sehingga mahasiswa mengambil
jalan pintas dengan budaya instan (cepat saji) dalam menyelesaikan tugas-tugas
yang dibebankan tersebut.
Dalam perilaku plagiarisme terdapat bentuk – bentuk dari plagiarisme
yang akan dijadikan untuk pedoman tolak ukur dalam penelitian ini, adapun
bentuk – bentuk plagiarisme sebagai berikut ini; Penggunaan ide atau gagasan
orang lain. Penggunaan atau pengutipan kata-kata kalimat orang lain.
Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain, Penggunaan fakta
milik orang lain, Mengganti identitas penulis karya orang lain menjadi milik
sendiri.
Di ketahui bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada
ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, hingga tidak perlu ragu - ragu
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bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya tulis atau karya
ilmiah menyebutkan sumber rujukan.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan dengan kerangka
berpikir sebagai berikut:

Mahasiswa
Psikologi

Kejujuran

Perilaku

Plagiarisme

Bentuk – bentuk Plagiarisme;
a. Penggunaan ide atau gagasan
orang lain,
b. Penggunaan atau pengutipan
kata-kata kalimat orang lain,
c. Penggunaan uraian, ungkapan,
atau penjelasan orang lain,
d. Penggunaan fakta milik orang
lain,
e. Mengganti identitas penulis
karya orang lain menjadi milik
sendiri.

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir
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