
Oxford University Press (OUP) menjalin 
kerja sama erat dengan masyarakat 

dan mitra jurnal kami, serta dengan basis 
pengarang global kami, untuk menerbitkan 
lebih dari 300 jurnal bermutu tinggi. 
Judul dapat diakses melalui platform 
ramah pengguna yang menawarkan 
pencarian lengkap untuk mendukung 
kebutuhan penelitian Anda. Konten 
yang ada meliputi penelitian akademik 
terbaru serta artikel sejak tahun 1849!

YANG DAPAT ANDA TEMUKAN
•   Lebih dari 300 jurnal keilmuan bermutu tinggi 

yang diterbitkan oleh Oxford University Press

•   Beraneka ragam bidang studi – dari Sejarah, 
hingga Fisika, hingga Kedokteran dan 
Kesehatan, dan banyak lainnya

FAKTA UTAMA
•   Oxford Journals memiliki lebih dari 300 jurnal, 

dan 2.000.000 artikel secara online

•   Lebih dari 30 jurnal bergabung dengan 
portofolio Oxford Journals pada tahun 2015, 
dengan judul baru yang ditambahkan ke koleksi 
bidang studi kami setiap tahun

Œ  Cari berdasarkan artikel atau kata kunci di bilah 
pencarian halaman utama untuk mendapatkan 
akses langsung ke penelitian akademik terbaru.

� Gunakan daftar A-Z atau tab bidang studi untuk 
menelusuri jurnal di berbagai koleksi.

Ž Temukan sumber daya penting seperti petunjuk 
untuk mengakses jurnal favorit serta kiat tentang 
cara mengirim artikel.

� Jelajahi halaman-halaman terpilih dalam bahasa 
setempat: Bahasa Cina dan Bahasa Jepang.
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1. PENCARIAN ATAU PENELUSURAN CEPAT

2. TATARAN JURNAL

Œ  Cari semua artikel di publikasi.

� Temukan info lebih lanjut tentang jurnal, termasuk cara 
mengirim paper, dengan menggunakan tab ini.

Ž Segera klik untuk menjelajahi artikel terbaru, paling 
banyak dibaca, atau paling banyak dikutip.

� Telusuri judul terkait.

� Bagikan konten, atur pemberitahuan, dan terhubung di 
media sosial.

‘ Telusuri informasi jurnal seperti Impact Factor dan a� liasi 
masyarakat.
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3. MEMAKSIMALKAN HASIL PENCARIAN
Œ  Sesuaikan jumlah hasil pencarian 

per halaman, dan urutan hasil yang 
ditampilkan, atau ubah pencarian Anda.

� Arahkan mouse ke judul artikel untuk 
melihat abstraknya.

Ž Telusuri berdasarkan tanggal publikasi.

� Artikel yang dapat Anda akses ditandai 
dengan simbol ini.

�Gunakan bilah bawah Oxford Index 
    untuk menemukan konten di sumber 
    daya OUP.
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4. NAVIGASI ARTIKEL
Œ  Gunakan tab ini untuk melihat gambar, 

informasi pengarang, dan untuk 
menemukan konten terkait lainnya.

� Lihat artikel dalam format PDF.

ŽNavigasi menggunakan daftar isi yang 
    mengandung hyperlink. 

Œ �

KIAT PENCARIAN: Anda bisa membatasi atau memperluas hasil pencarian dengan menggunakan aturan pencarian ini

Mencari frasa: untuk menemukan suatu frasa, masukkan frasa di kotak pencarian dengan diawali dan diakhiri tanda petik 

Operator Boolean: operator Boolean yang tersedia adalah AND, OR, NOT, dan NEAR. Ketik kata-kata tersebut di kotak pencarian dalam 
huruf besar di antara istilah yang dicari. Misalnya: land NOT sea

Karakter khusus: Anda tidak perlu memasukkan huruf beraksen untuk menemukan kata-kata yang mengandung aksen

Wildcard: wildcard * dan ? bisa digunakan untuk mengganti huruf yang Anda tidak yakin terhadapnya. ? mewakili satu huruf, misalnya, 
memasukkan c?t akan menemukan cat, cut, dan cot. * bisa digunakan untuk menggantikan satu atau beberapa huruf; misalnya, c*t akan 
menemukan cat, cut, dan cot, tetapi juga carat, clot, count, chat, dsb.

Kunjungi www.oxfordjournals.org untuk informasi lebih lanjut, video, sumber belajar, dan lainnya.
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