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Pendahuluan 
 

Pengecekan “Copy-Paste” Otomatis adalah sebuah buku panduan singkat yang dapat 
dipergunakan oleh dosen dalam mengevaluasi secara otomatis tingkat copy-paste tulisan 
antar mahasiswa. Panduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk kegiatan aktualisasi 
LATSAR CPNS 2020. Di dalamnya penulis mencoba menjabarkan bagaimana melakukan 
proses pengecekan tersebut menggunakan dua perangkat lunak yaitu Plagius dan 
Plagiarism Checker X. 

Di era 4.0, terdapat beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang, salah satunya 
adalah critical thinking (Gambar 1). Critical thinking dapat dilatih dengan menciptakan 
suasana akademis dimana mahasiswa menulis tugas maupun ujian secara mandiri tanpa 
melakukan copy-paste milik orang lain. Hal ini dapat mengembangkan ide, daya berpikir, 
serta semangat sportivitas mahasiswa.   

Budaya copy-paste merupakan budaya yang tidak baik dan dapat menjadi penghambat 
dalam bersaing di era 4.0. Oleh karenanya, selain mentransfer pengetahuan di dalam kelas, 
dosen perlu mendidik mahasiswa agar dapat bersaing secara global. Salah satu caranya 
adalah dengan menerapkan pengecekan copy-paste tulisan secara otomatis, dan 
menggunakan hasilnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai kepada 
mahasiswa. 

  
Gambar 1. Kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan saat ini (sumber gambar: medium.com) 

 

Pandemik COVID-19 memaksa proses perkuliahan dilakukan secara daring. Pengawasan 
ujian yang sebelumnya dapat dilakukan secara fisik kini tidak dapat dilakukan lagi. 
Sehingga potensi untuk terjadinya copy-paste tulisan ujian antar mahasiswa menjadi 
semakin tinggi. Oleh karenanya, panduan ini menjadi sangat relevan untuk dijadikan 
sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan kuliah daring di saat sekarang. Berdasarkan 
pengalaman penulis, dengan memberi penjelasan kepada mahasiswa bahwa pengecekan 
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copy-paste dilakukan secara otomatis serta konsekuensi tindakan copy-paste, jumlah 
mahasiswa yang melakukan copy-paste menjadi sangat berkurang. Hal ini disebabkan hasil 
pengecekan dapat diinformasikan secara cepat kepada mahasiswa, dan dengan bukti detil 
yang diberikan oleh komputer.  
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Plagius 
 

Plagius (www.plagius.com) merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan 
untuk melakukan pengecekan plagiarism secara otomatis baik pengecekan dengan 
halaman-halaman di internet maupun pengecekan dengan dokumen-dokumen yang ada di 
dalam komputer penggunanya. Fasilitas pengecekan yang terakhir hadir pada Plagius versi 
pro, dengan harga berlangganan selama 12 bulan sebesar $9.90 atau sekitar Rp. 140000 
(Gambar 2). Jika ingin mencoba perangkat lunak ini, kita dapat mengunduh dan melakukan 
pembeliannya di website tersebut. 

 
Gambar 2. Harga berlangganan aplikasi Plagius 

Berikut adalah cara penggunaan perangkat lunak Plagius untuk mengecek tingkat copy-
paste pada tugas dan ujian mahasiswa. 

Tahap 1. Buka aplikasi Plagius dan pilih tab Local Repository. Masukkan folder yang berisi 
tugas-tugas mahasiswa yang ingin dicek menggunakan tombol Add (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Jendela pada tahap 1 
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Gambar 4. Di tahap 2 pengguna memasukkan dokumen-dokumen tugas mahasiswa 

Tahap 2. Buka tab Analysis of multiple files, dan masukkan dokumen-dokumen word 
atau pdf mahasiswa yang berada pada folder di langkah 1 menggunakan tombol + Add 
(Gambar 4). 

Tahap 3. Pastikan Search in local files sudah tercentang. Klik Perform Analysis (Gambar 
4). Proses analisis copy-paste akan berjalan dan dalam waktu beberapa saat hasilnya akan 
ditunjukkan pada kolom Suspicious (Gambar 5). 

Tahap 4. Kita bisa mendapatkan hasil analisis lebih detil dari suatu dokumen dengan cara 
melakukan klik pada dokumen tersebut. Sebuah jendela baru akan muncul dan 
menunjukkan dokumen mana saja yang mirip dengan dokumen itu serta di bagian mana 
copy-paste dilakukan (Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8). 

 
Gambar 5. Hasil pengecekan copy-paste 
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Gambar 6. Hasil detil untuk salah satu tugas mahasiswa 

 

 
Gambar 7. Dokumen-dokumen lain yang memiliki kandungan isi yang sama 

 

 
Gambar 8. Bagian-bagian di dalam tulisan yang terindikasi copy-paste 

  



 8

Plagiarism Checker X 
 

Perangkat lunak Plagiarism Checker (plagiarismcheckerx.com) merupakan salah satu 
perangkat lunak berbayar yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan copy-paste 
pada tugas mahasiswa.  

 
Gambar 9. Harga perangkat lunak Plagiarism Checker X 

Versi pro dari Plagiarism Checker X memiliki harga $39,95 atau sekitar Rp. 570000 (Gambar 
9). Bila dibandingkan dengan perangkat lunak Plagius memang harganya lebih mahal, 
namun lisensi ini berlaku seumur hidup. Dengan kata lain, apabila kita menggunakan untuk 
jangka waktu yang lebih lama, Plagiarism Checker X akan lebih murah dibandingkan 
dengan Plagius yang memerlukan lisensi tahunan. Selain itu, kita juga akan mendapatkan 
versi terbaru dari perangkat lunak ini secara gratis. 

Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pengecekan copy-
paste menggunakan software ini. 

Tahap 1. Membuka aplikasi Plagiarism Checker X (Gambar 10). 

Tahap 2. Klik tab Bulk Search, dan memilih metode komparasi berupa Cross Comparison. 
Selanjutnya adalah mengklik tombol Next (Gambar 11). 

Tahap 3. Memasukkan dokumen-dokumen yang ingin diperiksa menggunakan tanda +. 
Dokumen yang berhasil masuk akan memiliki keterangan ‘Loaded’ pada kolom status. 
Selanjutnya adalah mengklik tombol Scan them untuk memulai proses pengecekan copy-
paste (Gambar 12). 
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Tahap 4. Akan muncul matriks yang menunjukkan tingkat copy paste antar dokumen 
(Gambar 13). Apabila kita mengklik salah satu nilai matriksnya, maka kita akan dibawa ke 
analisis yang lebih mendalam. 

 
Gambar 10. Tampilan Plagiarism Checker X 

 

 
Gambar 11. Klik tab Bulk Search dan memilih metode komparasi Cross Comparison 

 

Hasilnya berupa matriks yang menunjukkan persentase kemiripan antar satu dokumen 
dengan dokumen lainnya. Dari segi tampilan, visualisasi hasil yang diberikan lebih menarik 
jika dibandingkan dengan Plagius. Penggunaan Plagiarism Checker X juga lebih intuitif dan 
mudah dibandingkan Plagius.  Kekurangannya adalah nilai kemiripan yang diberikan tidak 
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memunculkan total kemiripan suatu dokumen terhadap seluruh dokumen yang diuji, 
melainkan hanya nilai-nilai kemiripan dari satu dokumen terhadap dokumen-dokumen 
lainnya. Hal ini bisa menjadi celah untuk mahasiswa melakukan penggabungan tulisan dari 
beberapa rekannya dan masih memiliki tingkat copy-paste yang rendah jika dibandingkan 
secara individual.  

 
Gambar 12. Memasukkan dokumen yang akan dicek 

 

 
Gambar 13. Matriks persentase kemiripan 
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Gambar 14. Hasil detil copy-paste tulisan 

 

 


