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Turnitin Instructor User Manual  

Bab 1: Persiapan 

 

 

 

Pengantar 

 

Selamat datang di Turnitin. Turnitin menyediakan layanan pemeriksaan orisinalitas, kelas alat 

manajemen, dan paperless produk penilaian digital untuk lembaga pendidikan di seluruh dunia. Buku 

petunjuk ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang fitur dan produk di website Turnitin yang 

tersedia untuk digunakan oleh instruktur.  

 

Produk Turnitin yang mungkin tersedia berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh lembaga meliputi: 

 

• Originality Check  – kertas tugas dibandingkan untuk kesamaan atau kemiripan teks dengan informasi 

dalam repositori yang tersedia yang digunakan oleh Turnitin. Hasil perbandingan yang dibuat tersedia 

dalam format Laporan Orisinalitas yang mudah baca. 

 

• Grade Mark Penilaian digital – tugas mahasiswa ditandai secara digital dan ditinjau oleh instruktur di 

lingkungan paperless. Siswa kemudian dapat melihat hasil dengan masuk ke profil pengguna Turnitin 

mereka. 

 

• Peer Mark - tugas mahasiswa diberikan ke rekan-rekan untuk direview berdasarkan seri respon bebas 

dan skala pertanyaan yang dibuat oleh instruktur. Peer review dapat anonim atau mencantumkan 

identitas. 

 

• Gradebook - alat online yang memungkinkan instruktur untuk melacak kinerja siswa dalam kelas dan 

memberikan informasi ini kepada siswa. 

 

 

 

Membuat Profil Pengguna 

 

Semua pengguna pada sistem Turnitin harus membuat profil pengguna. Jika pengguna sebelumnya 

terdaftar pada Turnitin, adalah administrator akun, atau menerima e - mail yang mengindikasikan 

bahwa telah ditambahkan ke akun, bagian ini dapat dilewati. Pengguna dengan profil yang ada harus ke 

Logging In di bagian bab ini . 

 

Jika pengguna masih baru untuk Turnitin dan belum ditambahkan ke akun oleh akun administrator, 

profil instruktur harus diciptakan. Untuk membuat profil instruktur, nomor ID akun dan account join 

password diperlukan. Informasi ini diperlukan untuk mengotorisasi pengguna untuk bergabung dengan 

akun Turnitin. 

 



 

3 | T U R N I T I N  
 

Catatan : The ID akun dan account join password hanya dapat didistribusikan oleh administrator akun 

Turnitin untuk sebuah institusi. Instruktur yang ingin mengakses Turnitin harus menghubungi personil 

yang tepat di lembaga untuk menerima ID account dan join password. Administrator akun dapat 

mendistribusikan data ini atau mungkin secara otomatis mendaftarkan instruktur melalui e - mail. 

Turnitin Staf tidak dapat mendistribusikan informasi ini kepada setiap pengguna.  

 

Untuk membuat profil pengguna:  
1. Masuk ke www.turnitin.com dan klik pada 

Create Account link 

 
2. Klik on the instructor link 

 
3. Buat Turnitin Instruktur Baru  
Formulir Anggota harus diselesaikan 

 
4. Masukkan account ID number dan  
account join password untuk  
akun institusional 
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5. Masukkan nama pengguna pertama, nama 
belakang, dan alamat e-mail yang sah untuk 
digunakan sebagai login untuk Turnitin 

 
6. Pilih password untuk log in. 
Kata sandi harus enam sampai dua belas  
karakter termasuk setidaknya satu huruf  
dan satu nomor. Password adalah kasus  
sensitif. 

 
7. Pilih pertanyaan rahasia dari menu pull  
down menu dan masukkan jawabannya. 
Jawaban ini tidak sensitif.  
Klik next untuk melanjutkan 

 
8. Untuk terus menggunakan Turnitin, pengguna  
harus mengklik Saya setuju – buat profil untuk 
mengakses Turnitin 

 
9. Untuk langsung ke Turnitin, klik Login  
ke Turnitin 
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Logging In  

 

Untuk mulai menggunakan Turnitin, Anda harus terlebih dahulu login. Selama Login cookie akan 

ditetapkan pada web browser Anda untuk memungkinkan Turnitin untuk mengotorisasi akses Anda 

selama penggunaan situs. Silahkan memastikan bahwa program web browser yang Anda gunakan akan 

mengizinkan cookie yang akan diatur oleh situs kami, www.turnitin.com. Silakan lihat artikel Pusat 

Bantuan yang memungkinkan cookies.  

 

Jika instruktur masuk ke profil menggunakan password sementara yang diterima melalui e-mail, sistem 

akan memerlukan konfirmasi informasi dari pengguna. Pengguna baru juga harus menetapkan password 

pribadi dan informasi pertanyaan / jawaban rahasia. Password baru yang diatur oleh pengguna akan 

mengganti password sementara dan akan diperlukan untuk semua upaya login masa depan. 

 

Untuk login ke Turnitin:  
1. Masuk ke www.turnitin.com 
 

 
2. Di bagian atas kanan masukkan alamat e-mail  
dan passwordnya dengan profil pengguna 
instruktur 

 
3. Klik tombol Sign In untuk login ke  
homepage Instruktur 

 
 

 

 

Reset Kata Sandi 

 

Jika password user Turnitin dilupakan atau e-mail sambutan awal pengguna tidak diterima, password 

dapat direset melalui pertanyaan rahasia atau e-mail. Untuk mereset password melalui e-mail, informasi 

pengguna harus berisi alamat e-mail yang valid. Turnitin tidak dapat mengirim informasi ulang password 

untuk setiap e-mail lainnya. 
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E-mail reset password:  
1. Masuk ke www.turnitin.com 

 
2. Klik Retrieve password link 

 
3. Masukkan alamat e-mail yang terkait  
dengan profil pengguna Turnitin dan klik  
next 

 
4a. Masukan jawaban Secret Question dan klik 
next 

 
4b. Atau jika Anda tidak tahu pertanyaan / 
jawaban rahasia yang ditetapkan bagi pengguna  
Profil, klik link di bawah label Lupa jawabannya? 
memiliki link ke reset password yang akan 
dikirim melalui e-mail 

 
5. Pada halaman reset password, Anda harus  
memasukkan password baru dan login ke  
Turnitin menggunakan e-mail dan sandi baru 
untuk profil Anda 

 
6. Gunakan e-mail dan password baru untuk  
profil pengguna ini untuk login ke Turnitin 

 
 



 

7 | T U R N I T I N  
 

Peringatan : Jika Anda tidak menerima e-mail yang berisi link reset password, pastikan bahwa layanan 

email tidak menyaring e-mail dari noreply@turnitin.com spam atau junk mail. Tambahkan 

noreply@turnitin.com ke e-mail daftar kontak atau hubungi layanan e-mail Anda untuk informasi lebih 

lanjut untuk memastikan password reset e-mail ini dapat diterima. 

 

 

 

Instruktur Homepage 

 
Setelah login pengguna instruktur dibawa ke homepage. Instruktur homepage menyediakan akses ke 
berbagai fitur Turnitin. Instruktur homepage mendaftarkan akun dan kelas yang telah diciptakan oleh 
instruktur dan setiap bagian kelas yang telah ditetapkan sebagai Teaching Assistant (TA).  
 
Jika tidak ada akun yang terdaftar, silakan lihat Joining An Account pada bagian berikutnya. 
 
 
Home 
 
Home Link mengarah kembali ke instruktur homepage dimana semua daftar akun dan kelas dikendalikan 
oleh instruktur. 

 

 
 

 

Informasi Pengguna 

 

Sebuah profil pengguna berisi informasi pribadi dan preferensi pengguna. Klik user info pada sistem bar 

untuk membuka opsi profil pengguna. Area informasi pengguna dipisahkan menjadi dua bagian: 

informasi pribadi dan preferensi pengguna. 
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Informasi Personal 

 

Pada bagian informasi pribadi dari halaman informasi pengguna, pengguna diperlihatkan sejumlah 

bidang, banyak yang opsional dan dapat diisi pada kebijaksanaan pengguna.  

 

Ada bidang yang diperlukan yang tercantum di sini:  

 

• Nama pengguna (e-mail)  

• Sandi  

• Sandi Konfirmasi  

• Pertanyaan Rahasia  

• Pertanyaan jawaban  

• Nama belakang  

• Nama depan  

 

Semua area lain dari bagian informasi pribadi adalah opsional. 

 

 

Preferensi pengguna 

 

Preferensi pengguna bagian dari profil pengguna mempengaruhi bagaimana informasi dalam akun profil 

disajikan dan set default untuk fungsi-fungsi yang umum digunakan. Preferensi pengguna meliputi:  

 

• default user type - pilih jenis akses pengguna ke default setelah login  

• default submission type - pilih default jenis pengiriman: upload file tunggal, multiple file upload, 

memotong dan menyisipkan upload, atau meng-upload file zip  

• items per page - pilih jumlah item yang ingin ditampilkan per halaman  

• show page info - matikan pesan info di bagian atas setiap halaman dan mematikan  

• send me e-mail updates - pilih yes untuk menerima update e-mail dari Turnitin  

• use homepage link - memilih ya untuk membuat link homepage. Untuk membuat link, masukkan 

nama link dan URL di bawah ini.  

• default language - pilih bahasa yang Turnitin akan menampilkan secara default untuk pengguna ini 

ketika login 

 

 

 

Mengubah Tipe Pengguna 

 

Sebuah profil single user dapat mengakses beberapa peran pada setiap akun Turnitin, termasuk fungsi 

instruktur, mahasiswa, dan administrator. Untuk mengakses siswa atau homepage administrator, Anda 

akan perlu mengubah tipe user Anda di kiri atas sudut halaman web. Untuk informasi lebih lanjut 

tentang cara menggunakan sistem sebagai pengguna tertentu, silakan lihat Panduan Pengguna yang 

sesuai. 
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Pesan dan Pengumuman 

 

Untuk melihat pesan penting dan pengumuman Turnitin, klik messages pada sistem bar. 

 

 
 

 

Peringatan : Pemberitahuan Urgent mungkin muncul baik pada halaman pesan  

dan pada homepage pengguna Turnitin. Ini termasuk pesan mengumumkan  

dijadwalkannya downtime. 

 

 

 

Informasi dan Bantuan 

 

Bantuan tombol di sudut kanan atas halaman memungkinkan pengguna untuk mengakses Help Center. 

Help Center berisi jawaban atas pertanyaan umum yang dicari pengguna Turnitin. Dalam Help Center 

ada link ke Turnitin Help Desk di mana pengguna dapat mengirim pertanyaan atau masalah tentang 

Turnitin dengan deskripsi dari pertanyaan / masalah. Turnitin Help Desk akan mengirimkan email 

jawaban kepada Anda atas pertanyaan Anda dengan cara yang tepat.  
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Pusat Bantuan 

 

Pusat Bantuan adalah daerah yang telah kita buat untuk para pengguna untuk mencari bantuan atau  

informasi mengenai aspek-aspek tertentu dalam menggunakan Turnitin. Daftar pertanyaan umum yang 

sering kami terima juga tersedia. 

 

 

Join Account & Join Account (TA) 

 

Join Account & Join Account (TA) memungkinkan instruktur untuk bergabung dalam tambahan Akun 

Turnitin. Akun Turnitin dapat dipisahkan oleh administrator kelembagaan ke Departemen atau tingkat 

kelompok Kampus. Beberapa instruktur mungkin harus bergabung ke dalam beberapa departemen atau 

akun kampus atau dapat digunakan oleh beberapa lembaga. 

 

 
 

Account ID dan account join password untuk setiap akun yang diperlukan untuk menambahkan  

akun tambahan untuk homepage instruktur itu.  

 

Untuk menambahkan jenis bagian kelas baru untuk satu set kelas master, TA harus memiliki master  

ID class dan TA join password untuk kelas master. Ini tersedia dari master class instruktur. 

 

 

Menciptakan kelas pada Turnitin 

 

Penciptaan kelas atau kelas pada sistem Turnitin adalah langkah pertama dalam memungkinkan suatu 

instruktur dan siswa untuk mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia di institusi mereka. 

Kebanyakan instruktur dan aktivitas siswa pada Turnitin terjadi dalam kelas atau kelas diciptakan oleh 

seorang instruktur. 

 

Kelas ini digunakan oleh instruktur untuk mengatur siswa dan pengiriman tugas mahasiswa dalam 

kelompok-kelompok. Sebuah kelas tunggal dapat digunakan untuk beberapa program tetapi biasanya 

tidak dianjurkan karena ada tantangan tambahan ini dapat tercipta dalam organisasi. 

 

Sebuah kelas dan tugas yang sepenuhnya tersedia bagi instruktur antara tanggal penciptaan kelas dan 

tanggal kedaluwarsa yang dipilih. Setelah kelas berakhir, informasi dan tugas di kelas dapat dilihat tapi 

tidak dapat melakukan kiriman tugas baru. Instruktur mampu memperpanjang jangka waktu kelas 

berakhir untuk mengaktifkannya. 
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Kelas baru harus dibuat setiap semester atau tahun sekolah ketika ada kelompok siswa baru. Tugas 

dapat dengan mudah diimpor ke kelas baru dengan menggunakan bagian di bawah bagian Libraries dari 

buku petunjuk ini. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah 

menambahkan tugas baru. 

 

Untuk membuat kelas:  

1. Klik Add Class pada homepage instruktur 
Anda 
 

 
2. Pada layar berikutnya masukkan informasi:  
• nama untuk kelas  
• password pendaftaran kelas 
 

 
3. Pilih tanggal akhir untuk kelas. Sekali  
tanggal akhir telah berlalu, kelas tidak dapat 
diakses untuk pengiriman kecuali  
kelas diaktifkan kembali 
 

 
4. Klik submit untuk menambah kelas. kelas  
informasi yang akan ditampilkan dalam  
pop-up window yang berisi ID dan  
Sandi pendaftaran untuk konfirmasi 

 
 

 

Kelas Expired 

 

Setiap kelas dibuat pada Turnitin memiliki tanggal akhir. Ketika tanggal akhir tercapai, kelas berakhir dan 

terbatas hanya untuk membaca akses. Para siswa dan instruktur tidak akan lagi dapat mengirimkan 

karya atau peer review, membuat tugas, atau menandai salah xkertas menggunakan GradeMark.  

 

Ketika kelas berakhir itu tidak lagi muncul pada daftar kelas yang aktif. Untuk melihat kedaluwarsa  

kelas, klik pada tab kelas berakhir pada homepage instruktur Turnitin. Menu pilihan all classes yang 

tersedia pada sama pull down akan terdaftar baik aktif dan kelas kadaluarsa. 
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Mengaktifkan Kelas Expired 

 

Sebuah kelas berakhir hanya dapat diaktifkan oleh instruktur. Edit icon dapat digunakan untuk 

mengaktifkan kembali kursus dengan memberikan tanggal berakhir yang baru. Instruktur dapat 

mengubah tanggal akhir kelas dari layar pembaruan kelas. Setelah tanggal akhir telah berubah, 

instruktur harus mengklik submit untuk menyimpan tanggal akhir baru dan mengaktifkan kelas. 

 

 
 

 
Menyalin Kelas  
 
Turnitin memungkinkan instruktur untuk dengan mudah menyalin kelas untuk digunakan kembali dalam 
semester lain atau tahun berikutnya. Ketika kelas disalin instruktur diminta untuk memasukkan nama 
kelas baru, Sandi pendaftaran, dan tanggal mulai untuk tugas pertama di kelas. Sisa tugas dan diskusi 
tanggal untuk kelas secara otomatis akan diatur berdasarkan tanggal mulai yang Anda tetapkan untuk 
tugas ini. 
 
Untuk menyalin kelas:  

1. Klik pada ikon copy kelas ke kanan dari 
nama kelas 

 
2. Pada layar berikutnya mengedit berikut  
informasi:  
• nama untuk kelas  
• password pendaftaran kelas 
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3. Pilih tanggal mulai untuk pertama tugas 
untuk kelas 

 
4. Klik Simpan untuk menyalin kelas 

 
 

 

Tinjau tanggal untuk tugas di kelas disalin. Mengedit tanggal penugasan dengan mengklik Opsi lainnya 

link ke kanan tugas dan kemudian memilih Edit pengaturan dari menu drop down. 

 

 

Membuat Tugas  

 

Semua pengiriman oleh mahasiswa yang dibuat untuk tugas di kelas Turnitin. tugas untuk kelas tertentu 

diciptakan, ditampilkan, dan dimodifikasi dari homepage kelas. untuk mencapai homepage kelas, 

instruktur harus klik pada nama kelas.  

 

Catatan: Seorang instruktur dengan GradeMark atau Buku Nilai tersedia akan diperlukan untuk 

menetapkan tanggal posting pada sebuah tugas. Ini post date dan waktu harus setelah tanggal mulai 

namun dapat diatur sebelum tanggal jatuh tempo penugasan. 

 

Untuk membuat tugas:  

1. Klik pada kelas untuk membuka portofolio 
kelas. Kemudian klik pada Tombol Add Tugas 
di kelas portofolio. 

 
2. Jika tugas belum pernah dibuat dalam 
kelas Anda silakan lanjutkan ke Langkah 4. 
Jika tugas telah dibuat pilih Paper Assignment 
oleh mengklik tombol radio di sebelah Paper 
Tugas 

 
3. Klik pada tombol Next Step 
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4. Pada halaman berikutnya masukkan 
berikut  
informasi:  
• judul tugas  
• (opsional) titik nilai gradebook pengguna 

 
5. Pilih mulai dan tanggal jatuh tempo untuk  
penugasan. Waktu tertentu juga dipilih. 
Siswa hanya mampu untuk menyerahkan 
setelah tanggal mulai dan waktu telah 
berlalu. Setelah tanggal jatuh tempo dan 
waktu, siswa akan diblokir dari mengirimkan 
makalah kecuali terlambat pengiriman 
diaktifkan 

 
5a. GradeMark dan Buku Nilai pengguna 
harus  
memilih tanggal posting untuk penugasan 
tersebut. Tanggal posting menentukan kapan 
ditandai makalah atau nilai akan tersedia 
untuk  
siswa untuk melihat. Tanggal posting dapat  
ditetapkan sebelum tanggal jatuh tempo 
 
 
 

 

6. Pilih apakah tugas akan membuat Laporan 
Orisinalitas untuk pengiriman, dengan 
mengklik pertama pada Pengaturan opsional 
menghubungkan dan kemudian menemukan  
Hasilkan Laporan Orisinalitas untuk 
pengiriman? option. Menggunakan radio 
tombol untuk memilih tidak, jika Anda tidak 
ingin Laporan yang dihasilkan untuk tugas ini. 
Standarnya adalah ya 

 

7. Klik menyerahkan untuk menyelesaikan 
tugas.  
Ini akan muncul di homepage kelas. 
(Opsional) Pengguna dapat terus langkah 
berikutnya - Advanced Tugas Pilihan - untuk 
memilih tambahan informasi sebelum 
mengajukan  
penugasan 

 

 
 
Tugas Opsi Lanjutan  
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Ketika membuat tugas paper pengguna dapat memilih untuk melihat dan mengubah salah satu dari  
opsi tugas lanjutan. Pilihan tugas lanjutan dipandang oleh mengklik pada pengaturan Opsional di bagian 
bawah penciptaan tugas atau tugas Halaman pembaruan. 
 

 

 
 

Opsi penugasan maju terdaftar dan digambarkan di bawah ini. Ketika maju opsi penugasan berubah 

pengguna juga dapat memilih apakah atau tidak perubahan ini  harus menjadi default masa depan untuk 

setiap tugas baru dibuat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk secara otomatis membuat semua tugas 

baru dengan preferensi mereka opsi lanjutan daripada manual memilih opsi lanjutan untuk setiap tugas 

baru. 

 

 

Penyerahan Terlambat 

 

Seorang instruktur dapat mengaktifkan pengiriman setelah tanggal jatuh tempo dan waktu . Untuk 

mengaktifkan terlambat penyerahan , gunakan menu drop down di sebelah Izinkan pengiriman setelah 

tanggal jatuh tempo ? dan pilih yes . Pengaturan standar adalah tidak. Ketika diaktifkan , siswa akan 

dapatmengirimkan karya setelah tanggal jatuh tempo dan waktu telah berlalu selama mahasiswa yang 

belumsudah menyerahkan kertas untuk tugas . 

 

Pengiriman mahasiswa setelah tanggal jatuh tempo dan waktu akan ditandai dengan teks merah di  

tanggal kolom pengajuan di inbox tugas . Seorang siswa tidak bisa menimpa pengajuan masa tugas 

tanggal jatuh tempo dan waktu , bahkan jika opsi keterlambatan diaktifkan. 
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Tugas Pilihan yang tersedia 

 

Hasilkan Laporan Orisinalitas untuk pengiriman mahasiswa - 

• segera ( laporan pertama adalah final ) - Laporan Orisinalitas untuk semua pengiriman akan dihasilkan 

segera . Siswa tidak dapat mengirim ulang kertas . Submissions harus dihapus oleh instruktur untuk 

mengaktifkan resubmission . 

• segera ( dapat menimpa laporan sampai tanggal jatuh tempo ) - Laporan Orisinalitas untuk pengajuan 

awal oleh setiap pengguna siswa untuk tugas ini akan dihasilkan segera . Siswa dapat mengirimkan 

kembali sesering siswa ingin sampaitugas tanggal jatuh tempo . Laporan Orisinalitas untuk pengajuan 

kedua atau berikutnya akan membutuhkan delay 24 jam sebelum Laporan Orisinalitas mulai 

pengolahan. Hanya pengajuan terbaru tersedia untuk instruktur atau mahasiswa . versi sebelumnya 

dihapus . Laporan Orisinalitas akan diperbarui dalam waktu satu jam dari tanggal jatuh tempo dan waktu 

untuk memungkinkan pengiriman mahasiswa untuk membandingkan terhadap satu sama lain dalam 

penugasan . Perubahan pada indeks kesamaan Orisinalitas Laporan mungkin hasil dari  regenerasi 

laporan . Pilihan ini biasanya digunakan ketika siswa selfreviewing dan merevisi pengajuan mereka dan 

mampu untuk melihat Laporan Orisinalitas .Tidak ada resubmissions diperbolehkan setelah tanggal jatuh 

tempo dan waktu penugasan . 

• pada saat jatuh tempo - Orisinalitas Laporan tidak akan dihasilkan untuk setiap pengajuan sampai 

tanggal jatuh tempo dan waktu penugasan . Siswa dapat mengirimkan kembali sebanyak yang 

diperlukan sampai tanggal jatuh tempo dan waktu tanpa menerima laporan . Resubmissions tidak dapat 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dan waktu penugasan.  

 

 

Mengecualikan materi bibliografi dari Similarity Index untuk semua kertas dalam  

tugas?  

 

Fitur ini penciptaan tugas menyediakan instruktur dengan kemampuan untuk mengendalikan opsi 

apakah materi bibliografi secara otomatis akan dikeluarkan dari Orisinalitas Laporan. Standarnya adalah 

no. Bahan bibliografi juga dapat dimasukkan dan dikeluarkan saat melihat Laporan Orisinalitas. 

Pengaturan ini tidak dapat diubah setelah yang pertama paper telah disampaikan. 
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Mengecualikan materi dikutip dari Similarity Index untuk semua kertas dalam  
tugas?  
 
Fitur ini penciptaan tugas menyediakan instruktur dengan kemampuan untuk mengendalikan pilihan 
apakah material dikutip secara otomatis akan dikeluarkan dari Orisinalitas Laporan. Standarnya adalah 
no. Bahan Dikutip juga dapat dimasukkan dan dikeluarkan ketika melihat Laporan Orisinalitas. 
Pengaturan ini tidak dapat diubah setelah kertas pertama telah disampaikan.  

 

 
 

 
Kecualikan perbandingan kecil?  
 
Fitur ini penciptaan tugas menyediakan instruktur dengan kemampuan untuk otomatis mengecualikan 
perbandingan kecil dari semua Laporan Orisinalitas dihasilkan dalam ini  penugasan. Untuk 
mengecualikan pertandingan kecil klik ya. 

 

 
 

Setelah ya telah diklik Kecualikan perbandingan oleh: jendela pilihan akan terbuka. masuk menjadi baik 

Word Count: atau Persentase: ladang nilai numerik untuk kecil perbandingan yang akan dikeluarkan dari 

Laporan Orisinalitas dalam tugas ini. 
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Instruktur dapat menyesuaikan mengecualikan perbandingan kecil pengaturan tugas setiap saat dengan  

mengklik ikon Edit di sebelah kanan nama tugas. The termasuk kecil perbandingan fitur dapat 

disesuaikan dalam setiap Orisinalitas Laporan juga. dengan ini instruktur fitur memiliki kontrol lebih 

besar pada memilah keluar pertandingan lebih kecil, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada 

yang lebih besar, perbandingan lebih problematis dan tersangka dalam Orisinalitas Reports. 

 

 

Izinkan Mahasiswa untuk melihat Orisinalitas Laporan?  

 

Fitur ini penciptaan tugas menyediakan instruktur dengan kemampuan untuk mengendalikan pilihan 

untuk memungkinkan siswa untuk melihat Laporan Orisinalitas dalam setiap tugas dibuat. Opsi ini 

memberikan instruktur lebih banyak fleksibilitas dan kontrol saat membuat tugas. Pilih yes untuk 

memungkinkan siswa untuk melihat Laporan Orisinalitas untuk penugasan tersebut. itu Pengaturan 

standar adalah no. 

 

 
 

 

Pilihan Repository  

 

Jika opsi repositori diaktifkan untuk instruktur 2 atau 4 pilihan akan muncul dalam Submit kertas ke: 

menu pull-down. Instruktur akan dapat mengatur Kirim makalah untuk pilihan tugas untuk menyimpan 

kertas mahasiswa dalam repositori kertas standar, dalam repositori institusi kertas, tidak ada repositori, 

atau untuk memungkinkan siswa untuk memilih antara repositori kertas standar atau repositori institusi 

kertas. 
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Sumber repositori untuk Laporan Kesamaan  

 

Instruktur dapat memilih sumber repositori yang tersedia untuk membandingkan pengiriman dalam 

tugas melawan. Hal ini memungkinkan instruktur untuk mengabaikan sumber ketik jika perbandingan 

terhadap jenis sumber tidak diperlukan. Target pencarian yang tersedia terdaftar di bawah Pilihan 

pencarian. Target dengan cek mark adalah mereka yang akan dicari. Untuk menghapus repositori target 

pencarian, klik kotak centang untuk menghilangkan tanda centang. Mengklik pada kotak pilihan kosong 

di sebelah ke repositori akan kembali menambah repositori sebagai target pencarian. Pilihan ini tidak 

akan mengubah setiap saat dihasilkan Orisinalitas Laporan atau keseluruhan Similarity Index skor. 

 

 
 

 

Target Pencarian  

 

Saat ini target pencarian yang tersedia adalah:  

• repositori mahasiswa karya - karya sebelumnya diajukan dalam kelas dan tugas pada Turnitin  

• lembaga repositori kertas - repositori makalah mahasiswa untuk lembaga  

• saat ini dan diarsipkan internet - gudang arsip dan hidup publik halaman internet yang tersedia yang 

mengandung miliaran halaman konten yang ada dan puluhan ribuan halaman baru ditambahkan setiap 

hari  

• majalah, jurnal, & publikasi - berkala pihak ketiga, jurnal, dan isi publikasi termasuk banyak jurnal 

profesional utama, majalah, dan publikasi bisnis 

 

 

Pasang rubrik untuk tugas  

 

Jika Anda ingin menggunakan rubrik untuk kelas makalah disampaikan kepada tugas Anda dapat 

menggunakan rubrik daftar drop down menu untuk memilih diciptakan atau diimpor sebelumnya rubrik 
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atau Anda dapat meluncurkan pengelola rubrik dengan mengklik Launch Rubrik Manajer 

menghubungkan dan membuat rubrik baru untuk melampirkan tugas. 

 

 
 

Mengubah Lanjutan Tugas Default Option  

 

Jika perubahan telah dilakukan untuk opsi tugas lanjutan, tambahan pilihan akan tersedia di bagian 

bawah panel opsi. Instruktur diminta Apakah Anda ingin menyimpan pilihan ini sebagai default untuk 

tugas di masa depan? memilih ya untuk memiliki semua kreasi tugas masa depan menggunakan opsi 

penugasan canggih yang telah dipilih sebagai pengaturan default. Pilih tidak untuk melanjutkan dengan 

sebelumnya pengaturan default option tugas lanjutan. Pengaturan default dapat berubah sewaktu-

waktu saat membuat tugas baru atau memperbarui tugas yang ada. 

 

 
 

 
Tugas revisi  
 
Pengguna mahasiswa hanya bisa mengirimkan satu kertas per tugas. Jika keinginan instruktur  
siswa untuk mengirimkan beberapa draft tanpa Timpa draft sebelumnya, instruktur dapat membuat 
tugas tambahan menggunakan jenis tugas revisi. Tugas Revisi adalah duplikat dari opsi lanjutan 'parent' 
penugasan dan pengaturan standar, tetapi mungkin memiliki awal yang baru, karena, dan tanggal 
posting. revisi tugas mungkin memiliki berbeda Hasilkan Laporan Orisinalitas untuk pengiriman 
mahasiswa pengaturan. Instruktur juga dapat memilih satu set yang berbeda dari instruksi khusus 
opsional, atau menetapkan nilai titik yang berbeda. 

 

Membuat tugas revisi:  

1. Dari halaman rumah kelas, klik pada 
Tombol Add Assignment 
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2. Pilih Assignment Revisi dengan mengklik 
pada tombol radio di sebelah Revisi 
Penugasan. Kemudian klik pada Langkah 
Berikutnya tombol 

 
3. Dari menu pull down berlabel berdasarkan 
tugas paper: pilih tugas revisi ini harus 
berdasarkan 

 
4. (Opsional) Masukkan nilai point untuk 
tugas revisi 

 
5. Pilih tanggal mulai, tanggal jatuh tempo, 
dan (jika tersedia) post date untuk 
penugasan tersebut. Pilih opsi dari Hasilkan 
Laporan Orisinalitas bagi siswa menu drop 
down: pengiriman 

 
6. (Opsional) Masukkan setiap tugas khusus  
instruksi 

 
7. Dua pilihan lainnya dapat disesuaikan:  
yang menghasilkan Laporan Orisinalitas 
untuk pengiriman mahasiswa dan 
memungkinkan siswa untuk melihat 
Orisinalitas Laporan? 

 
8. Klik submit untuk menyimpan revisi ini  
penugasan. tugas revisi muncul sebagai sub-
tugas yang utama tugas pada halaman rumah 
untuk kelas instruktur 
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Mendapatkan Siswa Anda Memulai  

 

Setelah kelas dan penugasan telah diciptakan instruktur atau siswa siap untuk mulai mengirimkan 

makalah dan menggunakan Turnitin. Jika instruktur berencana untuk melakukan pengajuan kertas, 

lanjutkan ke bagian berikutnya, Mengirimkan Papers.  

 

Peringatan: Sangat dianjurkan bahwa siswa mengirimkan karya sendiri. Ini akan menghemat waktu dan 

memungkinkan penggunaan PeerMark, GradeMark atau Buku Nilai produk. 

 

 

Mendaftarkan Siswa 

 

Siswa harus terdaftar dalam kelas untuk mengirimkan makalah , nilai akses, atau akses sebaya Ulasan 

tugas . Siswa dapat mendaftarkan diri dengan membuat profil pengguna menggunakan kelasNomor ID 

dan password pendaftaran kelas . Instruktur dapat mendaftarkan siswa dalamkelas satu per satu atau 

dengan meng-upload daftar e - mail dan nama mahasiswa .  

 

Jika instruktur memilih untuk menambahkan siswa ke kelas secara langsung , setiap s iswa ditambahkan 

kekelas akan secara otomatis e-mail password sementara dan informasi login .Jika alamat e -mail masuk 

saat menambahkan siswa tidak valid , siswa akantidak menerima e -mail . Untuk alasan ini , siswa yang 

tidak memiliki e -mail yang validalamat harus mendaftarkan diri menggunakan ID kelas dan sandi 

pendaftaran . 

 

 

Memiliki Siswa Mendaftar 

 

Mahasiswa diri mendaftar ke kelas Turnitin harus memiliki kelas ID numerik dan kasus sensitif sandi 

pendaftaran kelas . Ini menyediakan pengguna dengan mahasiswa otorisasi untuk mengakses kelas pada 

Turnitin . Mohon tidak mengirimkan id kelas dan password pada sebuah situs web yang dapat diakses 

publik untuk memastikan hanya siswa mendaftarkan diri di  kelas . 

 

Untuk mengkonfirmasi ID kelas dan pendaftaran password, klik pada ikon statistik sebelah nama kelas 

bawah kolom statistik pada homepage instruktur Turnitin. itu ID kelas dan sandi pendaftaran 

ditampilkan sebagai bagian dari statistik kelas. 

 

 
 

Jika diperlukan, instruktur dapat mengubah password pendaftaran untuk menghapus disengaja 

kapitalisasi atau ruang yang dapat menyebabkan masalah pendaftaran siswa. mengubah Sandi 
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pendaftaran setelah pendaftaran mahasiswa selesai juga mencegah siswa dengan lupa password dari 

mendaftar beberapa kali dan menyebabkan kebingungan.  

 

Untuk mengubah password pendaftaran, klik pada ikon edit untuk kelas di Turnitin homepage 

instruktur. Perbarui password pendaftaran dan klik submit untuk menyimpan berubah.  

 

Untuk langkah demi langkah petunjuk yang berorientasi mahasiswa atau informasi self-pendaftaran 

siswa silahkan melihat Turnitin Student User Manual, Mahasiswa Panduan Ringkas, atau Mahasiswa  

pelatihan video. 

 

 

Mendaftarkan Siswa manual  

 

Seorang instruktur dapat menambahkan siswa secara individual ke kelas. Instruktur harus menyediakan  

nama depan, nama belakang, dan alamat e-mail bagi pengguna. Sebuah e-mail selamat datang akan 

dikirim kepada siswa yang ditambahkan ke dalam kelas. Jika alamat e-mail yang disediakan sudah ada di 

profil pengguna di Turnitin, pengguna selamat datang e-mail hanya menunjukkan bahwa pengguna telah 

ditambahkan ke kelas sebagai mahasiswa. Jika alamat e-mail yang disediakan oleh instruktur belum 

pernah digunakan untuk membuat Profil Turnitin sebelumnya, pengguna menyambut e-mail baru 

dikirim. Mahasiswa disediakan dengan password sementara untuk login ke Turnitin untuk 

menyelesaikan profil pengguna. 

 

Mendaftarkan siswa satu per satu:  
1. Dari homepage kelas klik pada tab siswa 
untuk membuka daftar siswa untuk kelas 

 
2. Klik tombol add mahasiswa 

 
3. Masukkan informasi yang diperlukan - yang  
nama depan siswa, nama belakang, dan 
Alamat e-mail 
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4. Klik menyerahkan untuk mendaftarkan 
siswa. Selamat datang e-mail akan dikirim ke 
pengguna. 

 
 

 

Mendaftarkan Siswa Dari List  

 

Seorang instruktur dapat meng-upload daftar mahasiswa untuk menambah kursus. Daftar mahasiswa 

harus seratus (100) entri atau kurang. Kelas yang lebih besar dapat dipisahkan menjadi beberapa daftar,  

yang masing-masing dapat di-upload secara individual. Daftar tersebut harus menjadi Microsoft Word, 

Microsoft Excel, atau teks biasa (. Txt) berkas. pertama nama, nama belakang, dan e-mail untuk setiap 

siswa harus disediakan. Format harus sebagai berikut:  

• Microsoft Word atau Plain Text:  

John, Doe, JDoe@schoolname.edu  

• Microsoft Excel: 

 
 

 

Setelah daftar mahasiswa tersedia, daftar dapat di-upload dari halaman mahasiswa kelas. 

 

Mendaftarkan daftar siswa:  
1. Dari halaman rumah kelas, klik pada tab 
siswa 

 
2. Klik tombol daftar mahasiswa meng 
upload 

 
3. Klik tombol Browse dan cari file yang berisi 
daftar siswa pada komputer. Misalnya daftar, 
gunakan klik di sini link untuk melihat 
template 
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4. Klik menyerahkan untuk meng-upload 
daftar mahasiswa berkas 

 
5. Daftar mahasiswa akan ditampilkan.  
Periksa daftar ditampilkan untuk kesalahan. 
untuk menyerahkan daftar ini, klik ya, 
kirimkan. Jika file yang salah terpilih, pilih no,  
kembali dan pilih file yang berbeda untuk 
langkah 3 

 
6. Begitu ya, kirimkan telah dipilih layar akhir 
akan menampilkan baru terdaftar daftar 
pengguna mahasiswa. untuk kembali ke 
halaman siswa kelas, klik kembali ke link 
siswa 

 
 

 
Pendaftaran E- mail 
 
Begitu siswa ditambahkan ke kelas konfirmasi e - mail akan dikirim ke e –mail alamat yang diberikan . 
Jika siswa memiliki profil pengguna yang ada , konfirmasi e –mail hanya berisi pemberitahuan 
pendaftaran kelas baru . Jika alamat e -mail tidak untuk pengguna mahasiswa yang ada dalam sistem 
Turnitin konfirmasi e -mail berisi password sementara dan petunjuk login.Profil pengguna mahasiswa 
baru yang belum pernah login ditandai dengan sorot merah mudaatas tanggal pendaftaran di sebelah 
kiri nama siswa pada halaman daftar siswa. 
 
 
 
Re - mengirim New User Pendaftaran E –Mail 
 
Instruktur dapat mengirim ulang e -mail selamat datang , termasuk password sementara , 
untuk pengguna mahasiswa yang belum pernah login ke Turnitin . Instruktur juga dapat mengubah e - 
mail atau nama informasi untuk memperbaiki informasi yang salah apapun dalam hal suatu mahasiswa 
tidak lagi memiliki akses ke alamat e - mail yang digunakan pada awalnya untuk profil pengguna . 
 
Siswa yang tidak menerima pendaftaran e - mail akan perlu memeriksa junk mail atau setiap filter email 
lainnya ( seperti filter orangtua pada e -mail ) dan memastikan bahwa mereka dapat menerima e - mail 
dari noreply@turnitin.com dan helpdesk@turnitin.com sebelum e -mail selamat datang dikirim kembali 
oleh instruktur . 
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Pengguna Mahasiswa yang telah masuk ke Turnitin satu kali atau lebih tidak dapat memiliki  
Informasi ulang oleh instruktur dan harus menggunakan Lupa Password Anda? menghubungkan pada 
homepage Turnitin. 

 

 
Mengirimkan Papers  
 
Instruktur bergabung ke rekening Turnitin dapat mengirimkan karya menggunakan empat tersedia 
metode. Instruktur upload dapat diajukan oleh:  
• upload file tunggal - pengajuan file tunggal yang dipilih oleh instruktur.  
• cut and paste - penyerahan teks disalin dan disisipkan ke dalam penyerahan Turnitin kotak. Bisa 
digunakan untuk mengirimkan dari format file yang tidak diterima. Tidak ada gambar atau  
informasi non-teks dapat disalin dan disisipkan - hanya teks biasa dapat diterima  
• multiple file upload - beberapa file yang dipilih satu per satu. Mirip dengan menambahkan  
beberapa lampiran ke e-mail  
• meng-upload file zip - mengirimkan file zip standar berisi beberapa kertas. mungkin berisi  
sampai 200MB atau 1.000 file. Upload file Zip ukuran yang signifikan mungkin memerlukan tambahan 
waktu untuk menyelesaikan 

 

 

Jenis File dan Ukuran  

 

Turnitin saat menerima jenis file berikut untuk meng-upload ke tugas:  

• Microsoft Word ® (DOC dan DOCX)  

• Corel WordPerfect ®  

• HTML  

• Adobe PostScript ®  

• Plain text (TXT)  

• Rich Text Format (RTF)  

• Portable Document Format (PDF)  

• OpenOffice (ODT)  

• Hangul (HWP)  

 

Ukuran file tidak boleh melebihi 20 MB. File dengan ukuran yang lebih besar dapat dikurangi ukurannya 

dengan penghapusan konten non-teks. File yang dilindungi password, terenkripsi, tersembunyi, file 

sistem, atau hanya membaca file tidak dapat di-upload atau diserahkan kepada Turnitin.  

 

File zip-upload menerima hingga 1000 file atau 200MB informasi zip. Sebuah file zip untuk di-upload 

tidak boleh melampaui batas. Zip file harus diperiksa untuk memastikan hanya format file yang dapat 

digunakan termasuk dalam upload. 

 

Catatan: Teks hanya file tidak boleh melebihi 2 MB.  

 

Catatan: dokumen PDF harus berisi teks yang akan disampaikan. File PDF yang mengandung gambar 

hanya teks akan ditolak selama upaya upload. untuk menentukan jika dokumen berisi teks yang 
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sebenarnya, copy dan paste bagian atau seluruh teks menjadi editor teks biasa seperti Notepad 

Microsoft atau Apple TextEdit. Jika tidak ada teks disalin, pemilihan tidak teks yang sebenarnya.  

 

Tip: Pengguna mengirimkan gambar scan dokumen atau gambar disimpan sebagai PDF akan perlu 

menggunakan Optical Character Recognition (OCR) software untuk mengkonversi gambar ke dokumen 

teks. Koreksi manual dokumen yang dihasilkan adalah sangat dianjurkan untuk memperbaiki kesalahan 

yang disebabkan oleh perangkat lunak konversi. 

 

Catatan : Beberapa format dokumen dapat berisi beberapa tipe data . ini termasuk teks, gambar , 

informasi tertanam dari file lain , dan format . Informasi Non - teks yang tidak disimpan secara langsung 

dalam dokumen tidak akan dimasukkan dalam file upload . Ini termasuk referensi ke Microsoft Excel ® 

spreadsheet termasuk dalam dokumen Microsoft Office Word . 

 

Catatan : Pengguna yang file disimpan dalam jenis file yang tidak diterima oleh Turnitin akan perlu 

menggunakan program pengolah kata untuk menyimpan file sebagai salah satu jenis diterima . Jenis file 

Rich Text Format Plain Text dan hampir universal tersedia dalam perangkat lunak pengolah kata . Baik 

jenis file akan mendukung gambar atau data non - teks dalam file. Format teks biasa tidak mendukung 

format , dan rich text format hanya mendukung pilihan format yang terbatas .  

 

Peringatan : Pengguna yang mengkonversi ke format file baru akan perlu untuk menyimpan file mereka 

dengan nama yang berbeda dari aslinya . Setiap file harus disimpan dengan nama file baru ketika 

mengkonversi ke teks biasa atau format rich text untuk mencegah kerugian permanen dari format asli 

atau konten gambar dari sebuah file . 

 

 

 

Upload File Tunggal 

 

Mengirimkan kertas oleh file tunggal meng-
upload: 

 

1. Pada homepage kelas, klik pada Tindakan 
lain menghubungkan sebelah Paper tugas 
Anda ingin mengirimkan ke dan pilih Kirim 
kertas 

 
2. Jika diperlukan, pilih file upload tunggal 
dari  
memilih metode pengiriman kertas: pull 
down menu. Upload file adalah tipe standar 
pengajuan untuk pengguna baru 
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3a. Pilih nama siswa yang terdaftar 
menggunakan  
penulis pull down menu pada halaman 
pengiriman. Makalah yang disampaikan oleh  
instruktur atas nama mahasiswa akan muncul 
dalam portofolio siswa seperti jika siswa 
membuat pengajuan 

 
3b. Instruktur harus memasukkan pertama 
dan  
Nama terakhir ketika mahasiswa non-yang 
terdaftar dipilih dari penulis pull-down  
menu  
 
Peringatan: Papers Anda kirimkan untuk 
nonenrolled siswa tidak dapat dinilai atau 
ditandai untuk paperless kembali ke siswa  
4. Masukkan judul untuk kertas. Bidang ini  
wajib 

 
5. Setelah persyaratan untuk file tunggal  
meng-upload telah ditinjau, klik  
Tombol Browse dan cari kertas untuk  
menyerahkan 

 
6. Klik upload untuk mengupload file ini. 

 
7. Sebuah status bar akan menunjukkan 
upload  
kemajuan file yang dipilih. Setelah file  
diupload Anda akan diarahkan ke  
penyerahan halaman pratinjau 

 



 

29 | T U R N I T I N  
 

8. Setelah kertas telah di-upload, yang  
halaman berikut preview kertas makhluk  
disampaikan. Tinjau teks untuk 
mengkonfirmasi  
file yang benar dipilih. 

 
9. Untuk melengkapi file upload, klik  
menyerahkan di bagian bawah halaman. Jika  
file yang salah itu dimuat, klik pada kembali  
untuk meng-upload halaman dan kirimkan 
kembali dengan  
file yang benar. 

 
10. Setelah penyerahan selesai a  
penerimaan digital ditampilkan. ID kertas  
pada kuitansi digital adalah nomor unik  
ditugaskan untuk pengajuan ini. 

 
 

 

 

Beberapa File Upload  

 

Pilihan pengiriman file upload beberapa memungkinkan instruktur untuk meng-upload beberapa file  

secara bersamaan. 

 

Mengirimkan beberapa kertas menggunakan  
beberapa file upload: 

 

1. Pada homepage kelas, klik pada  
Tindakan lain menghubungkan sebelah Paper  
tugas Anda ingin mengirimkan ke  
dan pilih Kirim kertas 
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2. Pilih beberapa file upload dari  
memilih metode pengiriman kertas:  
pull down menu. Upload file tunggal adalah  
jenis pengajuan default untuk baru  
pengguna. 

 
3. Klik Browse dan pilih file pertama  
untuk melampirkan Preview Submission 
Berkas  
daftar 

 
4a. Setelah berhasil upload file  
akan muncul dalam Submission Berkas  
Daftar Preview. Pilih mahasiswa yang 
terdaftar  
nama menggunakan menu pull down pada  
halaman pengiriman. Makalah yang 
disampaikan oleh  
instruktur atas nama mahasiswa akan  
muncul dalam portofolio siswa  

4b. Masukkan nama pertama dan terakhir 
sebagai nonenrolled  
mahasiswa. Tidak masuk pertama  
dan nama terakhir menghasilkan nama 
penulis  
anonim  
5. Masukkan judul untuk kertas. Jika tidak ada 
kertas  
judul dimasukkan, default judul untuk  
nama untuk file disampaikan mengajukan 

 
6. Ulangi langkah 3-6 untuk setiap kertas yang 
disampaikan sebagai bagian dari upload 
 

 

7. Ketika semua file yang diinginkan terlampir,  
klik menyerahkan semua tombol untuk meng-
upload  
batch file 
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8. Pada halaman file diterima silakan tinjau  
file yang akan di-upload dan klik submit  
untuk menyerahkan semua file upload 

 
 

 

File dapat dikecualikan dari upload dengan centang kotak centang di sebelah kiri yang Nama 

mengajukan bawah mengirimkan kolom. 

 

 
 

Seorang instruktur dapat menghapus semua file upload dari daftar Preview Submission File dengan  

mengklik menghapus semua link yang terletak di bawah daftar ke kanan. 

 

 
 

 

 

Tugas Inbox  

 

Setiap tugas di kelas memiliki inbox tugas. The inbox tugas berisi setiap kiriman yang telah dibuat oleh 

siswa atau instruktur untuk penugasan. Untuk mengakses inbox tugas, klik pada Lihat link di samping 

nama dari penugasan pada homepage kelas. 
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Elemen Inbox Assignment 

 

Inbox tugas adalah daftar diurutkan dari kolom yang berisi informasi mengenai pengiriman dalam tugas . 

Inbox tugas dapat diselenggarakan oleh salah satu kriteria yang tercantum - misalnya , klik pada nama 

kolom judul penulis akan mengurutkan isi kotak tugas penulis nama terakhir dari A sampai Z. Mengklik  

judul kolom lagi akan mengurutkan lagi dengan kebalikan dari kriteria , dari Z ke A. Judul kolom di inbox 

tugas adalah : 

 

• penulis - kolom yang berisi nama-nama dari setiap mahasiswa yang terdaftar dan nama-nama 

diberikan untuk setiap instruktur non - upload yang terdaftar makalah dalam tugas . mengklik pada 

nama penulis membuka halaman portofolio kelas untuk setiap siswa yang terdaftar . Nama-nama 

mahasiswa yang terdaftar digarisbawahi dan berhuruf biru 

 

• Judul - judul yang diberikan untuk setiap kertas disampaikan . Jika tidak ada pengajuan untuk 

pengguna , bidang ini akan daftar - tidak ada pengajuan - . Mengklik pada judul kertas akan membuka 

versi teks dari kertas dengan informasi pengiriman , tapi tidak ada Orisinalitas Laporan data, untuk 

memungkinkan instruktur untuk melihat kertas mahasiswa 

 

• Laporan - laporan kolom berisi Orisinalitas Laporan ikon . Ikon berisi  persentase menunjukkan 

kesamaan keseluruhan kertas untuk informasi dalam Turnitin repositori , 100 % menjadi ' sepenuhnya 

sama' , 0 % menunjukkan ' tidak ada kesamaan ' . itu icon berbentuk persegi dan berisi nomor 

persentase dan sesuai warna. Jika hanya berwarna abu-abu ikon tersedia , laporan itu belum siap . A – 

dalam kolom laporan menunjukkan tidak ada penyerahan atau bahwa tidak ada Orisinalitas Laporan 

yang dihasilkan berdasarkan pengaturan tugas . Untuk informasi lebih lanjut , lihat Melihat Orisinalitas  

Laporan bagian dari panduan ini atau melihat Orisinalitas Report video. 

 

• kelas - kolom kelas menunjukkan ketersediaan gambar GradeMark . Sebuah ikon pensil menunjukkan 

apa kertas belum dinilai di GradeMark . Tidak ada ikon menunjukkan bahwa tidak ada pengajuan dibuat 

atau bahwa penilaian digital GradeMark tidak tersedia untuk kelas atau akun . Jika ikon tersedia , klik 

pada ikon pensil untuk membuka Window GradeMark . Setelah kertas yang dinilai nilai titik tertentu ke 

kertas akan menggantikan ikon pensil di kolom kelas 

 

• respon - kolom respon menyediakan instruktur dengan wawasan yang siswa telah dilihat kertas 

bertingkat mereka. Sebuah ikon dari seseorang dengan tanda centang memberitahukan instruktur 
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bahwa siswa telah dilihat kertas graded mereka di GradeMark selama lebih dari 30 detik  

 

• File - ikon halaman dan indikator jenis file pengajuan yang diunggah untuk Turnitin , atau - dalam hal 

tidak ada pengajuan dibuat . Klik pada ikon halaman untuk men-download salinan pengajuan sebagai 

awalnya diunggah oleh siswa untuk penugasan 

 

• ID kertas - ID jumlah angka unik yang diberikan untuk setiap pengajuan dilakukan untuk Turnitin . 

Kolom ini berisi - jika tidak ada pengajuan dibuat . ID kertas juga diberikan kepada siswa atau instruktur 

saat mengajukan oleh file upload atau copy dan tempel sebagai bagian dari penerimaan digital 

 

• tanggal - tanggal pengajuan . Setiap tanggal ditampilkan dalam warna merah menunjukkan 

keterlambatan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dan waktu tugas . Formatnya adalah hari - 

monthyear . Jika tidak ada pengajuan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo / waktu untuk mahasiswa , 

kolom ini menunjukkan (alm) dengan warna merah . Jika tanggal jatuh tempo belum lulus , siswa di kelas 

tanpa pengiriman memiliki - dalam kolom ini . 

 

Inbox tugas juga berisi sejumlah item dalam panel inbox tugas  di bagian atas kotak masuk tugas. Lihat 

Organizing bagian Assignment Inbox  Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi-fungsi ini. Item adalah:  

semua kertas, kertas ditandai, kertas dilihat, kertas baru - memungkinkan instruktur untuk memilih 

folder dari kotak masuk tugas untuk melihat. Secara default, semua kertas dalam folder kertas baru. 

Folder yang tersedia adalah semua kertas, kertas ditandai, dilihat kertas, dan kertas baru. Makalah 

dapat dipindahkan antar folder dalam tugas inbox dengan menggunakan pindah ke fungsi. Makalah 

hanya dapat ditempatkan dalam satu folder. Memilih folder hanya akan menampilkan folder itu kecuali 

semua kertas yang dipilih, yang menunjukkan setiap pengajuan dalam tugas. 

 

 
 

Tombol submit - memungkinkan instruktur untuk mulai mengirimkan kertas atau kertas penugasan 
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GradeMark Report - memberikan informasi tentang berapa kali masing-masing QuickMark digunakan 

dan masing-masing kriteria penilaian rubrik diberikan untuk setiap kertas dinilai dalam penugasan. Hal 

ini memungkinkan instruktur untuk lebih cepat mengidentifikasi pola pembelajaran antara siswa dan 

menentukan kriteria rubrik atau keterampilan menulis siswa mereka menunjukkan mereka  

kekuatan atau kelemahan masuk. 

 

Untuk melihat ringkasan klik GradeMark Laporan tombol GradeMark Report. 

 

 
 

 
Dalam laporan GradeMark ada dua pilihan tampilan utama: tab rubrik atau tab quickmarks. Jika e-rater 
periksa tata bahasa dihidupkan untuk tugas ketiga tab akan muncul berjudul e-rater ® Marks. Mengklik 
pada tab quickmarks akan menampilkan Set QuickMark digunakan dalam penilaian surat-surat di dalam 
tugas dan jumlah QuickMark tanda editing yang digunakan di setiap kertas dari setiap set QuickMark. 
Untuk melihat mana spesifik tanda editing QuickMark digunakan dari masing-masing set QuickMark, klik 
pada link rincian di bawah set QuickMark Anda ingin melihat. 
 

 
 
GradeMark melaporkan trek dan catatan masing-masing QuickMark digunakan dalam kertas siswa. 
Informasi ini terletak di bawah header simbol QuickMark kolom hak nama mahasiswa dan kertas judul. 
Gunakan QuickMark mengatur tab nama untuk menavigasi antara QuickMark set. 
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Untuk mengekspor laporan klik GradeMark pada tombol laporan ekspor di kanan atas sudut inbox tugas. 

Apapun halaman laporan GradeMark Anda sedang melihat akan diekspor ke file excel. 

 

 
 

Memilih tab rubrik akan membuka bagian rubrik laporan GradeMark. di sana dua pilihan tampilan untuk 

tab rubrik: nilai numerik atau nilai kualitatif. Gunakan View sebagai pull down menu untuk beralih 

antara dua pilihan. 

 

 
 

menghapus, download, dan pindah ke - tombol ini muncul sekali kotak centang adalah dipilih di sebelah 

kiri nama penulis dan melakukan tindakan yang dipilih pada makalah terpilih 

 

 
 

 

halaman - jika ada lebih dari satu halaman ke inbox tugas, klik pada nomor halaman untuk beralih di 

antara halaman-halaman inbox tugas dan melihat pengiriman pada halaman 
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Melihat Papers  

 

Setiap makalah disampaikan kepada tugas dapat dilihat secara online. Untuk melihat kertas melalui situs 

web Turnitin tanpa menyimpan salinan ke komputer, instruktur hanya perlu klik pada nama dari kertas 

di bawah kolom judul inbox tugas. Ini akan membuka kertas di jendela baru dengan penyerahan dan  

informasi mahasiswa serta teks kertas.  

 

 

Men-download Papers  

 

Instruktur juga dapat mendownload dan menyimpan dokumen yang diajukan untuk sebuah tugas.  

Instruktur dapat men-download kertas satu per satu, atau dalam file zip. Instruktur pada rekening 

dengan GradeMark atau produk Peer Review aktif juga dapat memilih apakah untuk men-download 

versi PDF dari penyerahan atau format file asli. 

 

Download makalah satu per satu:  

1. Klik pada ikon di bawah kolom File kertas 
untuk men-download. 

 
2. (Jika tersedia) Untuk Peer Review dan 
Rekening GradeMark, jendela pop-up  
mendorong pengguna untuk memilih 
Awalnya  
Format disampaikan atau format PDF. 

 
3. File akan men-download yang akan 
disimpan pada komputer pengguna 

 

 

 

 
Melihat Laporan Orisinalitas  
 
The Turnitin Orisinalitas Laporan menyediakan indeks kesamaan keseluruhan untuk pengajuan.  
Indeks ini menentukan persentase kesamaan antara pengajuan dan informasi yang ada dalam repositori 
Turnitin dipilih sebagai target pencarian untuk penugasan. Setiap teks dari kertas yang cocok untuk teks 
dalam repositori dibuat dengan link ke sumber dalam repositori Turnitin.  
 
 
Membuka Laporan Orisinalitas  
 
The Turnitin Orisinalitas Laporan dapat diakses dari kotak masuk tugas. Di bawah kolom laporan adalah 
ikon yang menunjukkan persentase keseluruhan Kesamaan Index dan warna yang sesuai pada biru 
untuk skala merah. 
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menghapus surat-surat yang tidak diinginkan - instruktur dapat menghapus kertas setiap saat dengan 
mencentang kotak di sebelah kiri kertas dan mengklik tombol hapus. ini makalah dihapus dari kotak 
masuk tugas tetapi tidak repositori pengajuan 
 

 
 

 
 

 

Melihat Submissions Terlambat 

  

Mahasiswa yang terdaftar dalam kelas muncul dalam inbox tugas. Jika seorang siswa belum mengajukan 

kertas, - tidak ada pengajuan - akan muncul di tempat judul kertas. untuk cepat melihat yang terdaftar 

pengguna tidak menyerahkan kertas, menyortir kotak masuk dengan kertas judul dengan mengklik judul 

kolom judul.  

 

Perhatikan bahwa beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja mendaftar beberapa kali dan 

muncul baik sebagai - tidak ada pengajuan - dan dengan pengajuan. Untuk memeriksanya, klik pada 

kolom penulis menuju ke mengurutkan daftar mahasiswa dengan nama dan memeriksa duplikat.  
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Jika kertas disampaikan terlambat untuk tugas tanggal penyerahan muncul dalam warna merah. Jika 

tidak ada pengajuan telah diterima pada tanggal jatuh tempo dan waktu, terlambat akan muncul dalam 

warna merah di kolom tanggal. 

 

 
 

Mengelola Siswa  

 

Daftar siswa halaman memungkinkan instruktur untuk mengakses portofolio kelas (koleksi pengiriman, 

Orisinalitas Laporan, peer review, dan kertas ditandai untuk kelas) untuk setiap siswa, menjatuhkan atau 

menambahkan siswa, memblokir siswa dari mengakses kelas, atau hubungi daftar siswa secara individu 

atau melalui e-mail. Akses ke daftar siswa untuk kelas diperoleh dengan mengklik tab siswa pada tab  

kolom.  

 
 

 
Halaman Fitur Mahasiswa 
 
Fitur dari halaman rumah siswa meliputi:  
• portofolio kelas pandangan siswa - klik pada nama mahasiswa untuk mengunjungi kelas  
portofolio bagi siswa 

 

 
 

• email kepada mahasiswa - klik pada alamat e-mail dari setiap siswa untuk membuka mail window 

dalam program e-mail default pengguna 
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• e-mail semua siswa - klik e-mail semua siswa link ke menulis dan mengirim e-mail ke semua siswa di 

kelas 

 

 
 

 

• mengunci / membuka siswa - siswa dapat dikunci atau dibuka dari kelas sekali mereka telah masuk ke 

Turnitin dengan profil pengguna mereka. Klik pada ikon kunci untuk mengaktifkan siswa dari terkunci 

(lock tidak tertutup) hingga terkunci (lock tertutup) jika dibutuhkan. Ketika seorang siswa terkunci, profil 

mahasiswa tidak bisa lagi mengakses kelas 

 

 
 

• menghapus siswa - klik pada ikon penurunan di sebelah kanan siswa e-mail alamat untuk menghapus 

siswa dari kelas. Sengaja menjatuhkan siswa dapat akan kembali ditambahkan secara manual tetapi 

harus ditambahkan di bawah alamat e-mail yang sama untuk mendapatkan kembali akses ke pengiriman 

sebelumnya yang dibuat.  

Peringatan : Siswa harus dijatuhkan dari kelas hanya jika instruktur benar-benar yakin bahwa profil 

pengguna mahasiswa dan pengiriman yang tidak diperlukan lagi. Turun siswa tidak dapat kembali 

menambahkan diri untuk kelas bahkan dengan ID kelas dan pendaftaran sandi 
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Turnitin Instructor User Manual  
Bab 2: Pemeriksaan Orisinalitas 

 

 
Pengantar 
 
Sebuah penyerahan khas dibuat untuk tugas di Turnitin menghasilkan Orisinalitas Laporan. Ori sinalitas 
Laporan merupakan hasil perbandingan antara teks pengajuan terhadap target pencarian yang dipilih 
untuk tugas yang mungkin termasuk miliaran halaman informasi internet aktif dan arsip , gudang karya 
sebelumnya disampaikan kepada Turnitin , dan repositori puluhan ribu majalah , jurnal , & publikasi . 
Setiap pencocokan atau teks yang sangat mirip yang ditemukan secara rinci dalam Laporan Orisinalitas 
yang tersedia di inbox tugas . 
 
 
Laporan orisinalitas 
 
Laporan Orisinalitas memberikan ringkasan cocok atau teks yang sangat mirip yang ditemukan di 
makalah disampaikan . Ketika Laporan Orisinalitas tersedia untuk dilihat , ikon akan muncul dalam 
kolom laporan inbox tugas . Laporan Orisinalitas yang memiliki menghasilkan belum selesai diwakili oleh 
warna abu-abu ikon dalam laporan kolom . Laporan yang tidak tersedia mungkin tidak dihasilkan belum , 
atau tugas pengaturan mungkin menunda generasi laporan . 

 

 
 

Catatan: ditimpa atau dikirim ulang kertas mungkin tidak menghasilkan Orisinalitas baru Laporkan untuk 

penuh duapuluh empat jam. Penundaan ini adalah otomatis dan memungkinkan resubmissions untuk 

benar menghasilkan tanpa pencocokan draft sebelumnya. 

 

Warna ikon laporan menunjukkan Similarity Index kertas, berdasarkan jumlah pencocokan atau teks 

serupa yang ditemukan. The kisaran persentase 0% - 100% Indeks kesamaan yang mungkin adalah:  

• biru - tidak ada teks yang cocok  

• hijau - satu kata untuk 24% teks yang cocok  

• kuning - 25-49% teks yang cocok  

• orange - teks yang cocok 50-74%  

• merah -75-100% teks yang cocok  
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Peringatan : Indeks-indeks ini tidak mencerminkan penilaian Turnitin tentang apakah kertas memiliki 

atau belum menjiplak . Laporan Orisinalitas hanyalah sebuah alat untuk membantu seorang instruktur 

menemukan sumber yang berisi teks yang mirip dengan dokumen yang diajukan . Keputusan untuk 

menganggap pekerjaan menjiplak harus dilakukan dengan hati -hati , dan hanya setelah dalam 

pemeriksaan mendalam baik dari kertas disampaikan dan sumber tersangka sesuai dengan standar kelas 

dan institusi di mana kertas telah disampaikan . 

 

 

Melihat Laporan Orisinalitas 

 

The Orisinalitas Laporan dapat dilihat di salah satu dari empat mode . Mode ini memungkinkan 

pengguna untuk melihat dan memilah informasi yang terdapat dalam Laporan Orisinalitas dalam cara 

apapun yang terbaik cocok untuk kebutuhan mereka . Empat mode untuk melihat sebuah Laporan 

Orisinalitas adalah : 

 

• Perbandingan Ikhtisar ( menunjukkan pertandingan tertinggi bersama-sama ) : Daftar semua bidang 

kertas yang memiliki kesamaan dengan informasi dalam repositori Turnitin . Pertandingan adalah warna 

kode dan terdaftar dari tertinggi ke persentase terendah pencocokan daerah kata ke  

pengajuan . Hanya pertandingan atas atau terbaik akan ditampilkan , semua pertandingan yang 

mendasarinya terlihat dalam Breakdown Pertandingan dan Semua Sumber mode 

 

• Semua Sumber : Memungkinkan pengguna untuk melihat pertandingan antara kertas dan spesifik  

sumber yang dipilih dalam repositori Turnitin . Berisi daftar lengkap semua pertandingan ditemukan 

bukan pertandingan terbaik per bidang kesamaan . Iklan ini lengkap tetapi akan menampilkan semua 

pertandingan yang ditemukan , termasuk yang dikaburkan dalam Ikhtisar Pertandingan berdasarkan 

berada di daerah yang sama atau mirip dengan lainnya , pertandingan yang lebih baik 

 

• Breakdown Pertandingan : Menampilkan pertandingan yang dikaburkan oleh sumber atas. 

Memungkinkan instruktur untuk membandingkan contoh pertandingan dari sumber yang mendasari 

dengan pertandingan Misalnya untuk sumber top 

 

• Direct Sumber Perbandingan : Sebuah secara mendalam pandangan yang menunjukkan daerah 

kesamaan dibandingkan berdampingan dengan pertandingan tertentu dari repositori Turnitin . tidak  

tersedia pada semua jenis pertandingan repositori 

 

Catatan : Jika sumber teks yang cocok adalah kertas mahasiswa di salah satu kelas dikendalikan oleh 

pengguna sebagai instruktur , kertas dapat ditampilkan langsung dalam Modus sumber perbandingan 

dengan teks yang cocok disorot . Orisinalitas Laporan menyediakan instruktur dengan informasi 

mengenai asal-usul kertas yang cocok . Tidak tersedia untuk siswa melihat Orisinalitas Reports.  

 

Jika kertas dari kelas dikendalikan oleh instruktur lain , tidak ada akses langsung makalah ini dapat 

disediakan. Untuk melihat kertas , instruktur harus meminta izin dari instruktur yang memiliki kertas 

dengan mengkliklink ke sumber dan kemudian menggunakan tombol permintaan izin . Turnitin akan 

auto - menghasilkan permintaan e -mail kepada instruktur yang mengendalikan kertas . Instruktur dapat 
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membalas melalui e - mail ke pengguna jika permintaan ini disetujui . tidak makalah mahasiswa yang 

dibuat tersedia untuk pengguna lain dalam sistem Turnitin . 

 

Untuk membuka Laporan Orisinalitas, klik pada ikon di kolom KESAMAAN dalam inbox tugas. The 

Orisinalitas Laporan akan terbuka di jendela baru. Jika baru window tidak muncul, pengguna mungkin 

perlu menambahkan turnitin.com ke daftar situs diizinkan untuk membuat jendela pop-up pada browser 

web instruktur gunakan. 

 

 
 

Orisinalitas Isi Report  

 

The Orisinalitas Laporan dipisahkan menjadi tiga bidang utama:  

• document viewer bingkai - menunjukkan Indeks Kesamaan untuk laporan dan judul dan penulis kertas  

• Teks kertas - teks kertas disampaikan dalam format aslinya. Pencocokan teks disorot dalam warna 

yang sesuai dengan sumber yang cocok tercantum di sebelah kanan sisi Laporan Orisinalitas  

• Sumber pencocokan / sidebar - daftar pencocokan sumber untuk disorot bidang teks kertas ke kiri. 

Sidebar ini juga menampilkan Filter dan Pengaturan (opsi pengecualian) dan Daftar Pengecualian 
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Lihat Modus Ikon  
 
Ikon modus tampilan memungkinkan pengguna untuk beralih antara Orisinalitas Report viewing  
mode: Perbandingan Ikhtisar dan Semua Sumber pandangan. Modus tampilan default adalah 
Perbandingan Ikhtisar. Untuk mengubah modus tampilan untuk Laporan Orisinalitas ke Semua Sumber 
tampilan, klik pada Semua Sumber icon. Sidebar secara otomatis akan memperbarui ke Semua Sumber 
modus tampilan. 
 

 
 
 
Perbandingan Breakdown Modus  
 
Secara default Laporan Orisinalitas terbuka dalam Ikhtisar Perbandingan modus. Dalam beberapa kasus, 
perbandingan ke daerah-daerah yang lebih kecil dari kesamaan mungkin dikaburkan oleh perbandingan 
yang lebih besar dan tidak ditampilkan pada modus tampilan ini. Untuk menemukan sumber-sumber 
yang mendasari, arahkan kursor perbandingan Anda ingin melihat sumber mendasari dan klik pada icon 
panah yang muncul. 
 

 
 
 

Dalam mode ini semua sumber yang dikaburkan oleh sumber yang dipilih atas tercantum di bawah ini  

sumber utama. Klik pada sumber untuk menampilkan highlights untuk pertandingan. puncak untuk 

pertandingan sumber utama akan menjadi lebih ringan dan cocok untuk yang mendasari yang dipilih  

sumber akan ditampilkan dengan sorot gelap.  
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Untuk kembali ke modus Sekilas Pertandingan klik panah belakang sebelah Sesuai Breakdown di bagian 

atas sidebar. 

 

 
 

Untuk melihat sumber internet dalam tab browser baru, membawa lebih dari pertandingan dan klik  

pada ikon sumber pandangan yang muncul. 

 

 
 

 

Perbandingan Sumber Direct  

 

Perbandingan Sumber langsung, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membandingkan teks 

yang cocok dengan sumber pertandingan dalam repositori Turnitin. Cocok untuk makalah mahasiswa 

lain tidak tersedia untuk Direct Sumber Perbandingan melihat kecuali siswa 'yang terdaftar di kelas 

Anda. Menggunakan Direct Sumber Perbandingan dapat dilakukan dari Ikhtisar Pertandingan atau 

Semua Sumber modus Laporan Orisinalitas melihat.  

 

Pengguna juga dapat melihat Sumber Perbandingan langsung sebagai sekilas dalam kertas atau sebagai 

Sumber Full Text dalam sidebar. Sekilas hanya menyediakan pencocokan teks dalam konteks kalimat 

terpencil beberapa dari sumber sementara Sumber Lengkap Beban teks di sidebar dan berisi teks 

lengkap dari sumber dan semua pertandingan contoh. 

 

Mengakses perbandingan sumber langsung:  
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1. Buka Laporan Orisinalitas 

 
2. Klik pada area yang disorot teks pada  
tangan kiri (paper mahasiswa) sisi 

 
3. Sebuah jendela pop-up akan muncul di 
atas  
teks yang disorot menampilkan  
teks yang cocok dalam sumber  
pertandingan 

 
4. (Opsional) Mengklik pada link url,  
tersedia di internet pertandingan hidup,  
menampilkan pemandangan situs web hidup  
dalam tab browser baru atau window 

 
5a. Klik pada "x" di sudut kanan atas  
dari pop-up untuk menutup jendela 

 

5b. Untuk melihat teks yang cocok dalam  
klik teks sumber penuh pada Perbanyak  
Link teks penuh 

 
6. Sumber Penuh Tolong akan memuat ke  
sidebar 
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7. Jika ada beberapa pertandingan ini  
sumber, klik pada ikon panah untuk  
navigasi cepat melalui pertandingan  
contoh 

 
8. Untuk keluar dari Sumber Penuh Tolong 
klik  
pada "X" tombol 

 
 

 

Catatan: Jika area teks penyerahan cocok untuk sumber di siswa repositori kertas Turnitin, itu akan 

terdaftar sebagai mahasiswa kertas. Sumber Direct Perbandingan ini tidak tersedia untuk siswa untuk 

pertandingan kertas siswa. pengajar pengguna dapat mengirim permintaan e-mail kepada instruktur 

yang menerima kertas yang cocok. Jika profil satu instruktur pengguna mengontrol kelas yang berisi  

kedua kertas, bahwa pengguna instruktur mampu melihat kertas di sumber langsung perbandingan. 

 

 
Sumber repository  
 
Turnitin memanfaatkan beberapa jenis repositori dalam generasi Orisinalitas Laporan. Saat ini ada 
empat jenis repositori:  
 
• saat ini dan diarsipkan internet - miliaran halaman web aktif dan diarsipkan dari internet. Sumber 
internet menunjukkan tanggal download di Turnitin Orisinalitas Laporan jika pertandingan tidak 
ditemukan pada download terbaru dari konten dari situs ini  
• lembaga repositori kertas - kertas repositori institusi makalah mahasiswa  
• majalah - repositori konten yang sering diperbarui dari jurnal profesional, majalah, dan publikasi  
• repositori kertas siswa - repositori kertas sebelumnya diajukan oleh pengguna Turnitin 
 
 
 
Mendownload Laporan dan Digital Penerimaan  
 
The Orisinalitas Laporan atau penerimaan digital dapat didownload ke komputer pengguna untuk  
referensi nanti. Untuk mencetak / download laporan, klik pada icon print di bagian bawah Orisinalitas 
yang Laporan. Ini akan menyiapkan dibaca, versi PDF Laporan Orisinalitas atau digital penerimaan. 
Ketika men-download laporan, versi download dibuat didasarkan pada tampilan saat Orisinalitas Report. 
Misalnya, mengklik icon download saat menggunakan default Ikhtisar Pertandingan akan membuat PDF 
hanya pertandingan tertinggi. 
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Setelah versi PDF dari laporan atau penerimaan digital telah disimpan ke komputer Anda, Anda 
kemudian dapat menggunakan standar PDF aplikasi melihat komputer Anda untuk mencetak Orisinalitas 
Report / penerimaan digital. Versi unduhan akan tidak lagi memiliki dari kemampuan Direct Sumber 
Perbandingan dan tidak akan mampu menunjukkan berdampingan perbandingan. Pandangan mode 
laporan-download tidak tersedia dalam PDF dokumen. 
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Bab 3: Menyerahkan Cepat 

 
 
 
Kirim cepat  
 
Cepat mengirimkan fitur memungkinkan instruktur untuk mengirimkan makalah dan menerima 
Orisinalitas Laporan tanpa membuat kelas atau tugas. Ini sangat ideal untuk instruktur yang ingin 
menggunakan Turnitin untuk tempat memeriksa kiriman dan punya surat-surat tersebut di format 
elektronik. Cepat mengirimkan sebaiknya tidak digunakan jika instruktur keinginan untuk memiliki 
mahasiswa mengajukan karya mereka sendiri atau rencana untuk menggunakan Peer Review, 
GradeMark, atau Buku Nilai. Pada halaman preferensi, instruktur harus menggunakan mengaktifkan 
cepat menyerahkan: pull down menu dan pilih yes. Mengklik pada kirimkan akan menyimpan perubahan 
preferensi ini. Cepat menyerahkan tab akan muncul di homepage instruktur. Cepat mengirimkan inbox 
tersedia dengan mengklik tab ini.  
 
 
Mengakses Kirim Cepat  
 
Cepat mengirimkan harus diaktifkan oleh instruktur sebelum dapat digunakan. menyerahkan cepat 
diaktifkan pada halaman preferensi pengguna. Untuk mengaktifkan cepat menyerahkan, instruktur 
pertama mengklik info pengguna link di homepage instruktur. 
 

 
 
 
Pada halaman preferensi, instruktur harus menggunakan mengaktifkan cepat menyerahkan: pull down 
menu dan pilih yes. Mengklik pada kirimkan akan menyimpan perubahan preferensi ini. 
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Cepat menyerahkan tab akan muncul di homepage instruktur. Cepat mengirimkan inbox tersedia 
dengan mengklik tab ini. 
 

 
 
 
 
Mengirimkan Papers  
 
Instruktur sekarang dapat meng-upload kertas untuk pengajuan di inbox ini. Untuk memulai proses 
pengiriman, klik submit di sudut kanan atas cepat mengirimkan inbox. 
 

 
 
Langkah pertama penyerahan adalah memilih database yang kertas disampaikan atau makalah akan 
diperiksa. Sumber yang tersedia adalah:  
• database informasi internet aktif dan diarsipkan  
• database pengiriman sebelumnya untuk Turnitin  
• database jurnal, majalah, dan informasi publikasi 
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Pilih sumber untuk Orisinalitas Report pencarian dengan mengklik kotak centangdi samping sumber . 
Lanjutkan ke halaman pengiriman kertas dengan mengklik kirimkan. Sisa dari proses pengajuan cepat 
adalah mirip dengan proses pengajuan standar diuraikan dalam Bab 1 . Pengecualian adalah bahwa 
selama pengiriman cepat, instruktur tidak dapat mengirimkan kertas untuk seorang mahasiswa terdaftar 
sebagai cepat menyerahkan kotak masuk tidak tersedia untuk pengguna mahasiswa . Semua makalah 
yang disampaikan sebagai non - terdaftar . Untuk langkah demi petunjuk langkah pengiriman , silakan 
lihat Mengirimkan Kertas di Bab 1 ini manual. 
 
 
Mengakses Laporan Orisinalitas 
 
Setelah penyerahan selesai , ikon Orisinalitas Report akan muncul untuk pengajuan setelah laporan 
telah dihasilkan . Instruktur harus menyegarkan pandangan cepat mengirimkan inbox untuk ikon muncul 
jika laporan telah dihasilkan saat instruktur melihat cepat mengirimkan inbox . Cepat mengirimkan inbox 
bekerja seperti kotak masuk tugas . Untuk informasi lebih lanjut pada pengorganisasian atau 
menggunakan mengirimkan inbox cepat, silakan merujuk ke inbox tugas informasi dalam Bab 1 dari 
buku pedoman ini . 
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Bab 4: Statistik 

 
 
 
Pengantar  
 
Setiap kelas atau bagian yang dibuat oleh seorang instruktur memiliki halaman statistik sendiri. dari 
halaman statistik, instruktur dapat melihat statistik penggunaan rinci untuk kelas. Untuk mengakses 
halaman statistik kelas, klik pada icon statistik di sebelah kanan kelas pada homepage instruktur. Ikon ini 
terdaftar di bawah kolom statistik. statistik halaman untuk kelas akan terbuka. 
 

 
 
Statistik Overview  
 
Halaman statistik akan mencantumkan informasi tentang kelas dalam sebuah tabel. Tampilan default 
dari statistik akan menunjukkan statistik kumulatif sejak penciptaan kelas. 
 

 
 
Halaman statistik memiliki pilihan untuk menampilkan informasi untuk jangkauan maksimum atau 
penuh masa kelas atau bagian, atau hanya rentang tanggal yang dipilih. Untuk mengubah ke melihat 
hanya statistik untuk rentang tanggal, gunakan Tampilkan: pull down menu pada halaman statistik dan 
pilih statistik untuk rentang tanggal tertentu. Rentang tanggal tersedia untuk kelas akan muncul. Pilih 
tanggal yang diinginkan dan klik submit tanggal Rentang untuk memperbarui halaman statistik hanya 
mencerminkan tanggal ini. 
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Kolom menunjukkan informasi berikut:  
 
nama - kelas, bagian, atau nama tugas  
bergabung / pendaftaran sandi - kelas TA bergabung atau kata sandi pendaftaran siswa  
ID - nomor ID kelas, bagian, atau tugas  
siswa - jumlah siswa yang terdaftar di kelas 
pengiriman - jumlah file disampaikan kepada semua tugas di kelas  
Laporan Orisinalitas - jumlah Laporan Orisinalitas dihasilkan untuk pengajuan  
persentase rentang (75-100%, 50% -74%, 25-49%, 0-24%, atau tidak ada pertandingan) - yang  
jumlah Laporan Orisinalitas yang keseluruhan kesamaan indeks berada di diindikasikan kisaran 
persentase  
peer review - jumlah tinjauan mahasiswa rekan ditulis  
grademarks - jumlah kertas yang telah ditandai dengan GradeMark  
makalah dinilai - jumlah makalah diberi nilai numerik  
diskusi balasan - jumlah tanggapan diposting di topik forum diskusi 
 
 
Tugas dihapus dan Mengeluarkan Mahasiswa 
 
Secara default, halaman statistik tidak menampilkan tugas dihapus atau mengeluarkan siswa. Sebagai 
contoh, jika seorang siswa telah dikeluarkan dari kelas, pengiriman oleh siswa ini tidak akan dimasukkan 
dalam statistik. Seorang instruktur dapat melihat statistik dengan informasi ini reincluded.  
Untuk memasukkan kembali tugas dihapus atau mengeluarkan siswa, gunakan menu pull down ke  
kanan nama kelas pada halaman statistik dan pilih acara keluar dan dihapus. 
 

 
 
 
Mengekspor Statistik  
 
Informasi dari halaman statistik kelas dapat diekspor dalam Microsoft ® Excel format spreadsheet. Untuk 
men-download dalam format ini, klik pada tombol ekspor ke Excel pada halaman statistik. 
 

 
 


