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Bila kita atau sebuah jurnal telah mempunyai profil profil di Google Scholar, maka perlu bagi 

kita untuk memasukkan artikel atau tulisan yang telah kita buat ke dalam daftar profil jurnal kita. 

Hal ini dimaksudkan agar tingkat citasi terhadap tulisan yang kita buat dapat diukur, dihitung 

dan ditampilkan di profil Google Scholar. Di bawah ini dijelaskan langkah-langkahnya. 

 

 

Memasukkan Artikel ke Daftar Profil 
Untuk memasukkan artikel ke daftar profil di Google Scholar, inilah langkah-langkahnya: 

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

2. Lakukan login dengan akun Gmail jurnal Anda. 

3. Pada kotak Actions klik menu Add.  

 

 

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. 



 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

2

 
4. Anda akan dibawa ke halaman Add articles. Ketik nama jurnal atau artikel pada kotak 

yang tersedia. Kemudian klik tombol Search articles.  

 

 
 

5. Akan tampil hasil pencarian berupa artikel-artikel dari jurnal Anda yang telah terbaca 

oleh Google Scholar. Klik saja tombol Add article bila artikel tersebut memang milik 

jurnal Anda.  

6. Kembali ke halaman Home dari profil Google Scholar Anda. Akan terlihat tingkat sitasi 

pada kotak Citation indices.  

 

 

Menghapus Atikel dari Daftar Profil 
Bisa jadi kita tanpa sadar memasukkan artikel yang salah pada profil Google Scholar kita. Maka 

dari itu kita perlu menghapusnya dari daftar. Untuk menghapus artikel yang sudah masuk dari 

daftar inilah langkah-langkahnya: 
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1. Ketik alamat http://scholar.google.com. 

2. Lakukan login dengan akun Gmail jurnal Anda.  

3. Pada daftar artikel yang telah masuk, klik saja artikel yang akan dihapus. 

4. Anda akan dihadapkan pada tampilan seperti di bawah ini.  

 

 
 

5. Klik tombol Delete untuk menghapus artikel tersebut dari daftar.  

 

Demikian cara memasukkan dan menghapus artikel dari daftar profil di Google Scholar. 

Semoga bermanfaat.  

 

 

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 dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan dapat dihubungi via email 

hchandraleka@gmail.com.  
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