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Quoting & Paraphrasing
yang efektif untuk menghindari Plagiarism
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Tinjauan Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Definisi ‘Quoting” & Contoh
Definisi ‘Paraphrasing’, Contoh & Permulaan Langkah
Kutipan panjang dan Mengutip kutipan
Kutipan tidak langsung
Parafrasa: Alasan dan Tujuan
Langkah-langkah lanjutan
Contoh Parafrasa tingkat kalimat
Contoh Parafrasa tingkat paragraph
Saran dan simpulan
Daftar rujukan

Apa itu ‘Quoting’?
• Quoting  (Berbicara atau menulis (bagian teks/tulisan) dengan mengakui pendapat
orang lain dan mempertahankan kata-kata aslinya)
•
•
•
Quoting. (2016). In Merriam-Webster online dictionary. Retrieved Dec 25, 2016, from
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Quoting
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Misalnya
• “Kebahagiaan, tepatnya sebagai keinginan positif, itu dipengaruhi oleh keturunan di
mana pakar ahli tergerak mengusulkan sebuah titik awal penentuan kebahagiaan secara
genetis yang seorang tidak mampu ciptakan, “tulis Peterson dan Park (2009, hlm. 304).
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Apa itu ‘Paraphrase’?
• pengungkapan makna dari sebuah teks, tulisan, atau karya melalui kata-kata dan bentuk
yang berbeda.
•
•
Paraphrase. (2016). In Merriam-Webster online dictionary. Retrieved December 20, 2016,
from http://www.merriam-webster.com/dictionary/paraphrase
•
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Contohnya
• Ilmu genetika bertanggungjawab secara terpisah pada kebahagiaan seseorang, dengan
cara membatasi bagaimana rasa bahagia itu dirasakannya (Peterson & Park, 2009, hlm.
304).
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Langkah menuju Parafrasa #1
•
•
•
•

Parafrasa harus dimulai dari kata-kata kita sendiri.
Langkah ini mirip dengan menafsirkan teks.
Tidak hanya mengutip saja dan mengubah beberapa kata, tapi mengubah segalanya.
Ide pokok sama, tapi dua kalimat sama sekali berbeda.

Materi presentasi pada Seminar Plagiasi Karya Ilmiah di IAIN Jember

1

12/27/2016

• Ide pokok sama, tapi dua kalimat sama sekali berbeda.
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Langkah #2
• Kita mungkin ingin mengutip sebuah kata/frasa dari kutipan asli menuju parafrasa.
e.g.
Kebahagiaan dan kecondongan positif seseorang itu secara terpisah tergantung pada
faktor genetisnya, yang mana menciptakan “sebuah titik awal penentuan” bagaimana rasa
bahagia itu dirasakannya (Peterson & Park, 2009, hlm. 304).
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Kutipan panjang?
Menurut Strauss (2008),
The Newbery Medal telah menjadi standar emas dalam sastra anak-anak selama lebih
dari delapan dekade. Pada hari bulan Januari ketika pemenang tahunan diumumkan,
toko-toko buku serentak berjualan, perpustakaan bergegas menyalin buku-bukunya, dan
para guru bekerja lembur merencanakan persiapan pembelajaran.
Sekarang dunia sastra memperdebatkan penilaian Newbery. Dunia sastra anak
tersebut mempertanyakan apakah buku-buku yang menang dalam kejuaraan baru-baru
ini begitu rumit dan tidak dapat diakses sebagian besar oleh anak-anak yang berdampak
efektif mengurangi minat baca mereka. 25 pemenang termasuk runner-up terpilih dari
2000 peserta, empat terbitan buku sastra berbicara tentang kematian, enam di antaranya
membahas tentang yatim atau yatim piatu, dan empat yang lainnya perihal
permasalahan mental seperti autisme. Sebagian besar sisanya berbicara kerumitan isuisu sosial. (hlm. C01)
•
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Kutipan panjang…
• digunakan pada saat kita mengutip 40 kata atau lebih… a block quotation
• masih menampilkan nama akhir penulis dan tanggal penerbitan
• juga menunjukkan halaman yang dirujuk ditempatkan pada akhir kutipan dan diberi
tanda dalam kurung (), tapi ditaruh setelah tanda baca titik
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Jika ada kata-kata tidak perlu?
• Ada kata-kata yang kurang penting, gunakan ellipsis (penghilangan kata) dengan tiga
titik di tempat kata-kata yang hilang
e.g.
Menurut Strauss (2008),
The Newbery Medal telah menjadi standar emas dalam sastra anak-anak selama lebih dari
delapan dekade….
Sekarang dunia sastra…mempertanyakan apakah buku-buku yang menang dalam
kejuaraan baru-baru ini begitu rumit dan tidak dapat diakses sebagian besar oleh anakanak yang berdampak efektif mengurangi minat baca mereka (hlm. C01).
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Mungkinkah mengutip kutipan?
• Banyak artikel memuat kutipan dari berbagai sumber.
• Jikalau kita memanfaatkannya, apakah kita kutip artikel tersebut atau sumber kutipan
aslinya?
• Idealnya, kita gunakan sitasi pada jurnal artikel tersebut untuk menemukan sumber
aslinya dan dari sanalah kita sitasi.
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Tapi…
• Tidak punya waktu…
• Tidak punya akses ke sana…
• Kita dapat sitasi sumber secara tidak langsung
•
An indirect citation…
How?
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Misalnya
• Seorang penulis Indonesia Faizuddin Harliansyah melaporkan, “Dia harus percaya dia
tahu sebagaimana yang aku ketahui. Entah itu berupa sepatah kata, sepenggal kalimat,
atau sekadar serpihan kertas” (dikutip Basori, 2016, hlm. 8).
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Masihkah ragu dengan parafrasa?
• Kemampuan Anda untuk menyatakan kembali ide-ide dalam kata-kata Anda sendiri
merupakan tolok-ukur bagi pembaca Anda bahwa Anda memahami pokok bahasan.
• Dalam disiplin ilmu pendidikan dan psikologi, penggunaan kutipan panjang cenderung
tidak dipilih.
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Lanjutan…
• Parafrase memungkinkan Anda untuk membandingkan, membedakan, dan
mensintesakan opini pakar secara ringkas dan padat di dalam Anda bidang.
• Parafrase memungkinkan Anda untuk mewakili gagasan orang lain dan menunjukkan
bagaimana pendapat Anda sendiri berkaitan dengan dan membangun gagasan orang
lain.
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Paraphrasing memerlukan…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
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Pembacaan naskah yang akurat
Kepastian Anda paham terhadap teks
Keputusan Anda untuk rehat sejenak mengendapkan informasi kepada otak.
Persiapan kertas kosong dan tulis kembali apa yang telah Anda ingat.
Penggunaan kata-kata Anda tanpa melihat sumber teksnya.
Perubahan tata Bahasa dan penggantian diksi, jika diperlukan

Lanjutan…
• Persiapan untuk memperbandingkan tata Bahasa dan kosakata antara kalimat Anda
dengan teks sumber.
• Jika kalimat mengandung pengertian umum, Anda tidak perlu memparafrasakannya.
Misalnya  Matahari terbit dari timur. Jadi sitasikan teks dengan parafrase menurut anda
sebuah informasi yang baru
•
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Lanjutan…
• Perubahan tingkat kalimat. Misalnya:
1. Kota Malang sebagai kota yang menarik dengan suasana hidup dan memiliki percepatan
dinamis merupakan salahsatu tujuan wisata di propinsi Jawa Timur.
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2. Salahsatu tempat-tempat populer di Jawa Timur adalah kota Malang. Pengunjung sangat
senang berada di kota ini dikarenakan kesejukan cuacanya dan menarik tempat
wisatanya.
20

Lanjutan…
• Perubahan tingkat paragraph. Misalnya:
• Artikel ini merupakan bagian dari penelitian mengenai penentuan arahan adaptasi
kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Melalui teknik
content analysis dapat diketahui faktor-faktor kerentanan yang berpengaruh terhadap
bencana banjir di Kecamatan Manggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
kerentanan yang berpengaruh terhadap Banjir di Kecamatan Manggala adalah faktor
kondisi drainase yang tidak memadai, dekatnya jarak bangunan dengan sungai, lokasi
permukiman di daerah akumulasi genangan, penurunan daya infiltrasi tanah, konstruksi
jalan yang rentan kerusakan akibat genangan, dan tingginya potensi penduduk
terdampak.
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Lanjutannya menjadi…
• Hasil penelitian dengan menggunakan content analysis pada konsep arah penyesuaian
wilayah yang rentan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat diidentifikasi
penyebab kerawanan-kerawanannya, seperti pembuangan air yang rusak, jarak
bangunan rumah dan gedung dengan pinggir sungai, area tempat tinggal masyarakat
yang menjadi pusaran air dan mengakibatkan kontur jalan menjadi rusak, minimnya
resapan air, dan dampak bencana banjir bagi masyarakat.
•
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Saran-saran Pendekatan Paraphrasing
•
•
•
•
•
•
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Ubah kata-katanya
Ubah frase-frasenya
Atur-ulang struktur kalimatnya
Suara Anda harus dipertahankan
Perhatikan nada suara Anda kepada pembaca. Pastikan cek berkali-kali.
Wujudkan hasil paraphrase Anda dengan lembut dan menyakinkan

Simpulan
Parafrasa itu:
• Memahami sebuah teks
• Menginternalisasikan maknanya
• Mengulang poin-poin penting dalam suara Anda sendiri.

24

Rujukan
• Module 1 & 2: Defining Correct Paraphrasing & rules for quoting, summarising and
paraphrasing (DVD video recording). USA: Harvad Graduate School of Education.
• Research Ethics (DVD video recording). Thousand Oaks, USA: SAGE Publications, Inc.
• Paraphrase. (2016). In Merriam-Webster online dictionary. Retrieved December 20, 2016,
from http://www.merriam-webster.com/dictionary/paraphrase
• Peterson, C. & Park, N. (2009). Increasing Happiness in Lasting Ways, 22(4). Retrieved
December 25, 2016 from https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-22/edition4/increasing-happiness-lasting-ways
• Quoting. (2016). In Merriam-Webster online dictionary. Retrieved Dec 25, 2016, from
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Quoting
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