Tutorial Upload Tugas Kuliah via Turnitin
Oleh: Sutrisno

Berikut langkah-langkah meng-upload file tugas mata kuliah untuk mahasiswa melalui
website turnitin. Jika anda belum memiliki akun turnitin, lakukan mulai dari langkah 1, namun
jika anda sudah memiliki akun turnitin, anda dapat langsung menuju langkah 4.
1. Buka website www.turnitin.com  klik log in  klik create account

2. Klik student

3. Masukkan Class ID dan enrollment password yang didapatkan dari dosen pengampu
serta isi formulir pendaftaran akun turnitin sebagai student secara lengkap meliputi
nama depan, nama belakang, email, password untuk log in, dan pertanyaan
keamanan untuk mereset password log in jika suatu saat nanti anda lupa password.

4. Lihat daftar mata kuliah pada halaman All Classes, jika sudah ada nama mata kuliah
yang sesuai untuk mengunggah tugas, klik nama mata kuliah tersebut. Jika belum
ada, anda dapat mendaftar ke kelas mata kuliah dengan masuk ke halaman Enroll a
Class.
Cara mendaftar mata kuliah tertentu atau Enroll a Class : masukkan Class ID dan
Enrollment password yang didapat dari dosen pengampu lalu klik Submit

5. Untuk meng-upload file tugas, pilih mata kuliah yang sesuai.
Misalkan anda akan meng-upload tugas mata kuliah Riset Operasi, Klik Riset
Operasi (lihat gambar)

6. Lihat daftar nama tugas yang sesuai, pastikan nama tugas dan tahun atau semester
sesuai dengan tugas yang akan anda upload. Untuk mengupload file tugas, klik
tombol Submit.

Pada kolom info, anda dapat membaca keterangan/ketentuan yang diberikan oleh
dosen pengampu. Pada kolom Dates anda dapat membaca rentang tanggal unggah
tugas yang diijinkan dan tanggal anda dapat melihat review komentar/review dari
dosen pengampu jika dosen ybs mereview via online.

7. Pada pilihan Submit, pastikan anda pilih Single File Upload

Isikan judul submission, misalkan “Tugas Makalah Riset Operasi a.n. Sutrisno”,
kemudian klik Choose from this computer” untuk menambahkan file tugas akan yang
akan anda upload. Perhatikan persyaratan file yang diperbolehkan. Jika sudah
memilih file yang akan di-upload, klik tombol Upload.
8. Tunggu sampai proses upload selesai, jika sudah, silahkan klik tombol Confirm untuk
mengkonfirmasi file yang akan di-upload. Klik tombol Return to Assignment List untuk
kembali ke halaman daftar tugas mata kuliah.
9. Jika upload berhasil, pada kolom similarity, anda dapat melihat sejauh mana
persentase kesamaan konten file tugas yang anda upload dengan konten-konten di
file tugas yang lain (pada kelas tersebut) dan juga tingkat kesamaan dengan kontenkonten yang ada di internet (website, artikel, berita, dll). Tingkat similarity tersebut
akan dijadikan acuan pengecekan plagiatisme.

Nilai persentase similarity akan muncul beberapa menit setelah proses upload
selesai (bergantung ukuran file), biasanya 5-10 menit untuk file dokumen 10-20
halaman. Jika sudah muncul, klik persentase similarity untuk melihat konten apa saja
yang mirip dengan dokumen lain di internet.

