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Buka halaman web browser (Firefox and 
Google Chrome lebih dianjurkan)
• www.cambridge.org/core

http://www.cambridge.org/core


Anda akan melihat tulisan
‘Access provided by…’ yang 
artinya IP Address institusi

Anda sudah dikenali
(terdaftar) di sistem

Cambridge



1. Cara Melakukan Pencarian atau Search



Masukkan kata kunci yang ingin dicari, 
misalnya management (secara

otomatis akan timbul Auto-suggestion
berupa judul-judul jurnal dan buku
dari Cambridge seperti tampak di 

layar)
Jika dari fitur Auto-

suggestion tidak ada yang 
cocok, silahkan klik dimana
saja untuk menghilangkan
Auto-suggestion tersebut. 



Sesudah memasukkan kata management di 
kolom pencarian kemudian beri tanda centang di 

‘Only search content I have access to’ (artinya
hanya mencari dimana institusi saya punya akses) 

lalu klik tanda pencarian yang diberi lambang
kaca pembesar



Disini Anda dapat mempersempit hasil
pencarian tadi berdasarkan Content 
type (bisa Articles ataupun Journals

saja); Author; Publication Date; 
Subject; Tags (menambahkan kata 

kunci lainnya), dsbnya

INGAT!!! Tanda centang dan
tulisan Access berwarna hijau

menunjukkan bahwa Anda dapat
membuka atau membaca full-

text artikel tersebut

Tampilan ‘Search Results’



Ketika kita mempersempit hasil
pencarian misalnya ‘Last 12 months…’ 
(dengan cara memberi tanda centang) 

maka secara otomatis akan tampil
hasilnya

Untuk membuka hasil
pencarian ini, kita dapat
mengklik salah satu hasil
pencarian. Misalnya klik

‘Predictors…’

Tampilan ‘Search Results’



Cara menampilkan konten ada 2:
- View HTML
- Download PDF
Silahkan klik salah satu untuk
melihatnya! (ada kemungkinan hanya
ada 1 pilihan saja, yaitu ‘Download PDF’)



Ketika mengklik ‘View HTML’ maka akan tampil Cambridge Core 
Reader pada tab baru atau window baru seperti ini. Fitur-fitur yang 
ada:
- Contents : menampilkan heading / topik artikel, kita bisa langsung

menuju topik yang kita kehendaki dengan mengkliknya.
- Information : menampilkan informasi mengenai konten, seperti

tanggal publikasi, nama pengarang, dan bibliografik lainnya.
- Figures : menelusuri grafik di dalam konten, seperti gambar, tabel, 

peta.
- Actions : 
a. mengunduh versi PDF
b. Mengirim PDF ke Kindle/GoogleDrive/Dropbox
c. Export citation
d. Share Content (jika tersedia): untuk membagi fulltext article ke

orang yang tidak memiliki akses terhadap artikel tersebut

Tampilan ‘View HTML’ 



TIP : Untuk menampilkan gambar/tabel/grafik, klik
‘Figure’(1) lalu arahkan dan klik thumbnail
gambar/tabel/grafik(2) yang ingin Anda lihat dalam versi full

Tampilan ‘View HTML’



Kembali ke halaman ‘Search Results’, 
di kiri bawah ada fitur-fitur untuk

hasil pencarian yang telah Anda pilih
atau centang yaitu:

- View selected items (untuk
membuka beberapa halaman

sekaligus)
- Save to my bookmarks (hanya

dapat digunakan setelah Anda
membuat account di Cambridge 

Core dan login ke account tsb
- dan beberapa fitur lainnya

Tampilan ‘Search Results’



Accounts:

• Bagaimana cara membuat account di Cambridge Core dapat dilihat
dalam panduan ‘Bagaimana Cara Membuat Core Account’

Kegunaan membuat account:

a. Menyimpan atau Save search (hasil pencarian), sehingga Anda
dapat membuka kembali hasil pencarian tersebut di kemudian hari

b. Melakukan ‘Bookmark’ konten yang Anda sering akses atau baca

c. Membuat ‘Alert’ tentang konten-konten terbaru sehingga Anda
dapat menerimanya langsung di email Anda



Export Citation (Membuat Kutipan)



Untuk setiap artikel atau chapter
(bab) yang ingin dikutip, cari tanda
‘Export  Citation’ (bisa sekaligus
beberapa kutipan dengan memberi
tanda centang artikel/bab yang akan
dikutip)



• Akan tampil pop up windows ‘Citation Tools’

• Gunakan ‘Change’ box dan ketikkan keyword untuk mencari style 
kutipan yang Anda inginkan



• Kemudian ada 3 pilihan, yaitu:

1) Menggunakan fitur ‘Copy to clipboard’ 

Klik ‘Copy to clipboard’  (akan muncul pop up tulisan ‘The citation  has 
been copied to your clipboard’). Lalu dilanjutkan dengan membuka
program Microsoft Word, kemudian melakukan klik kanan dan klik
‘Paste’.



2) Menggunakan fitur ‘Download’ (Word)

Klik ‘Word’(1) lalu secara otomatis akan diunduh oleh browser Anda(2). 
Selanjutnya Anda tinggal membuka file Word yang telah diunduh.



3) Menggunakan fitur ‘Export’ (citation manager)

Saat ini Cambridge Core hanya mendukung 4 citation manager, yaitu:

CiteULike, EasyBib, Mendeley dan RefWorks



2. Cara Melakukan Browse



Disini Anda dapat melakukan
browse by subject untuk melihat

subyek apa saja yang dicakup oleh
jurnal Cambridge. Klik disini



Klik di subject 
Management



Disini akan tersedia 2 pilihan yaitu
Explore Management journals 

atau Explore Management books. 
Disini Anda harus melihat di bagian

Explore Management journals
(jangan lupa meng-klik Show all 

jika ada agar semua journal 
muncul)

Misalnya klik di salah
satu journal 

Management and 
Organization Review



Klik disini



Lalu beri tanda centang di Only show content I have access to 
dimana secara otomatis Cambridge akan membatasi pada
artikel-artikel atau jurnal yang dibuka aksesnya (full text). 



Any questions? 
Contact: jgiovani@cambridge.org


