Sesi 1:
Pengenalan ejournal dan Cara
Pemanfaatannya

Dipresentasikan pada kegiatan Sosialisasi pemanfaatan e-journal bagi
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dosen PTS, Kopertis IV – 27 & 28 September 2016

Topik bahasan
1) mengakses jurnal
2) memilih data base
3) menyeleksi jurnal yang relevan dan menilai jurnal
dari "rating" dan sitasi
4) mencari artikel sejenis dari artikel yang dianggap
relevan
5) latihan memilih jurnal/artikel dalam jurnal
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Jurnal
Jurnal adalah terbitan berkala yang dipublikasikan, yang
melalui proses telaah dan penilaian dari mitra bestari, yang
menunjukkan kecendekiawanan pada disiplin ilmu
tertentu. Jurnal merupakan forum untuk memperkenalkan
dan mempresentasikan kajian mendalam atas penelitian
baru dan kritis akan riset terdahulu.
An academic or scholarly journal that is a peer-reviewed or refereed
periodical in which scholarship relating to a particular academic discipline is
published. Academic journals serve as forums for the introduction and
presentation for scrutiny of new research, and the critique of existing
research (Gary Blake; Robert W. Bly (1993). The Elements of Technical Writing. Macmillan
Publishers. p. 113)
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Jurnal
E-journal:
• Bisa diakses secara elektronik
• Isi sama dengan edisi cetak
• Melalui proses telaah.
Artikel dalam e-journal (dokumen) dalam bentuk koleksi digital teks
penuh (full-text) dapat dicari berdasar subyek minat di antara ribuan
koleksi dan penerbit yang berbeda dengan memanfaatkan searchengine yang tersedia. (Panduan Singkat Akses E-Journal Ditlitabmas)
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Akses jurnal
Masuk ke dalam:
Simlitabmas.ristek
dikti.go.id
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Pendaftaran
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Data base
Data base yang dilanggan DIKTI
• ProQuest (http://search.proquest.com);
• EBSCO (http://search.ebscohost.com);
• CENGAGE Learning
(http://infotrac.galegroup.com/itweb/).
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Data base
• ProQuest adalah sumber daya elektronik
berisikan koleksi jutaan dokumen yang secara
orisinil dipublikasikan di majalah, koran dan
jurnal.
• EBSCO adalah sebuah referensi online yang dapat
diakses melalui Internet. EBSCO menawarkan
variasi-variasi dari tulisan yang dapat dilihat
secara full text maupun data-data yang disimpan
oleh penyedia informasi proprietary.
• CENGAGE adalah sebuah perusahaan yang
memberikan solusi baik bagi perorangan maupun
institusi seperti universitas, instruktor, siswa,
perpustakaan, agensi pemerintahan, perusahaan
hingga kegiatan professional diseluruh dunia.
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Contoh data base
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Pemilihan data base, jurnal, artikel
• Memilih dari Electronic Databases:
ProQuest, Emerald

• Memilih dari Scimago atau Ulrich’s Periodicals
Directory
• Memulai dengan Google Scholar
• Dicari dari artikel yang releban (lihat sitasi dari daftar
pustaka)
• Mencari dari jurnal open access yang berkualitas.
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Seleksi Jurnal
Pertimbangan utama pemilihan jurnal
(sebagai penulis)

1) Kans/peluang dipublikasikan
2) Kredibilitas jurnal
3) Dampak potensial dari artikel (impact dan visibility)
4) Periode waktu menunttu (lamanya proses mulai dari
pengiriman sampai ke publikasi)
5) Pertimbangan isu dan alasan filosofis dan etis.

12

6

Kredibilitas jurnal
• Reputasi Journal
• Visibilitas Jurnal dan Impact Factor
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Pemilihan artikel dan artikel sejenis
• Pencarian artikel
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Artikel serupa
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Google scholar
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Sitasi dan indeks
• Impact dari sebuah jurnal tergantung
seberapa sering artielnya disitasi oleh
publikasi akademik lainnya. Semakin
banyak sitasi, semakin besar impact-nya.
• A citation index is a kind of bibliographic index, an

index of citations between publications, allowing the
user to easily establish which later documents cite
which earlier documents.
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Citation index
• Indeks sitasi“Citation index” yang
mengukur dampak dilakukan oleh:
– ISI Citation Indices (dari Web of Science
database).
– SCOPUS
– Google Scholar, dll
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Contoh indeks sitasi
h-index
• h-index ditentukan dari
jumlah artikel yang ditulis
oleh seorang peneliti yang
disitasi dengan jumlah >=h.
• The index h, defined as the number of
papers with citation number ≥h, as a

useful index to characterize the
scientific output of a researcher
(Hirsch, 2005).
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