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SUDAH BACA DAN MEMAHAMI,
NAMUN TETAP DIANGGAP
PLAGIASI?

Ternyata ada banyak cara lho untuk
mengurangi plagiarisme yang ada ditulisan
kalian! Yap, salah satu caranya yaitu
dengan referencing atau mengutip.

TIPS & TRIK

TIPS CARA MELAKUKAN
PARAFRASA

Bagi yang masih bertanya-tanya, gimana
sih caranya parafrasa. Nah, pas banget nih
ada tips dari UC Library cara membuat
parafrasa.

UC LIBRARY INFO

INFORMATION LITERACY
CLASS

Sangat cocok bagi #ucpeople yang hendak
meningkatkan kualitas penelitian dan
Tugas Akhir dengan mengoptimalkan
Reference Manager Mendeley maupun
kemampuan dalam menelusur informasi &
mencari bahan referensi,
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S U D A H B A C A D A N
M E M A H A M I , N A M U N
T E T A P D I A N G G A P
P L A G I A S I ?

P

Pernah gak sih kalian
khususnya para pelajar dan
mahasiswa ketika sudah
berusaha semampu mungkin
untuk membuat artikel, eh
malah dianggap sebagai
plagiarisme? Pastinya gak enak
banget tuh! Nah ternyata ada
banyak cara loh untuk
mengurangi plagiarisme yang
ada ditulisan kalian! Yap, salah
satu caranya yaitu dengan
referencing atau mengutip.
Sesuai dengan kata-katanya,
referencing itu sendiri berarti
bahwa kita mengutip tulisan
orang lain namun dengan
penyampaian kita sendiri
tanpa harus mengubah makna
dari narasumber awal! Nah
dengan melakukan teknik
referencing ini, baru deh
dosen dan guru kalian pasti
akan percaya kalau kalian
benar-benar membaca topik
yang ada, bukan sekedar
melakukan copy paste!

Nah, mengutip itu sendiri
sebenarnya ada 3 cara, yang
pertama yaitu kutipan
langsung (direct quote).
Kutipan langsung ini sendiri
dilakukan jika kalian ingin
mengutip persis kata per kata
dari narasumber yang kalian
mau. Eits, tapi tentunya tidak
bisa sembarangan melakukan
kutipan langsung ini ya temanteman! Ada beberapa yang
harus diperhatikan, yaitu yang
pertama kutipan yang kalian
ambil tentunya tidak boleh
terlalu panjang. Kalian juga
diharuskan untuk
menggunakkan tanda kutip di
awal dan akhir kalimat yang
mau kalian kutip.
Jangan lupa juga, kalian harus
menyebutkan sumber asli
dengan cara menulis Nama
belakang pengarang, tahun,
dan juga informasi mengenai
halaman (buku atau artikel)
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atau bisa juga dilengkapi
dengan nomor paragraph
pada website.
Kedua, kita juga dapat
menggunakkan sistem
parafrasa dimana kita
diharuskan untuk
mengubah kalimat dari
sumber lain dengan katakata kita sendiri.
Perubahan kalimat
ataupun frasa tersebut
tentu tidak mengubah
makna dari sumber awal
kita. Teknik parafrasa ini
merupakan teknik yang
terbanyak dipakai
kebanyakan orang dalam
membuat suatu artikel
maupun bacaan lainnya.
Menurut OWL Purdue,
terdapat 6 teknik
penulisan paraphrase
yang efektif. Pertama,
kita dapat membaca
kalimat sumber sampai
akhirnya kita mengerti
dan benar-benar
memahami isi dari
kalimat tersebut. Dengan
begitu, kita bisa langsung
membuat gagasan pada
kalimat kita sendiri tanpa
harus memakai kalimat
dari sumber awal
tersebut. Jika mungkin
kamu masih kesulitan
untuk memahami kalimat
sumber, kamu bisa
mencoba dengan
membuat daftar kata
kunci dari kalimat
sumber terlebih dahulu.
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Tentunya, ini akan membantu
kalian untuk menentukan
subjek kedepannya yang harus
dibahas pada tulisan anda.
Setelah itu, barulah kalian
dapat membandingkan
kembali tulisan paraphrase
yang telah anda tulis dengan
sumber kalimat awal dan
memastikkan bahwa semua
hal yang penting telah kalian
masukkan kedalam
paraphrase anda. Jangan lupa
juga untuk menggunakkan
tanda petik ganda untuk
menunjukkan adanya istilahistilah khusus, frase, maupun
terminology yang telah kalian

‘ambil’ dari kalimat sumber.
Tidak lupa juga, walaupun
kita menggunakkan katakata sendiri, kita tetap harus
memberi kredit kepada
sumber awal ya temanteman. Kredit tersebut bisa
ditunjukkan dengan
menuliskan sumber pada
daftar Pustaka atau referensi
di buku atau artikel anda.
Penulisan kredit tersebut
juga dengan cara menulis
nama belakang pengarang
dan tahun penulisan kalimat
sumber, tanpa harus disertai
dengan informasi halaman
atau paragraph!

PAGE 5

LIBRARY NEWSLETTER | JULY-AUGUST 2021

Terakhir, kita juga bisa membuat
ringkasan dari sebuah tulisan loh!
Pembuatan ringkasan ini
sebenarnya hampir sama dengan
melakukan paraphrase, hanya saja
ringkasan ini lebih bersifat umum
dan langsung mengacu ke intiintinya saja. Tentunya, ringkasan ini
akan lebih pendek dari sumber
aslinya. Terakhir, untuk penulisan
kredit kepada sumber awal,
caranya sama dengan membuat
paraphrase yaitu dengan
menggunakkan nama belakang
pengarang juga tahun.
Nah sekarang kalian sudah
mengetahui beberapa cara untuk
mengutip, tentu akan memudahkan
kalian saat membuat suatu tulisan
bukan. Jadi sekarang kalian tidak
perlu takut ketika dosen ataupun
guru kalian menakut-nakuti kalian
dengan similarity test yang akan
dilakukan untuk pengecekan
plagiarism! Tetap giat belajar dan
menanamkan integritas akademik
yang baik ya teman-teman! Mari
kita bersama-sama menghindari
copy-paste karena itu tidak akan
memberi kita ilmu apapun!
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T I P S C A R A
M E L A K U K A N
P A R A F R A S A
BAGI YANG MASIH BERTANYATANYA, GIMANA SIH CARANYA
PARAFRASA. NAH, PAS BANGET
NIH ADA TIPS DARI UC LIBRARY
CARA MEMBUAT PARAFRASA.
JANGAN LUPA DISIMAK YA!

01

Baca dan pahami isi dari suatu text.
Ini yang paling penting. Sebelum kita
melakukaan parafrasa, kita harus
paham dulu denngan isi/gagasan dari
teks tersebut, agar nanti lebih mudah
untuk membahasakannya kembali.
Ubah beberapa kata dengan
sinonimnya. Untuk mencari sinonim
dari kata tersebut, bisa menggunakan
Tesaurus
(http://tesaurus.kemdikbud.go.id/temati
s/). Selain itu ada beberapa kamus yang
bisa digunakan, seperti:
a.Meriam-Webster Dictionary
b.Oxford Dictionary
c.Urban Dictionary
d.U-Dictionary
e.KBBI V

02

Susun dan atur ulang kalimat
tersebut. Susun dan atur ulang kalimat
tersebut menjadi padanan kalimat yang
pas. Selain itu, apakah kalimat yang
kita susun ulang maknanya sama
dengan teks asli atau tidak. Jika
memiliki makna yang sama, berarti
kalian sudah bisa membuat kalimat
parafrasa.
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