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Dunia internet saat ini memberi kemudahan bagi banyak hal. Diseminasi tulisan buah karya 

cipta seseorang menjadi sangat luas menjangkau ke berbagai pelosok bumi. Itu pada satu sisi. 

Pada sisi yang lain, kemudahan penggandaan dengan konsep copy-paste memberikan efek 

samping yang perlu dicermati secara bersama-sama. Salah-salah, bisa terperangkap dalam 

jebakan plagiarisme.   

 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, di Internet pula kita dapat menemukan alat bantu untuk 

mendeteksi apakah tulisan yang kita buat atau tulisan seseorang ada duplikatnya di Internet. 

Bila kedapatan ada dua atau lebih tulisan yang sama, tentunya harus ada analisa lebih lanjut 

tentang hal ini.  

 

Pada tulisan ini dijelaskan salah satu alat bantu di Internet yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi duplikasi (kalau tidak mau dikatakan plagiarisme) tulisan di Internet. Alat bantu 

tersebut adalah sebuah situs yang beralamat di http://www.plagiarismchecker.com/. Mari kita 

simak caranya.  

 

 

Mendeteksi Duplikasi Tulisan dengan Plagiarism Checker 
Perhatikan langkah-langkah di bawah ini: 

1. Jalankan browser dan kunjungi situs http://www.plagiarismchecker.com. 

2. Pada halaman web yang tampil, ketik tulisan yang akan diperiksa duplikasinya pada 

kotak teks yang tersedia. 

3. Pada kotak Search with, pilih Google. 

4. Klik tombol Search.  

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 

http://www.plagiarismchecker.com/
http://www.plagiarismchecker.com/
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5. Bila kalimat yang Anda masukkan ke kotak teks lebih panjang dari 32 kata, maka akan 

tampil kotak dialog seperti di bawah ini. Klik saja tombol OK. 

 

 
 

6. Berikutnya akan tampil hasil pencarian dari Google seperti diperlihatkan pada gambar 

di bawah ini.  
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Selanjutnya dari hasil pencarian tersebut, kita dapat memeriksa satu per satu apakah pada situs 

tersebut terdapat duplikasi tulisan yang telah kita buat.  

 

Bagaimana Bila Ada Duplikasi Tulisan? 
Bila setelah kita periksa pada situs hasil pencarian tersebut dan kedapatan adanya duplikasi 

tulisan, maka kita belum bisa mengetahui secara persis siapa meng-copy siapa. Harus ada 

analisa lebih lanjut, karena cara yang dijelaskan di atas hanyalah mendeteksi adanya duplikasi 

sebuah tulisan yang telah diunggah di dunia maya.  

 

Demikian, semoga bermanfaat.  

 

Biografi Penulis 
Happy Chandraleka. Seorang penulis TI independen. Menyelesaikan S1 di Teknik Elektro 

Universitas Diponegoro. Saat ini mengelola Open Journal Systems Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tentang 

penulis dapat dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan dapat dihubungi via email 

hchandraleka@gmail.com.  

  
(ditulis di Percetakan Negara, Jakarta, 13 Zulqo’dah 1435 H / 8 September 2014, pukul 14.41) 


