


Mengapa kita perlu menggunakan 
Mendeley ?

Anda adalah seorang mahasiswa, anda
pernah menulis sebuah karya ilmiah (laporan
tugas kuliah, skripsi, tugas akhir). Ketika
menulis karya ilmiah tsb, tentu anda sering
mengutip atau melakukan parafrasa sumber
tulisan lain, untuk selanjutnya diletakkan
didalam karya ilmiah yang anda susun.
Diakhir alamat dikutip, atau yg diparafrasa,
Anda harus meletakkan informasi sumber
acuan (referensi), misalnya, Anda mengacu
ke tulisan seseorang bernama Sudaryati
Setyorini, yang mana tulisan tersebut terbit
pada tahun 2017, maka diakhir kalimat,
mungkin akan ditulis pengacuan seperti
berikut  (Setyorini, 2017)



Next...

Seorang penulis karya ilmiah yang baik,
tentu saja harus juga memilki semua file
referensi yang dia acu atau dia kutip.
Dengan demikian, ketika Anda mengutip
dari tulisan Setyorini (2017), maka Anda
juga harus benar-benar memilki file
tulisan si Setyorini (2017) tersebut.
Anda harus benar-benar pernah
membacanya, dan barulah dikutip atau
parafrasa ke dalam tulisan Anda.





Apa itu Mendeley....................?

Bagaimana cara installnya...........?

Bagaimana cara menggunakannya...?

Tips...................................?



Mendeley adalah perangkat lunak
yang berfungsi sebagai reference
manager. Dengan menggunakan
Mendeley, Anda dapat mengelola
referensi-referensi tulisan dengan
mudah. Sebagai sebuah referensi
manager, Anda dapat merekam
informasi setiap file sumber
referensi ke dalam Mandeley satu
kali, kemudian Anda tinggal
memanggil/megacu referensi
tersebut berkali-kali di dalam
tubuh tulisan.



Next...

Mendeley merupakan suatu aplikasi yang
berguna untuk membuat sitasi (bodynote
& daftar pustaka) secara otomatis.

Mendeley juga adalah sebuah academic
social network, dengan demikian Anda
bisa saling berbagi dengan rekan sesama
mahasiswa atau peneliti lainnya dipenjuru
dunia terkait dengan referensi yang
digunakan. Anda juga dapat mencari
berbagai penelitian terbaru untuk
selanjutnya dijadikan referensi dalam
karya ilmiah.



Next...

 Bahkan, Anda juga bisa menggunakan
fasilitas Web Importer didalam Mendeley,
agar dapat mengimpor berbagai macam
referensi dari berbagai situs indexing
karya ilmiah terkemuka (misal google
scholar) secara otomatis.

 Tidak hanya itu saja, melalui Mendeley, 
anda bisa membuat perpustakaan digital 
pribadi yang bisa diakses secara online, 
dengan kapasitas penyimpanan maksimal 
2GB.



 Akses ke http://www.mendeley.com

 Registrasi akun

 Klik “Create a free Account” 

 Isikan form yang disediakan



Registrasi Akun



Pilih konsentrasi yang sedang anda geluti



FIELD OF STUDY



ACADEMIC STATUS



Download aplikasi mendeley desktop 
Klik icon





Klik –‟Next...‟

Klik –‟i Agree‟



..........Sampai „finish”



Lihat desktop komputer



Masukkan e-mail & psw



Instal citation plugin for microsoft 
word

Klik “instal now”



Buka ms word

Klik “reference” – mendeley sudah terinstal di tools ms word

Lihat perbedaan, sebelum dan sesudah install ms word plugin



Setting mendeley

 Setting ini dilakukan untuk menentukan letak (direktori) file
pdf yang akan dupload. Misal kita memilih drive “D”  pada
folder “mendeley” (D:\mendeley), maka secara otomatis file
pdf yang kita upload akan tersimpan pada folder tersebut.

 Merubah nama file pdf yang akan diupload, apakah mau
berdasarkan judul, pengarang, jurnal, th. Terbit, ataukah
kombinasi dari hal2 tersebut.



Klik “tools”, - “option”



Lanjutan...

1. Centang chekboks pada “file organizer”

2. Klik “browse”

3. Pilih folder yang akan digunakan untuk
menyimpan file pdf.

4. Centang chekboks “rename document files”

5. Drag “file name” menuju “unused fields”.
Sebagai contoh, fie pdf yang diupload akan saya
kasih nama berdasarkan tahun terbit jurnal dan
judul jurnal, dengan dengan demikian yang
didrag adalah “year” dan “title”

6. Klik “apply”  klik “ok”.

7. Jelasnya lihat gambar di bawah ini



1. Centang chekboks pada “file organizer”...



2. Klik “browse”- Pilih folder yang akan digunakan 

untuk menyimpan file pdf.



3. Centang chekboks “rename document files”

4. Drag “file name” menuju “unused fields”. Sebagai 
contoh, fie pdf yang diupload akan saya kasih nama 
berdasarkan tahun terbit jurnal dan judul jurnal, dengan 
dengan demikian yang didrag adalah “year” dan “title” 



Cara Menggunakan :

1. Download jurnal

2. Upload jurnal anda, dengan cara klik “file”  klik 

“add files..” 

3. Pilih file pdf yang akan diupload



Setelah melakukan upload, akan tampil 
gambar seperti ini



 Dalam kasus ini tags belum terisikan secara
otomatis, untuk itu silakan diisi sesuai dengan
“subjek” jurnal, misal jurnal tersebut berkaitan
dengan website, maka isikan tags tersebut dengan
website.



Next...

 Pada menu “other
setting” ada chekboks,

 kalo chekbos tersebut
anda

centang, maka file pdf
yang

sudah anda upload
tidak bisa

dibaca oleh orang lain,

dan sebaliknya.



Next...



Membuat sitasi secara otomatis
a. bodynote

 Klik “all document”

 Klik icon pdf (file pdf yang akan dibuka)



1. Buka halaman yang akan disitasi
2. Block kalimat yang akan disitasi
3. Blok dan copy paragraf yang akan dikutip 
(paraprase paragraf tsb)





4. Buka ms word – „paste‟

 Paste di ms word



5. Letakkan kursor di akhir paragraf 
yang dikutip – klik „insert citation‟

 Search nama pengarang / judul

 Klik „oke”



6. Bodynote 

 Bodynote secara otomatis sudah muncul



Membuat Daftar Pustaka :
1. klik „insert bibliograf‟

 Klik “references”  klik “insert bibliography”



Menggunakan Mendeley Web

 Buka mendeley web (online) dengan cara akses ke 
https://www.mendeley.com

 Klik gambar inbox

https://www.mendeley.com/


Fasilitas 

Fasilitas didalam mendeley desktop juga 
tersedia di dalam mendeley web :

1. Membuat direkori baru

2. Menambahkan referensi

3. Mengubah informasi detail suatu referensi

4. Membuat note

5. Membuka dokumen referensi

6. Menghapus referensi



Membuka my library

1.jalankan browser. Pastikan komputer 
sudah terhubung dengan internet

2.Buka alamat situs www.mendeley.com

3.Klik tombol „sign in‟

4.Masukka alamat email dan password yang 
Anda gunakan saat registrasi

5.Klik „my library‟

http://www.mendeley.com/






Menambah referensi

1.Buka my library di mendeley web

2.Klik tombol +Add

3.Sehingga terbuka jendela File Upload

4.Pilih referensi yang akan ditambah, klik 
„Open‟











Mengubah informasi detail suatu 
Referensi

1.Buka My Library di mendeley web

2.Pada panel tengah, klik salah satu 
referensi

3.Pada panel kanan, klik tab „Detail‟, lalu klik 
tombol „edit‟

4.Save

5.Lakukan proses sinkronisasi pada 
Mendeley Desktop, jika hasil perubahan 
tsb juga ingin diaplikasikan pada 
Mendeley Desktop



Klik detail -> edit



Isian details - edit



Type 



Isian 



“sync” di mendeley desktop 
komputer



Mencari dan Mengunduh referensi

1.Buka alamat www.mendeley .com

2.Sign in

3.Klik tab „Papers‟ – terbuka halaman web 
Papers

4.Ketik kata kunci – enter pada keyboard

5.Setelah muncul hasil pencaria, beri tanda 
centang (√) pada kotak check list „Open 
Access articles only‟. Agar hanya referensi 
yg dipilih saja yang dapat diunduh saja 
yang muncul dalam proses pencarian.

6.Klik tombol „save pdf to library‟ – tombol 
akan berubah „added‟



Mencari dan Mengunduh 
referensi

7.Buka My Library, klik All Documents

8.Anda dapat meng-copy referensi tsb ke 
direktori Anda

9.Sinkrisnisasi pada mendeley desktop



Menggunakan Web Importer

 Web importer adalah semacam plug in yang
ditanamkan ke dalam browser. Setelah terinstal,
maka browser akan tersedia tombol khusus untuk
web importer. Dengan memanfaatkan tombol itu,
Anda dapat menambah dan mengunduh referensi
dengan cepat dalam satu kali klik saja.

 Misal ; Anda sedang mencari referensi di sebuah
situs indexing karya ilmiah (Google Scholar),
ketika Anda menemukan referensi yang cocok,
maka Anda dapat langsung mengklik tombol Web
Importer. Referensi tersebut langsung otomatis
masuk ke dalam My Library



Cara menggunakan:

1. Jalankan browser – www.mendeley.com –sign in

2. Klik tab „Dashboard‟ 

3. Klik link „Install the web importer‟

4. Muncul klik „Save to Mendeley‟ – bookmarks 
toolbar – belum muncul tekan tombol Alt+V pada 
keyboard – klik toolbars -> Bookmarks Toolbar

5. Setelah berhasil – muncul tombol Save to 
Mendeley

6. logout

http://www.mendeley.com/


Menggunakan web importer

1. Pastikan sudah logout mendeley

2. Buka salah satu situs indexing (Google Scholar)

3. Coba cari referensi berdasarkan kata kunci

4. Tekan tombol save mendeley pada browser Anda

5. Mendeley akan menyiapkan semua referensi yang 
ditemukan

6. Jika muncul jendela „pop up‟ klik tombol „ok‟

7. Jika muncul „sign in‟ lakukan proses „sign in‟ –
web importer sudah siap

8. Klik tombol (+) pada referensi yang ingin Anda 
tambahkan ke dalam My Library

9. Lakukan syncronisasi







Tips

Setelah anda melakukan “action”,
jangan lupa klik “sync”. Agar data
yang ada di mendeley desktop, bisa
tersingkron (bisa dibuka) pada
mendeley web (online)

Anda juga bisa membuka mendeley
web (online), dengan cara akses ke
https://www.mendeley.com/

Klik “Sign in”.  masukkan email dan
password

 Jika ingin membuka dokumen anda, 
Klik “my library”

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/


Terima Kasih....


