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Penjelasan Google Scholar



Google Scholar merupakan tempat bagi dosen maupun peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiah 

baik yang berupa jurnal, prosiding, maupun buku. Dengan mempublikasikan karya ilmiah melalui 

Google Scholar seorang dosen akan dikenal kepakarannya dan dirujuk karya-karyanya oleh peneliti 

yang lain.

Performansi google scholar suatu institusi dinilai dari banyaknya sitasi, h-indeks, dan banyaknya artikel 

karya tulis dapat diukur melalui pemeringkatan . Di webometrics hal tersebut diperingkatkan dalam 

kategori Openness. Webometrics memiliki tujuan bahwa institusi pendidikan harusnya terbuka dalam 

membagi ilmu pengetahuan yang mereka miliki, sehingga bermanfaat bagi masyarakat global.



Google Scholar

Konten digital

Jurnal, prosiding, buku

Rujukan

Sitasi, kerjasama

penelitian

Publikasi karya

Tempat publikasi karya

ilmiah pengajar/peneliti

Branding akademisi

Terlihat kepakarannya

melalui aktivitas tulisannya



Isi Google Scholar Perlu Diatur

Profil

Email

Afilias

Duplikasi

Hindari artikel 2 kali 

dimasukkan

Publikasi

Moderasi publikasi artikel

Account

Pastikan hanya memiliki 1 

account email resmi TelU

Karya Cipta

Nama penulis / pemilik

account tercantum

Berkala

Rajin cek Google Scholar
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Peningkatan Konten Terindeks
Google Scholar

✎ Rajin menulis

Blog dosen, Website prodi / fakultas, 

data verse, interaksi mahasiswa

melalui tugas dan sifatnya terbuka

seperti blog

🔊 Rajin publikasi

Komunikasi dengan sesama

dosen/peneliti melalui blog

https://emojipedia.org/speaker-high-volume/
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Aktivitas blog membantu
meningkatkan rujukan di 
google scholar

01. Rujukan sumber
Memungkinkan untuk

menjadi rujukan tulisan 

maupun gambar untuk di 

sebuah dokumen

02. Sitasi
Masuk dalam sitasi karya

tulis ilmiah, baik peneliti

lain maupun tugas akhir

mahasiswa

03. Afirmasi kepemilikan

Bukti otentik digital suatu

tulisan

04. Branding personal
Profil lengkap

memudahkan mesin

pencarian memberikan

referensi

Konten tulisan di blog pegawai bisa bebas, apakah

mau berkaitan dengan keilmuan maupun tulisan 

bebas



Blog sebagai rujukan, bukti digital



Blog kontribusi terhadap sitasi



Kondisi Google Scholar TelU
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Update profil peneliti di 
iGracias



Requirement Penilaian
Webometrics

1. Menggunakan domain alamat email yang berafiliasi dengan universitas (telkomuniversity).

2. Data yang di kumpulkan untuk pemeringkatan webometrics sebanyak 210 profil teratas yang 

akan di nilai. Untuk 20 akun teratas akan dikecualikan

3. Profil non-individu (jurnal, departemen, grup, konferensi) jika termasuk ke dalam 210 profil

teratas. Maka akan dikecualikan dari penilaian webometrics (jumlah kutipan sama dengan nol)

4. Jika beberapa profil penulis yang bukan milik Universitas ditambahkan dengan sengaja untuk

meningkatkan peringkatnya, institusi tersebut akan DIKECUALIKAN dari peringkat. 

5. Periode penilaian webometrics selama bulan Desember - Januari dan Juni – Juli



Webometrics merupakan sistem pemeringkatan berbasis website terhadap Perguruan Tinggi se-dunia. 

Webometrics menggunakan Visibility impact, openness, dan excellence sebagai kriteria penilaian.

• Visibility Impact adalah kualitas konten dengan menghitung semua external links yang diterima 

oleh webdomain Universitas dari pihak ketiga. 

• Openness merupakan jumlah artikel dan dokumen penelitian yang online/open (bisa diakses 

secara terbuka) di bawah domain website universitas (*.telkomuniversity.ac.id) yang terdeteksi oleh 

Google Scholar.

• Excellence merupakan jumlah artikel-artikel ilmiah publikasi perguruan tinggi yang bersangkutan 

yang terindeks di Scimago Institution Ranking. 

https://telkomuniversity.ac.id/


Permasalahan Google Scholar



Artikel bertanda bintang

Duplikat Artikel/sitasi bertanda coret

Artikel Milik orang lain (Auto update , hapus artikel dan mengganti nama author)

Duplikat Akun (Migrasi Artikel dan - Hapus akun)

Akun jurnal (non human)



Terima Kasih !


