
Mendukung keaslian dan 
pemikiran kritis
Laporan keaslian menggunakan kecanggihan Google Penelusuran untuk membantu 
siswa mengintegrasikan inspirasi eksternal dengan benar ke dalam tulisan mereka, 
sekaligus memudahkan instruktur untuk memeriksa integritas akademik.

Bantu siswa mengumpulkan tugas 
terbaik mereka.

Bimbing siswa tentang cara membangun ide 
yang berasal dari luar dan menyertakannya 
dalam tugas mereka dengan benar. 

● Bantu siswa belajar bagaimana mendukung 
ide mereka dengan memeriksa apakah tugas 
mereka telah menyertakan rekomendasi 
kutipan sebelum tugas diserahkan

● Beri siswa alat untuk menemukan plagiarisme 
yang tidak disengaja sebelum menyerahkan 
tugas

● Bantu siswa mempelajari cara mengutip 
sumber dari luar dengan benar

Bantu pengajar menilai keaslian 
dengan cepat.

Hemat waktu instruktur saat 
menganalisis tugas siswa untuk 
mengetahui kemungkinan adanya 
plagiarisme.

● Bandingkan tugas siswa secara cepat 
dengan ratusan miliar halaman web dan 
lebih dari 40 juta buku, semuanya dengan 
sekali klik

● Hilangkan penelusuran manual dan 
sederhanakan penilaian dengan secara 
otomatis menyorot bagian-bagian yang 
memerlukan kutipan, bersama dengan link 
ke sumber eksternal

● Simpan, bagikan, atau cetak laporan 
keaslian dengan mudah sesuai kebutuhan

Laporan 
keaslian 
tersedia di 
Classroom dan 
Tugas

Classroom

Tugas

Pelajari lebih lanjut di 
edu.google.com/products/originality            



Pelajari lebih lanjut di 
edu.google.com/products/originality            
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Konten Anda milik Anda dan siswa.

Dengan laporan keaslian, kekayaan intelektual 
dilindungi dan sekolah Anda memegang 
kontennya. Kami tidak memegang 
kepemilikan data Anda. Kami bertanggung 
jawab untuk menjaga agar data tetap pribadi, 
aman, dan terlindungi.

Pelajari lebih lanjut di 
edu.google.com/products/originality            

Untuk mengetahui detail selengkapnya, buka 
Pusat Keamanan & Privasi di 
edu.google.com/privacy

Pengajar yang menggunakan Google Workspace for Education Fundamentals, edisi gratis 
kami, dapat mengaktifkan laporan keaslian hingga lima tugas per kelas. Dengan mendaftar 
di Teaching and Learning Upgrade atau Google Workspace for Education Plus, pengajar 
Anda akan memiliki laporan keaslian dalam jumlah tak terbatas.

Edisi premium juga memberi Anda repositori pribadi milik sekolah untuk memeriksa 
kecocokan antar siswa. Saat pengajar menggunakan laporan keaslian di Classroom atau 
Tugas, tugas siswa akan otomatis ditambahkan ke repositori Anda. Jika Anda memilih, 
terdapat juga opsi untuk menambahkan atau menghapus tugas siswa secara manual.
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Upgrade untuk mendapatkan laporan 
keaslian premium.

http://edu.google.com/privacy

