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1. Buka e-resources.perpusnas.go.id dan login menggunakan nomor anggota dan
password yang diinput saat pendaftaran.

2. Tampilan setelah login akan seperti ini.

3. Scroll ke bawah dan temukan Ebsco Host, lalu klik Tautan.

4. Setelah itu akan diarahkan ke Ebsco dengan tampilan seperti ini, berikan ceklis (✓)
pada semua database lalu klik Continue.

5. Tampilan akan berubah seperti ini, kemudian ketik kata kunci pada kolom pencarian
(gunakan bahasa inggris) misalkan “Communication” lalu klik Search.

6. Akan muncul hasil pencarian seperti ini.

7. Tidak semua hasil pencarian yang muncul dilanggan oleh Perpusnas, setelah hasil
pencarian di atas keluar pastikan lihat ke menu sebelah kiri. Pada bagian Limit To,
pilih Full Text maka akan tampil hasil yang dilanggan / diakses secara full text. Jika kita
memiliki jangka waktu terbitan tertentu, bisa atur pada publication date, misalkan 10
tahun terakhir. Contoh seperti gambar dibawah.

8. Pilih pada jenis koleksi yang ingin kita baca pada menu Source Types, misalkan kita
pilih buku dan jurnal maka klik Show more lalu pilih pada Academic Journals, Books
dan e-Books lalu klik Update.

9. Pada koleksi yang bisa dibaca / dilanggan akan muncul salah satu pilihan atau
lebih dengan tulisan Full Text PDF (Buku & Jurnal), HTML Full Text (Jurnal), EPUB
Full Text (Buku), View Records in DOAJ (Jurnal Open Access), dan View Records in
OpenAIRE (Jurnal Open Access).

10. Jika kita ingin mengakses e-Books, maka klik pada Full Text PDF atau EPUB Full
Text. Misal klik pada EPUB Full Text kemudian akan muncul tampilan seperti ini.

11. e-Books bisa dibaca secara full text, jika ingin mengunduh bisa klik Save Pages
maka akan muncul tampilan seperti ini. Perhatikan pada Page Limit karena setiap
e-book memiliki page limit yang berbeda, pada contoh dibawah ini page limit
adalah 60 halaman. Artinya kita bisa mengunduh bukunya per 60 halaman, setelah
mengunduh 60 halaman maka page limit akan berubah menjadi nol “0”, untuk
mengembalikan page limit menjadi 60 halaman lagi kita bisa logout dan close Ebsco
Host dan e-Resources kemudian lakukan login ulang dan ikuti langkah 1-10 seperti
pada panduan ini, lakukan berulang sampai mencapai jumlah halaman yang diinginkan.

12. Setelah klik Save PDF maka akan muncul jendela baru untuk menyimpan berkas di
komputer / perangkat. Simpan sesuai lokasi dan judul yang diinginkan, kemudian
klik Save dan e-book akan tersimpan di perangkat kita.

13. Jika kita ingin mengakses Jurnal, klik Full Text PDF atau HTML Full Text pada
artikel yang ingin kita baca / unduh. Misal klik pada Full Text PDF maka muncul
tampilan seperti ini.

14. Klik pada ikon unduh seperti gambar diatas, lalu simpan di perangkat kita di tempat
dan nama berkas yang dikehendaki. Maka artikel jurnal bisa dibaca secara offline dan
full text di perangkat kita, kemudian Selesai.

