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Abstract 

 The purpose of this study is to describe plagiarism levels among librarian when they 

write their paper; as one of the fastest way to promotion. The background of this study is the act 

of plagiarism committed by librarian in writing their papers using student thesis. Plagiarism is 

a deviant behavior that occurs when a person takes or plagiarized an essay or work of others 

and to make the work as if it was theirs. It is then examined by the stage of plagiarism that are 

divided into five levels. This research is a descriptive study using purposive in the selection of 

the sample. Samples were taken from the population of the state universities librarians in 

Surabaya. From the analysis found, the behavior of plagiarism among librarians are in the low 

category at every stage. For the score that appears on the first level is 1,77, followed by 1,84 at 

the second level. The third level and fourth level have the same score that is 1,85. And for the 

fifth level, the score is 2.48. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat plagiarisme di 

kalangan pustakawan pada saat melakukan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu jalan yang 

bisa ditempuh agar kenaikan pangkat mereka lebih cepat didapatkan. Latar belakang 

dilakukannya penelitian ini adkalah adanya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh 

pustakawan dalam penulisan karya ilmiah mereka dengan menggunakan skripsi mahasiswa. 

Plagiarisme merupakan perilaku menyimpang yang terjadi apabila seseorang mengambil atau 

menjiplak suatu karangan atau karya orang lain dan menjadikan karya tersebut seolah-olah 

adalah miliknya. Hal ini kemudian diteliti dengan menggunakan tingkat plagiarisme yang 

terbagi kedalam lima tingkat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan 

teknik purposive dalam pemilihan sampelnya. Sampel pada penelitian ini diambil dari populasi 

pustakawan perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Surabaya. Dari hasil analisis yang 

ditemukan, perilaku plagiarisme di kalangan pustakawan tersebut berada dalam kategori rendah 

pada tiap tingkatnya. Untuk hasil skor yang muncul pada tingkat pertama sebesar 1,77 disusul 

dengan tingkat kedua dengan skor sebesar 1,84. Tingkat ketiga serta tingkat keempat skor 

memiliki hasil skor yang sama yakni 1,85. Untuk tingkat kelima skor yang dihasilkan sebesar 

2,48. 

Kata kunci: Plagiarisme, perpustakaan, level plagiarisme 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Praktek plagiarisme merupakan hal yang sudah sejak lama terjadi di kalangan 

masyarakat luas tidak terkecuali dalam ruang lingkup akademis. Tidak sedikit pula civitas 

akademika dalam suatu perguruan tinggi mulai dari mahasiswa, dosen, atau bahkan seorang 

calon guru besar yang melakukan perilaku menyimpang ini termasuk juga pustakawan. 

Plagiarisme yang dilakukan di kalangan pustakawan ini terjadi ketika seorang pustakawan 

menulis karya tulis atau karya ilmiah dalam bidang kepustakawanan. Karya tulis atau karya 

ilmiah yang dihasilkan oleh seorang pustakawan memiliki angka kredit yang lebih tinggi 

dibandingkan kegiatan teknis lainnya yang mereka lakukan. Oleh karena itu, menulis sebuah 

karya tulis atau karya ilmiah bagi pustakawan merupakan hal yang dapat dilakukan apabila 

seorang pustakawan ingin dengan cepat mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi. Hal inilah 

yang kemudian menjadi jalan masuk pustakawan-pustakawan yang kurang bertanggungjawab 

dalam melakukan praktek plagiarisme. 

 Pustakawan, khususnya yang memiliki status jabatan fungsional, dituntut untuk 

melakukan pengembangan profesi mereka salah satunya yakni dengan membuat sebuah karya 

ilmiah di bidang kepustakawanan. Karya ilmiah yang mereka hasilkan nantinya dapat digunakan 

sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan golongan yang telah mereka miliki saat 

ini. Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawan Dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan tersebut terdapat jenis – jenis kegiatan 

pustakawan yang dapat dinilai serta diberikan angka kredit. Seperti yang tercantum pada bab V 

pasal 8, terdapat enam unsur yang dinilai angka kreditnya yakni pendidikan, pengelolaan 

perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakaan, pengembangan 

profesi serta penunjang tugas kepustakawanan.  

 Dari unsur – unsur yang telah disebutkan, pustakawan nampaknya perlu memberikan 

perhatian khusus terhadap unsur pengembangan profesi agar dapat naik ke jabatan setingkat 

lebih tinggi dengan cepat. Hal ini dikarenakan salah satu unsur pengembangan profesi yaitu 

pembuatan karya ilmiah di bidang kepustakawanan memiliki nilai relatif lebih tinggi 

dibandingkan komponen yang lain. Hal ini diperkuat dengan adanya SK Menpan No. 

132/Kep/M-PAN/12/2002 yang menyebutkan bahwa nilai angka kredit untuk penulisan karya 

ilmiah bagi pustakawan, baik yang dipublikasikan dalam jurnal maupun tidak dipublikasikan 

tetapi didokumentasikan di perpustakaan memiliki angka kredit yang lebih tinggi daripada unsur 

kegiatan lainnya. Unsur-unsur yang telah dijelaskan tersebut merupakan hal-hal yang dapat 

dilakukan oleh pustakawan agar pangkat yang mereka miliki bisa naik setingkat lebih cepat. 

Akan tetapi hal ini juga lah yang membuka kesempatan pustakawan-pustakawan tidak 

bertanggung jawab dalam melakukan praktek plagiarisme.  

 Seorang pustakawan utama di perpustakaan IPB, Ir. Abdurrahman Salekh, M.Sc. (2011) 

mengungkapkan bahwa terjadi bentuk–bentuk tindakan plagiarisme di kalangan pustakawan. 

Praktek plagiarisme yang terjadi ialah mengakui tulisan orang lain sebagai hasil tulisannya 

sendiri yang mana kenyataannya tulisan tersebut diketik ulang dan hanya diganti nama 

penulisnya saja. Kedua, mengambil sebagian besar kalimat dalam sebuah tulisan tanpa 

mencantumkan sumber yang jelas sehingga seolah–olah tulisan tersebut adalah karyanya 

sendiri. Ketiga, menjiplak tugas akhir atau skripsi mahasiswa di bidang perpustakaan kemudian 

mengubah nama penulis skripsi menjadi namanya sendiri dan mengubah beberapa kalimat yang 

berhubungan dengan kata skripsi menjadi karya penelitian. Kemudian bentuk plagiarisme yang 

terakhir adalah pustakawan menyalin kembali karya ilmiahnya sendiri yang pernah diajukan 

untuk dinilai angka kreditnya pada usulan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) 

yang mereka miliki sebelumnya. Meneruskan dari kenyataan diatas, dalam artikelnya yang lain, 



 

 

Abdurrahman Saleh (2011) menyatakan bahwa plagiarisme karya ilmiah yang dibuat oleh 

pustakawan, ada empat skripsi mahasiswa yang diklaim sebagai karya tulis oleh beberapa 

pustakawan. Kasus plagiarisme lainnya terjadi pada pustakawan yang menjiplak 90% hasil 

karya tulisan beliau yang sudah diupload di internet bahkan judulnya pun tidak diubah 

sedikitpun, sehingga memudahkan beliau untuk melakukan cek apakah karya tersebut hasil 

karya sendiri ataukah plagiat. 

 Berdasarkan beberapa kasus plagiarisme di kalangan pustakawan seperti yang sudah 

disampaikan di atas, lemahnya kontrol dari pihak universitas atau institusi terkait serta 

ringannya sanksi yang diberikan menjadi salah satu faktor penyebab perilaku plagiarisme terjadi 

pada pustakawan. Dalam artikel yang ditulis oleh Hari Santoso (2011)  yang berjudul 

“Pencegahan Dan Penaggulangan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan 

Perpustakaan Perguruan Tinggi” menunjukkan bahwa faktor – faktor munculnya perilaku 

plagiat di kalangan pustakawan perguruan tinggi adalah lemahnya kontrol serta tidak adanya 

sanksi yang serius terhadap tindakan plagiat sehingga memberikan peluang pustakawan untuk 

melakukankannya berkali – kali. Faktor lainnya adalah penyalahgunaan internet. Dengan 

adanya internet, pustakawan semakin mudah melakukan plagiarisme dengan cara melakukan 

copy-paste artikel dan jurnal ilmiah yang banyak tersedia secara gratis di internet. Hal ini 

mengakibatkan pustakawan menjadi terbiasa melakukan tindakan plagiarisme tanpa ada rasa 

takut akan adanya sanksi. Faktor lain yang mempengaruhi pustakawan melakukan plagiarisme 

adalah keinginan untuk segera menyelesaikan karya ilmiah tanpa memperhatikan kaidah – 

kaidah penulisan karya ilmiah secara baik dan benar. 

 Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan 

menggambarkan tingkat perilaku plagiarisme yang terjadi pada pustakawan pada saat 

melakukan penulisan karya ilmiah. Peneliti ingin menggambarkan tingkat perilaku plagiarisme 

yang terjadi di kalangan pustakawan. Untuk mengukur perilaku plagiarisme tersebut, peneliti 

menggunakan tingkat plagiarisme milik IEEE (2016) yang terdiri dari lima level dengan tingkat 

pertama adalah tindakan plagiarisme paling parah sampai tingkat kelima yang merupakan 

tindakan plagiarisme paling rendah. 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat 

plagiarisme pustakawan di perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya. 

Tinjauan Pustaka 

Plagiarisme 

 Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjiplakan yang 

melanggar hak cipta, yakni hasil penemuan seseorang yang dilindungi oleh undang-

undang. Sedangkan Hexam
 

(1999) berpendapat bahwa 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. Plagiarisme 

merupakan pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan 

menjadikannya seolah-olah karangan/ pendapat sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis 

orang lain atas nama dirinya sendiri. 

 Menurut Belinda Rosalina (2010) dalam disertasi miliknya menjelaskan bahwa 

plagiarisme adalah tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai 

asal muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Lebih lanjut, Soelistyo (2011) dalam 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi


 

 

bukunya berjudul Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika menjelaskan bahwa 

plagiarisme ini terjadi ketika kata-kata orang lain diparafrase sedemikian rupa sehingga 

mengarahkan pembaca untuk meyakini bahwa kata-kata, ide, atau argumentasi tersebut 

merupakan karya penulis yang memparafrase. 

 Adapun jenis–jenis tindakan plagiat terbagi dalam beberapa macam. Menurut 

Alfiah  (2013) Terdapat beberapa tipe plagiat yang dikenal selama ini, yaitu : 

1. Word-of-word plagiarism : menyalin setiap kata secara langsung tanpa diubah 

 sedikitpun.  

2. Plagiarism of the form of a source : menyalin dan atau menulis ulang kode-kode 

program tanpa mengubah struktur dan jalannya program.  

3. Plagiarism of authorship : mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karya sendiri 

dengan mencantumkan nama sendiri menggantikan nama pengarang sebenarnya.  

Tingkat Plagiarisme 

 Institute of Electrical and Electronicks Engineers (IEEE) membagi perilaku 

plagiarisme ke dalam bentuk level – level mulai dari tingkat yang paling parah hingga 

tingkat plagiarisme yang rendah. IEEE membagi plagiarisme ke dalam 5 level, yaitu (1) 

Level pertama adalah penyalinan mentah-mentah dari suatu paper tanpa menyebut 

sumbernya. Termasuk di kategori satu ini bila plagiat dilakukan lebih dari 50% dari teks 

aslinya. Pada kategori ini banyak bagian dari paper asli di salin tanpa tanpa referensi 

sama sekali; (2) Level kedua adalah penyalinan mentah-mentah dalam porsi yang masih 

besar (20-50%) tanpa menyebut sumbernya; (3) Level ketiga yakni adalah termasuk 

penyalinan beberapa elemen tulisan seperti paragraf, kalimat, gambar atau tabel tanpa 

menyebutkan sumbernya; (4) Level keempat yang termasuk kedalamnya adalah penulisan 

kembali suatu halaman atau paragraf dengan tidak tepat dan tanpa menyebut acuan yang 

asli. Beberapa kata atau kalimat bisa dirubah urutannya, tapi tanpa penyebutan sumber 

aslinya tetap di sebut plagiat; (5) Level kelima yakni apabila teks yang disalin sudah 

menyebutkan sumbernya, tetapi cara pengungkapannya kurang benar. Misalnya tidak 

meletakkan tanda kutip di kalimat yang teks aslinya tidak diubah, atau penyalinan kalimat 

yang dengan hanya mengubah urutan atau hanya mengganti sejumlah kata saja.  

Faktor Plagiarisme 

 Istiana  dan Purwoko (2013)  menjelaskan ada beberapa alasan pemicu atau 

faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat yakitu: 

1. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban 

tanggungjawabnya. Sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. 

2. Rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang 

dimiliki. 

3. Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. 

4. Kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. 

Faktor pemicu tersebut merupakan faktor-faktor yang terjadi secara general atau 

secara umum. Sedangkan di dalam penulisan artikel ilmiah, menurut Suganda (2006)  

plagiarisme terjadi disebabkan oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor tersebut adalah 

antara lain: 



 

 

1. Kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang mengakibatkan orang tidak tahu tentang tata 

cara menulis yang baik dan taat asas. 

2. Kurangnya akses kepada sumber kepustakaan;  

3. Rendahnya apresiasi atau rasa hormat kepada sesama penulis; 

4. Rendahnya atau tidak adanya sanksi bagi seorang plagiat. 

Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan 

perilaku menyimpang yang secara luas disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal 

dan juga faktor eksternal dari diri seseorang tersebut. Beberapa ahli juga menambahkan 

bahwasanya dalam pembuatan karya ilmiah, penyerahan  tulisan kepada orang lain atau 

ditulis ulang dalam bentuk lain harus mencantumkan nama pemilik tulisan, yang dengan 

kata lain harus mencantumkan nama penulis atau pengarang karya tulis tersebut agar 

tidak disebut plagiat (Khumaini, 2012). Memang kenyataannya saat ini dengan adanya 

teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, tindakan plagiarisme bisa dengan 

sangat mudah untuk terjadi. Hal tersebut disetujui Zalnur (2012:64) yang berpendapat 

mengenai plagiarisme tersebut dan  mengatakan bahwa  memang tidaklah sulit bagi 

seseorang untuk menemukan dan  mendapatkan informasi yang dikehendaki di dalam 

perkembangan teknologi informasi saat ini. 

Pustakawan 

 Istilah pustakawan menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah 

seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau 

pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Penjelasan tentang pustakawan 

yang sedemikian rupa kenyataannya tidak banyak diketahui masyarakat awam. 

Pustakawan lebih sering dianggap hanya sebagai seseorang yang bekerja di perpustakaan 

sehingga seolah-olah tidak ada perbedaan antara pustakawan dan non-pustakawan. Lebih 

lanjut, pustakawan saat ini bukanlah hanya orang yang bekerja di perpustakaan melainkan 

lebih daripada itu. Pustakawan adalah sebuah profesi, ini berarti pustakawan memiliki 

tempat yang sama seperti dokter, insinyur, dll.  

 Sehubungan dengan fungsi perpustakaan menurut undang-undang yang berlaku 

yakni perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, 

pustakawan adalah orang-orang yang bekerja menjalankan fungsi ini. Selanjutnya 

perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan 

kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dengan tanggungjawab yang tidak mudah ini, pustakawan justru 

masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Padahal sebaliknya pustakawan 

adalah orang-orang yang berada dibalik perpustakaan, orang-orang yang menjalankan 

fungsi dan tujuan dari perpustakaan tersebut. 

Metode Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pustakawan di perpustakaan Peguruan 

Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

non-probability sampling yakni dengan menggunakan purposive sampling. Teknik sampling ini 

adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau syarat-syarat tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek atau orang-orang terpilih yang harus sesuai 



 

 

dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh peneliti.  Subjek pada penelitian  ini harus memenuhi 

dua syarat yakni: (1) Merupakan pustakawan dengan jabatan fungsional dan (2) Pernah menulis 

karya tulis ilmiah.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Plagiarisme Tingkat Pertama 

  Pada tingkat pertama plagiarisme ini, berdasarkan dari data yang telah 

 didapatkan dari hasil pilihan jawaban pada pernyataan yang sebelumnya telah diberikan 

 pada responden kemudian diolah ke dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 1  Statistik Deskriptif Plagiarisme Tingkat Pertama 

 Sumber: Data primer diolah (2017) 

  Pada tingkat pertama perilaku plagiarisme, terdapat empat komponen utama 

yang merupakan unsur dari level ini. Komponen tersebut seperti yang dapat dilihat pada 

tabel diatas adalah komponen menyalin keseluruhan isi paper, tidak mencantumkan 

sumber artikel/ paper sama sekali, menyalin lebih dari satu paper milik penulis asli, dan 

terakhir adalah menyalin lebih dari 50% (lima puluh persen) isi paper milik penulis asli 

(IEEE, 2016). Berdasarkan temuan data mengenai perilaku plagiarisme pada tingkat 

pertama ini, rata-rata nilai keseluruhan yang muncul adalah sebesar 1,77 yang kemudian 

masuk ke dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan probing pustakawan yang 

mengatakan bahwasanya mereka tahu bagaimana batasan menyalin dan bagaimana etika 

dalam penyalinan sehingga terhindar dari plagiarisme. Oleh karena itu, sesuai dengan 

hasil yang muncul, hasil yang didapatkan masuk ke dalam kategori rendah yang berarti 

pada penulisan karya ilmiahnya perilaku plagiarisme pustakawan adalah rendah. 

 Plagiarisme Tingkat Kedua 

 Pada tingkat kedua ini diperoleh hasil responden pada pilihan jawaban yang telah 

diberikan dan dipilih para responden sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

No. Keterangan 
Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

 

1. 
Menyalin keseluruhan isi paper 1,47 Sangat Rendah 

2. Menyalin lebih dari satu paper 

milik penulis asli. 
1,82 Rendah 

3. Tidak mencantumkan sumber 

artikel/ paper sama sekali. 
1,7 

Sangat Rendah 

4. 
Menyalin lebih dari 50% (lima 

puluh persen) isi paper milik 

penulis asli 

2,19 
Rendah 

Total Rata-Rata 24,78  

Rata-Rata Skor Keseluruhan 1,77 Rendah 



 

 

           Tabel 2 Statistik Deskriptif Plagiarisme Tingkat Kedua 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

  Pada tingkat kedua perilaku plagiarisme, IEEE (2016) menyatakan bahwa yang 

termasuk dalam tingkat kedua adalah menyalin mentah-mentah dalam porsi yang masih 

cukup besar (lebih dari 20% sampai 50%) dalam suatu paper tanpa ada tanda kutip, 

pemberitahuan kredit, referensi, atau daftar pustaka yang dicantumkan. Kemudian juga 

menyalin lebih dari satu bagian yang berbeda suatu paper milik penulis asli tanpa 

menggunakan atribusi. Secara keseluruhan, rata-rata nilai yang muncul adalah sebesar 

1,85 yang kemudian masuk ke dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

wawancara pada pustakawan yang mengatakan bahwasanya saat ini dengan adanya 

perkembangan teknologi seperti internet pencarian referensi yang dilakukan untuk 

melakukan penulisan karya ilmiah akan semakin mudah. Akan tetapi individu tidak 

boleh melupakan dan harus selalu memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah yang 

ada.  

 Plagiarisme Tingkat Ketiga 

  Pada tingkat ketiga ini diperoleh hasil dari responden pada pilihan jawaban 

yang telah diberikan dan dipilih para responden sebelumnya yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3 Statistik Deskriptif Plagiarisme Tingkat Ketiga 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

No. Keterangan 
Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

1. 
Menyalin dalam porsi yang cukup 

besar. (20%-50% dari isi paper) 
1,81 Rendah 

2. 
Menyalin lebih dari satu bagian yang 

berbeda suatu paper milik penulis asli. 
1,81 Rendah 

3. 
Tidak menggunakan atribusi yang 

jelas. 
1,89 Rendah 

Total Rata-Rata 22,23  

Rata-Rata Skor Keseluruhan 1,85 Rendah 

No. Keterangan 
Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

1. 

 

Penyalinan beberapa elemen tulisan 

seperti paragraf, kalimat, gambar atau 

tabel. 

1,96 
Rendah 

2. Tidak mencantumkan sumber artikel/ 

paper sama sekali. 
1,7 Sangat 

Rendah 

Total Rata-Rata 23,92  

Rata-Rata Skor Keseluruhan 1,84 Rendah 



 

 

  Pada tingkat ketiga perilaku plagiarisme, IEEE (2016) menyatakan bahwa yang 

termasuk dalam tingkat ketiga ini adalah Penyalinan beberapa elemen tulisan seperti 

paragraf, kalimat, gambar atau tabel tanpa menyebutkan sumbernya. Secara 

keseluruhan, rata-rata nilai yang muncul adalah sebesar 1,84 yang kemudian masuk ke 

dalam kategori rendah. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada pustakawan 

sebelumnya yang mengatakan bahwasanya mereka melakukan penyalinan kalimat untuk 

memperkuat data yang ada yang telah mereka miliki. Mereka mengatakan memang 

dalam penulisan karya ilmiah, kegiatan menyalin atau mengutip merupakan hal yang 

diperlukan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang  cukup sering dilakukan karena 

penulisan karya ilmiah tidak hanya dilakukan sekali waktu saja.  Penulisan karya ilmiah 

tersebut secara implisit mereka sebutkan dilakukan secara berkelanjutan. Dan mereka 

tetap mengatakan bahwa dalam melakukan penyalinan pustakawan juga memperhatikan 

masalah kaidah penulisan. Hal ini dikarenakan perpustakaan tempat mereka bernaung 

memang sering melakukan pelatihan atau seminar mengenai kaidah penulisan karya 

ilmiah yang baik dan benar sehingga hal ini yang mendukung pustakawan awas 

terhadap tindakan plagiat. 

 Plagiarisme Tingkat Keempat 

  Pada tingkat keempat ini diperoleh data hasil dari responden pilihan yang sesuai 

dengan kriteria peneliti. Hasil tersebut diolah menjadi data yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4 Statistik Deskriptif Plagiarisme Tingkat Keempat 

 Sumber: Data primer diolah (2017) 

  Untuk plagiarisme tingkat keempat perilaku plagiarisme, IEEE (2016) 

menyatakan bahwa yang termasuk dalam tingkat ini adalah penulisan kembali suatu 

halaman atau paragraf  dengan tidak tepat dan tanpa menyebut acuan yang asli. 

Beberapa kata atau kalimat bisa dirubah urutannya, tapi tanpa penyebutan sumber 

aslinya tetap disebut plagiat. Secara keseluruhan, rata-rata nilai yang muncul adalah 

sebesar 1,84 yang kemudian masuk ke dalam kategori rendah. Sesuai dengan 

wawancara yang dilakukan pada pustakawan sebelumnya yang mengatakan bahwasanya 

mereka tidak setuju dengan pernyataan melakukan parafrase saja tanpa mencantumkan 

sumber referensinya. Mereka menyebutkan bahwa dirinya tidak setuju dengan 

pernyataan parafrase tersebut karena tidak pernah melakukannya tanpa mencantumkan 

sumbernya. Ada dari mereka yang mengatakan tidak melakukan parafrase karena jarang 

melakukan penulisan dan  hanya melakukan pengutipan langsung. Ada juga yang tidak 

melakukan parafrase karena menghindari kesalahan dalam melakukan parafrase. Hal ini 

mengindikasikan bahwa usaha perpustakaan dalam melakukan pelatihan mengenai 

penulisan karya ilmiah tidak sia-sia. Pustakawan merasa perlu memperhatikan kaidah-

kaidah yang benar dalam penulisan karya ilmiah. 

No. Keterangan 
Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

1. Penulisan kembali suatu halaman atau 

paragraph 
2,04 

Rendah 

2. Tidak mencantumkan sumber artikel/ 

paper sama sekali. 
1,7 Sangat 

Rendah 

Total Rata-Rata 16,55  

Rata-Rata Skor Keseluruhan 1,84 Rendah 



 

 

 Plagiarisme Tingkat Kelima 

  Pada tingkat kelima, yakni tingkat yang paling rendah, diperoleh data hasil dari 

responden pilihan yang sesuai dengan kriteria peneliti. Hasil tersebut diolah menjadi 

data yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

            Tabel 5 Statistik Deskriptif Plagiarisme Tingkat Kelima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

  Pada bagian plagiarisme tingkat kelima perilaku plagiarisme, IEEE (2016) 

menyatakan bahwa yang termasuk dalam tingkat ini adalah  bahwa jika teks yang 

disalin sudah menyebutkan sumbernya, tetapi cara pengungkapannya kurang benar 

maka masih masuk ke dalam tindakan plagiarisme. Secara keseluruhan, rata-rata nilai 

yang muncul adalah sebesar 2,48 yang kemudian masuk ke dalam kategori rendah. Nilai 

yang muncul merupakan nilai yang tertinggi sejauh dari level pertama sampai dengan 

level ini akan tetapi dengan skor tersebut masih msuk ke dalam kategori rendah. Sesuai 

dengan wawancara yang dilakukan pada pustakawan sebelumnya yang mengatakan 

bahwasanya mereka merasa perilaku yang seperti itu adalah perilaku plagiat. Mereka 

juga mengatakan mereka cukup tahu bagaimana cara mengutip yang benar, mereka 

bahkan mengatakan bahwa kutipan haruslah jelas karena bila melakukan kutipan yang 

tidak jelas berarti tidak tahu bagaimana cara mengutip dan darimana kutipan tersebut 

didapatkan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk hasil dukungan dari perpustakaan 

karena pernah melakukan pelatihan mengenai penulisan karya ilmiah dan seminar 

mengenai plagiarisme. 

KESIMPULAN  

 Peneliti akan menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari temuan dan analisa 

data yang telah dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang berhasil 

diperoleh peneliti mengenai tingkat plagiarisme di kalangan pustakawan PTN di Surabaya. 

Dengan menggunakan alat ukur Plagiarism Levels milik IEEE, terdapat lima tingkat yang ada 

didalamnya. Dimulai dari tingkat yang kasusnya merupakan plagiarisme terberat yakni tingkat 

pertama sampai dengan tingkat paling ringan yaitu tingkat kelima. Secara keseluruhan 

pustakawan pada enam perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya melakukan 

plagiarisme pada tingkat rendah yaitu dengan variasi skor mulai dari 1,77 sampai dengan skor 

2,48. Pada tingkat pertama, perilaku plagiarisme pustakawan perpustakaan PTN di Surabaya 

berada di tingkat rendah dengan skor sebesar 1,77. Hal ini dibuktikan dengan probing 

pustakawan yang mengatakan bahwasanya mereka tahu bagaimana batasan menyalin dan 

bagaimana etika dalam penyalinan sehingga terhindar dari plagiarisme.  Pada tingkat kedua, 

perilaku plagiarisme pustakawan berada di tingkat rendah dengan skor sebesar 1,85. Hal ini 

dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan pada pustakawan sebelumnya yang mengatakan 

No. Keterangan 
Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

1. 

 

Teks yang disalin tidak 

diungkapkan dengan benar. 
2,48 

Rendah 

Total Rata-Rata 7,43  

Rata-Rata Skor Keseluruhan 2,48 Rendah 



 

 

bahwasanya saat ini dengan adanya perkembangan teknologi seperti internet pencarian referensi 

yang dilakukan untuk melakukan penulisan karya ilmiah akan semakin mudah. 

 Pada tingkat ketiga, perilaku plagiarisme pustakawan berada di tingkat rendah dengan 

skor sebesar 1,84. mengatakan bahwasanya mereka melakukan penyalinan kalimat untuk 

memperkuat data yang ada yang telah mereka miliki. Mereka mengatakan memang dalam 

penulisan karya ilmiah, kegiatan menyalin atau mengutip merupakan hal yang diperlukan 

dengan tidak melupakan bahwa melakukan penyalinan pustakawan juga harus memperhatikan 

masalah kaidah penulisannya. Pada tingkat keempat, perilaku plagiarisme pustakawan 

perpustakaan PTN di Surabaya berada di tingkat rendah dengan skor sebesar 1,84. Sesuai 

dengan wawancara yang dilakukan pada pustakawan sebelumnya yang mengatakan bahwasanya 

mereka tidak setuju dengan pernyataan melakukan parafrase saja tanpa mencantumkan sumber 

referensinya.  Untuk tingkat kelima, perilaku plagiarisme pustakawan perpustakaan PTN di 

Surabaya berada di tingkat rendah dengan skor sebesar 2,48. Sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan pada pustakawan sebelumnya yang mengatakan bahwasanya mereka merasa perilaku 

yang seperti itu adalah perilaku plagiat. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk hasil 

dukungan dari perpustakaan karena pernah melakukan pelatihan mengenai penulisan karya 

ilmiah dan seminar mengenai plagiarisme. 

SARAN 

 Dengan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, peneliti memberikan beberapa saran 

yang nantinya diharapkan dapat diimplementasi dan dijadikan pertimbangan bagi pembaca: (1) 

Adanya hasil yang didapat dari penilaian tingkat plagiarisme pustakawan PTN di Surabaya 

menunjukkan skor plagiarisme berada pada tingkat rendah. Ada baiknya untuk menjaga 

konsistensi perilaku pustakawan terhadap tindakan plagiarisme dilakukan dengan cara 

melakukan penulisan karya ilmiah tersebut secara aktif dan berkesinambungan. Dengan 

semakin sering menulis, pustakawan akan mengetahui dan semakin memahami kaidah 

penulisan karya ilmiah yang baik dan benar karena plagiarisme bukanlah hal yang baik untuk 

dilakukan; (2) Dilakukannya pembekalan oleh perpustakaan atau instansi terkait mengenai 

penulisan karya ilmiah dan kaidah penulisan yang baik serta pembekalan mengenai plagiarisme 

secara berkala guna menjaga konsistensi etika yang dimiliki pustakawannya saat ini; (3). 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih dikuantifikasikan penjabarannya sehingga data 

mengenai plagiarisme yang dihasilkan nantinya akan lebih jelas untuk digambarkan. Mungkin 

bisa dilakukan penelitian dengan metode kualitatif sehingga data-data yang digali akan lebih 

bisa dieksplor kembali. Selain itu dapat dilakukan pengecekan bukti fisik terhadap karya ilmiah 

yang ditulis pustakawan agar mendapatkan data yang diinginkan sebab bagaimanapun juga 

permasalahan plagiarisme merupakan permasalahan yang sensitif. 
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