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PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala kenikmatan dan kebaikan-Nya sehingga buku Pedoman Akses 

E-Resources ini bisa tersusun. Salawat dan salam mudah-mudahkan selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan nuur 

ilmu bagi sekalian umatnya. 

Buku pedoman ini disusun karena banyak pemustaka yang masih 

mengalami kesulitan dan kebingungan dalam mengakses e-resources (sumber-

sumber elektronik) seperti buku, jurnal, repository digital, maktabah shamilah 

maupun local journal yang dimiliki oleh Perpustakaan UIN. Kondisi ini 

menyebabkan minimnya akses ke sumber-sumber referensi elektronik, padahal 

kandungan informasinya sangat signifikan untuk kajian-kajian berbagai disiplin 

ilmu yang ada di UIN Sunan Kalijaga ini. Kami berharap dengan tersusunnya buku 

pedoman ini bisa dijadikan acuan para pemustaka dalam mengakses sumber-

sumber elektronik tersebut. 

Untuk lebih memudahkan penggunaan buku pedoman e-resources ini, 

penulis membagi menjadi bebarapa jenis, yaitu Buku Pedoman Akses E-book,  

Buku Pedoman Akses E-journal, Buku Pedoman Akses Repository Digital, Buku 

Pedoman Akses Maktabah Shamilah dan Buku Pedoman Akses Local Journal.  

Tersusunnya pedoman ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, dan 

karena itu kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada : Ibu 

Labibah sebagai Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang selalu mendorong 

penyusunan buku ini dan tidak bosan mempromosikan e-resources perpustakaan. 

Kami juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman pustakawan dan seluruh 

karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga atas support-nya kepada kami. 

Buku pedoman ini disusun sebagai pedoman akses e-resources tahun 2017, 

dan kemungkinan akan ada perubahan content/isi setiap tahunnya. Untuk itu buku 

pedoman ini juga akan mengalami revisi. 

Pada akhirnya, kami hanya bisa berharap semoga buku pedoman ini 

bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Kritik serta saran 

sangat kami harapkan demi perbaikan buku panduan ini. 

 

Yogyakarta, Agustus 2017 
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PENDAHULUAN 

 

A library is a growing organism (perpustakaan bagai organisme yang 

sedang tumbuh), adalah  salah satu hukum dari  lima hukum perpustakaan menurut 

Ranganathan. Perpustakaan memang dituntut untuk berkembang bukan hanya 

mengikuti selera pemustakanya namun juga berkembang seiring berkembangnya 

teknologi informasi yang menopang berbagai kegiatan dan kebutuhan 

perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya berkembang secara fisiknya dengan 

membangun gedung atau space yang luas, namun juga berkembang dari segi 

koleksinya baik jumlah eksemplar, jumlah judul maupun variasi kajian maupun 

bentuk dari koleksi itu sendiri (tercetak dan elektronik). Perkembangan gedung dan 

koleksi ini juga perlu sekali diimbangi dengan perkembangan sarana untuk 

penelusurannya. Koleksi bukan hanya bisa diakses secara nyata dengan mendatangi 

perpustakaan untuk bisa mengaksesnya, namun juga dikembangkan pula 

perpustakaan digital agar pemustaka bisa mengakses koleksi tanpa harus datang ke 

perpustakaan. 

Menanggapi perkembangan koleksi dan tuntutan pengembangan layanan, 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah melakukan proses pengembangan koleksi 

terutama pengembangan di bidang bentuk atau jenis koleksinya. Koleksi yang 

dibangun bukan melulu berorientasi pada koleksi tercetak tetapi juga koleksi 

elektronik.  Ada berbagai koleksi elektronik yang sekarang dikembangkan, yaitu 

buku elektronik (e-book), jurnal elektronik (e-journal), repository digital (digital 

library), local e-journal dan koleksi kitab kuning elektronik (software Maktabah 

Shamilah). Koleksi tersebut (terutama e-journal) setiap tahun tentu mengalami 

perubahan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang disetujui. Koleksi e-

book relatif tidak banyak mengalami perubahan bahkan cenderung bertambah. 

Content (isi) dari repository digital juga selalu bertambah baik jumlah maupun 

jenisnya. 

Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa PTIPD UIN sudah berupaya 

untuk mengembangkan akses internet dengan Single Sign On (SSO) sehingga 

database e-book dan e-journal Perpustakaan bisa diakses bukan hanya di 

lingkungan UIN tetapi juga bisa dari luar jangkauan wifi UIN Sunan Kalijaga. 

Agar pemustaka bisa mengakses koleksi tersebut, ada beberapa ketentuan umum 

yang perlu diketahui terlebih dahulu. Beberapa ketentuan umum tersebut adalah 

sebagai berikut: 

A. Akses e-book dan e-journal 

1. Tercatat sebagai sivitas akademika dan karyawan UIN serta mempunyai 

akun ke wifi UIN. 



2. Tahun 2017 ini, E-book,  e-journal dan local e-journal  hanya bisa diakses 

menggunakan jaringan intranet. Ini artinya bahwa untuk mengakses e-book,  

e-journal dan local e-journal, maka harus berada di area jangkauan wifi 

UIN (lingkungan kampus). Pada Bulan Agustus 2017, PTIPD telah 

mengupayakan agar database E-book dan E-journal Perpustakaan bisa 

diakses tidak terbatas di lingkungan kampus tetapi bisa dari manapun 

melalui SINGLE SIGN ON (SSO). 

3. Khusus untuk database e-journal EBSCOhost, bisa diakses baik di 

lingkungan kampus maupun dari luar lingkungan kampus dengan 

menggunakan password dan username tertentu yang bisa diminta oleh 

pemustaka ke bagian informasi dan referensi perpustakaan. Jika sudah bisa 

diakses melalui Single Sign On, maka yang diperlukan hanya password dan 

username dari UIN saja. 

4. Login ke internet menggunakan password dan username dari UIN. 

5. Jika lupa alamat dari masing-masing database, maka silahkan buka web site 

perpustakaan: http://lib.uin-suka.ac.id/ 

6. Klik menu yang diinginkan. Jika ingin mengakses e-book atau e-journal, 

maka pilih menu Database E-book & E-journal, dan jika ingin mengakses 

local journal maka pilih menu Local E-journal. 

7. E-book dan e-journal yang bisa diakses dan didownload full text adalah 

yang sudah dibeli atau dilanggan oleh perpustakaan. Penjelasan lebih rinci 

ada pada penjelasan per data base. 

8. Kenali coverage atau cakupan subyek atau disiplin kajian dari masing–

masing data base e-journal. 

Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa link ke web e-jurnal yang dipasang 

di web perpustakaan namun Perpustkaan UIN sudah tidak melanggannya kembali. 

Oleh karena itu pemustaka barang kali akan merasa kebingungan jika mengakses e-

jurnal tersebut. Beberapa komplain yang kami terima dari pemustaka mengatakan 

bahwa banyak artikel yang tidak bisa di-download padahal pemustaka tersebut 

mencari artikel dari web perpustakaan. Perlu kami tekankan di sini, bahwa 

walaupun Perpustakaan UIN sudah tidak melanggan lagi namun pemustaka masih 

bisa mengakses artikel-artikel dari web e-jurnal tersebut, khususnya artikel-artikel 

yang masuk kategori open access atau free. Adapun artikel-artikel yang bukan 

kategori open access atau free maka tidak bisa didownload. 

Bagi pemustaka yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses koleksi 

elektronik seperti tersebut di atas bisa berkonsultasi atau meminta bimbingan 

kepada pustakawan terutama pustakawan di layanan referensi dan serial. Pemustaka 

juga bisa mengikuti bimbingan penelusuran e-resources yang diadakan secara 

terjadwal dan bersifat klasikal setiap hari Selasa, dengan mendaftar terlebih dahulu 

ke bagian layanan informasi perpustakaan. 

http://lib.uin-suka.ac.id/


CARA MENGAKSES ELECTRONIC JOURNAL 

 

Tahun 2016, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah melanggan beberapa 

pangkalan data jurnal elektronik. Jurnal elektronik tersebut bisa diakses pada tahun 

2017. Adapun pangkalan data jurnal elektronik yang dilanggan antara lain: 

Emerald, EBSCOhost, Oxford Journal, AAAS, JSTOR, Moraref dan SAGE 

Research Methode. Masa langganan biasanya adalah untuk satu tahun, sehingga 

apabila tahun berikutnya Perpustakaan tidak melanggan lagi maka pangkalan data 

jurnal tersebut tidak bisa diakses lagi.  

Pada web site Perpustakaan UIN atau https://lib.uin-suka.ac.id/ telah 

dicantumkan beberapa link ke pangkalan data e-journal yang dilanggan. Namun di 

samping itu Perpustakaan juga masih memasang link ke pangkalan data jurnal yang 

pernah dilanggan (walaupun untuk tahun 2016 tidak dilanggan lagi). Oleh karena 

itu artikel-artikel yang muncul pada pangkalan data jurnal tersebut tidak bisa di-

download full text-nya kecuali jika artikel tersebut masuk kategori open access atau 

free. 

Ketentuan umum untuk bisa mengakses e-journal sudah disebutkan pada 

Bab Pendahuluan di atas. Namun untuk mengakses e-journal perlu strategi khusus 

agar hasilnya bisa lebih tepat. Beberapa strategi yang biasa digunakan dalam akses 

artikel jurnal antara lain: menggunakan metode penelusuran advanced search, 

menggunakan Boolean logic, quotation marks,  pemilihan kata kunci, dan lain-lain.  

1. Sebelum memilih database e-jurnal, perhatikan dahulu cakupan subyek 

dari masing-masing database tersebut. 

2. Penelusuran advanced search 

Untuk mengefektifkan penelusuran dengan hasil yang lebih spesifik dan 

tepat, maka sebaiknya pemustaka menggunakan metode penelusuran 

lanjut atau advanced search. Dengan penelusuran lanjut memungkinkan 

penelusur informasi menentukan berbagai kriteria pencariannya, seperti 

membatasi tahun terbit, bentuk dokumen (pdf, html), jenis tulisan 

(artikel, hasil riset, review), cakupan disiplin ilmu, dsb. 

3. Menggunakan Boolean logic 

Boolean logic adalah suatu pencarian pelacakan yang menyatakan 

tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. 

Boolean logic terdiri dari operasi logika AND, OR dan NOT. 

Penggunaan operasi logika ini dapat memudahkan pencari informasi 

dalam mendapatkan informasi yang diinginkan.  

 Operasi AND berfungsi untuk menggabungkan dua kata kunci, 

fungsinya untuk mempersempit penelusuran. Contoh: Islamic 

education AND Indonesia, berarti yang dimaksudkan adalah 

Islamic Education in Indonesia.  

https://lib.uin-suka.ac.id/


 Operasi OR berarti mencari informasi yang mengandung salah 

satu dari kedua kata. Fungsi dari operasi OR adalah untuk 

memperluas penelusuran.  Contoh: Education OR Learning 

Psychology. Dengan OR berarti hasil yang dimaksudkan adalah 

dokumen yang berisi baik tentang Education maupun tentang 

Learning Psychology.  

 Operasi NOT berarti membatasi hasil pencarian hanya pada kata 

kunci yang di depan dan membuang kata kunci yang di 

belakang. Contoh: Islamic financial NOT murabahah. Ini artinya 

penelusur hanya menginginkan dokumen tentang Islamic 

financial tetapi yang tidak berkaitan dengan murabahah. 

4. Menggunakan tanda kutip atau quotation mark di antara dua istilah  

Menggunakan tanda kutip ( “….”) berarti menggabungkan dua kata 

menjadi satu atau disebut frase. Contoh: “learning strategy”. Dengan 

menggunakan tanda kutip, berarti penelusur hanya menginginkan 

dokumen yang di dalamnya terdapat kata “learning strategy” secara 

berdampingan. 

5. Menggunakan tanda asterik (*) 

Tanda asterik merupakan karakter pengganti kata. Contoh: educat*, 

berarti hasil penelusuran akan mencakup: education, educating, 

educational. 

6. Pemilihan kata kunci 

Pada saat menentukan kata kunci, ada beberapa tips yang perlu 

diperhatikan: 

 Petakan terlebih dahulu kata kunci – kata kunci atau terminology 

yang berkaitan dengan tema yang dicari. Contoh: Islamic 

banking. Kata kunci yang berkaitan dengan Islamic banking 

antara lain:   ‘Aqad, murabahah, musharaka, ijar, mudarabah, 

riba, dsb. 

 Perhatikan sinonim atau akronim, istilah lebih luas, atau istilah 

lebih sempit. Contoh Islamic law atau shari’a, IDB atau 

Islamic Development Bank. 

 Perhatikan juga transliterasi dari istilah yang dicari. Contoh: 

shari’a banking, bukan syari’ah banking. 

 Untuk istilah yang berasal dari Bahasa Arab, perhatikan apakah 

masih menggunakan istilah asli yang berbahasa Arab atau sudah 

diterjemahkan. Contoh: istilah waqf menjadi communal 

ownership atau tetap waqf. 

 Jangan menggunakan kata yang terlalu panjang atau terlalu 

sempit, karena akan mendapatkan hasil nihil atau sebaliknya 

hasil terlalu banyak. Contoh: Learning strategy with forum 

group discussion in Indonesia, atau sebaliknya learning. 



A. EMERALD JOURNAL 

 

Cakupan Database Emerald antara lain: Akuntansi, Keuangan & Ekonomi, 

Pemasaran, Pendidikan, Manajemen, Ilmu Perpustakaan, Informasi & Knowledge 

Management. Adapun cara mengaksesnya adalah sebagai berikut:  

1. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan username 

dan password masing-masing. 

2. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/ lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal. Jika web site perpustakaan sedang dalam 

perbaikan sehingga sehingga halaman web tidak muncul, maka anda bisa 

mengetik alamat langsung web Emerald, yaitu: 

http://www.emeraldinsight.com/ . 

 

 
Gambar 1: tampilan web Emerald 

 

3. Jika anda ingin melakukan penelusuran (searching),  maka lakukan 

penelusuran advanced dengan cara klik tulisan Advanced Search di bawah 

kotak pencarian. 

4. Masukkan kata kunci yang menelusur, bisa berupa nama orang, istilah subyek, 

nama penerbit dsb. Contoh: “library science” (ditulis diantara dua tanda kutip), 

kemudian klik tanda bulat di depan tulisan “Only content I have access to”. 

Anda bisa memilih tipe isinya, yaitu artikel atau studi kasus, dan bisa juga anda 

membatasi tahun terbitannya yang berada di bagian kiri bawah. Terakhir klik 

tulisan search (gambar 2), muncul hasil penelusuran (gambar 3). 

5. Jika hasil yang diperoleh masih terlalu banyak atau belum spesifik, anda bisa 

melakukan pembatasan lagi dengan cara memilih keyword, publication date, 

publication  maupun subject yang berada di sebelah kanan. 

http://www.emeraldinsight.com/


6. Jika anda ingin mendownload, maka klik tulisan PDF yang berada di bawah 

judul artikel. Artikel yang bisa didownload adalah artikel yang terdapat tanda 

kotak warna hijau penuh di depannya. 

 

 
Gambar 2: melakukan advanced search 

 

 
Gambar 3: hasil penelusuran 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 4: tampilan versi PDF full text 

 

7. Jika anda ingin melakukan browsing atau melihat/mencari judul-judul jurnal 

yang sudah dilanggan, maka lakukan langkah berikut: 

a. Pilih content type : Journal 

b. Klik/pilih tulisan “Only content I have access to” seperti dalam gambar 5. 

c. Perhatikan ketentuan aksesnya. Jika terdapat kotak berwarna penuh, maka 

seluruh edisi dari jurnal tersebut bisa diakses, dan jika tidak berwarna hujau 

penuh, maka sebagaian edisi jurnal tersebut tidak bisa diakses, seperti 

jurnal edisi tahun 1980an ke bawah atau backfile. Untuk bisa mengakses 

artikel yang masuk kategori backfile maka harus menghubungi vendor 

terlebih dahulu. 

 
Gambar 5: mencari judul jurnal yang dilanggan 



d. Klik jurnal yang anda pilih, dan  Anda bisa memilih edisi dari jurnal 

tersebut dan bisa mendownload seluruh artikel yang dimuat di dalamnya. 

 
Gambar 6: informasi edisi dari jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. EBSCOhost JOURNAL 

 

Jurnal elektronik EBSCOhost merupakan salah satu database e-journal yang 

bisa diakses baik dari lingkungan kampus maupun dari luar kampus dengan 

password dan username tertentu. Bagi yang menginginkan password untuk login 

dari luar kampus, silahkan menghubungi bagian Layanan Informasi atau Layanan 

Referensi Perpustakaan.  

Bidang yang dilanggan adalah “Arab World Research Source” dengan cakupan 

subyek antara lain: bisnis, ekonomi, sains dan teknologi, humaniora, sosiologi, 

pendidikan dan lain-lain baik yang berkaitan dengan Islam maupun umum, baik 

yang berbahasa Inggris, Arab, Jerman, Perancis, Melayu, dan sedikit berbahasa 

Indonesia. Adapun cara mengaksesnya adalah sebagai berikut:  

1. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan 

username dan password masing-masing. 

2. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/  lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal. Jika web site perpustakaan sedang dalam 

perbaikan sehingga sehingga halaman web tidak muncul, maka anda bisa 

mengetik alamat langsung web EBSCOhost, yaitu: 

http://search.ebscohost.com/  

 

 
Gambar 7: tampilan untuk masuk ke EBSCOhost 

 

3. Klik tulisan Ebscohost Research Database, lalu pilih tulisan “Arab World 

Research Source”, lalu muncul seperti pada gambar 8 dan 9. 

4. Masukkan kata kunci pada kotak pencarian yang tersedia. Lakukan strategi 

penelusuran sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dan lakukan beberapa 

pembatasan sebagaimana yang sudah tersedia di bawah tulisan “search option” 

https://lib.uin-suka.ac.id/
http://search.ebscohost.com/


seperti tampak pada gambar di atas. Contoh: mencari artikel tentang 

manajemen wakaf yang terbit dari BUlan Januari 2000 sampai Bulan 

Desember 2016, seperti nampak pada gambar 10. Hasil penelusuran 

sebagaimana Nampak pada gambar 11. 

 
Gambar 8: tampilan awal bidang/subyek yang ada pada Ebscohost 

 

 
Gambar 9: menu searching Ebscohost Arab World Research Source 

 



 
Gambar 10: menelusur artikel tentang manajemen wakaf  

 

 
Gambar 11: tampilan hasil penelusuran 

 

5. Pilih artikel yang sesuai. Jika ingin melihat versi pdf-nya, maka klik tulisan pdf 

full text yang ada pada bagian bawah  setiap artikel. Tampilan artikel versi pdf 

sebagaimana terlihat pada gambar 12. 

 



 
Gambar 12: Tampilan artikel versi pdf 

 

6. Jika anda ingin melakukan browsing atau melihat/mencari judul-judul jurnal 

yang sudah dilanggan, maka lakukan langkah berikut: 

a. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan 

username dan password masing-masing. 

b. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/ lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal. Jika web site perpustakaan sedang dalam 

perbaikan sehingga sehingga halaman web tidak muncul, maka anda bisa 

mengetik alamat langsung web EBSCOhost, yaitu: 

http://search.ebscohost.com/  

 
 

http://search.ebscohost.com/


c. Klik tulisan Ebscohost Research Database, lalu pilih tulisan “Arab World 

Research Source”, lalu muncul seperti pada gambar 8, lalu klik tulisan 

“title list” dan akan keluar judul-judul jurnal yang sudah disusun sesuai 

abjad judul jurnal, seperti Nampak pada gambar berikut: 

 
Gambar 13: daftar judul jurnal dari Ebscohost Arab World Research 

Database 

 

d. Pilih judul yang diinginkan, lalu pilih edisi dan artikel yang dimuat di 

dalamnya. Contoh: Jurnal Al Bayan. 

 

 
Gambar 14: jurnal Al Bayan 



 
Gambar 15: artikel dari jurnal Al Bayan edisi Vol. 14 Issue 1, 2016 

 

e. Perlu diketahui bahwa Ebscohost Journal adalah database jurnal yang 

bersifat aggregator atau hanya mengumpulkan jurnal yang sudah terbit, 

tidak menerbitkan jurnal sendiri. Oleh karena itu, jurnal-jurnal edisi terbaru 

biasanya belum bisa diakses karena masih berstatus “embargo” atau 

“delay”. Contoh:  Al Bayan edisi Vol. 15 Issue 1, 2017, seperti terlihat 

pada gambar 16, artikel-artikel yang dimuat di dalamnya belum tersedia 

versi pdf-nya. 

 

 
Gambar 16: artikel terbaru yang belum bisa diakses full text  pdf 

 



C. Oxford Journal 

Cakupan dari database Oxford Journal adalah koleksi di bidang Life Science, 

Humanities, Social Science, Medicine, Law, Mathematics & Physical Science. Cara 

mengakses database Oxford Journal adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan 

username dan password masing-masing. 

2. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/ lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal. Jika web site perpustakaan sedang dalam 

perbaikan sehingga sehingga halaman web tidak muncul, maka anda bisa 

mengetik alamat langsung web Oxford, yaitu: 

https://academic.oup.com/journals/  

 

 
Gambar 17: tampilan web Oxford Academic Journal 

 

3. Untuk melakukan penelusuran/searching, maka klik tulisan advanced search 

yang berada di pojok kanan atas. Lakukan strategi penelusuran seperti yang 

sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Contoh: mencari artikel 

tentang “tax amnesty”, lihat gambar 18 berikut hasil penelusuran sebagaimana 

Nampak pada gambar 19 di bawah ini. 

4. Jika anda ingin membatasi penelusuran, maka penelusuran bisa dimodifikasi 

sebagaimana petunjuk pada kolom sebelah kiri dari hasil pencarian. Lihat 

gambar 19. 

https://lib.uin-suka.ac.id/
https://academic.oup.com/journals/


 
Gambar 18: menelusur artikel tentang tax amnesty 

 

 
Gambar 19: tampilan hasil penelusuran 

 

5. Untuk memastikan apakah artikel yang kita inginkan bisa diakses full teks atau 

tidak, maka lihat simbol yang terdapat di bawah tulisan availability seperti 

tampak pada gambar di bawah. Artikel yang bisa diakses full teks adalah 

artikel yang masuk kategori open access, free dan available.  Adapun yang 

masuk kategori available for purchase tidak bisa diakses full teks. 



 
Gambar 20: kategori availability dari artikel 

 

6. Untuk melihat isi artikel full teks, maka klik terlebih dahulu judul yang 

diinginkan sebagaimana terlihat pada gambar 21, kemudian klik tulisan PDF 

yang berada di atas abstrak. Tampilan artikel full teks versi pdf seperti terlihat 

pada gambar 22. 

 

 
Gambar 21: tampilan isi artikel 

 

 



 
Gambar 22: tampilan full text pdf 

 

7. Apabila artikel yang anda inginkan masih kategori available for purchase, 

maka yang bisa diakses hanya abstraknya saja.  

8. Jika anda ingin melakukan browsing atau melihat/mencari judul-judul jurnal 

yang sudah dilanggan, maka lakukan langkah berikut: 

a. Pilih subyek yang tersedia dengan cara mengklik panah di samping tulisan 

“journals by subject” seperti terlihat pada gambar di bawah. Contoh: klik 

subyek “Law”: 

 

Gambar 23: melakukan browsing jurnal 



b. Jika anda memilih subyek “Law”, maka ditampilkan judul-judul jurnal 

yang berkaitan dengan subyek hukum seperti terlihat pada gambar 24. 

Anda bisa memilih judul jurnal tersebut dan memilih edisi yang tersedia. 

Contoh: American Journal of Comparative Law.  

 
Gambar 24: judul-judul jurnal subyek hukum 

 

c. Informasi lengkap tentang jurnal yang anda inginkan bisa dilihat dengan 

cara mengklik judul jurnal yang anda inginkan. Contoh: 

 

 
Gambar 25: detail dari jurnal The American Journal of Comparative Law 

 

d. Pilih edisi dari jurnal tersebut dengan cara mengklik tulisan “issues” pada 

kotak yang berwarna hijau. 



Gambar 26: Volume 65, Issue 1 March 2017 

 

D. SCIENCE AAAS  

 

SCIENCE AAAS merupakan terbitan online yang memuat beberapa jurnal 

ilmiah, majalah dan berita-berita ilmu pengetahuan/sains. Fokus utama jurnal ini 

adalah penerbitan penelitian ilmiah dan ulasan penelitian ilmiah yang penting, 

namun Science AAAS juga menerbitkan berita terkait sains, pendapat tentang 

kebijakan sains, dan hal-hal lain yang menarik bagi ilmuwan dan pihak lain yang 

peduli dengan implikasi sains dan teknologi yang luas.  

Science AAAS menerbitkan berbagai judul jurnal bidang science, namun yang 

dilanggan oleh Perpustakaan UIN hanya beberapa judul, yaitu: Science,  Science 

Advances, Science Translational Medicine, Science Signaling, Science 

Immunology, dan Science Robotics. 

Science AAAS bisa diakses melalui jaringan wifi UIN. Adapun cara akses 

jurnal ini adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan 

username dan password masing-masing. 

2. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/ lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal. Jika web site perpustakaan sedang dalam 

perbaikan sehingga sehingga halaman web tidak muncul, maka anda bisa 

mengetik alamat langsung webnya pada alamat: http://www.sciencemag.org 

Tampilan web Science AAAS seperti gambar 28. 

3. Untuk mencari artikel, anda bisa memilih menu JOURNALS terlebih dahulu 

kemudian memasukkan kata kunci pada searching box yang tersedia. Contoh: 

mencari artikel tentang “tropical leaves”. Hasil penelusuran seperti nampak 

pada gambar 29. 

https://lib.uin-suka.ac.id/
http://www.sciencemag.org/


 
Gambar 27: tampilan web Science AAAS 

Gambar 29: hasil penelusuran tentang tropical leaves 



Gambar 30: detail judul artikel tentang tropical leaves 

Gambar 31: abstrak artikel  



Gambar 32: tampilan artikel versi pdf 

4. Jika anda ingin melakukan browsing atau melihat/mencari judul-judul jurnal 

yang sudah dilanggan, maka lakukan langkah berikut: 

a. Pilih menu JOURNALS, kemudian pilih jurnal yang anda inginkan.  

b. Anda bisa melihat semua edisi dari jurnal tersebut dengan cara memilih 

current issue, issue archive, maupun special issue, dan bisa mendownload 

artikel yang ada di dalamnya. 

 
Gambar 33: jurnal SCIENCE 



Gambar 34: edisi dari jurnal SCIENCE 

E. JSTOR 

Database JSTOR merupakan salah satu database ejournal yang banyak memuat 

artikel-artikel Islamic studies dan cocok sebagai referensi untuk  kajian keislaman 

yang dikembangkan di UIN. Di samping itu, database JSTOR juga mencakup 

kajian-kajian umum lainnya seperti: Area Studies, Art, Bussiness and Economics, 

History, Humanities, Law, Science and Mathematics, dan Social Sciences. 

Database JSTOR bersifat aggregator atau hanya mengumpulkan bukan sebagai 

penerbit, sehingga edisi jurnal dari database ini adalah yang retrospektif atau sudah 

lama. 

Untuk mengakses jurnal JSTOR, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan 

username dan password masing-masing. 

2. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/ lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal. Jika web site perpustakaan sedang dalam 

perbaikan sehingga halaman web tidak muncul, maka anda bisa mengetik 

alamat langsung webnya pada alamat:  http://www.jstor.org/ seperti nampak 

pada gambar 35.   

3. Lakukan  pencarian Advance dengan mengklik tulisan “advanced Search” di 

bawah kotak pencarian atau searching box. 

https://lib.uin-suka.ac.id/
http://www.jstor.org/


4. Masukkan kata kunci yang anda inginkan. Contoh: “Islamic lifestyle”. Hasil 

penelusuran seperti nampak pada gambar 37. Anda bisa menggunakan berbagai 

strategi pencarian atau melakukan pembatasan pencarian seperti tahun terbit, 

tipe publikasi dsb. sebagaimana yang tersedia di bawah kotak pencarian.  

5. Jika anda ingin mendownload artikel yang ditemukan, maka klik tulisan 

“download PDF” yang berada di sebelah kanan judul artikel. Contoh hasil 

download ada pada gambar 38. 

 

 

 
Gambar 35: tampilan web JSTOR 

 



 
Gambar 36: menu pencarian dengan advanced search 

 
Gambar 37: hasil pencarian dengan kata kunci “Islamic lifestyle” 

 



 
Gambar 38: tampilan artikel versi PDF 

 

6. Jika anda ingin melakukan browsing atau melihat judul-judul jurnal dari suatu 

subyek, lakukan langkah berikut: 

a. Klik tulisan Browse by subject pada tampilan awal seperti gambar 39. 

b. Pilih subyek yang anda inginkan seperti terlihat pada gambar 40. Contoh: 

subyek HUMANITIES  Language and Literature. Klik tulisan Language 

and Literature tersebut. 

c. Daftar jurnal bidang language and literature adalah seperti Nampak pada 

gambar 41. 

 
Gambar 39: browsing judul jurnal 

 



 
Gambar 40: subyek yang tersedia di database JSTOR 

 

 

 
Gambar 41: daftar jurnal bidang language & literature 

 

d. Pilih jurnal dan edisi yang anda inginkan, dan anda juga bisa mendownload 

artikel-artikel yang ada di setiap edisinya.  

 



 
Gambar 42: Jurnal Arabica dan edisi-edisinya 

 

F. SAGE Research Methods 

SAGE Research Methods merupakan sebuah paket dari SAGE Publisher yang 

berisi tentang metodologi dan metode penelitian khususnya di bidang ilmu-ilmu 

sosial baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sumber-sumber informasi yang 

digunakan antara lain buku, buku saku, buku referens, video, kasus-kasus dalam 

penelitian, praktek menganalisa data dan membuat cara/desain rencana penelitian 

(project planner). Paket SAGE Research Methode ini sangat membantu bagi 

mahasiswa baik S1, S2, S3 maupun dosen yang mengajar metodologi penelitian. 

Paket SAGE Research Methode ini hanya bisa diakses di lingkungan kampus UIN 

dengan jaringan wifi UIN. 

Untuk mengakses Paket SAGE Research Methode ini adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan login menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan 

username dan password masing-masing. 

2. Buka web site perpustakaan: https://lib.uin-suka.ac.id/ lalu pilih menu 

Database e-book dan e-journal, lalu pilih SAGE Ejournal. Jika web site 

perpustakaan sedang dalam perbaikan sehingga halaman web tidak muncul, 

maka anda bisa mengetik alamat langsung webnya pada alamat 

http://methods.sagepub.com/ 

 

https://lib.uin-suka.ac.id/
http://methods.sagepub.com/


 
Gambar 43: tampilan awal SAGE Research Methode 

 

3. Pilihlah topik yang anda inginkan dengan cara mengarahkan kursor ke tulisan 

“Browse”, lalu klik topik tersebut. Lihat gambar 44.  

4. Sebagai contoh adalah topik philosophy of research, maka klik tulisan 

philosophy of research, hasilnya seperti nampak pada gambar 45. 

5. Anda bisa mempelajari filsafat penelitian dengan membaca methods map.  

6. Masing-masing topik dan disiplin ilmu yang dibahas didukung dengan sumber-

sumber referensinya, seperti buku, buku saku, buku referens, video, kasus-

kasus dalam penelitian, praktek menganalisa data dan desain rencana penelitian 

(project planner). Buku-buku tersebut bisa anda download, dengan cara: 

a. mengarahkan kursor ke tulisan “Browse” lalu pilih tulisan BOOKS yang 

berada di bawah tulisan CONTENT TYPE. Lihat gambar 46.  

b. Karena tidak semua buku yang muncul bisa didownload, maka pilih buku-

buku yang bisa didownload saja, dengan cara mengklik tulisan “available 

to me” yang berada di sebelah kanan, kemudian pilih juga disiplin ilmunya. 

Contoh: disiplin ilmu Communication and Media Studies. 

c. Untuk membatasi tahun terbitan dari buku, lihat tulisan publication date 

lalu pilih tahun terbitannya. 

d. Pilih buku yang terseleksi. Contoh buku yang berjudul “Cognitive 

Interviewing Practice”. Klik judul buku tersebut, dan anda bisa 

mendownload isi buku tersebut. Lihat gambar 47.  

 



 
Gambar 44: memilih topik philosophy of research 

 

 
Gambar 45: pembahasan tentang topik philosophy of research 



 
Gambar 46: cara mendownload buku-buku metodologi riset 

 

 
Gambar 47: detail buku yang dipilih untuk didownload 

 

7. Jika anda ingin dipandu dalam melakukan langkah-langkah penelitian maka 

silahkan membuka  content type  PROJECT PLANNER atau arahkan kursor ke 

tulisan Research Tools, lalu pilih Project Planner. Lihat gambar 48.  



Gambar 48: memilih topik Project Planner 

8. Topik project planner ini sangat membantu proses penulisan rencana penelitian 

karena dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan pada setiap langkah. Lihat 

gambar 49 dan 50. 

Gambar 49: topik project planner 

 

 

 

 



Gambar 50: panduan penulisan step by step 

 

G. MORAREF 

 

MORAREF (Ministry of Religious Affairs’ Reference) adalah portal akademik 

yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan 

dikelola oleh Asosiasi Pengelola Jurnal, Penerbit Universitas, dan Lembaga 

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Moraref 

mencakup jurnal-jurnal yang terbit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam (PTKI) yang  tidak hanya fokus pada studi keislaman saja, namun juga studi-

studi lain terkait, selama PT yang bersangkutan di bawah kelembagaan PTKI. 

MORAREF bisa diakses baik di lingkungan kampus UIN maupun dari luar 

lingkungan kampus. Untuk mengaksesnya, anda bisa melakaukan: 

1. membuka web site Perpustakaan terlebih dahulu kemudian memilih menu 

Database E-book dan E-journal dan pilih MORAREF, atau bisa langsung ketik 

alamat web sitenya di: http://moraref.or.id/index.php/search . lihat gambar 51. 

2. Untuk mencari artikel, klik terlebih dahulu tulisan “articles”, kemudian 

masukkan kata kunci yang anda inginkan. Contoh: “pendidikan madrasah”. 

Lihat gambar 52. 

3. Untuk membaca, mendownload atau menyimpan artikel yang ditemukan, klik 

judul dari artikel tersebut, maka akan muncul abstrak artikel. Klik tulisan 

“download full text” warna merah di bawah abstrak tersebut. Jika anda ingin 

membaca terlebih dahulu artikel tsb maka klik “open with” atau jika anda ingin 

langsung menyimpannya maka klik “save file”. Lihat gambar 55. 

4. Jika anda ingin mencari judul jurnal, maka klik tulisan “journals” seperti 

terlihat pada gambar 51, kemudian ketik judul jurnal yang anda inginkan. 

http://moraref.or.id/index.php/search


Contoh mencari jurnal “bahasa” (lihat gambar 57). Untuk melihat lebih 

lengkap judul-judul jurnal yang ada, klik tulisan “journals” yang ada di kotak 

hijau paling atas. Lihat gambar 58. 

Gambar 51: tampilan awal MORAREF 

Gambar 52: mencari artikel tentang pendidikan madrasah 



Gambar 53: hasil pencarian 

 

Gambar 54: abstrak artikel 

 



Gambar 55: membaca atau menyimpan artikel 

 

Gambar 56: tampilan artikel PDF full text 



Gambar 57: judul jurnal bahasa 

Gambar 58: judul-judul jurnal yang ada di MORAREF 


