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Cara penghitungan dokumen yang dikarang oleh lebih dari satu 

pengarang: 

Misalnya, ada empat dokumen yang dikarang oleh lebih dari satu 

pengarang seperti berikut: 

 

Dokumen 1 : oleh pengarang A,B dan C 

Dokumen 2 : oleh pengarang B 

Dokumen 3 : oleh pengarang C dan A 

Dokumen 4 : oleh pengarang B dan D 

1. Adjusted Count, yaitu teknik penghitungan dengan cara pembagian 

dari banyaknya pengarang yang ada.  

Penghitungan dengan cara Adjusted Count: 

a) Dokumen 1 dikarang oleh tiga orang , sehingga pengarang A 

mendapat nilai 1/3, B mendapat nilai 1/3, dan C mendapat 1/3. 

b) Dokumen 2 : dikarang oleh satu orang, sehingga pengarang B 

mendapat nilai 1. 

c) Dokumen 3 dikarang oleh dua orang, sehingga pengarang C dan 

pengarang A masing-masing mendapat nilai ½ 

d) Dokumen 4 dikarang oleh dua orang, sehingga pengarang B dan 

pengarang D masing-masing ½. 

Sehingga secara total  keseluruhan,  

Pengarang  A mendapat nilai = 1/3 + ½  = 5/6 

Pengarang B mendapat nilai = 1/3 + 1+ ½  = 1 5/6 



Pengarang C mendapat nilai = 1/3 + ½  = 5/6 

Pengarng D mendapat nilai  = ½  

2. Complete Count ,  yaitu cara penghitungan seluruh pengarang pada 

setiap dokumen dan diberi nilai 1 pada setiap pengarang. 

a) Pengarang A mengarang dua kali (dokumen 1 dan dokumen 3) 

sehingga mendapat nilai 2. 

b) Pengarang B mengarang tiga kali (dokumen 1,2, dan dokumen 3) 

sehingga mendapat nilai 3. 

c) Pengarang C mengarang dua kali (dokumen 1, dan dokumen 3) 

sehingga mendapat nilai 2. 

d) Pengarang D mengarang satu kali (dokumen 4) sehingga 

mendapat nilai 1. 

3. Straight Count (Senior Count, Primary Count). yaitu cara 

penghitungan pada penghitungan pengarang utama saja. 

a) Pengarang A menjadi pengarang pertama pada dokumen 1, 

sehingga mendapat nilai 1. 

b) Pengarang B menjadi pengarang pertama pada dokumen 2 dan 4, 

sehingga mendapat nilai 2. 

c) Pengarang C menjadi pengarang pertama pada dokumen 3, 

sehingga mendapat nilai 1 

d) Mengarang D tidak pernah menjadi pengarang pertama dari ke 4 

dokumen, sehingga tidak mendapat nilai. 

 



Langkah-langkah dalam penelusuran karya ilmiah menggunakan Google 

Scholar: 

1. Buka koputer atau laptop , kemudian buka mozila. 

 

 

2. Ketik Google Scholar/ Goolge Cendikia 

 

 

 



3. Kemudian  setelah terbuka, ketik nama salah satu pengarang bisa 

ditambah dengan kata kunci lain seperti instansi.  

 

 

4. Kemudian setelah terbuka, klik pada profil pengguna, kemudian pada 

rentang khusus dapat diubah sesuai kebutuhan.  

 

 



 

5. Kemudian muncul profil pengguna sebagai berikut. Lalu, klik pada 

profil tersebut. 

 

6. Setelah itu akan muncul seperti pada gambar berikut, dan dapat terlihat 

koleksi karya ilmiah yang ada pada profil pengguna google scolar/ 

google cendikia. 

 

 



 

7. Setelah itu anda dapat membuka dan memilih koleksi yang ada. 

 

 

8. Berikut salah satu contoh koleksi yang ada  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


