
Karya Tulis Ilmiah
MENDELEY 



Apa itu Mendeley

• Perangkat lunak yang berfungsi sebagai “citation & reference 
manager

• Software manajemen referensi dan jaringan social akademis yang bisa
membantu peneliti mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan
peneliti lain secara online dan menemukan penelitian terakhir

• Perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang 
dapat diperoleh secara gratis 



Apa manfaat Mendeley

• Penulis dapat mengolah dokumen referensi dan membuat pengelompokan
berdasarkan topik/kategori tertentu

• Fitur yang memudahkan penulis melacak keaslian referensi yang digunakan

• Dapat melakukan sharing data penelitian

• File referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam bentuk pdf bisa
disimpan dan diberi keterangan untuk mempermudah pencarian

• Tulisan yang dibuat dengan Microsoft word, open office bisa dihubungkan
dengan software mandeley sehingga sitasi dan daftar referensi
(bibliography) bisa disusun secara otomatis

• Bisa menelusuri kesamaan minat penelitian dengan peneliti lain atau topik
yang sedang dikerjakan



Manfaat mendeley

• Karya ilmiah yang kita upload di mendeley secara otomatis diurutkan baik
menurut penulis, judul, tahun dan penerbit

• Kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal tetapi diseluruh
jurnal/buku/program yang mengandung kata yang kita cari

• Setiap file yang ditambahkan didalam program mendeley dapat diketahui
detailnya otomatis secara lengkap, detail tersebut berisi: tipe file, judul, 
penulis, tahun, volume, halaman, abstrak, url asal dsb

• Terhubung secara online dengan website, jadi bagi kita yang memiliki akun
mendeley di internet dapat disinkronkan dengan file yang ada dikomputer
dan bisa dibuka sewaktu2

• Dengan fasilitas web inporter kita dapat menambahkan file ke mendeley
tanpa mengunduh



Instalasi Mendeley

• Software mendeley tersedia untuk system operasi windows, 
macintosh dan linux

• Di download secara gratis melalui website: www.mendeley.com

• Jika memiliki akun facebook, maka proses login atau sign in bisa
dilakukan via vacebook

• Download file instalasi mendeley dan lakukan proses instalasi seperti
program windows lainnya

• File mendeley akan membutuhkan ruang/space hardisk sebanyak
63,2MB 

http://www.mendeley.com/


Instalasi Mendeley

Langkah 1 

• Apabila sudah punya akun
maka dapat langsung
masuk menggunakan “sign 
in” apabila belum klik
“create a free account atau
create account

• Atau langsung mengunduh
(download) mendeley for 
desktop di kanan tampilan
website 



Langkah 2 

• Masukan alamat email; nama depan
(first name), nama belakang (last 
name) dan password 



Langkah 3

• Masukan karakteristik
pengguna. Pilih bidang studi
yang ditekuni (field of study), 
dan status akademik
(Academic status) 



• Anda akan sampai pada
tampilan yang membuka
website Mendeley



Langkah 4 

• Menu download (unduh) pada tampilan akun berada di pojok kanan
bawah website, terdapat tiga macam file yaitu: reference manager, 
web importer, citation plug-in 

• Mendeley reference manager untuk computer desktop for windows 
7, untuk menyimpan file PDF, berbagi pakai atau pikuran dengan
kolega dan secara otomatis membuat back up 

• Mendeley web importer untuk mengimpor artikel2, halaman web dan
dokumen lainya secara langsung ke ustaka referensi dari search 
engines dan academic database 

• Mendeley citation plugin untuk membuat daftar pustaka (referensi
atau bibliography) bisa digunakan saat anda menulis pada Ms. 
Word 



Langkah 5 

• Download reference 
manager 



Langkah 6

• Pada box mendeley desktop 
setup wizard, pilih next 



Langkah 7

• Pada kotak license agreement 
pilih I Agree 



Langkah 8 

• Pilih tempat instalasi. Secara
default Mendeley akan memilih
lokasi penyimpanan di C:/Program 
files/Mendeley desktop 



Langkah 9 

• Pilih install 



Langkah 10 

• Tunggu sampai
proses instalasi
selesai



Langkah 11 

• Pilih Finish 



Memulai Mendeley

• Sebelum memulai Mendeley, kumpulkan dulu file-file referensi yang akan
disimpan di Mendeley ke dalam satu folder untuk mempermudah
pencarian. Sebaliknya semua referensi terkait dengan tesis disimpan
dalam satu folder atau beberapa folder jika ada perbedaan topik



Langkah 1 

• Pilih Log in to an existing 
account dan pilih continue 



Langkah 2 

• Buka mendeley. Perhatikan
toolbar dan menubar yang 
muncul. Pindahkan file-file 
referensi dengan cara Drag 
and Drop 



Langkah 3 

• Pindahkan file-file hasil
pencarian dengan drag and 
drop ke dalam Mendeley atau
dengan menggunakan fungsi
Add Files 



Langkah 4 

• Menggunakan Watch Folder. 
Dengan menggunakan Watch 
Folder, mendeley akan secara
otomatis menambahkan file-file 
referensi yang dimasukan
kedalam folder ini kedalam
database Mendeley



Mengatur File Referensi
• Menandai file yang sudah dibaca

dan yang belum dibaca. Semua
file baru akan ditandai sebagai
belum dibaca dengan bulatan
hijau. Setelah file PDF dibuka di 
Mendeley barulah bulatan hijau
itu hilang sebagai penanda bahwa
file sudah dibaca



• Menandai file favorit, file-file 
referensi yang penting atau
harus sering dibaca bisa
ditandai dengan mengklik
tanda bintang. Semua file 
yang ditandai dengan tanda
bintang secara otomatis akan
ditampilkan di folder Favorites



• Fungsi Pencarian, Di pojok kanan atas tersedia kolom pencarian yang
akan langsung aktif begitu pengguna mengetikan kata kunci (search as
your type). Dokumen yang terdapat kata kunci tersebut akan langsung
ditampilkan dan kata kunci ditandai (highlight)



• Menandai teks dengan highlight, Menandai dan memasukan catatan dalam
dokumen PDF. Dengan memilih fungsi Highlight teks atau Add Note
pengguna bisa menambahkan catatan atau menandai bagian-bagian text
yang penting. Untuk memilih text bisa menggunakan fungsi Select text



• Membatalkan perintah selanjutnya, Untuk membatalkan perintah
sebelumnya seperti memasukan highlight atau mengedit data 
referensi bisa digunakan fungsi Undo. Fungsi Undo bisa ditemukan
dibawah menu Undo. 



MEMASUKKAN REFERENSI 
• Langkah 1 Mengintegrasikan MS Word dan Mendeley. A). Pastikan

software MS Word tidak aktif, B). Pilih Install MS Word Plugin dari menu
Tools. Jika MS Word masih terbuka maka akan muncul jendela permintaan
untuk menutup MS Word, C). Setelah plug-ins terinstal maka akan muncul
jendela pemberitahuan bahwa instalasi sudah berhasil dengan baik



Langkah 2 
• Memasukan sitasi, Setelah MS Word dan Mendeley terintegrasi dengan

baik maka langkah berikutnya adalah mulai membaca dan menulis dari
artikel-artikel yang sudah diunduh dan memasukan sitasi jika ada materi
yang diambil dari sumber referensi tersebut. Langkahnya adalah sebagai
berikut : a). Pindahkan kursor ke bagian text yang membutuhkan referensi; 
b). Pilih insert citation  



• C). Cari referensi yang akan dimasukan. Ada dua cara, yaitu dengan
mengetikan kata kunci dari judul artikel ke kotak pencarian, atau
dengan memilih langsung di Mendeley. 



• d). Pilih style bibliography yang diinginkan. Misalnya menggunakan
versi sitasi dari American Psychological Association versi 6 



MENYUSUN BIBLIOGRAPHY 
• Setelah sitasi dimasukan maka sudah bisa disusun daftar pustaka/referensi, yaitu

dengan memilih Insert Bibliography. Daftar referensi akan ditempatkan secara
otomatis di bagian akhir dari dokumen. Perubahan susunan sitasi yang dilakukan
didokumen secara otomatis juga akan berubah di daftar referensinya


