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Mengelola Referensi dengan Mendeley:
1. Pengantar

2. Instalasi Mendeley Desktop

3. Registrasi Akun dan Sign in
4. Pengenalan Antarmuka

5. Instalasi MS Word Plugin
6. Menambahkan File

7. Manajemen Dokumen
8. Membaca dan Memberi Highlight & Catatan pada Dokumen

9. Mencari dan menambahkan Styles/Gaya Kutipan
10. Membuat Kutipan dan Daftar Pustaka

11. Memilih dan mengganti gaya kutipan dan sumber Pustaka
12. Menulis Banyak Kutipan & Menggabungkan Kutipan



Apa Itu Mendeley?

Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang
mengintegrasikan “citation & reference manager” ke dalam
sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di
berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan
sharing data penelitian.

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



Free Academic Software

Cross-Platform (Win/Mac/Linux/Mobile)

All Major Browsers

Desktop 

Web 

Mobile 



Download dan Instalasi Mendeley Desktop
❖ Buka browser kemudian ketikkan mendeley.com 

(https://www.mendeley.com)
❖ Arahkan ke download

❖ Kemudian pilih platform yang akan digunakan (window, Linux, Mac iOS) 
atau yang lainnya).

https://www.mendeley.com/


Download dan Instalasi Mendeley Desktop

❖ Lakukan penginstalan
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✓ Apabila proses install berhasil program Mendeley tampak di desktop ,
pilih dan lakukan double klik

✓ Kemudian ketikkan email dan password yang baru dan pilih register

Registrasi akun dan Sign in



1. Buka https://www.mendeley.com/ Pada Web Browser Anda 
2. Kemudian pilih Create a free accont
3. Setelah Itu isikan Email Anda kemudian Klik Continue
4. Lalu isi Given Name dengan Nama depan Anda

Family Name dengan Nama Belakang Anda 
dan isikan password yang anda inginkan
kemudian klik Register lalu klik Continue to Mendeley.

5. Selanjutnya isi “field of study” atau pilih disiplin ilmu yang 
sesuai dengan minat, misal social science. Dan pilih “academic 
status” atau status akademik (profesi) kita, misal librarian. 

6. Lalu akan muncul dialog “Welcome to Mendeley”, isikan email 
dan password yang sudah kita masukkan tadi. Pilih klik “Sign In”.
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Tampilan selanjunya adalah muncul kotak dialog untuk menambah file pdf atau
doc yang bisa dibrowse dari file pdf atau doc di laptop kita. Untuk melewati
langkah ini bisa di klik “Skip”. Untuk melanjutkan langkah ini bisa langsung pilih
“Next”.



Pengenalan Antarmuka/ Interface

Interface Aplikasi Mendeley Desktop terdiri atas 3 bagian, 
1) Kolom sebelah kiri (left panel), menampilkan seluruh sumber daya
(koleksi referensi) yang kita miliki. My Library terbagi ke dalam folder 
dan kelompok. Beberapa folder secara otomatis disediakan oleh 
Mendeley, seperti: “recently added, favorities”. 
2) Kolom tengah (central panel), dipergunakan untuk menampilkan
rincian daftar sumber referensi yang dipilih pada kolom kiri. 
3) Kolom sebelah kanan (right panel), dipergunakan untuk
menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah. 
Sedangkan “Toolbar” berisi ikon untuk tugas-tugas yang bersifat
umum, seperti menambah dan menghapus dokumen, melakukan
sinkronisasi dan sebagainya. Kita juga dapat melakukan ‘drag and drop” 
maupun “right click”



Pengenalan Antarmuka/ Interface



1.Add files menu – menambahkan entri baru pada library Mendeley.
2.Folders menu – Gunakan tombol "Add folder" untuk membuat
sebuah folder baru untuk mengelola library Mendeley .
3.Sync –melakukan sinkronisasi antar perangkat.
4.Search – pencarian pada library Mendeley. Sebagai catatan,
pencarian di Mendeley.
5.Discovery – Pada Mendeley Desktop Anda dapat memanfaatkan
"Literature Search" untuk melakukan pencarian yang tersimpan pada
Mendeley Catalog. Alternatif lainnya, Anda dapat menggunakan
"Mendeley Suggest" untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan
bidang keahlian dan konteks yang ada di library.



6. My Library – Lihat keseluruhan konten library dengan memilih "All Documents".
Mendeley juga menawarkan berbagai jalan untuk memfilter library.
7. Groups – Setiap grup yang Anda ikuti atau buat terdaptar pada bagian ini. Ikon
yang muncul mengindikasikan tipe grup.
8. Main panel – Pada mode browsing, panel utama Mendeley Desktop tertuju pada
konten yang Anda pilih. Anda dapat menggunakan kolom untuk secara cepat
mengurutkan konten. Double click pada entri dengan file PDF terlampir (ditandai
dengan adanya ikon dokumen



9. Details panel – Panel di sebelah kanan yang paling sering digunakan pada
Mendeley Desktop terdiri dari detil setiap entri library yang Anda pilih. Ini akan
menunjukkan detil isian yang relevan untuk tipe dokumen, termasuk kontennya.
Anda dapat menggunakan panel ini untuk memodifikasi detil entri. Tab "Notes" yang
muncul pada bagian atas layar memperkenankan Anda untuk melihat semua
catatan yang telah Anda buat untuk entri tersebut.
10. Filter panel – Filter panel menyuguhkan beberapa opsi yang berbeda untuk
tujuan Anda dalam melakukan filter pada tampilan yang sedang Anda lihat. Sebagai
catatan, sebagaimana fitur pencarian, fitur filter juga context specific –panel hanya
akan menampilkan opsi yang relevan pada tampilan yang sedang Anda lihat.
Sebagai contoh, ketika melihat pada folder tertentu, hanya entri penulis pada folder
tersebut yang akan ditampilkan sebagai fungsi filter. Untuk melakukan filter pada
keseluruhan library, papstikan tampilan "All Documents" telah dipilih.



Instalasi MS Word Plugin

Apabila pada saat penginstalan plug in ini, MS Word sedang
aktif maka ada kotak dialog untuk memerintahkan “close” 
pada MS Word tersebut. Pilih “Yes”. 
Buka Ms. Word klik reference jika Instalasi berhasil maka
akan muncul icon Mendeley.

Untuk mengaktifkan Mendeley pada Ms. Word, lakukan
instalasi plug in dengan mengklik tools pada menu bar 
Mendeley dan plilih “Install MS Word Plug In”. Tunggu
sampai proses plug in selesai. Tujuannya sebagai aplikasi
pembuat sitasi dan daftar  pustaka pada Ms Word.



Menambahkan File



Manajemen Dokumen









Membaca dan Memberi Highlight & Catatan pada Dokumen

Untuk membaca masing-masing file, pengguna hanya
tinggal dobel klik saja di file yang akan dibaca. 
Dimungkinkan membuka multiple file.

Highlight pada teks dapat dilakukan dengan memilih teks
dengan kursor, jika ingin menambahkan sticky notes di 
lokasi highlight tertentu, klik kanan dan pilih "Add note..."



Mencari dan menambahkan Styles/Gaya Kutipan

Tampilan sitasi diatur oleh "Gaya Sitasi" yang sedang dipilih. Gaya ini dapat Anda modifikasi menggunakan "Choose Citation 
Style" opsi pada toolbar plugin.
Opsi ini akan membuka antarmuka yang dapat diterapkan untuk gaya-gaya yang umum digunakan (APA, MLA, Chicago, 
Harvard, dlsb.). Apabila gaya yang diinginkan belum termasuk dalam daftar, gunakan tab "Get More Styles" untuk
memasangnya.
Juga dapat melakukan pengeditan atau modifikasi dari sebuah gaya yang sudah ada atau dengan membuat gaya baru
menggunakan CSL Editor

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mendeley.com%2Fguides%2Fcsl-editor&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2gqMy_Gptf-0JGm5PMvm0sUnXlQ


Membuat Kutipan dan Daftar Pustaka
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Memilih dan Mengganti Gaya Kutipan & Sumber Pustaka

Buka file artikel dan pilih reference 
kemudian klik insert citation

Pilih artikel yang akan disitasi

Pilih gaya kutipan yang diinginkan
dengan klik Style
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Menulis Banyak Kutipan & Menggabungkan Kutipan

Tambahkan beberapa sitasi sekaligus ketika
menyisipkan sitasi. Sebelum menekan "Ok" setelah
mengidentifikasi sumber pada "Citation Editor", 
untuk kedua kalinya cari sumber yang dibutuhkan
dengan menggunakan antarmuka yang sama.
Ketika telah memilih sitasi yang kedua, tekan
tombol "Ok" untuk menambahkan kedua item 
menjadi satu referensi yang telah tergabung.
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