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ABSTRAK 

Perilaku plagiarisme semakin hari terjadi begitu memprihatinkan, khususnya dalam dunia 

pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi, dengan pelaku dari kalangan mahasiswa. Hadirnya 

kecanggihan teknologi dan informasi juga meningkatkan angka plagiarisme. Pada saat ini, 

tindakan plagiarisme dapat terjadi apabila manusia kurang siap dalam menerima kemajuan dan 

kemodern-an tersebut, serta kurang bijak dalam menggunakan teknologi kearah yang positif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku plagiarisme dikalangan 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya dan tingkatan plagiarisme yang dilakukan 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kuantitatif deskriptif dengan cara menjabarkan data – data yang diperoleh dari hasil 

perhitungan jawaban – jawaban responden. Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara 

teknik pengambilan sampel probabilita menggunakan teknik proportional stratified random 

sampling yaitu mahasiswa dan mahasiswi Strata 1 (S1) aktif  sebanyak 100 mahasiwa dan 

mahasiswi dari lima Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam proposisi yang dikemukakan oleh 

George C. Homans dalam Teori Pertukaran Sosial, terdapat 4 proposisi yang mendasari 

mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya dalam melakukan tindakan plagiarisme yaitu; 

proposisi rasionalitas, proposisi agresi dan pujian, proposisi sukses, dan proposisi stimulus. 

Untuk tingkatan Plagiarisme yang paling banyak dilakukan mahasiswa adalah plagiarisme kata 

kunci atau frasa kunci dan plagiarisme kain perca. Mereka beralasan melakukan tindakan 

plagiarisme karena untuk mempercepat waktu pengerjaan mereka, menghemat waktu mereka, 

untuk mendapatkan nilai yang baik dan bagus, serta untuk keefisienan waktu. 

 

Kata Kunci : Perilaku Informasi, Plagiarisme, Teknologi 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The behavior of plagiarism is getting day alarming, especially in helping them to the 

world of education on higher level of education, by the performer from among college students. 

The arrival of the sophisticated technology and information also added to the number as many 

points right away of plagiarism. At the moment, the act of plagiarism could be due to the are 

human beings that when less ready to accept the progress and modern-ness, as well as less wise 

man holds it back at using the technologyat there had been a positive. 

The research aims to understand the behavior of plagiarism at the collage students of 

university in Surabaya. Methods used in research is quantitative descriptive by means of outline 

data collected from calculation on the answer respondents. Samples to this research taken by the 

sample collection probability using a technique proportional stratified random sampling namely 

students of university strata 1 (S1) active as many 100  college student of five universities in 

Surabaya. 

The result of the research indicated that out of the six proposition that was mentioned by 

George C. Homans in the social exchange theories, there have been instances  of 4 proposition 

which form the students of college in Surabaya in performing an act of plagiarism that is; a 

proposition rasioanlity, a proposition of aggression and praise, a proposition successful, and a 

proposition stimulus. For this level of plagiarism the baccalaureate degrees are going to 

plagiarism keywords or phrases a key, and plagiarism patchwork. They perform the act of 

plagiarism due to accelerated the time of the implementation of the project, reduce the time, to 

have a grants the best rewards, as well as for the efficiency time. 

 

Keywords: Information Behavior, Plagiarism, Technology 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada diri setiap manusia selalu 

menginginkan kesuksesan dan keberhasilan 

dalam menjalani hidupnya, tidak terkecuali 

bagi seorang mahasiswa dimana 

kehidupannya meliputi sekitar dunia 

akademik, seperti mengikuti perkuliahan, 

berorganisasi, mengerjakan tugas, belajar, 

dan menyelesaikan tugas akhir. Bagi 

mahasiswa mendapatkan nilai yang baik dan 

bagus serta tidak pernah mendapatkan 

hukuman dari Dosen pengajar merupakan 

sesuatu yang sangat diharapkan.  Akan tetapi 

untuk mencapai keberhasilan tersebut sering 

kali para mahasiswa menggunakan cara atau 

jalan yang tidak baik atau bahkan dapat 

dikatan melenceng dan menyimpang dari 

aturan – aturan akademik, seperti misalnya 

mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang 

bagus akan tetapi mereka malas mengerjakan 

tugas yang diberikan dosen, dan selalu 

menunda – menunda pengerjaan tugas 

mereka dan waktu pengumpulan tugas 

semakin mepet, sehingga mahasiswa 

menyalin informasi dari karya seseorang atau 

yang biasa disebut melakukan plagiarisme 



untuk memudahkan mereka dalam 

mengerjakan tugas, serta untuk menghindari 

hukuman dari Dosen dan untuk mendapatkan 

nilai yang bagus. 

pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mesovelia Prima Guna (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Hubungan 

Prokrastinasi Akademik dengan Perilaku 

Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa 

Universitas Airlangga Surabaya” Ia 

mendapati jika tingkat plagiarisme yang 

tinggi disebabkan karena beberapa alasan 

yaitu; mahasiswa sering menunda dalam 

memulai dan menyelesaikan tugasnya, 

keterlambatan dalam pengerjaan tugas, 

kesulitan dalam merealisasikan antara 

rencana dengan waktu pengerjaan tugas, serta 

melakukan kegiatan lain yang dianggap lebih 

menyenangkan dibandingkan mengerjakan 

tugas. 

Plagiarisme didalam dunia pendidikan 

khususnya pada tingkat Perguruan Tinggi 

bukanlah suatu hal yang baru. Praktik 

Plagiarisme ini sudah terjadi semenjak dahulu 

dimana kemajuan teknologi masih belum 

secanggih saat ini. Menurut Alzahrani, Salim, 

dan Abraham (dalam Kauffman & Young, 

2015) perilaku plagiarisme dapat berkisar 

dari menyalin teks dan mengadopsi ide orang 

lain tanpa mencantumkan sumber - 

sumbernya. Seperti penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Pradiansyah di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (2015) dari 120 

responden yaitu mahasiswa dan mahasiswi di 

12 Fakultas yang diambil secara 

representative didapatkan bahwa 82,5 % 

mahasiswa dan mahasiswi saat mengerjakan 

tugas kuliah tidak menyantumkan sumber 

referensinya didalam tugas yang mereka 

kerjakan, sedangkan hanya 17,5 % 

mahasiswa dan mahasiswi yang 

mencamtumkan sumber referensi dalam 

tugasnya. 

Pada saat ini apabila tidak dapat 

menggunakan ataupun menerima kemajuan 

teknologi sesuai dengan fungsi yang 

sebenarnya dan dengan bijaksana dapat 

mengakibatkan individu seperti menjadi 

jarang bersosialisasi dengan orang disekitar 

lingkungan hidupnya, menjadikan individu 

bersifat apatis, dan bagi para mahasiswa 

dampaknya ialah akan sangat bergantung 

pada teknologi dalam melakukan berbagai 

hal, seperti memenuhi kebutuhan informasi 

mereka dengan mengaksesnya melalui 

internet dimana memang dimudahkan dalam 

mendapatkan informasi, dan hal ini 

berpotensi untuk meningkatkan angka 

plagiarisme. Seperti penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Puspita Mahesti Ririh (2010) 

dalam skripsinya yaitu “Perilaku Plagiarisme 

Internet (Studi tentang tipologi perilaku 



plagiarisme internet dikalangan mahasiswa 

sarjana FISIP Unair)  bahwa terdapat 94% 

dari 100 responden pernah melakukan 

perilaku plagiarisme dengan cara meng-copy 

– paste dari Internet tanpa mencantumkan 

sumbernya. 

Pada penelitian terdahulu yang juga 

dilakukan oleh Zalnur (2012) Zalnur 

mendapatkan temuan ketika Ia mengajar mata 

kuliah filsafat umum, makalah tugas yang 

dikumpulkan oleh mahasiswa bersumber dari 

internet dan makalah - makalah terdahulu, 

mahasiswa hanya menambahkan daftar 

pustaka dibagian belakang makalah, 

terkadang tugas yang mereka kumpulkan 

tidak mereka edit terlebih dahulu sehingga 

terdapat banyak kesalahan tanda baca, ejaan, 

dan bahkan gaya tulisan yang tidak berubah, 

masih sama persis seperti saat mereka 

mengambilnya di internet. Dari penelitian 

tersebut juga ditemukan tiga bentuk tindakan 

plagiarisme yang dilakukan mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas - tugas yang diberikan 

oleh Dosen, tiga bentuk plagiarisme tersebut 

yaitu; mengambil tulisan orang lain yang 

diakui sebagai karyanya sendiri, mengambil 

ide pemikiran orang lain untuk selanjutnya 

dirubah kedalam pemikiran sendiri, dan 

mengambil teks secara keseluruhan tanpa 

mengubah, mengurangi, menambahi, dan 

memparafrasekannya dengan bahasa sendiri. 

Debnath dan Cariappa (2017) mereka 

mengatakan jika plagiarisme tetap menjadi 

sebuah momok atau sesuatu yang begitu 

menghawatirkan bagi akademisi modern 

seperti pada saat ini. Karena menurut Shaw, 

Kadar, Sim, dan Repperger (dalam Kauffman 

& Young,  2015) Tindakan belajar tidak 

hanya didorong oleh tujuan – tujuan yang 

statis pada nilai – nilai dan keyakinan pribadi, 

mereka diarahkan oleh munculnya tujuan 

baru dalam perubahan lingkungan yang 

dinamis diantaranya, informasi dan alat 

komunikasi. Berdasarkan data dari buku Zane 

L. Berge dan Lin Muilenburg yang berjudul 

“Handbook of Mobile Learning” 

menyebutkan bahwa Menurut survey yang 

dilakukan Pew Research Center dan 

bekerjasama dengan laman The Chronicle of  

Higher Education terhadap 1055 mahasiswa 

baik dari Universitas Negeri atau Universitas 

Swasta, didapatkan data sebanyak 55 persen 

mahasiswa melakukan perilaku plagiarisme 

skripsi sepanjang sepuluh tahun terakhir, dan 

sebanyak 89 persen mengatakan, mereka 

menggunakan internet dan teknologi 

informasi dalam melakukan plagiarisme. 

Maka dari itu DIKTI telah mengeluarkan 

berbagai kebijakan sebagai bentuk 

perlindungan Hukum yang bersifat 

antisipatif. Pemerintah juga mengeluarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 



Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan 

dan penanggulangan plagiasi di Perguruan 

Tinggi. 

mudahnya mendapat informasi dalam 

bentuk digital oleh mahasiswa, memicu 

munculnya perilaku atau tindakan 

plagiarisme. Akan tetapi bukan berarti 

plagiarisme yang dilakukan dari buku sudah 

tidak ada, karena pada kenyataannya dengan 

bebasnya informasi berkembang tanpa 

memberikan sumber yang jelas mahasiswa 

saat ini beranggapan jika sumber dari buku 

lebih akuran, jelas dan tepat, bahkan kini 

buku-buku konvensional sudah beralih 

menjadi buku elektronik. Maka apabila 

praktik plagiarisme ini di biarkan akan sangat 

mencoreng nama baik dunia pendidikan 

khususnya Perguruan Tinggi Negeri di 

Surabaya. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana gambaran perilaku plagiarisme 

di kalangan mahasiswa  Perguruan Tinggi 

Negeri di Surabaya ? 

2. Bagaimana tingkatan perilaku plagiarisme 

oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri 

di Surabaya ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange 

Theory) 

 Penelitian ini menggunakan teori 

pertukaran sosial dari George C. Homans, 

karena dirasa sesuai dengan judul penelitian 

ini, dan untuk menjawab pertanyaan rumusan 

masalah yang pertama, dimana untuk 

menggambarkan apa yang mendasari 

mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme. 

Menurut Homans teori pertukaran sosial ini 

membayangkan perilaku sosial sebagai 

pertukaran aktivitas, nyata atau tidak nyata, 

dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah 

atau biaya, dimana sekurang – kurangnya 

antara dua orang. Homans juga mengakui bila 

manusia adalah makhluk sosial dimana 

mereka menggunakan sebagaian besar waktu 

dalam hidupnya untuk berinteraksi dengan 

manusia lainnya. Setiap Individu saat 

bertinteraksi dengan orang lain selalu 

mempertimbangkan apa yang menjadi 

keuntungnya dan kerugiannya dalam 

berinteraksi. Homans menyebutkan terdapat 

beberapa unsur utama yang dapat 

menentukan apakah perilaku individu 

tersebut diulangi kembali atau justru 

menghindarinya yaitu; pengorbanan (cost), 

imbalan (reward), keuntungan (profit). 

Pengorbanan merupakan suatu tindakan atau 

perilaku yang individu lakukan bertujuan 

untuk mendapatkan imbalan, imbalan 

merupakan buah hasil dari pengorbanan, serta 

keuntungan adalah imbalan yang didapatkan 



individu dimana imbalan tersebut lebih besar 

dari pada pengorbanan yang ia lakukan atau 

bisa juga disebut sesuatu yang tidak 

direncanakan, tidak disangka yang akan 

didapat individu. Namun tidak semua 

imbalan/reward yang didapatkan individu 

menghasilkan keuntungan, karena dalam 

pertukaran sosial suatu keuntungan bukanlah 

menjadi hal yang diutamakan, mereka hanya 

mengharapkan imbalan yang setimpal atas 

pengorbanan yang mereka lakukan. 

Pada peneleitian ini untuk menganalisis 

perilaku plagiarisme dengan menggunakan 

Teori Pertukaran Sosial dari George C. 

Homans, peneliti mencoba untuk 

menjabarkan lagi kaitannya perilaku 

plagiarisme dengan Teori Pertukaran Sosial 

mengacu pada penjelasan dari Rachmatul 

Candra Ariani (2013) yaitu, dimana pada 

setiap diri seseorang selalu mengharapkan 

atau menginginkan suatu kesuksesan dan 

keberhasilan tanpa terkecuali bagi para 

mahasiswa, bilamana dikaitkan dengan teori 

pertukaran sosial dari George C. Homans 

adalah, mahasiswa dalam menjalankan 

kegiatan akademik selalu berinteraksi dengan 

individu lainnya seperti teman dan Dosen 

pengajar, mahasiswa menginginkan sebuah 

imbalan atas pengorbanan atau tindakannya 

(cost) seperti; mengikuti perkuliahan selama 

kurun waktu yang ditentukan, pengerjaan 

tugas perkuliahan, mengikuti ujian yang 

diberikan, dan lain sebagainya dengan 

harapan untuk mendapatkan nilai pada hasil 

akhir yang bagus (reward), semisal 

mendapatkan nilai “A” dan menghindari 

hukuman (punishment) semisal mendapatkan 

nilai “D” atau “E”. Namun pada praktiknya 

untuk mendapatkan kesuksesan akademik 

tersebut, jalan yang ditempuh mahasiswa 

terkadang bukan yang benar akan tetapi 

melenceng, yaitu dengan mempercepat waktu 

pengerjaan tugas atau batas waktu 

pengumpulan tugas yang sudah mepet, 

sehingga mahasiswa melakukan praktek 

plagiarisme. Apabila praktik plagiarisme 

diketahui oleh Dosen maka mahasiswa akan 

mendapatkan hukuman (punishment) karena 

tugas yang mereka kerjakan tersebut 

melakukan pelanggaran akademik. Dalam 

teori ini terdapat beberapa proposisi yang 

mendasari inti teori pertukaran sosial dan 

dalam penelitian ini memfokuskan pada 

semua proposisi yang dikemukakan George 

C. Homans, yaitu; proposisi sukses, proposisi 

stimulus, proposisi kelebihan-kekurangan, 

proposisi agresi dan pujian, serta proposisi 

rasionalitas. 

Tingkatan Plagiarisme 

 Sedangkan untuk menjawab 

pertanyaan rumusan masalah yang kedua 

mengenai tingkat plagiarisme, menggunakan 



acuan tingkatan plagiarisme menurut 

Elisabeth H. Oakes dan Mehrdad Kia (2004) 

yang dikembangkan lagi oleh Shidarta  

menjadi 5 jenis yaitu; Plagiarisme verbatim, 

plagiarisme kain perca, plagiarisme parafrasa, 

plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, dan 

plagiarisme struktur gagasan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatis deskriptif. Lokasi penelitian 

meilIputi lima Perguruan Tinggi Negeri yang 

ada di Surabaya; UNAIR, ITS. UNESA, 

UPN, dan UINSA. Sampel dari penelitian ini 

adalah mahasiswa Strata 1 (S1) dari lima 

Perguruan Tinggi Negeri yang ada di 

Surabaya, dengan penarikan sampel 

menggunakan teknik pengambilan sampel 

probabilita tipe acak terlapis (stratified 

random sampling). 

 

HASIL PENELITIAN 

Dalam kaitannya perilaku plagiarisme 

yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan 

Tinggi Negeri di Surabaya, menunjukkan jika 

hasil yang diperoleh berdasarkan skor paling 

tinggi yang didapatkan dari skala Likert, 

tingkatan plagiarism yang paling sering 

dilakukan mahasiswa adalah plagiarism kata 

kunci atau frasa kunci dengan rata – rata 

sebesar 3,64 dan termasuk kedalam kategori 

“tinggi”. Lalu tingkatan plagiarism kedua 

yang sering dilakukan mahasiswa yaitu 

plagiarism kain perca, dalam skala Likert 

mendapatkan rata – rata sebesar 3,36, angka 

ini masuk kedalam kategori “cukup tinggi”. 

Walaupun masuk kedalam kategori “cukup 

tinggi” namun banyak dari mereka yang 

melakukan plagiarism pada tingkatan ini, dan 

angka tersebut merupakan angka terbesar 

kedua setelah plagiarism kata kunci atau frasa 

kunci dalam tingkatan – tingkatan plagiarism. 

Hal ini terlihat melalui indicator berupa 

pertanyaan – pertanyaan : 

 Anda menyalin kata kunci karya 

seseorang lalu memngembangkannya 

kedalam bahasa/tulisan anda sendiri. 

 Anda menggunakan kata kunci secara 

berulang – ulang tanpa menyebutkan 

sumber rujukannya. 

 Anda menyalin informasi dari berbagai 

sumber, lalu menjadikannya sebuah satu 

kesatuan karya yang utuh. 

 Anda tidak mencari sumber asli 

informasi yang anda dapatkan dari 

berbagai sumber. 

 Ketika menyalin karya asli seseorang, 

anda tidak mencantumkan nama 

pengarangnya. 

Adapun hal – hal yeng mendasari 

individu untuk melakukan tindakan 



plagiarism, yaitu mengacu pada Teori 

Pertukaran Sosial dari George C. Homans 

dengan variabel – variabel berupa proposisi – 

proposisi yang dikemukakan oleh Beliau. 

Berdasarkan skor tertinggi dalam skala 

Likert, proposisi yang memiliki skor tertinggi 

yaitu, proposisi rasionalitas dengan rata – rata 

sebesar 3,88, termasuk kedalam kategori 

“tinggi”. Lalu proposisi agresi dan pujian 

dengan skor rata – rata sebesar 3,52, dan 

masuk kedalam kategori “tinggi”. Kemudian 

proposisi sukses dengan rata –rata sebesar 

3,51, masuk kedalam kategori “tinggi”. Dan 

yang terakhir adalah proposisi stimulus 

dengan rata – rata sebesar 3,51 dan termasuk 

pada “kategori tinggi”. Hal ini didapatkan 

melalui indicator yang berupa pertanyaan – 

pertanyaan : 

 Anda membandingkan antara hasil yang 

akan didapat dengan tindakan yang akan 

dilakukan, seperti halnya menyalin 

informasi dengan hasil yang didapat 

nanti. 

 Hasil yang anda dapatkan sesuai dengan 

pemikiran dan tindakan anda. 

 Anda mendapatkan nilai yang jelek 

akibat menyalin, sehingga anda 

meningkatkan lagi tindakan menyalin 

anda untuk mendapatkan nilai yang baik. 

 Imbalan sesuai dengan yang anda 

harapkan, membuat anda mengulangi 

tindakan tersebut. 

 Imbalan lebih besar dari yang anda 

harapkan, membuat anda mengulangi 

tindakan tersebut. 

 Anda menyalin informasi untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 

 Ketika menyalin informasi yang 

dibutuhkan, anda mendapatkan hasil 

yang memuaskan. 

 Karena terdapat keberhasilan dimasa lalu 

dari menyalin informasi, maka anda 

mengulangi tindakan yang sama untuk 

mencapai keberhasilan itu lagi. 

 Dorongan melakukan tindakan seperti 

dimasa lalu untuk mengulangi 

keberhasilan yang sama, berasal dari 

pengalaman diri sendiri. 

 Dorongan melakukan tindakan seperti 

dimasa lalu untuk mengulangi 

keberhasilan yang sama, berasal dari 

pengalaman orang lain. 

Jadi dapat dipahami bila kebanyakan 

mahasiswa melakukan tindakan plagiarism, 

seperti plagiarism kata kunci atau frasa kunci 

dan plagiarism kain perca dengan didasari 

tindakan – tindakan seperti; mahasiswa 

membandingkan hasil yang akan didapat 

nantinya dengan tindakan yang akan ia 



lakukan dalam hal menyalin informasi. 

Mahasiswa mendapatkan nilai yang jelek 

sehingga meningkatkan lagi tindakan 

menyalin informasinya untuk mendapatkan 

nilai yang lebih baik. Individu menyalin 

informasi untuk mendapatkan hasil atau nilai 

yang baik. Serta tindakan dimana dimasa 

lalunya individu mendapatkan suatu 

keberhasilan, hasil dari menyalin informasi, 

sehingga individu mengulangi tindakan yang 

sama seperti dimasa lalunya untuk 

mendapatkan atau mengulangi keberhasilan 

itu lagi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai Perilaku 

plagiarism di kalangan mahasiswa 

Pergguruan Tinggi Negeri  di Surabaya, 

peneliti dapat menyimpulkan jika tindakan 

plagiarism yang dilakukan mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri  di Surabaya 

termasuk dalam hal yang memprihatikan dan 

perlunya mendapatkan perhatian khusus yang 

lebih dari pihak – pihak terkait misalnya, 

seperti pihak kampus/universitas.  

Dalam proposisi – proposisi 

pertukaran sosial yang meliputi variabel – 

variabel yaitu, proposisi sukses, proposisi 

stimulus, proposisi nilai, proposisi kelebihan 

– kekurangan, proposisi agresi dan pujian, 

serta proposisi rasionalitas, diimana keenam 

proposisi ini merupakan hal – hal atau 

tindakan – tindakan yang mendasari 

mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di 

Surabaya untuk melakukan tindakana 

Plagiarisme. Diantara keenam Proposisi ini 

yang memiliki nilai rata – rata tertinggi yaitu 

proposisi rasionalitas dengan skor 3,88 dan 

termasuk dalam kategori yang tinggi. Lalu 

nilai rata – rata tertinggi kedua yaitu 

proposisi agresi dan pujian dengan skor rata – 

rata 3,52 dan masuk kedalam kategori tinggi. 

Kemudian proposisi sukses dan proposisi 

stimulus dimana memiliki nilai rata – rata 

yang sama yaitu 3,51 dan dalam kategori 

yang tinggi. Ke-empat variabel proposisi 

tersebut termasuk kedalam kategori tinggi 

karena memiliki indikator – indiktor dengan 

nilai rata – rata serta kategori yang tinggi 

pula. Sedangkan untuk variabel pada 

proposisi - proposisi pertukaran soaial yang 

memiliki nilai rata – rata rendah yaitu 

proposisi kelebihan – kekurangan  dan 

proposisi nilai yaitu dengan rata – rata pada 

proposisi kelebihan – kekurangan sebesar  

3,52 dan pada proposisi nilai 3,00, dimana 

walaupun dengan nilai yang rendah akan 

tetapi kedua proposisi ini termasuk pada 

kategori yang cukup tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan jika ke-empat proposisi; 



proposisi rasionalitas, proposisi agresi dan 

pujian, proposisi sukses, dan proposisi 

stimulus, merupakan tindakan – tindakan 

yang mendasari mahasiswa Perguruan Tinggi 

Negeri di Surabaya untuk melakukan 

tindakan plagiarism, karena proposisi – 

proposisi tersebut memilik nilai rata – rata 

yang menggolongkan proposisi – proposisi 

tersebut pada kategori yang tinggi. Akan 

tetapi bukan berarti jika proposisi  kelebihan 

– kekurangan dan proposisi nilai memiliki 

nilai rata – rata yang rendah, proposisi 

tersebut tidak mendasari tindakan mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya untuk 

melakukan tindakan plagiarism, proposisi – 

proposisi tersebut juga mempengaruhi 

tindakan mereka untuk melakukan tindakan 

plagiarism tetapi dalam sekala yang lebih 

rendah, namun serendah apapun tetap saja ini 

mendasari mahasiswa untuk melakukan 

tindakan plagiarisme. 

Berikutnya dalam tingkatan 

plagiarism dengan variabel – variabel; 

plagiarism verbatim, plagiarism kain perca, 

plagiarism parafrasa, plagiarism kata kunci 

atau frasa kunci, dan plagiarism struktur 

gagasan. Dari kelima variabel ini yang 

memiliki nilai rata – rata teringgi adalah 

plagiarisme kata kunci atau frasa kunci 

dengan rata – rata 3,64 dan terasuk kedalam 

kategori tinggi. Lalu untuk keempat tingkatan 

plagiarism lainnya sama – sama memiliki 

kategori cukup tinggi, maka dari itu 

berdasarkan nilai rata – rata tertinggi yaitu; 

plagiarism kain perca dengan rata – rata 3,36, 

kemudian plagiarism struktur gagasan dengan 

nilai rata – rata 3,31, lalu plagiarism parafrasa 

dengan rata – rata 3,24, dan plagairisme yang 

memiliki nilai rata - rata paling rendah yaitu 

plagiarism verbatim 2,76. Kembali pada 

pernyataan peniliti yaitu, walaupun dalam 

kategori cukup tinggi, namun pelaku 

plagiarism di kalangan mahasiswa Perguruan 

Tinggi Negeri di Surabaya tidak bisa dibilang 

rendah dan sedikit, tetap ada pelaku 

plagiarism yang melakukannya. Sehingga 

dapat disimpulkan jika  tingkatan plagiarism 

yang dilakukan mahasiswa Perguruan Tinggi 

Negeri di Surabaya berdasarka nilai rata – 

rata skala Likert teretinggi yaitu Plagairisme 

kata kunci atau frasa kunci, tingkatan 

plagiarism ini yang paling sering dilakukan 

oleh mereka. Kemudian berdasarkan niai rata 

– rata tertinggi kedua, tingkatan plagiarism 

yang dilakukan mahasiswa Perguruan Tinggi 

Negeri di Surabaya yaitu plagiarisme kain 

perca. Dan tidak sedikit dari mereka juga 

melakukan plagiarisme struktur gagasan, 

plagiarisme parafrasa, dan plagiarisme 

verbatim. Sekecil apapun plagairisme yang 

mereka lakukan tetaplah mereka melakukan 



tindakan plagiarisme atau melakukan 

tindakan yang tidak baik. 

 

Saran 

Perkembangan teknologi berkembang 

begitu pesat mengikuti perkembangan dan 

kebutuhan manusia itu sendiri, dan dengan 

lahirnya internet, manusia semakin 

dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya yang dapat mereka akses dan 

gunakan dimanapun, kapanpun, dan dalam 

bentuk apapun. Namun dengan kemudahan 

seperti diatas dapat menjadi penyebab 

semakin besarnya angka plagirisme. Maka 

dari itu terdapat beberapa saran yang akan 

dikemukan peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di 

Surabaya seharusnya sadar bahwa perilaku 

plagiarisme semakin hari semakin 

memprihatinkan dan telah menjadi sebuah 

permasalah yang serius didalam dunia 

pendidikan. Mahasiswa seharusnya 

meningkatkan kembali kemampuan 

inteleknya dengan cara banyak 

meluangkan waktu untuk membaca buku, 

karena dengan membaca buku selain 

menambah kosa kata bahasa kita, buku 

juga merupakan sumber – sumber ilmu 

dan pengetahuan. 

2.  Salah satu manfaaat dari hadirnya 

teknologi adalah membantu manusia 

dalam memenuhi kebutuhan informasinya, 

maka dari itu dengan segala kecanggihan 

yang diberikan oleh teknologi, tidaklah 

menyalah gunakan kecanggihan tersebut 

untuk melakukan kegiatan yang tidak 

terpuji, salah satunya melakukan tindakan 

plagiarisme. Melainkan dengan kemajuan 

teknologi baiknya kita menggunakan 

teknologi tersebut dengan bijak dan untuk 

melakukan hal yang positif (tidak 

ketergantungan dengan penggunaan 

teknologi). 

3. Hasil penelitian menyimpulkan jika 

perilaku plagiarisme pada mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya 

berada pada keadaan yang memprihatikan, 

sehingga diharapkan kepada pihak 

Universitas untuk lebih memperhatikan 

mahasiswanya terkait dengan masalah 

plagiarisme, dengan memberikan sanksi 

yang tegas bagi pelaku plagiarisme, 

sehingga memberikan efek pada 

mahasiswa lainnya untuk tidak melakukan 

tindakan plagiarisme. 
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