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Dapat diakses melalui url perpustakaan
undip di http://digilib .undip.ac.id



url : http://www.turnitin.com



Pendaftaran melalui Email oleh Administrator  
(UPT Perpustakaan Undip) 
Untuk melakukan aktivasi akun , buka email 
yang didaftarkan dan lihat inbox verifikasi dari
turnitin seperti di atas



Klik email verifikasi dari turnitin
dan Get Started 



Klik Create Password 
seperti bagian di bawah ini



Masukkan alamat email yang didaftarkan dan 
nama belakang (tanpa gelar)



Klik email verifikasi pembuatan password dari
turnitin



Buka email dan klik url link spt di bawah ini



Password 6 – 12 karakter,
kombinasi huruf dan angka tanpa spasi





Buka alamat url TURNITIN 
(www.turnitin.com)



Login dengan username email yang didaftarkan
dan password yang sudah dibuat



Pilih salah satu jenis pertanyaaan di bagian ini
dan isi jawabannya di bagian bawahnya





Sebagai instruktur kita dapat membuat kelas / 
kelompok student  di bawah kita, klik Add Class







Untuk memasukkan student  di bawah kelas kita, 
dapat dilakukan dengan memilih salah satu tab di

atas







Kemudian membuat assigment dari setiap kelas









Untuk melakukan pengecekan similarity, klik di
bagian more actions lalu Submit



Isilah nama depan dan
belakang penulis artikel

Isilah judul artikel

Pilih letak asal artikel yang
akan diupload



Klik upload



Klik confirm





Hasil pengecekan similarity 



Penjelasan 

Angka similaritiy menunjukkan kesamaan antara
paper yang diupload dengan sumber pembanding
yang ada di internet. 

Ada 4 kategori yaitu :

• blue (no matching words)

• green (one matching word - 24% similarity index)

• yellow (25-49% similarity)

• orange (50-74% similarity)

• red (75-100% similarity)



Hasil pengecekan dapat dilihat di 

Document viewer frame

Paper text

sidebar



Untuk mengaktifkan
layer grading (skala) 

dan similarity 
(kesamaan)



Untuk memberikan
comments hasil

pengecekan



Untuk melihat
rubric atau grading 

(skala penilaian) 
yang kita buat



Untuk melihat
prosentase

kesamaan dan
sumbernya



Untuk melihat
sumbernya dan

melakukan pengecualian
sumber pembanding

(exclude source)



pengecualian sumber
pembanding
(exclude source)
Dengan melakukan
pemilihan sumber kemudian
klik exclude di bawah



Untuk melakukan filter 
terhadap paper 



Untuk mengembalikan nilai
hasil ke kondisi awal
sebelum dilakukan
exclude source
Klik  Restore All



Export laporan hasil pengecekan simillarity ke pdf



Untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari disini

https://guides.turnitin.com/



Apabila ada permasalahan dapat meminta 

bantuan secara online ke turnitin disini 

http://turnitin.com/self-service/support-wizard




