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PENGANTAR 

 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan referensi yang tepat merupakan salah satu aspek 

penting. Kredibilitas suatu karya ilmiah salah satunya ditentukan oleh pemilihan dan 

pencantuman referensi yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang telah disepakati oleh para 

ilmuwan. Oleh karena itu, manajemen referensi perlu dilakukan secara baik oleh setiap 

penulis karya ilmiah. Untuk membantu agar penulis dapat dengan mudah melakukan 

manajemen referensi, telah diciptakan berbagai software manajemen referensi seperti 

Mendeley™, Zotero™, RefWorks™, Papers™, dan EndNote™. Software tersebut setelah 

dilakukan instalasi akan menjadi add-in (menyatu) dengan software Microsoft Word™ 

sebagai software pengolah kata yang popular pada saat ini. Dengan demikian, penulis karya 

ilmiah akan dimudahkan dalam melakukan konektivitas antara dokumen yang sedang ditulis 

dan database referensi (kepustakaan). 

 

Tulisan ini akan menjelaskan penggunaan software Mendeley. Salah satu alasan memilih 

Mendeley karena software ini menyediakan fasilitas manajemen referensi yang sangat baik 

(powerful) dan gratis. Oleh sebab itu pengguna Mendeley selain dapat menghasilkan karya 

ilmiah yang baik juga akan terhindar dari kewajiban untuk membayar lisensi atas penggunaan 

software tersebut. Perbandingan antara fasilitas yang disediakan oleh Mendeley dengan 

software referensi lainnya dapat diakses di http://www.mendeley.com/compare-mendeley.  

 

 

INSTALASISI MENDELEY 

       

Langkh 1: Sign up Mendeley 

Pengguna Mendeley dipersyaratkan untuk memiliki account Mendeley karena software ini 

menyediakan fasilitas penyimpanan library di web dan juga kerja kolaborasi dalam sebuah 

group. Untuk keperluan ini kunjungi http://www.mendeley.com. 

mailto:rofiq@ub.ac.id
http://www.mendeley.com/compare-mendeley
http://www.mendeley.com/
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Setelah itu pilih . Selanjutnya isilah form berikut ini 

 

   
Setelah disi lenkap, tekan Get started dan lengkapi form berikut. 
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Setelah selesai, tekan Finish. 

 

 

Langkh 2: Download Software Mendeley 

Jika belum memiliki software Mendeley, software ini dapat diperoleh di 

http://www.mendeley.com.  

 

Pilih gambar Windows di ,  

setelah itu pilihlah  dan tunggu beberapa saat 

maka proses download akan berjalan.  

 

Langkh 3: Menginstal Software Mendeley 

Setelah proses download selesai, carilah file melalui windows 

explorer dan double klik file tersebut. Ikuti langkah-langkahnya hingga proses instalasi 

selesai. 

 

Langkh 4: Mengintegrasikan Mendeley ke Microsoft Word 

Buka software Mendeley. Pilih menu  Tools dan Install MS Word Plugin 

 

 
 

Untuk melihat apakah proses integrasi berhasil atau tidak, bukalah software Microsoft Word 

dan pilih menu References 

 

http://www.mendeley.com/
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Jika tampilannya seperti di atas (ada icon Mendeley), berarti proses integrasi berhasil. 

 

 

MEMBUAT LIBRARY 

Library merupakan kumpulan dari referensi yang disimpan dalam database. Agar penulis 

dapat menggunakan referensi yang dimiliki, maka referensi tersebut harus dimasukkan ke 

dalam library. Cara membuat library sebagai berikut: 

Buka software Mendeley  dari desktop. Tampilan layar library sebagai berikut: 

 

Untuk mengisi library tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 

1.   Dari File PDF 

Jika memiliki file bahan pustaka berupa file PDF, cara memasukkan ke dalam library 

dengan cara drag-drop. Langkahnya sebagai berikut: 

- Pilih file PDF di windows explorer yang akan dimasukkan ke dalam library 

- Tekan tombol mouse sebelah kiri dan tarik ke area library di Mendeley. 
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Maka hasilnya sebagai berikut: 

 

 

2.   Dari Google Scholar 

Mendeley telah terintegrasi dengan Google Scholar. Untuk mengambil referensi dari 

google scholar, caranya sebagai berikut: 

- Pilih menu Literature Search pada Mendeley 

- Ketik keyword di literature search, misalnya trust 

Drag dan drop file 

PDF di sini 
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-  
 

- Hasilnya pencariannya  

 

-  
 

- Pilih referensi yang dimaksud, dan pilih menu Save Reference 
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-  
 

- Hasilnya seperti di bawah ini 

 

-  
 

 

3.  Dari Journal Databases 

Jika berlangganan journal databases seperti sciencedirect, maka artikel journal yang 

ditemukan dapat ditambahkan ke dalam library Mendeley. Setelah menemukan artikel di 

sciencedirect, buka artikel tersebut dan pilih menu Export – Save to Mendeley 
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Berikutnya akan tampil window berikut dan pilihlan Save. 

 
 

Ikuti proses berikutnya, maka artikel tersebut akan masuk ke Library Mendeley. 

 

4. Mengisi secara Manual 

    Cara mengisi library secara manual, langkah yang dilakukan adalah 

- Pilih menu File dan Add Entry Manually… 
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-  
-  

- Lengkapi isian berikut dan jika selesai, tekan Save 

-  
 

 

 

MENSITASI REFERENSI KE DALAM DOKUMEN MICROSOFT WORD 

 

Setelah memiliki library di Mendeley, library tersebut dapat digunakan untuk disitasi dalam 

penulisan karya ilmiah. Untuk latihan, bukalah Microsot Word. 
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Untuk membuat sitasi di akhir kalimat, dalam posisi tersebut pilih menu references – insert 

citation 
 

 
 

Setelah itu cari artikel yang akan disitasi dengan cara mengetikkan keywordnya. 

 

 
 

Setelah ketemu, klik artikel tersebut dan tekan OK. Hasilnya sebagai berikut: 
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Sedangkan untuk membuat sitasi di awal atau tengah kalimat, maka langkah yang dilakukan 

sama, namun perlu dilakukan modifikasi. 

 

Dokumen sebelum dimodifikasi 

 

 
 

Untuk memodifikasi, hapus tanda kurung di depan, dan pindah sebelum tahun serta hapus 

komanya. 

 

Hasil setelah modifikasi sebagai berikut: 

 

 
 

 

MEMBUAT DAFTAR PUSTAKA 

 

Setelah dokumen dibuat, maka daftar pustaka dapat dibuat secara otomatis sesuai dengan 

sitasi yang ada. Caranya pilih menu References – Inset Bibliography 
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Hasinya sebagai berikut 

 

 
 

 

MENGUBAH REFERENCING STYLE 

Setiap karya ilmiah harus tunduk pada referencing style yang telah ditentukan oleh 

pengelola/lembaga tertentu. Untuk mengubah referencing style, pilih Refrences – Style 

 

 

PENUTUP 

Demikian tulisan singkat tentang penggunaan Mendeley ini. Semoga dapat membantu para 

penulis dalam mengorganisasikan referensinya. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau perlu 

dikonfirmasikan dapat mengirim email ke rofiq@ub.ac.id. 


