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Apa itu Google Scholar? 

Google Scholar adalah layanan dari google yang memungkinkan pengguna melakukan 

pencarian materi atau hasil penelitian dalam berbagai format publikasi. 

h-index adalah indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak 

dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya 

ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi (kutipan) yang diterima dari 

publikasi lain (wikipedia). Perhitungan h-index akan dibahas setelah materi pembuatan akun 

google scholar  

i10-index adalah skor yang diberikan apabila ada paper yang disitasi minimal sebanyak 10 

kali. Contoh jika skor i10-index seorang peneliti adalah 2, berarti ada 2 artikel yang dikutip 

sebanyak minimal 10 artikel lain 

Silahkan masuk ke laman https://scholar.google.co.id/ 

https://scholar.google.co.id/


Persiapan dan Cara Mengakses Google Scholar 

Hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat profil Google Scholar adalah email dari 

google dan email domain lembaga/universitas. Berikut cara mengakses google scholar. 

1. Masuk di website 

https://scholar.google.co.id/ 

2. Klik sini untuk buat profil 



Membuat Profil Google Scholar 

Setelah memilih Profil Saya, maka laman berikut akan muncul. Silahkan diisi 

1. Isi Nama Lengkap 

2. Isi Nama Institusi 

3. Masukkan Email domain lembaga untuk 

verifikasi (bukan gmail) 

6. Klik “Berikutnya”, 

jika telah selesai 

4. Masukkan Bidang Ilmu 

5. Masukkan alamat personal website (Jika 

ada) 



Membuat Profil Google Scholar 

Setelah mengisi profil, akan ditampilkan laman untuk pengisian artikel. Jika Anda pernah 

mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding, dan publikasi tersebut terindeks 

google, maka secara otomatis list publikasi tersebut akan muncul. 

Contoh publikasi yang 

otomatis muncul 
1. Centang di sini, jika 

publikasi tersebut tulisan 

Anda 

2. Klik di sini untuk 

melanjutkan 



Membuat Profil Google Scholar 

Halaman yang muncul saat ini adalah pengaturan, ada dua hal yang bisa kita atur, yaitu 

update terkait artikel dan visibilitas profil 

Jika kotak ini dicentang, 

maka peneliti lain dengan 

mudah menemukan profil 

Anda di pencarian google 

scholar. 

Klik di sini, jika sudah 

selesai 



Membuat Profil Google Scholar 

Berikut adalah profil google scholar Anda 

1. Silahkan masuk ke email 

domain institusi untuk 

verifikasi profil google 

scholar Anda 

2. Nama bisa diedit kembali, 

klik icon pensil jika ingin 

mengedit nama 

3. Klik di sini jika ingin 

mengganti foto profil 



Menambah Artikel 

Untuk menambah artikel di profil google scholar, secara umum dapat dilakukan dengan 2 

cara yaitu menambah secara otomatis atau secara manual  

1. Klik di sini jika ingin 

menambahkan artikel 

2. Klik disini jika ingin 

menambahkan secara otomatis 

3. Klik disini jika ingin 

menambahkan secara manual 



Menambah Artikel Secara Otomatis 

Berikut adalah laman yang muncul ketika ingin mencari artikel secara otomatis 

1. Silahkan dicentang jika artikel 

yang muncul adalah artikel Anda 

2. Klik di sini jika telah selesai 



Menambah Artikel Secara Manual 

Jika kita telah mempublikasikan artikel pada jurnal yang tidak terindeks google, maka artikel 

tersebut dapat ditambahkan secara manual ke profil kita. Setelah klik “Tambahkan artikel 

secara manual”, akan muncul halaman  berikut 

1. Pilih jenis publikasi, 

misalkan jurnal, lalu isi 

isian di bawah 

2. Klik di sini jika 

telah selesai 



Menambah Artikel Secara Manual 

Berikut adalah tampilan profil ketika artikel telah berhasil ditambahkan 



Mengedit dan Menghapus Artikel 

Jika ingin mengedit atau menghapus artikel, cukup dengan klik artikel yang ingin diedit atau 

dihapus. Jika ingin melakukan perbaikan artikel, pilih icon pensil. Dan jika ingin 

menghapus, pilih ikon keranjang  

1. Klik judul artikel 

jika ingin mengedit 

2. Klik di sini jika 

ingin diedit 

3. Klik di sini jika 

ingin dihapus 



Perhitungan h-index 

Seseorang memiliki skor h-indeks sebesar h jika ia memiliki artikel sebanyak h dengan 

jumlah kutipan untuk setiap paper tersebut minimal minimal sebesar h 

Paper  Jumlah Sitasi 

 

Artikel A  12 

Artikel B  9 

Artikel C  7 

Artikel D  6 

Artikel E  2 

Artikel F  0 

Skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 6, 

berdasarkan jumlah paper 

Kondisi 1 

Skor 6 diperoleh jika, ada 6 paper dan masing-

masing disitasi sebanyak minimal 6 kali 

Kondisi 2 

Skor 5 diperoleh jika, ada 5 paper dan masing-

masing disitasi sebanyak minimal 5 kali 

Kondisi 3 

Skor 4 diperoleh jika, ada 4 paper dan masing-

masing disitasi sebanyak minimal 4 kali 
Skor h-index Kasus diatas adalah 4 

Dan seterusnya 



bobbybp89@gmail.com 



Pengenalan SINTA 

SINTA (Science and Technology Index) adalah sistem informasi penelitian berbasis web 

yang berisi tentang pengukuran kinerja peneliti, institusi dan jurnal untuk mendorong budaya 

publikasi ilmiah 

 Komponen Penilaian Kode Bobot 

Jumlah Dokumen Artikel di Scopus A 40 

Jumlah Dokumen Non-Artikel di Scopus B 15 

Jumlah Sitasi di Google Scholar C 1 

Jumlah Sitasi di Scopus D 1 

Kualitas H-Index (Google Scholar) E 4 

Kualitas H-Index (Scopus) F 16 

Sinta Score = {(A x 40) + (B x 15) + (C x 1) + (D x 1)+(E x 4) + (F x 16)} / Pembagi 
Pembagi adalah sebuah angka hasil dari perhitungan statistik yang mempertimbangkan maksimum Sinta Score 

Personal/Dosen/Peneliti Tertinggi.  



Pengenalan SINTA 

Secara umun, tahapan untuk registrasi sampai pada tahap verifikasi penulis adalah sebagai 

berikut 



Pengenalan SINTA 

Untuk masuk ke website SINTA, silahkan klik link berikut http://sinta2.ristekdikti.go.id/ 

Berikut adalah halaman utama website SINTA 

1. Pencarian 

Penulis/Peneliti 

2. Pencarian Institusi 

3. Pencarian Jurnal 

4. Pencarian Buku 

5. Pencarian Hak 

Kekayaan Intelektual 

6. Klik ini jika 

ingin mendaftar 

7. Pertanyaan yang 

sering diajukan 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/
http://sinta2.ristekdikti.go.id/


Pencarian Jurnal di SINTA 

Pencarian Jurnal di SINTA terbagi ke dalam kategori Sinta1 (S1), Sinta2 (S2), hingga Sinta6 

(S6). 



Pencarian Jurnal di SINTA 

Masing-masing kriteria jurnal pada tiap bagian adalah sebagai berikut: 

Kategori Jurnal Keterangan 

Sinta 1 Terakreditasi A nilai >85, atau terindeks Scopus  

Sinta 2 Terakreditasi B nilai 70-85  

Sinta 3 Hasil Evaluasi diri 60-70  

Sinta 4 Hasil Evaluasi diri 50-60  

Sinta 5 Hasil Evaluasi diri 40-50 

Sinta 6 Hasil Evaluasi diri 30-40 



Registrasi di SINTA 

Untuk registrasi di SINTA, bisa juga langsung ke sini http://sinta2.ristekdikti.go.id/author/. 

Lalu silahkan diisi form yang terdapat pada halaman tersebut. 

1. Untuk pengisian 

google scholar URL, 

silahan copy link pada 

profil google scholar 

2. Klik di sini jika telah 

selesai mengisi 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/author/
http://sinta2.ristekdikti.go.id/author/


Registrasi di SINTA 

Setelah melakukan proses registrasi, SINTA akan mengirim link aktivasi ke email yang 

didaftarkan (biasanya sehari setelah register), silahkan klik link tersebut untuk aktivasi akun 

SINTA Anda 

Klik link pada email Anda untuk 

aktivasi 



Registrasi di SINTA 

Setelah diaktivasi, kembali ke halaman awal SINTA untuk login, http://sinta2.ristekdikti.go.id/ 

Klik di sini untuk Login 



Registrasi di SINTA 

Masukkan email dan password yang telah didaftar, lalu klik Login 



Registrasi di SINTA 

Berikut adalah tampilan profil di SINTA 

1. Statistic Publikasi 

dan Profil. Profil bisa 

diubah dengan memilih 

update Profile 

3. Setelah diubah, 

klik tombol ini untuk 

menyimpan 

2. Klik disini jika ingin 

ganti password 
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