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JURNAL

u Majalah berbentuk fisik atau digital yang mempublikasikan artikel-
artikel atau karya-karya ilmiah dalam bidang ilmu tertentu secara
berkala.

u Memiliki akreditasi sehingga dapat dipercaya & banyak digunakan
untuk referensi atau terindeks pada suatu platform yang
membawahi banyak jurnal.

u Indeks Jurnal:
1) nasional (sinta)
2) Internasional (scopus)



Jurnal Scopus

u Data center atau database sitasi dan literasi terbesar yang bersifat
ilmiah. Scopus sendiri merupakan bagian dari perusahaan
penerbitan atau publikasi ilmiah internasional yang terkenal di
seluruh dunia, yaitu Elsevier. Di dalam database scopus, terdapat
lebih kurang 22.000 judul dari 5.000 penerbit dari seluruh dunia.

u Jurnal-jurnal di Indonesia sudah banyak yang terindeks dengan
scopus, menandakan bahwa penelitian-penelitian yang
dipublikasikan di Indonesia sudah diakui secara internasional.

u Jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks dengan scopus dapat
dikatakan sebagai jurnal yang memiliki reputasi internasional dan
berkualitas.



Tingkatan Jurnal Scopus

u Dalam klasterisasi jurnal, scopus menggunakan parameter Scimago
Journal Ranking (SJR), yaitu jumlah sitasi atau kutipan rata-rata per
artikel yang diterbitkan dalam suatu jurnal selama tiga tahun
terakhir.

u Q1 (Quartile 1): ada beberapa jurnal yang terindeks scopus dengan
pengaruh paling besar dari beberapa jurnal tersebut. Misalnya ada
100 jurnal terindeks scopus pada bidang ilmu tertentu, biasanya
jurnal yang memiliki kategori Q1 memiliki peringkat dari 1-25 atau
merupakan 25 jurnal teratas.

u Q2 (quartile 2): ada beberapa jurnal yang terindeks scopus dengan
pengaruh yang cukup besar. Misalnya ada 100 jurnal yang
terindeks scopus pada bidang ilmu tertentu, biasanya jurnal pada
kategori Q2 ini memiliki peringkat dari 26-50.



Tingkatan Jurnal Scopus

u Q3 (quartile 3): ada beberapa jurnal yang terindeks scopus dengan
pengaruh yang kurang besar. Misalnya ada 100 jurnal yang
terindeks scopus pada bidang ilmu tertentu, biasanya jurnal pada
kategori Q3 ini memiliki peringkat dari 51-75.

u Q4 (quartile 4): ada beberapa jurnal yang terindeks dengan
pengaruh yang paling rendah di antara jurnal lainnya. Misalnya ada
100 jurnal yang terindeks scopus pada bidang ilmu tertentu,
biasanya jurnal pada kategori Q4 ini memiliki peringkat dari 76-100
atau merupakan 25 jurnal paling bawah.



Cara Mencari Jurnal Internasional
Terindeks Scopus:

u Melalui website scimagojr.com, caranya:
1) Buka halaman utama di situs scimagojr.com atau buka google

lalu cari “scimagojr”



2) Setelah masuk pada web scimagojr tersebut, pilih subjek jurnal
yang dituju, misalnya ingin mencari pada bidang seni, maka pilih
bidang art and humanities

3) Lalu pilih subjek kategori jurnal yang diinginkan
4) Pilih tingkatan Q atau quartile yang diinginkan, kemudian

download data ke excel



Cara Mencari Jurnal Internasional
Terindeks Scopus:

u Melalui website resmi scopus, caranya:
1)  Bukan laman resmi scopus di scopus.com atau bisa cari di google 

dengan mengetik “scopus”
2)  Kemudian klik “sources” di bagian atas
3)  Isikan nama jurnal di kolom “enter title” lalu tekan enter, atau bisa 

juga klik pada bagian “find sources”
4)  Jika nama jurnal yang kamu ketik sudah ditemukan pada kolom 
search, 

selanjutnya adalah klik jurnal tersebut dan cek tahun coveragenya
5) Cara cek “scopus content coverage” bisa di bagian bawah



Konsultasi Sekarang



Cara Mencari Jurnal Nasional
Terindeks Scopus:

1) Buka laman resmi sinta.kemendikbud.go.id
2) Ada kolom dengan tulisan “Number of Journal by Sinta Score”, lalu

pilih S1
3) Skor S1 pada Sinta merupakan jurnal-jurnal Indonesia yang

terindeks dengan scopus
4) Setelah muncul jurnal-jurnal tersebut, lalu tinggal cari jurnal yang

memuat mengenai bidang ilmu tertentu yang diinginkan
5) Atau cara yang paling mudah adalah dengan mengetik “Sinta 1”

pada pencarian google
6) Setelah muncul jurnal-jurnal Sinta 1 tersebut, lalu tinggal mencari

jurnal yang diinginkan
Saat ini ada 113 jurnal nasional yang tercatat memiliki Sinta score S1






