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Basic search :
Untuk menunjang pencarian dengan
mengisi kata kunci pada kolom
pencarian.

Databases :
Database yang tersedia/dilanggan. 
Untuk menunjang pencarian, bisa
salah satu database ataupun banyak
sekaligus.

Advanced search :
Untuk menunjang pencarian secara
lebih detail, sesuai keinginan
pengguna

Publications :
Untuk menunjang pencarian
berdasarkan jurnal/terbitan.
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Basic Search

Disini kita dapat memulai pencarian
dengan mengisi kata kunci pada kolom
pencarian.

Masukkan kata 
kunci pada
kolom
pencarian



Hasil Pencarian

Hasil pencarian E-Jurnal
98,774 dan E-book 11,332



Basic Search

Jika dipersempit dengan
menggunakan tanda kutip
maka hasil pencarian E-
Jurnal 58 dan E-book 56



Hasil Pencarian

Hasil pencarian juga dapat
dipersempit lagi dengan
memilih sesuai kebutuhan
pengguna, mulai dari jenis, 
tahun terbit, dll.



E-Journal

Tampilan artikel bisa dilihat secara
Full Text, Full Text – PDF, Abstract.
Dan juga terdapat referensinya

Fasilitas Export ke
database/aplikasi seperti
refworks, endnote, pdf, dll.

Fasilitas Cite, 
Email dan print



Full text - PDF

Tampilan Full Text - PDF
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Referensi dalan artikel
tersebut



Save Search, Alert, RSS Feed

Save Search :
Untuk menyimpan kata kunci
yang kita cari, sehingga tidak
perlu mencari lagi di lain waktu

Alert :
Jika ada perubahan dari kata 
kunci yang kita cari, akan
dikirimkan melalui email. 
Misalnya ada artikel/jurnal
terbaru.

RSS Feed :
kita dapat membuat link RSS 
Feed, sehingga apabila terjadi
perubahan pada hasil tersebut, 
kita dapat langsung
mendapatkannya, tanpa harus
mencarinya lagi.



Advanced Search

Advanced Search : Untuk
melakukan pencarian
dengan lebih detail lagi
dengan fasilitas AND, OR, 
NOT, publication date, dll



Cite

Cite :
Membantu dalam membuat
daftar pustaka



Email

Email :
Membantu mengirim
data/artikel melalui email



My Research

My Research : untuk menyimpan hasil pencarian kita, 
dan kita dapat membuka kembali tanpa perlu
mencarinya lagi.

Exit : Keluar dari database ProQuest

English : untuk memilih Bahasa pada tampilan
ProQuest
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Jika sudah memiliki akun
ProQuest, silahkan
masukkan Username dan
Password

Jika belum memiliki akun
ProQuest, silahkan
membuat akun
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