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Program Studi Pendidikan Matematika Jenjang Magister 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Universitas Negeri Jakarta 

Masuk Turnitin 

1. Klik tombol login pada laman web https://www.turnitin.com/ 

 

Setelah itu akan muncul halaman berikut: 

   

2. Klik ‘Click here’ pada bagian ‘New user’ bagi Anda yang belum memiliki akun turnitin 

 

Setelah itu di layar akan muncul berikut: 

https://www.turnitin.com/
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3. Klik ‘Student’ 

Setelah itu akan muncul di layar sebagai berikut 

 

4. Di bagian Class ID, Ketik  

Di bagian Class enrollment key 

Di bagian User Information  Ketik nama pertama Anda pada kolom Your First Name 

    Ketika nama terakhir Anda pada kolom Your Last Name 
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Misalkan Nama Anda adalah Muhammad Andi Kurniawan 

Maka,  nama pertama Anda (Your First Name) adalah ‘Muhammad’ 

 Nama terakhir Anda (Your last Name) adalah ‘Andi Kurniawan’ atau ‘Kurniawan’ 

 

5. Di bagian ‘Display names as’, Anda tidak perlu melakukan perubahan.  

 

Scroll ke bawah, maka terdapat bagian selanjutnya yang harus diisi. 

 

 
6. Di bagian email adress isikan alamat Anda yang aktif 

Di bagian confirm email address isikan kembali email yang Anda isikan di bagian sebelum (harus 

sama) 

Di bagian enter your password: buat password minimal 8 karakter 

Di bagian confirm your password: tuliskan kembali password yang sama di bagian sebelumnya. 

 

7. Di bagian secret question: pilih sebuah pertanyaan yang mudah dijawab.  

Di bagian question answer: jawab pertanyaan yang Anda pilih di bagian sebelumnya. Ingat selalu 

jawaban ini sebagai antisipasi apabila Anda lupa password.  

 

 

Scroll lagi ke bagian bawah halaman, maka akan muncul gambar di bawah ini: 
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8. Klik di kolom saya bukan robot. Setelah itu, Klik di bagian ‘I Agree – Create Profile’ 

Setelah itu akan muncul 

 

 

9. Klik bi bagian ‘Seminar Pra Tesis’ 

 

Setelah itu akan muncul 

 

10. Klik submit 

 

Setelah itu akan muncul di bawah ini: 
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11. Di bagian submission title: Ketik judul proposal tesis Anda 

12. Klik ‘Choose from this computer’ jika file proposal Anda ada di komputer Anda. Pilih file proposal 

Anda.  

Catatan: proposal yang Anda upload adalah proposal hanya BAB I sampai dengan BAB terakhir 

tanpa Daftar Pustaka, halaman awal (judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, 

dsb.), dan lampiran.  

13. Klik Upload. Tunggu sebentar. 

Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

14. File Anda sudah diupload, Anda dapat melakukan pengecekan dengan mengklik tanda ‘>>’ di 

atas gambar dokumen yang telah diupload. 
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15. Klik di bagian ‘confirm’ 

Setelah itu akan muncul tampilan di bawah ini: 

 

16. Klik ‘return to assignment list’ 

Setelah itu di layar monitor Anda akan muncul gambar di bawah ini: 

 

17. Di halaman ini Anda akan diberikan informasi mengenai tingkat similarity tulisan Anda dalam 

bentuk persen. Tingkat similarity yang ditolelir adalah maksimal 20%. Jika Anda mendapatkan 

tulisan Anda memiliki tingkat similarity lebih dari 20%, maka perbaiki tulisan Anda kembali dan 

lakukan submit ulang.  

18. Anda dapat melihat di bagian mana dalam tulisan Anda yang perlu diperbaiki dengan mengklik 

di bagian bawah similarity, tepat di angka yang menunjukkan persentase similarity. 

 

Setelah itu akan muncul tampilan di bawah ini: 
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19. Bagian yang di-highlight dalam tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan lain. Anda 

dapat mengecek dari mana asal tulisan tersebut dengan mengklik di bagian yang berwarna 

merah.  

 

20. Dari tampilan ini, Anda dapat mengetahui dari mana saja Anda mengambil/merujuk susunan 

kata dalam tulisan Anda. 

  


