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Definisi Literasi Informasi dan Mafaat Literasi Informasi 

Kegiatan literasi infromasi merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki 

oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik khusunya dalam pembuatan 

tugas akhir/skripsi. American Library Association (2000) mendefinisikan „literasi 

informasi‟ sebagai serangkaian keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi 

serta mengetahui cara menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara 

efektif.  

Manfaat Kompetensi Literasi Informasi dalam dunia pendidikan antara lain: 

1. Menyediakan metode yang telah teruji dapat memandu mahasiswa kepada 

berbagai sumber informasi yang terus berkembang 

2. Mendukung usaha nasional untuk meningatkan kualitas pendidikan 

3. Menyediakan perangkat tambahan untuk memperkuat isi perkuliahan 

4. Meningkatkan pembelajaran seumur hidup (California State University, 2000) 

Model-Model Literasi Informasi 

Model-model literasi informasi terdiri dari beberapa model antara lain sebagai 

berikut:  

a) Big6,  

b) Seven Pillar 

c) Empowering 8 (E-8). 

A. Big6 merupakan model literasi informasi yang terdiri dari enam tahapan kegiatan 

literasi informasi yaitu antara lain: 

1. Task Definition (Perumusan masalah/identifikasi masalah) 

2. Information Seeking Strategies (Strategi Pencarian Informasi) 

3. Location and Access (Lokasi dan Akses) 

4. Use of Information (Penggunaan Informasi) 

5. Synthesis (Sintesis) 

6. Evaluation (Evaluasi)  Sumber: Eisenberg & Berkowitz (1990) 
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B. Model Seven Pillar yang tediri dari tujuh tahapan kegiatan literasi informasi antara 

lain:  

1. Identify (Identifikasi) 

2. Scope (Ruang lingkup sumber informasi) 

3. Plan (Perencanaan atau membangun strategi untuk menentukan lokasi 

informasi dan data ) 

4. Gather (Mengetahui lokasi dan akses informasi yang dibutuhkan) 

5. Evaluate (Dapat mengevaluasi sumber informasi atau informasi) 

6. Manage (Memiliki kemampuan mengorganisir informasi) 

7. Present  (menyajikan, menerapkan, dan mengaplikasi informasi/pegetahuan 

yang didapatkan)  Sumber: SCONUL (2011) 

C. Empowering 8 merupakan salah satu model literasi informasi yang banyak 

diterapkan diberbagai instansi/perguruan tinggi dalam melakukan literasi informasi. 

Model literasi informasi ini dibuat di Asia yaitu oleh National Institute of Library and 

Information Sciences (NLIS) Universitas Colombo, Sri Lanka. Empowering 8 ini terdiri 

dari delapan tahapan kegiatan literasi informasi antara lain: 

1. Identify (Mengidentfikasi) 

2. Explore (Menelusur) 

3. Select (Menyeleksi) 

4. Organize (Mengelola) 

5. Create (Menciptakan) 

6. Present (Menyajikan) 

7. Assess (Menilai) 

8. Apply (Mengaplikasikan) Sumber: (Wijetunge & Singh, 2005) 

Berdasarkan model-model literasi diatas dalam hal ini peneliti menggunakan model 

literasi Empowering 8 dikarenakan lebih komprehensif. Dalam model literasi informasi 

ini terdapat poin Assess (Penilaian) yang tidak terdapat pada model literasi informasi 

lainnya. 



3 
 

Modul merupakan bahan ajar yang dpaat digunakan sebagai petunjuk oleh 

penggunanya. Menurut Andi Prastowo (2012) Modul merupakan bahan ajar yang 

disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sesuai 

usia dan tingkat pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar secara mandiri 

dengan bimbingan minimal dari pendidik. Berdasarkan permasalahan diatas dalam hal 

ini saya akan membuat modul literasi infromasi dengan model Empowering 8 sebagai 

Bahan Ajar Matakuliah Literasi Informasi pada Program Studi Perpustakaan dan Ilmu 

Informasi Universitas Halu Oleo.  

 

Model Literasi Empowering 8  

1. Identify (Mengidentifikasi) kebutuhan informasi mahasiswa 

2. Explore (Menelusur) informasi/artikel ilmiah 

3. Select (Menyeleksi) informasi/artikel ilmiah 

4. Organize (Mengelola) informasi/artikel ilmiah 

5. Create (Menciptakan) sintesis informasi/artikel ilmiah  

6. Present (Menyajikan) informasi/artikel ilmiah 

7. Assess (Menilai) informasi/artikel ilmiah 

8. Apply (Mengaplikasikan) informasi/artikel ilmiah  Sumber NLIS (2005)  

 

Tahapan Literasi Informasi 

1.Identifikasi (Identify) kebutuhan informasi mahasiswa 

 Proses identifikasi kebutuhan informasi diawali dengan penentuan topic atau 

rumusan masalah  kebutuhan informasi mahasiswa terkait dengan tugas/skripsi 

mahasiswa. Dapat direalisasikan dengan membuat daftar judul informasi/artikel ilmiah 

yang dibutukan dalam bentuk beberapa sub-topik berupa kata kunci atau keyword. 

Selanjutnya dapat dilakukan kegiatan penelusuran secara online. 
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2.Penelusuran (Explore) Informasi Ilmiah 

Dalam melakukan kegiatan penelusuran/pencarian informasi, mahasiswa dapat 

melakukan secara offline maupun online dengan menggunakan berbagai literatur yang 

tersedia. 

Penelusuran offline dilakukan dengan mencari sumber informasi/artikel ilmiah secara 

langsung atau on the spot ke tempatnya langsung seperti perpustakaan, took buku, 

atau lembaga informasi lainnya seperti Badan Pusat Statistik daerah,Pusat 

Dokumentasi dan Data Ilmiah Lipi daerah dan lain sebagainya. Dimana sumber 

Referesi yang didapatkan dapat berupa Fisik (buku, majalah, Koran, artikel jurnal, 

skripsi/tesis dan lain-lain) atau non fisik berupa data digital berupa pdf/doc/ppt. 

Penelusuran online dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber informasi 

ilimiah secara online seperti database online (E-resources perpusnas, Proquest, 

Scincedirect, ebscho, emerald dan lain sebagainya), Jurnal Online (SJR,JCR,Sinta), 

Repositori Universitas/Instansi (Garuda, ISJD, RAMA, Moraref, Repositori universitas), 

DOAJ (Directory of Open Access Journals), Sumber E-Book (iPusnas,iJak, iBi Library, 

Ridmi, MOCO, Nook, Kindle, Kobo,Bartleby, Google Books dan lain sebagainya) serta 

Internet tools yang terdiri dari directory dan search engine (google, yahoo, Bing, 

DogPile, Duckduckgo, dan lain sebagianya) 
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Jenis- jenis Search Engine 

 

(Sumber: Modifikasi modul literasi Informasi UAI, 2019) 

 

 

 

 

Internet 
tools 

Search 
Engine 

Basic Search 
Engine 

Meta Search 
Engine 

Semantic 
Search 
Engine 

Directory 

contoh : 

InCrawlerhttp://www.incrawler.com/ 

Best of the Web (BOTW) https://botw.org/ 

Joeant  http://www.joeant.com/ 

Directtory Mozilla (DMOZ)  dan lain sebagianya 

 

Basic Search Engine 

•Mencari data dari database 
beberapa basic search 
engine 

•Kadang lambat karena 
proses pengurutan 
berdasarkan urutan tertentu, 
misalnya popularitas 

•Butuh keyword yang 
spesifik, agar ruang 
lingkupnya tepat. 

Meta Search Engine 

•Mencari data dari database 
beberapa basic search 
engine 

•Pencarian lebih cepat 
karena mencari secara 
menyeluruh ke berbagai 
search engine 

•Butuh keyword yang 
spesifik, agar ruang 
lingkupnya tepat. 

Semantic Search Engine 

•Mencari data yang sudah 
diproses sebelumnya secara 
makna/keyword yang 
dimasukkan user untuk 
mempermudah 

•Lambat karena harus 
melewati beragam proses 
analisis, misalnya sinonim, 
broader term, narrower 
term, subject term, dll 

•Tidak membutuhkan 
keyword spesifik karena 
sudah diproses keywordnya 
berdasarkan makna 

- Berisi daftar kumpulan 

situs yangdikelompokkan 

dalam kategoritertentu 

- Dikelola oleh para pakar 

yang bertugas mengelola 

mngelompokkan situs-situ 

Search engine adalah alat 

mesin pencari informasi 

yang mengidentifikasi 

informasi didalam suatu 

database online sesuai 

dengan kata kunci yang 

dituliskan 
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Contoh Search Engine 

 

(Sumber:: Modul literasi informasi UAI, 2019) 

 

 

Selain mengetahui berbagai sumber-sumber referensi ilmiah secara online, kita juga 

alangkah bainya mengetahui trik-trik pencarian informasi ilmiah seperti penggunaan 

Database 

Onine 

Jurnal Online 

Repository 

Institusi 

Sumber  

E-Book 

• Scopus 

• Web of Sciece 

 

• Proquest 

• Sciencedirect 

 

• Dan lain 

sebagainya 

 

• SJR (Schimago Journal Ranking) 

• JCR (Journal Citation Report) 

•  

• Sinta 

 

• Garuda 

• ISJD 

 

• RAMA 

• Moraref 

 

• iPusnas 

• iJak

• iBi Library 

• Ridmi 

 

• MOCO 

• Dan lain Sebagainya 

 

• Dan lain 

sebagainya 
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Boolean Operator; Google Syntax; advance search; Thesaurus; hingga penggunaan 

Subject heading (Medical Subject Heading, LOC subject Heading; dan lain sebagainya) 

Boolean Operator 

 Istilah ini diambil dari seorang ahli matematika yang bernama George Boole 

(1815-1864) yang mana menciptakan sebuah algoritma untuk mendapatkan untuk 

mendapatkan hasil pencarian informasi yang maksimal. Beberapa contoh Boolean 

operator yang mudah digunakan anatar lain AND, OR, NOT. Dengan menggunakan 

teknik Boolean operator dapat mempersempit pencarian sehingga sesuai dengan 

kebutuhan dan penelusuran informasi lebih efektif dan efisien. 

Google Syntax 

 

(Sumber: Modul literasi informasi UAI, 2019) 
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Advance Search 
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Subject Heading 

 

Subject Heading merupakan salah satu refrensi yag dapat digunakan untuk 

menentukan katakunci berdasarkan persamaan ruang lingkupnya dengan 

menggunakan database Subject Heading tertentu atau lebih dikenal sebagai vocabulary 

control/thesaurus. Misalkan persamaan untuk bibliometrics ialah Bibliography; 

Bibliography--Statistical methods; Statistical bibliography berdasarkan LOC Subject 

Heading. Beberapa database Subject Heading antara lain: LOC Subject Heading; 

MeSH (Medical Subject Heading); The ERIC Thesaurus dan lain-lain) 
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Gambar pencarian subject heading dengan keywords “Bibliometrics” 

3.Penyeleksian (Selecting) Informasi Ilmiah 

 Penyeleksian informasi ialah proses seleksi hasil penelusuran informasi 

berdasarkan kredibilitas sumber informasi atau validitas sumber informasi. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu sumber informasi ialah dapat 

menggunakan metode CRAAP TEST (Sarah Blakeslee, 2004).  

CRAAP TEST adalah Cara untuk mengecek kredibilitas sumber informasi dari berbagai 

macam dispilin ilmu atau dapat dikatakan suatu cara untuk mengevaluasi suatu sumber 

informasi apakah valid atau tidak. CRAAP TEST dikembangkan oleh Sarah Blakesee 

dan sekolopok pustakawan California State University, Chico (CSU Chico) dan telah 

banyak digunakan khususnya oleh para pustakawan universitas. 
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CURRENCY 

RELEVANCE 

AUTHORITY 

ACCURACY 
PURPOSE 

 

Fokus: Kemuktahiran Informasi 

Pertanyaan: - Kapan informasi/artikel ilmiah itu dibuat/diterbitkan/diposting? 

               - Kapan informasi/artikel ilmiah direvisi atau diperbaharui? 

       - Jika informasi/artikel ilmiah lama, apakah masih relevan untuk topic tertentu? 

       - Jika sumbernya online, apakah websitenya masih berfungsi? 

 

CURRENCY 

 

Fokus: Kesesuaian tema/artikel ilmiah/cakupan informasi dengan kebutuhan 

Pertnyaan: - Apakah berhubungan dengan topic tugas/skripsi/penelitian? 

               - Level informasi sesuai kebutuhan atau terlalu kompleks? 

 - Bandingkan dengan sumber lain, untuk melengkapi kesesuaian, apakah sudah sesuai     
kebutuhan?  

 

RELEVANCE 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus: Asal Sumber informasi/artikel ilmiah? 

Pertnyaan: - Siapa penulis/penerbit/jurnal/sumber/sponsornya? 

               - Bagaimana kredibilitas penulis/organisasi terkaitnya? 

 - Apakah penulis memiliki kualifikasi bidang sesuai penelitiannya?  

 - Apakah ada informasi terkait kontak penerbit seperti alamat email? 

 - Jika asal sumber (jurnal), apakah reviewernya ahli/pakar dibidang tersebut dan 
sudah menjalankan tugasnya semestinya? 

 - (jika sumbernya online) URL-nya apakah sumberny valid (penangung jawab 
informasi)? .com/ .edu/ .gov/ .org/ .net/ .ac.id 

AUTHORITY 

 

Fokus: Ketepatan konten informasi, kehandalan dan kebenaran? 

Pertnyaan: - Apakah informasi/artikel ilmiah tersebut sudah melalui review oleh para pakar? 

               - apakah disertai kelengakapan bukti seperti data, bukti review dan bukti publish? 

 - Apakah banyak kalimat yang aneh atau salah pengejaan (typo)?  

 - Apakah data tersebut nyata atau manipulasi data? Ditunjukkan dengan 
melampirkan data primer/mentah 

ACCURACY 
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Selain metode CRAAP test dapat juga menggunakan metode REAL yaitu Read the 
URL; Estimate content; Ask about Author dan Look at the Link untuk mengevaluasi 
suatu sumber informasi. 

4.Pengelolan (Organize) Informasi/artikel ilmiah 

 Setelah mendapatkan dan menyeleksi informasi/article ilmiah, hal berikut ynag 
dapat dilakukan ialah mengelola data informasi/artikel ilmiah (pdf, doc, ppt, jpg,csv dan 
lain lain) tersebut dengan baik. Proses pengelolan atau manajemen data penelitian ini 
sangatlah penting sekali. Hal ini dikarenakan bisa dijadikan bukti-bukti pada saat 
memverifikasi suatu penelitian. Selain itu juga jika pengelolaan data dikelola dengan 
baik, jika suatu saat membutuhkan data tersebut dapat dengan mudah dipanggil atau 
ditemukan kembali. Dalam pengelolan data tersebut dapat menggunakan beberapa 
tools diantarnya antara lain Google drive untuk penyimpanan; Reference manajer untuk 
penyimpanan, sitasi dan daftar pustaka. 

Rereference Manager 

 Reference manager merupakan tools yang sangat user friendly bagi peneliti atau 
mahasiswa yang sedang dalam mengerjakan tugas/skripsi/penelitian ilmiah. Dalam hal 
ini reference manajer selain dapat digunakan untuk penyimpanan data penelitian 
(dibuatkan folder khsusus), dapat juga digunakan untuk pembuatan sitasi dan daftar 
pustaka secara otomatis. Reference manajer juga bisa dilakukan sinkroniasi dengan 
beberapa database sumber informasi jurnal, perpustakaan, lembaga informasi yang 
memiliki metadata bibliografi. Sehingga dengan mudah dapat disimpan data tersebut ke 
reference manajer. 

 

Fokus: Latar belakang penulisan dan penyebaran informasi/artikel ilmiah? 

Pertnyaan: - Apa tujuan penulisannya: Untuk edukasi/hiburan/penjualan/profit/non profit? 

  - Informasi/artikel ilmiah tersebut tendensius atau tidak atau sponsornya 
mempunyai   tujuan yang jelas? 

 - Apakah penelitianya objektif, berisi fakta/opini/propaganda?  

 - Apakah ada kecenderungan politik, SARA, atau kepentingan individu/organisasi? 

PURPOSE 
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Refrence manajer (mendeley;zootero;endnote) memiliki fitur web imporoter. web 
importer ini merupakan feature yang disediakan mendeley dengan cara menyimpan 
meta datanya saja tanpa menyimpan file digital, namun para peserta mahasiswa tetap 
dapat membuat sitasi dan daftar pustakanya walaupun file digitalnya tidak terdapat 
pada kompter/laptop para peserta. Ketiga Reference manajer tersebut dapat digunakan 
oleh mahasiswa untuk menunjang dalam pembuatan tugas/karya tulis ilmiah/skripsi 
sehingga pengelolaan data lebih rapi dan sistematis. 

5.Penciptaan (Create) Sistesis informasi 

 Proses sintesis informasi ini sangatlah krusial sekali, oleh karena itu harus 
dilakukan secara cermat, teliti, etis dan legal yakni dengan memastikan bahwa setiap 
kutipan yang dilakukan haruslah terekam/tercantum sitasinya berdasarkan sumber 
aslinya. Hal ini dilakukan agar tidak terindikasi melakukan plagiat. Menurut peraturan 
Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 “plagiat adalah perbuatan sengaja atau 
tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit/nilai untuk suatu 
karya ilmiah, dengan mengutip sebagian/seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain 
yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai.” 

Sanksi bagi orang yang melakukan plagiat diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003:  

Pasal 25 (2): lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk 
memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut 
gelarnya. 

Pasal 70: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar 
akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti 
merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pasal 12: berdasarkan ke dua dokumen di atas, ada dua macam sanksi akademis yaitu 
hukuman perdata dan pidana bagi yang melanggar UU Hak Cipta. Meskipun telah 
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dijatuhkan suatu sanksi akademis, seorang yang melakukan plagiat masih dapat 
dituntut di muka pengadilan. 

Selain sanksi diatas, sanksi juga diterapkan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan 
plagiat diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 dengan tingkatan 
sebagai berikut. 

1) Teguran 

2) Peringatan tertulis 

3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa 

4) Pembatalan nilai 

5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 

6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 

7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan 

 Agar terhindar dari Plagiarisme maka kita wajib mencantumkan sumbernya. 
untuk menghindari plagiarisme, kita harus memahami tipe-tipe plagiarisme. Menurut 
Soelistyo (2011) terdapat  beberapa tipe plagiarisme antara lain plagiarisme kata demi 
kata (word for word plagiarism), plagiarisme sumber (plagiarism of source), plagiarisme 
kepengarangan (plagiarism of authorship), auto plagiarisme (self plagiarism). Didalam 
sitasi pun terdapat beberapa format tergandung bidang ilmu dan format jurnalnya. 
Berikut ini merupakan contoh format sitasi berdasarkan bidang kelilmuan. 

Format Sitasi dan Daftar Pustaka 

 

(Sumber: Modul literasi informasi UAI, 2019) 

Dengan menggunakan Reference manajer, mengganti format tersebut sangatlah 
mudah sekali yaitu dengan mengganti sesuai kebutuhan. Seperti yang ditunjukkan 
gambar dibawah ini. 
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6.Penyajian (Present) Informasi/Artikel Ilmiah. 

 Proses penyajian informasi/artikel ilmiah ini dapat dalam beberapa bentuk seperti 
tulisan seperti tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi), karya tulis ilmiah, artikel jurnal, 
laporan pengabdian, maupun laporan penelitian. Selain itu juga dalam penyajian 
informasi/artikel ilmiah dapat berupa gambar statis (infografis, majalah, poster, leaflet, 
dan lainsebagainya) maupun dinamis (slideshow, animasi dan video). Penyajian 
informasi juga dapat juga menggunakan aplikasi data analisis. Berikut ini merupakan 
beberapa tools yang dapat digunakan baik secara offline maupun online. 
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Tools Offline Online 

Statis Infografis  Alchemy 
 Corel Draw 
 Creative Docs .NET 
 Inkscape 
 Illustrator (Adobe) 
 Photoscape 
 Photoshop (Adobe) 

 Canva 
 Crello 
 Easil 
 Piktochart 
 Stencil 
 Snappa 
 Spark (Adobe) 

Majalah 

Poster 

Dinamis Animasi  After Effect (Adobe) 
 CrazyTalk 
 iClone 
  

 Animaker 
 Moovly 
 Powtoon 
 Wideo 

Slideshow  Academic Presenter 
 Keynote 
 LibreOffice Impress 
 Microsoft 

PowerPoint 
 Office Sway 

(Ms.365) 

 Google Slides 
 Prezi 
 Slidebean 
 Swipe 
 Visme 

Video  Adobe Premiere 
 Blender 
 iMovie 
 Shotcut 
 Sony Vegas 

 Alison 
 Flipgrid 
 MIT 

OpenCourseWare 
 TeacherTube 
 TED 
 OBS 

Data analisis SPSS NVivo 

 

(Sumber: Modifikasi modul literasi informasi UAI, 2019) 

 

7.Penilaian (Assess) Informasi/artikel ilmiah 

 Penilaian ialah proses pemberian nilai oleh manusia maupun tools, apakah 
informasi/artikel ilmiah yang telah dibuat memiliki nilai yang baik atau kurang baik. 
Proses pemberian nilai oleh manusia dapat diberikan oleh para pakar/ahli dibidangnya, 
untuk mhasiswa dapat berdiskusi dengan dosen terkait penilaian artikel ilmiah yang 
dibuatnya, apakah sudah sesua coverage/cakupan informasinya (laterbelakang, 
literatur, metode, hasil peneitian, dan daftar pustaka). Selain konsultasi dengan dosen 
terkait penilaian artikel ilmiah, penilain ini juga dapat dilakukan dengan tools. Hal ini 
untuk melnegkapai sekaligus memastikan bahwa artikel ilmiah tersebut bebas dari 
plagiarisme dengan mengecek kesamaan (similarity). Berikut ini merupakan beberapa 
tools yang dapat digunakan antara lain: 
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 Tools turnitin dan Ithenticate dapat digunakan mengecek kesamaan isi artikel 
ilmiah yang dibuat dengan database online yang terdapat di internet seperti repository 
universitas, jurnal online, dan lain sebagainya. Cara kerja Tools turnitin dan Ithenticate 
ini akan memberikan persentase kemiripan isi artikel ilmiah yang dibuat dengan 
berbagai macam sumber secara online dengan cara merujuk langsung ke website 
tersebut. Berikut ini merupakan contoh hasil penilaian dengan Tools turnitin dan 
Ithenticate.  
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8.Pengplikasian (Apply) Informasi/Artikel Ilmiah 

Proses terakhir yang harus dilakukan oleh seorang akademisi  adalah „aplikasi‟ 

yaitu mengaplikisikan hasil penelitiannya. Hal ini berkaitan dengan isi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) yang 
mengharuskan adanya penerapan/aplikasi hasil penelitian sebagai bentuk pengabdian 
kepada masyarakat. Selain itu juga pengaplikasian dapat dalam bentuk diseminasi hasil 
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penelitian ke berbagai jurnal baik Jurnal nasional maupun internasional. Terdapat 
beberapa cara dalam menentukan suatu jurnal sebagai tujuan publikasi penelitian. 
Berikut ini beberapa tools yang dapat digunakan. 

1. Journal Finder (https://journalfinder.elsevier.com/) 

2. Journal Suggester (https://journalsuggester.springer.com/) 
3. Wiley Journal Finder Beta (https://journalfinder.wiley.com/search?type=match)  
4. Journal Guide (https://www.journalguide.com/) 

5. Taylor Journal Suggester Beta (https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-
research/choosing-a-journal/journal-suggester/)  

6. IPI Indonesian Publication Index (http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/?ref=home&mod=newsuggest)   

 

Gambar Find Journal 

Adapun cara menentukan jurnal yang tepat untuk publikasi penelitian kita ialah dengan 
memasukkan judul penelitian; abstrak penelitian; kata kunci/keywords penelitian dan 
bidang ilmu penelitian (field of research). 

 Jurnal publikasi baik nasional maupun internasional, terdapat beberapa jurnal 
yang memiliki citra buruk atau lebih dikenal sebagai jurnal predator. Jurnal tersebut 
tidak memperhatikan kaidah penelitian dalam proses publikasinya seperti isi jurnal tidak 

https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://journalfinder.wiley.com/search?type=match
https://www.journalguide.com/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-journal/journal-suggester/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-journal/journal-suggester/
http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/?ref=home&mod=newsuggest
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sesuai scope jurnal, proses review yang cepat dan mencurigakan; meminta bayaran 
dengan harga yang tinggi; dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa tools yang dapat 
digunakan untuk mengecek jurnal predator 

1. Predatory Journal (https://predatoryjournals.com/journals/) 
2. Beall‟s List (https://beallslist.net/) 
3. Scopus discontinued sources list 

 

Gambar list jurnal predator 
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