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Parameter Penting pada penulisan

Artikel Ilmiah

Profile Peneliti (Nama Penulis dan
Afiliasi/Nama Institusi)

Manuskrip (Tulisan Ilmiah)

 Jurnal/Publisher

Kualitas Jurnal adalah
 Indexing pada Jurnal internasional (SCOPUS, 

DOAJ, THOMSON REUTER) 

Kualitas jurnal nasional Terakreditasi Dikti

Mesin pengatur referensi
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Profile Peneliti

Google Scholar

Research Gate
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Parameter Global untuk Reputasi

Peneliti

H-Index (Thomson Reuter, Scopus, Google 

Scholar)

I10-Index (Google Scholar)

Number of Published Article per x-year 

(Thomson Reuter, Scopus)

Number of Citation per x-year ((Thomson 

Reuter, Scopus)
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Google Scholar 

Suatu layanan yang diberikan oleh

google yang gunanya untuk

1. Membuat profile peneliti

2. Mencari jurnal sebagai referensi

3. Membuat daftar pustaka
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Pembuatan Profile di GS

Buat akun di mail.google.com

http://scholar.google.com

 isi bio data dalam google schoolar

Bisa membuat profil jurnal di Google Scholar 

untuk menganalisis sitasi jurnal (updated 

otomatis) 

http://scholar.google.com
http://scholar.google.com
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Cara membuat profile peneliti

 Buat akun google (gmail)

 Masuk ke googlescholar (scholar.google.com)

 Klik ‘My Citations’ / „Kutipan ku‟di bagian atas laman

 Masuk ke akun.

 Set ‘Profile’. Masukkan nama, afiliasi, email resmi dan bidang riset

 Klik ‘Next Step’ dan laman berikut akan terlihat. Untuk menambahkan
artikel secara manual, gunakan ‘Add Articles’. Sedangkan untuk
mengambil artikel yang tersedia secara online, klik ‘add at articles’ di 
bagian „Article groups‟.

 Artikel telah ditemukan GoogleScholar. Just klik ‘Next’.

 Profil kita di My Citations GoogleScholar telah selesai diset.

http://monitaolivia.staff.unri.ac.id/files/2014/04/Screen-Shot-2014-04-28-at-8.34.18-PM1.png
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H-Index dan I-Index

 h-index adalah bilangan h terbesar dimana sejumlah h artikel paling 

sedikit mempunyai h citation 

– Contoh: h-index=6, berarti ada 6 artikel yang disitasi oleh

minimum 6 artikel pensitasi

 i10-index adalah bilangan i10 terbesar dimana sejumlah i10 artikel

mempunyai jumlah sitasi minimum 10 citations. 

Contoh: i10-index=1, berarti ada 1 artikel yang disitasi oleh

minimum 10 artikel pensitasi
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Mencari Referensi

Ketik Scholar.google.com

Masukan keyword pencarian

Search
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Mengatur Daftar Pustaka

Buka scholar.google.com

Klik cite (dari paper yang dipilih)

Tentukan jenis penulisan

referensi (MLA, APA, Harvard dll)
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Research Gate

ResearchGate adalah sebuah situs web 

jejaring sosial gratis dan alat kolaborasi

bagi para ilmuwan sains dari segala jenis

disiplin sains. Situs ini menyediakan

pelbagai aplikasi web termasuk pencarian

semantik (mencari seluruh abstrak), 

berbagi file, berbagi database publikasi, 

forum, diskusi metodologi, grup, dan

berbagai aplikasi lainnya
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Fungsi

 ResearchGate menggabungkan banyak elemen yang bisa

ditemukan pada situs sosial media seperti:

 Membuat profil

 Menyukai atau mengikuti peneliti dan publikasiannya

 Dapat menyimpan publikasi yang disukai

 Dapat mengomentari atau mengirimkan umpan balik

 Dapat membagikan berita dan perbaruan dengan mudah

dan cepat
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Cara membuat

Buka https://www.researchgate.net

Klik “joint for free”

Harus ada email institusi contoh. 
siti_nurmaini@unsri.ac.id

Untuk email verifikasi

Isi semua data

Setelah itu login melalui research gate

https://www.researchgate.net
https://www.researchgate.net
mailto:siti_nurmaini@unsri.ac.id
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Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank adalah

portal yamg mencakup jurnal-jurnal dan

indikator ilmiah Negara yang 

dikembangkan dari informasi yang 

terkandung dalam database Scopus 

(Elsevier B.V.).

http://www.scimagojr.com/

http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.elsevier.com/
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ScimagoJr

Melihat data jurnal yang ada di dunia

 Level kualitas jurnal yang ditandai dengan Quartil

1 sd Quartil 4 (Q1 sd Q4)

Menjadi jaminan jurnal internasional yang dinilai

oleh Kemenristek Dikti sebagai jurnal bereputasi

 Jurnal bereputasi yang diakui Dikti adalah yang 

terindex di database SCOPUS dan THOMSON 

REUTER
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Klik journal rank

Masukkan semua kategori untuk mencari
jurnal yang dituju

Cek kualitas jurnal dengan H index, Quartil, 
SJR

Klik source ke home page jurnal

Semua jurnal yang ada di Scimago terindex
Scopus
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Directory Open Access Journal 

(DOAJ)

 Ketik doaj.org

 Search

Country of Publisher

 Indonesia

 Jurnal

 Klik homepage 

Cek jurnal
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SCOPUS

Scopus merupakan database abstrak dan

citation dari peer-reviewed artikel jurnal, dan 

literatur dari berbagai sumber web penting

lainnya. 

Scopus merupakan database yang terbesar di 

dunia saat ini karena sumbernya dari berbagai

publisher di seluruh dunia (tidak hanya

Elsevier saja) dan mencakup juga jurnal-jurnal

non English (abstrak dalam bahasa Inggris). 
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Scopus

Klik Author Preview pada bagian bawah

laman

Untuk melihat profile pribadi

Dalam bentuk jumlah dokumen, jumlah

sitasi dan nilai H index
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Tips

Cara Paling Mudah agar artikel lolos pada
jurnal internasional terindex Scopus adalah
mencari JURNAL INDONESIA yang sudah
terindex SCOPUS

 Total jurnal Indonesia yang terindex scopus
ada 24

11 jurnal open access

13 jurnal Closed access
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Thomson Reuters

ip-science.thomsonreuters.com/mjl

Ketik keyword dan search

Lihat jurnal yang di pilih dalam home 

pagenya
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Pencarian Identitas Jurnal

Klik https://scholarlyoa.com

Klik list of publishers

Klik list of standalone journals

https://scholarlyoa.com
https://scholarlyoa.com
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Apa yang harus dilakukan

sebelum submit artikel? 

Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal Internasional ISSN (DOAJ)

Jurnal Nasional Terakreditasi (DOAJ)

Jurnal Nasional ISSN
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Jurnal Internasional

SJR (SCImago Journal Rank) atau Impact 

Factor (Thomson Reuters) 

Aims and scope 

Guide for Author/Intruction fo Author 

Download free sample artikel

Memperbaiki artikel sesuai petunjuk

penulisan & sampel artikel
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Jurnal Nasional

DOAJ atau Jurnal Terakreditasi

Aims and scope 

Guide for Author/Intruction fo Author 

Download free sample artikel

Memperbaiki artikel sesuai petunjuk

penulisan & sampel artikel
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Mendeley

Menggunakan Mendeley Untuk

Mengelelola Referensi Jurnal

Untuk mencari jurnal

Meningkatkan citasi pada publikasi
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 Mendeley dekstop merupakan software reference 
manajemen yang digunakan untuk mengelola dokumen pdf
menjadikan satu kedalam digital library mendeley.

 Cara pengelolaan mendeley sangat mudah dan memiliki
kelengkapan fasilitas yang luar biasa. Sampai dengan modul
ini ditulis software mendeley desktop masih bisa didownload
secara gratis. Untuk mendownload mendeley dekstop dapat
dilakukan melalui web http://mendeley.com

 Buka situs web http://www.mendeley.com/ Cari dan klik
tombol Create a free account. 

 Registrasi Akun Mendeley
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Download software

Instalasi

Masukkan data base publikasi yang akan

kita jadikan referensi

Baca Modul
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Thank You 

Questions?

sitinurmaini@gmail.com
siti_nurmaini@unsri.ac.id

mailto:sitinurmaini@gmail.com
mailto:siti_nurmaini@unsri.ac.id
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