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Seorang peneliti, akademisi, atau bahkan sebuah jurnal online perlu mempunyai ‘papan nama’ 

atau profil di sebuah situs pengindeks. Profil ini akan membeberkan tulisan yang sudah berhasil 

diindeks oleh Google Scholar, berapa yang sudah dikutip dan berapa nilai h-index dan i10 

index-nya. Pada tulisan ini dijelaskan cara membuat profil di Google Scholar. Yuk, kita simak.  

 

 
Profil penulis di Google Scholar 

 

 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Profil sebuah jurnal di Google Scholar 

 

 

Cara Membuat Profil di Google Scholar  
 

Seorang peneliti memang perlu narsis di m Scholar. Bukan dengan maksud untuk 

gagah-gagahan, tetapi memang ada suatu kebutuhan untuk melihat jumlah pengutipan terhadap 

artikel yang dibuatnya. Selain itu sebuah jurnal pun perlu mempunyai profil di Google Scholar 

agar terlihat parameter yang telah penulis sebutkan di atas. Berikut ini dijelaskan cara membuat 

profil di Google Scholar. Cukup mudah, hanya saja Anda perlu memiliki email Google dan 

email resmi dari institusi Anda. Inilah caranya:  

1. Kunjungi alamat http://scholar.google.com 

2. Login dengan email Google yang telah Anda miliki 

3. Isikan form Profil yang tampil, seperti gambar di bawah ini 

 
Form profil di Google Scholar 
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4. Yang perlu diperhatikan, pada kotak Email untuk verifikasi, isikan alamat email resmi 

dari institusi Anda.  

5. Klik tombol Langkah selanjutnya.  

6. Berikutnya Anda diminta menambahkan artikel yang telah Anda tulis.  

 
Mencari artikel untuk profil 

 

7. Ikuti langkah selanjutnya. Akan tampil halaman profil yang telah dibuat.  

 
Profil seseorang di Google Scholar yang perlu verifikasi email 

 

Proses ini belum selesai. Untuk menyelesaikannya Anda harus membuka email resmi instituti 

Anda untuk memproses verifikasi email. Dan akhirnya lengkaplah proses pembuatan profil di 

Google Scholar. 
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Biografi Penulis 

Happy Chandraleka. Seorang penulis TI independen. Menyelesaikan S1 di Teknik Elektro 

Universitas Diponegoro. Saat ini mengelola Open Journal System Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tentang 

penulis dapat dihubungi via email hchandraleka@gmail.com. 


