Panduan Akses Repositori Perpustakaan UNS
(https://digilib.uns.ac.id)

Repositori institusi Perpustakaan UNS merupakan media penyimpanan semua karya
sivitas akademika berupa laporan penelitian mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi),
penelitian dosen dan staff. Repositori dilayankan secara open akses (ketentuan berlaku),
di mana pengguna wajib memiliki akun terlebih dahulu.
Berikut adalah cara akses bagi pecari informasi

1. Buka laman https://digilib.uns.ac.id/

2. Ketik istilah pencarian yang akan dicari, kemudian klik cari koleksi. Sebagai
contoh ketik istilah hukum

1.Ketik istilah
pencarian

2.Klik

3. Tampilan sebagai berikut

Hasil Pencarian

Isi/pilih
sesuai
pencarian

Hasil pencarian istilah hukum muncul di semua text. Ditemukan sebanyak 6.494
judul. Tentunya hasil ini terlalu luas, untuk mendapatkan hasil lebih detail gunakan
pilihan penelusuran di sisi kanan {}.
4. Pencarian berdasarkan penulis
Lakukan penelusuran dengan memilih kolom penulis. Misal dengan nama
“Bambang Sugeng” (nama Bambang dan Sugeng sebagai frasa/tidak terpisah)

1.Ketik Nama
2.Klik

5. Maka hasil pencariannya akan muncul sebagai berikut

Hasil pencarian

Nama penulis

6. Pencarian berdasarkan judul
Apabila ingin mencari lebih detail mengenai judul yang akan dicari, maka dapat
mengisi pencarian pada bagian judul. Sebagai contoh pencarian dengan istilah
hukum perdata

1.Ketik Judul
2.Klik

7. Istilah hukum dan perdata ditemukan di judul baik menjadi satu frasa maupun
terpisah

Hasil pencarian

8. Apabila ingin mencari hasil lebih detail mengenai judul dokumen, gunakan tanda
petik (“ “) di awal maupun di akhir kata. Sebagai contoh “hukum perdata”.

3. Hasil pencarian

1.Ketik “hukum perdata”
2.Klik

Istilah hukum perdata ditemukan sebagai frasa

9. Apabila ingin membatasi pencarian berdasarkan tahun, isikan tahun yang
dibutuhkan.

Hasil pencarian

2.klik
1. Ketik tahun 2019

10. Pencarian berdasarkan dosen pembimbing
Apabila ingin mencari dokumen berdasarkan dosen pembimbing, maka dapat
mengisi pencarian pada bagian pilihan dosen pembimbing

3. Hasil pencarian

4. Pilih Salah Satu

judul

1. Ketik nama dosen pembimbing

2.klik

11. Pilih salah satu judul yang muncul untuk memastikan kebenaran data. Hasil dari
pencarian seperti berikut:

Dosen Pembimbing

12. Pencarian berdasarkan jenis dokumen
Apabila ingin mencari lebih detail mengenai jenis dokumen, anda dapat
mencentang satu atau beberapa pilihan pada bagian jenis dokumen. Sebagai
contoh anda membutuhkan dokumen skripsi terkait hukum.

Centang

13. Penelusuran berdasarkan fakultas
Apabila ingin mencari lebih detail mengenai dari mana sumber dokumen tersebut,
maka dapat mencentang beberapa pilihan pada bagian fakultas.

centang

14. Download Full Text
Sebagai contoh download hasil penelusuran dengan judul:

Tinjauan Yuridis

Terhadap Proses Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika …
Klik judul tersebut:

Hasil sebagai berikut:
✓ Jika anda bukan sivitas akademika UNS dan belum menjadi member
silahkan menuju https://digilib.uns.ac.id/home pilih tautan cara menjadi
anggota

Untuk download isi tiap
bab, anda harus menjadi
member

✓ Jika anda sivitas akademika UNS silahkan menuju
https://digilib.uns.ac.id/home klik login kemudian pilih login SSO UNS
Hasil sebagai berikut:

Anda bisa melakukan download
setiap bab sesuai dengan
tampilan yang ada

Catatan:
1. Download file dokumen tugas akhir bisa berbeda/beragam sesuai dengan
persetujuan pengarang.
2. Jika anda menggunakan tugas akhir ini sebagai referensi, mohon
mengikuti kaidah penulisan ilmiah dengan mencantumkan nama
penulis sesuai ketentuan ilmiah.
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