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Apa itu Kutipan (Citasi/Sitasi) ?
Menurut (Shopia, 2002) Kutipan/Citasi adalah :
1. Tindakan mengutip kata-kata atau tulisan dari sumber-sumber
tertentu (Buku, Artikel Ilmiah, Web, dll).
2. Menyalin atau mengulang (bagian, pernyataan) dari buku, dokumen,
pidato, dll dengan sedikit mengubahnya menjadi kata-kata yang
lain.
 Secara garis besar Citasi atau sitasi berarti mencantumkan nama atau
sumber suatu kutipan ketika kita hendak menyalin atau mengutip
pernyataan seseorang ke dalam karya tulis yang kita buat.

Apa itu H-Index (Indeks-H) ?
Indeks-h (h-index) adalah indeks yang memberikan informasi produktivitas
dan pengaruh seorang peneliti berdasarkan publikasi ilmiah yang
dihasilkannya (Sidiropoulus, Katsaros & Manolopoulos, 2007). Indeks ini
didasarkan pada jumlah karya ilmiah yag dihasilkan oleh seorang peneliti dan
jumlah citasi (kutipan) yang diterima dari publikasi lain.

Kriteria yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
penentuan peringkat H-Indeks SCOPUS, yaitu
1.
●

2.
●

3.
●

JENIS ARTIKEL
Artikel yang dapat diindeks di SCOPUS bisa berasal dari artikel jurnal ilmiah
atau proceding hasil Seminar Internasional. Namun dalam perskorannya,
artikel jurnal ilmiah memiliki skor yang paling tinggi, setelah itu disusul oleh
proceding pada Seminar Internasional. Jadi, prioritaskan ke jurnal terlebih
dahulu sebelum Anda memutuskan untuk memasukkan artikel ke Seminar
Internasional.
JUMLAH ARTIKEL
Memiliki jumlah artikel ilmiah yang banyak sangat berpotensi mendapatkan HIndeks SCOPUS tinggi. Tapi, semua itu belum dapat dijadikan jaminan,
tergantung pada jumlah artikel ilmiah lain yang mensitasi ke artikel Anda.
JUMLAH SITASI
Jumlah sitasi menunjukkan banyaknya artikel ilmiah yang merujuk ke artikel
ilmiah Anda. Artikel ilmiah yang mendapatkan rujukan dari artikel ilmiah yang
lain itu artinya artikel yang dirujuk memiliki arti penting bagi artikel yang
merujuknya. Sehingga semakin banyak yang mensitasi artikel ilmiah Anda
maka H-Indeks SCOPUS Anda akan meningkat, baik itu H-Indeks maupun
i10-Indeks di Google Scholar.

ketiga kriteria penentuan H-Indeks SCOPUS diatas, maka cara yang dapat
Anda lakukan untuk meningkatkan H-Indeks SCOPUS tanpa harus memiliki
banyak artikel ilmiah adalah:
1.
●

●

2.
●

●

SELF CITATION / SITASI SENDIRI
Setiap membuat artikel ilmiah yang baru usahakan Anda mengambil rujukan (mensitasi)
dari artikel ilmiah Anda yang sudah publish dan terindeks di SCOPUS. Dengan begitu,
maka apabila artikel Anda yang baru sudah publish, secara otomatis artikel yang lama
sudah mendapatkan satu sitasi, yaitu dari artikel ilmiah Anda yang baru ini.
Cara ini dapat Anda lakukan secara terus menerus, namun perlu Anda perhatikan
menganai keterkaitan isi artikel. Jangan sampai Anda asal mensitasi tanpa ada
keterkaitan pembahasan sama sekali. Ini sangat berbahaya karena Anda dapat dikatakan
sebagai SPAM.
MEREKOMENDASIKAN MAHASISWA UNTUK MENSITASI ARTIKEL ILMIAH ANDA
Sebenarnya cara ini hampir sama dengan cara nomor satu, hanya saja Anda tidak
melakukan sitasi sendiri tapi melalui orang lain. Anda dapat merekomendasikan pada
mahasiswa bimbingan skripsi / tugas akhir Anda (kalau Anda seorang dosen) untuk
mensitasi artikel ilmiah Anda pada artikel ilmiah yang dibuat mereka.
Cara ini sangat memungkinkan Anda lakukan karena pada umumnya tema skripsi / tugas
akhir mahasiswa memiliki keterkaitan dengan penelitian dosen pembimbingnya. Selain
itu, mahasiswa juga sangat terbantu untuk mendapatkan sumber referensi. Tak hanya itu,
mahasiswa juga bisa konsultasi langsung dengan penulis artikel ilmiah rujukannya jika
mengalami kesulitan dalam pemahaman.

ketiga kriteria penentuan H-Indeks SCOPUS diatas, maka cara yang dapat
Anda lakukan untuk meningkatkan H-Indeks SCOPUS tanpa harus memiliki
banyak artikel ilmiah adalah:
3.
●

4.
●

5.
●

KOLABORASI DENGAN PENELITI INSTITUSI LAIN
Kegiatan penelitian merupakan modal awal untuk memulai aktivitas menulis
karya ilmiah, baik jurnal maupun proceding. Dengan berkolaborasi dengan
para peneliti dari institusi lain, maka Anda akan memiliki jangkauan yang lebih
luas. Sehingga Anda akan memiliki target pensitasi artikel ilmiah Anda yang
semakin banyak.
BANGUN KOMUNITAS UNTUK SALING MENSITASI
Bergabung dengan komunitas yang memiliki bidang keilmuwan terkait sangat
dianjurkan, guna mendapatkan peluang sitasi dari artikel ilmiah orang dalam
komunitas tersebut. Komunitas ini dapat Anda bangun dari dalam institusi
maupun dari luar institusi Anda.
CIPTAKAN ACADEMIC SOCIAL NETWORKING
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sangat
memungkinkan Anda untuk menciptakan jaringan sosial akademik yang lebih
luas. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp
Group, dan yang lain Anda bisa membangun jaringan ini untuk saling tukar
pengalaman dalam publikasi ilmiah.

Mengapa Kutipan (Citasi) itu Penting ?
Dampak pada Peneliti
●
●
●

Jumlah publikasi - produktivitas peneliti
Jumlah kutipan yang diterima - kualitas
penelitian
h-index - produktivitas dan pengaruh
seorang peneliti

Dampak pada Jurnal
Impact Faktor Jurnal
Nama Jurnal Terangkat
Jurnal dianggap berkualitas

Kenapa Butuh Kutipan (Citasi) yang Tinggi ?
Untuk memperoleh dana penelitian
Untuk Promosi
Pengindeksan Jurnal
Untuk memperoleh Insentif
dll

Itulah cara yang sudah saya praktekkan dalam
meningkatkan H-Indeks SCOPUS tanpa harus memiliki jumlah
artikel ilmiah yang banyak. Waktu itu saya baru memiliki tiga
artikel ilmiah terindeks di SCOPUS, namun ketiganya tidak
berasal dari jurnal ilmiah tapi dari proceding Seminar
Internasional. Dengan bermodalkan tiga artikel ilmiah dari
proceding itu (tanpa memiliki jurnal ilmiah) saya sudah
mendapatkan H-Indeks SCOPUS 1.

Apa itu H-Index (Indeks-H) ?

Profil Scopus Saya dengan h-index 6 berarti telah menerbitkan 6 artikel yang masingmasing telah dikutip oleh publikasi lain setidaknya 6 kali dari total 36 artikel yang ada. Jadi,
h-index mencerminkan jumlah publikasi dan jumlah kutipan per publikasi.

Rajin Menulis dan Artikel Banyak Tetapi Mengapa
Sedikit Citasi (bahkan tidak ada)?
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Network (Jaringan Pertemanan) Minim.
Tidak melakukan Self-Citations.
Kurang Promosi (Researchgate, dll)
Topik artikel yang diangkat biasa-biasa saja.
Dan lain-lain.

Author tidak terlalu peduli dengan citasi.
Isi Artikel kurang Menarik.
Terlalu banyak Artikel Single Author.
Referensi yang digunakan sudah old.
Jurnal tempat publish dianggap biasa saja.
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