
Menjamurnya Mahasiswa Plagiator 

SKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber: Muhibbin,S.Ag.,M.S.i 

Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah definisi plagiat menurut anda? 

2. Pernahkah anda melihat praktik plagiat mahasiswa? 

3. Apakah ada pengaruh antara plagiasi dengan kreativitas? 

4. Sanksi apa yang anda berikan  terkait perbuatan plagiat? 

5. Bagaimana cara anda mengatasi permasalahan plagiat? 

 

Nara Sumber: Fauziah Zahro 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah definisi plagiat menurut anda? 

2. Pernahkan anda melakukan plagiat? 

3. Mengapa mahasiswa melakukan plagiat? 

4. Bagaimanakah  praktik plagiat yang sering dilakukan mahasiswa? 

5. Dimana biasanya mahasiswa melakukan plagiat? 

 

Nara Sumber: Saipul Sidiq 

Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah arti plagiat menurut anda? 

2. Pernahkah anda melakukan plagiat? 

3. Mengapa mahasiswa melakukan plagiat? 

4. Biasanya bagaimana praktik plagiat itu? 

5. Dimana saja tempat yang biasa dijadikan ajang plagiat? 

 

Nara Sumber: Nurul Widyowati,S.Sos 

Daftar Pertanyaan:  



1. Apakah definisi plagiat menurut anda? 

2. Pernah anda mengetahui praktik plagiasi di kalangan mahasiswa? 

3. Sebagai dosen sekaligus ketua kaprodi, cara apakah yang anda gunakan untuk mencegah 

plagiasi dikalangan mahasiswa? 

4. Jika ada mahasiswa yang dengan sengaja melakukan praktik plagiasi, sanksi apakah yang 

akan diberikan? 

5. Dimanakah biasanya mahasiswa melakukan praktik plagiasi? 

 

Nara Sumber: Drs.Ahmad Mutohar,M.M,  

Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah definisi plagiat menurut anda? 

2. Pernahkan anda menemukan mahasiswa anda melakukan plagiasi? 

3. Sanksi apakah yang akan diberikan, jika ada mahasiswa yang melakukan praktik 

plagiasi? 

4. Secara psikologis kenapa banyak mahasiswa melakukan plagiasi? 

5. Sebagai dosen, cara apakah yang anda terapkan untuk mencegah kebiasaan plagiarisme 

dikalangan mahasiswa? 

 

Nara Sumber: Agus Widiarto 

Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah anda melayani pembuatan skripsi atau makalah? 

2. Untuk pembuatan skripsi menggunakan jasa anda, berapakah tarifnya? 

3. Dalam sehari, Berapa banyak mahasiswa yang menjiplak tulisan lansung dari internet? 

4. Mengapa anda menerima jasa pembuatan skripsi mahasiswa, padahal itu termasuk 

pelanggaran hukum? 

 

Nara Sumber: Ahmad khotib 

Daftar Pertanyaan:  

1. Dalam sehari, berapa banyak mahasiswa yang melakukan penjiplakan naskah 

tulisan dari internet? 

2. Apakah anda menerima jasa pembuatan skripsi atau makalah? 



3. Berapa tarif untuk pembuatan makalah atau skripsi? 

4. Apakah anda tau kalau praktek jasa pembuatan skripsi adalah termasuk tindakan 

plagiat dan pelanggaran hukum? 

5.  

 

Nara Sumber: Andi Hasan 

Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah definisi plagiat menurut anda? 

2. Pernahkah anda melakukan praktik plagiat? 

3. Dimana biasanya mahasiswa melakukan kegiatan plagiat? 

4.  

 

 

 

 


