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Pendahuluan
Penulisan karya tulis ilmiah (KTI) sudah sering diketahui oleh para
peneli , mahasiswa, dosen atau ilmuwan, dalam proses penulisan KTI
seringkali terdapat kendala yang dihadapi misalnya dalam format
penulisan dan pengelolaan referensi ilmiah. Bukan hanya sekedar tentang
bagaimana mengu p yang benar saja, akan tetapi pengelolaan referensi
itu tentang mengorganisir dokumen referensi agar mudah untuk
ditemukan, terlebih dokumen-dokumen yang sifatnya digital seper ejurnal, e-book yang tersimpan didalam komputer.
Salah satu solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan
referensi ilmiah agar mudah untuk ditemukan yaitu dengan adanya
Reference Manager yaitu Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi yang
memiliki kemampuan dalam mengolah database ilmiah berupa ejournal, e-book dan referensi lainnya. Modul ini berisi panduan
menggunakan salah satu reference manager yaitu Mendeley.
Dalam modul ini akan dibahas mengenai :
·
Pengertian Mendeley
·
Instalasi Mendeley
·
Mengoperasikan Mendeley
·
Melakukan Sitasi
·
Membuat Da ar Pustaka
Tujuan Instruksional Umum
Peserta mampu memahami dan menggunakan Mendeley untuk
membuat Sitasi dan Da ar Pustaka dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah
Tujuan Instruksional Khusus
·
Untuk memahami pen ngnya sitasi dan da ar pustaka
dalam karya tulis ilmiah.
·
Untuk memudahkan mahasiswa U N I KO M dalam
pembuatan sitasi dan da ar pustaka karya tulis ilmiah.
·
Untuk menghindari dari ndakan plagiarism
·

·
Kegiatan Belajar
·
Penger an Mendeley
Mendeley merupakan sebuah perangkat lunak (so ware) gra s
yang memiliki fungsi dalam mengelola, mencari, menyimpan,
menemukan kembali, membuat kutipan dan daftar pustaka dari
referensi ilmiah berupa artikel e-journal, e-book dalam bentuk ile PDF
(Purwoko, 2015, hal. 3).
Dalam mengelola dan menyimpan data PDF mendeley mampu
membuat catatan dan highlight pada ile PDF tersebut. Karya Tulis
Ilmiah yang telah dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, Open
Of ice atau Latex dapat dihubungkan dengan software Mendeley
sehingga sitasi dan pembuatan daftar pustaka (bibliography) dapat
disusun secara otomatis. Mendeley juga dapat dihubungkan dengan
software reference manager lainnya seperti EndNote, Papers dan
Zotero. Mendeley tersedia dalam bentuk web, desktop dan aplikasi
(pada smartphone) yang ketiganya dapat saling terintegrasi. Mendeley
desktop dapat dijalankan pada sistem operasi Linux (Ubuntu, Debian,
Generic Linux), Mac OS X 10.6+ atau juga Windows (minimal Windows
XP).
·
Instalasi Mendeley
Untuk proses instalasi mendeley sangat mudah, berikut langkahlangkah dalam instalasi Mendeley (Gambar 1 – Gambar 8)
·
Anda dapat mengunduh aplikasi Mendeley Desktop di
h ps://www.mendeley.com/downloads

Gambar 1
Halaman download Mendeley

·

Save File Mendeley untuk menyimpan pada komputer.

Gambar 2
"Save File" terhadap ﬁle mendeley
·

Klik Run, kemudian Klik Next untuk memulai instalasi

Gambar 3
Pilihan Instalasi Awal pada Mendeley

·

Klik I Agree untuk menyetujui

Gambar 4
Persetujuan Instalasi Mendeley
·

Kemudian Klik Browser untuk memilih folder penyimpanan
untuk menyimpan hasil dari instalasi tersebut, Kemudian
Klik Next.

Gambar 5
Tentukan folder tempat penyimpanan ﬁle Mendeley

·

Centang kolom kecil Do Not create shortcuts pada bagian
bawah kemudian kilk Instal

Gambar 6
Pilihan Instal untuk memulai Instalasi
·

Proses Instalasi sedang dimulai tunggu beberapa saat
hingga proses selesai.

Gambar 7
Proses Instalasi Mendeley

·

Centang kolom kecil pada Run Mendeley Desktop
kemudian Klik 'Finish'. Mendeley Desktop secara otoma s
akan terbuka

Gambar 8
Proses Instalasi Selesai dan membuka aplikasi Mendeley

·
Mengoperasikan Mendeley
Untuk dapat mengoperasikan Mendeley kita perlu untuk
membuat akun terlebih dahulu dengan cara Create a free account pada
halaman website h ps://www.mendeley.com/. Atau saat anda membuka
Mendeley desktop klik Registrasi. Hal ini berar ke ka Mendeley
dijalankan, otoma s akan terkoneksi dengan akun dalam Mendeley.com
(jika komputer terkoneksi dengan internet), sehingga semua yang
disimpan pada Mendeley desktop juga akan tersimpan di akun
Mendeley.com melalui proses sinkronisasi. Mendeley memberikan ruang
secara gra s untuk penyimpanan dalam akun Mendeley.com sebesar
2GB.
·
Membuat Akun Mendeley
Membuat akun mendeley daklah sulit, seper membuat akun
pada media social pada umumnya. Berikut langkah-langkah untuk

membuat akun mendeley.
Langkah pertama 1 anda dapat membuka halaman website
mendeley yang utama yaitu h ps://www.mendeley.com/

Kemudian setelah itu klik Create A Free Account
Langkah kedua Melalui Mendeley Desktop kemudian Klik Register
pada bagian bawah.

Gambar 9
Membuat Akun Mendeley

Langkah ke ga Isi informasi berupa alamat email, nama, dan
password kemudian klik con nue.

Gambar 10
Klik "Register" Untuk membuat akun Mendeley
Langkah keempat yaitu isi informasi lanjutan mengenai (bidang
ilmu dan Profesi). Kemudian klik Create Account

Gambar 11
Informasi dalam pembuatan Akun

Langkah kelima secara otoma s mendeley web akan login, email
dan password selalu diingat, karena akan digunakan untuk Sign In pada
Mendeley Desktop.

Gambar 12
Informasi Lanjutan Pembuatan Akun

Gambar 13
Proses Signing in Mendeley web

Langkah keenam adalah login pada Mendeley Desktop untuk
login ini masukkan email dan passward yang telah dibuat sebelumnya.

Gambar 14
Tampilan Mendeley Library pada Web

Gambar 15
Login pada Mendeley Desktop

Gambar 16
Tampilan pada Mendeley Desktop
Main Menu adalah perintah umum pengoperasian

·
Mendeley
·
Toolbar adalah quick bu on untuk menambahkan
dokumen, membuat direktori, related document , share dan sinkronisasi
mendeley desk p dan web.
·
Library Directory. Dua bagian utama dalam layer ini adalah
eksploari dokumen, berupa pencarian literature di library mendeley dan
direktrori library pengguna. Direktori ini bias disaring berdasarkan ﬁlder,
ﬁle yang baru dibaca dan baru ditambahkan, dan publikasi pengguna
sendiri.
·
FilterPencarian referensi dalam library berdasarkan
Author, tags, keyword, dan judul publikasi.
·
Main Panel Tampilan utama mendeley berupa da ar
dokumen.
·
Document Details Berupa informasi referensi hasil

ekstraksi mendeley. Informasi ini dapat dirubah oleh pengguna dan akan
digunakan sebagai referensi dalam pengu pan
·
Mengelola Dokumen dengan Mendeley
Untuk mengelola dokumen di mendeley ﬁle perlu untuk disimpan
terlebih dahulu. Menyimpan ﬁle PDF pada aplikasi Mendeley Desktop
dapat dilakukan melalui Add ﬁles, Add Folder, Watch Folder, Add Entry dan
Manually dari komputer yang sudah di download sebelumnya. Anda juga
bisa menyimpan ﬁle PDF dengan cara Drag-Drop dan melalui web
importer.
Langkah pertama anda dapat membuat folder/direktori yang
digunakan untuk mengelompokkan data yang dikelola, dengan tujuan
agar mudah untuk ditemukan kembali. Caranya yaitu cukup dengan klik
Toolbar add folder/Create Folder dan sesuaikan nama folder tersebut
sesuai kategorisasi yang dikehendaki.

Gambar 17
Menambahkan Folder pada Mendeley

Langkah kedua setelah menambahkan folder selanjutnya yaitu
menambahkan ﬁle PDF yang telah kita download sebelumnya dengan cara
klik add ﬁle atau dengan Drag-Drop ﬁle tersebut pada Mendeley (folder
yang telah kita buat sebelumnya)

Gambar 18
Folder telah dibuat
Langkah ke ga yaitu setelah add ﬁle di klik, pilih ﬁle dalam local
disk yang akan di simpan pada library mendeley (Folder yang telah dibuat
sebelumnya). Kemudian klik Open

Gambar 19
Menambahkan File pada Mendeley
Setelah ﬁle berhasil tersimpan pada Library mendeley maka
informasi details seper Authors, nama jurnal, tahun terbit, Volume, Issue,
halaman dan abstrak akan terisi.

Gambar 20
Menambahkan ﬁle dari Komputer ke Library mendeley

Penggunaan Add Folder memungkinkan memilih sebuah folder
pada Komputer dan semua ﬁle PDF dalam folder sehingga akan secara
otoma s ditambahkan di Mendeley. Sementara untuk penggunaan Watch
Folder yaitu akan meminta pengguna untuk menentukan sebuah folder
untuk dipantau, sehingga ke ka ada ﬁle PDF baru masuk kepada folder
tersebut, maka akan secara otoma s akan diambil metadatanya oleh
Mendeley. Anda juga dapat menambahkan data secara manual pada
library mendeley yaitu dengan menggunakan Add Entry Manually. Hal ini
dilakukan, jika telah memiliki ar kel atau dokumen tercetak dan ingin
memasukkan metadata dokumen tersebut ke Mendeley untuk
kepen ngan pencatatan koleksi dan pembuatan da ar pustaka. Cara yang
dilakukan yaitu seper gambar dibawah ini. Klik Add Entry Manually

Gambar 21
Tampilan Library Mendeley setelah File terupload
Kemudian pilih type dokumen. Tipe akan mempengaruhi
metadata yang harus diisi. Berikut ini contoh metadata yang perlu diisi
oleh anda untuk penyimpanan ﬁle secara manual. Setelah diisi kemudian
klik Save.

Gambar 22
Menyimpan secara manual
Mendeley juga memungkinkan untuk menyimpan metadata ar kel
dari jurnal online. Namun pengguna mendeley harus mempunyai akses
dalam jurnal online tersebut dan dalam posisi login ke akun Mendeley.
Caranya yaitu dengan web importer. Web importer merupakan plugin
yang menyertai Mendeley memiliki fungsi sebagai jalan pintas untuk
menyimpan data yang ada pada laman web yang kompa bel dengan
Mendeley. Untuk meng-install web importer yaitu dengan cara pada main
m e n u k l i k To o l s > i n s t a l l w e b i m p o r t e r, a t a u m e m b u k a
h p s : / / w w w. m e n d e l e y. c o m / re fe re n c e - m a n a g e m e n t / w e b -

importer/#id_1

Gambar 23
Entry Manual
Setelah laman web terbuka, pilih web browser yang biasa anda
gunakan, kemudian Download browser extension > Allow dan install,
secara otoma s Logo Mendeley akan muncul pada bookmark toolbar
browser anda.

Gambar 25
Install Web Importer
Untuk menggunakan web importer ini yaitu pertama buka salah
satu web sumber informasi, seper database Jurnal Online (misal Google
Scholar, ScienceDirect, Proquest) yang menyimpan metadata. Search kata
kunci yang diinginkan, kemudian buka ar kel lalu klik logo mendeley pada
bookmark toolbar browser anda kemudian sign in.

Gambar 26
Tampilan Importer Mendeley

Anda bisa memilih ar kel mana yang akan di save pada mendeley.
Secara otoma s ﬁle tersebut akan tersimpan pada akun Mendeley web
anda tetapi bukan pada Mendeley desktop anda. Untuk mengambil data
yang ada pada Mendeley web ke Mendeley Desktop dapat dilakukan
dengan klik tombol Sync pada Toolbar Mendeley Desktop.
1 ) I nte g ra s i M e n d e l ey d e n ga n M i c ro s o Wo rd U nt u k
menghubungkan antara Mendeley dan perangkat pengolahan kata seper
Microsof Word maka perlu dipasang plugin yang menghubungkan
keduanya. Untuk menginstal plugin ini pas kan Microso Word anda
sedang dak digunakan/tertutup.
Langkah pertama klik menu Tools kemudian Install MS Word
Plugin. Apabila sudah terinstal maka yang muncul adalah Uninstall Ms
Word Plugin.

Gambar 27
Sinkronisasi Mendeley dengan MS Word

Langkah Kedua apabila telah muncul seper pada Gambar 28
dibawah ini maka instalasi plugin telah berhasil. Anda nggal klik OK dan
buka Microso Word anda, dan lihat pada menu references.

Gambar 28
Instalasi Plugin Ms Word

Setelah proses sinkronisasi yang dilakukan berhasil Mendeley siap
digunakan untuk membantu anda dalam melakukan sitasi dan pembuatan
sumber serta da ar pustaka.

Gambar 29
Instalasi Plugin Ms Word Berhasil

2. Melakukan Sitasi

Setelah mendeley terintegrasi dengan Microso Word maka anda
dapat melakukan sitasi atau pengu pan secara otoma s pada Karya Tulis
Ilmiah. Berikut cara melakukan sitasi dengan otoma s menggunakan
Mendeley.
1) Buka ﬁle Microso Word Karya Tulis Ilmiah Anda
2) Kemudian pilih menu References pada Microso Word anda
k e m u d i a n
k l i k
“Insert Cita on” (Gambar 30), kemudian klik “Go to Mendeley”
(Gambar 31) atau anda bisa menge kan berdasarkan nama
penulis, keywords, judul pada kolom pencarian untuk memilih
ﬁlenya yang terdapat pada library Mendeley, kemudian klik “Cite”
pada toolbar M

Gambar 30
Insert Cita on Pada Mendeley
Klik Go to Mendeley atau lakukan pencarian berdasarkan penulis,
judul dan keyword. Kemudian Klik Ok

Gambar 31
Sitasi Ke Mendeley
Klik Cite pada Toolbar Mendeley (“) setelah memilih ﬁle dokumen

Gambar 32
Menyisipkan sitasi pada Dokumen
Anda masih bisa melakukan edit sitasi, dan menggan
Style/format Sitasi sesuai aturan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah yang
anda kehendaki. Dengan cara melakukan klik terlebih dahulu pada
sumber sitasi kemudian klik “Edit Cita on”. Untuk menggan style sitasi
anda dapat memilih pada kolom style dan menekan pulldown.

Gambar 33
Edit Sitasi dan Menggan Style Sitasi
3. Membuat Da ar Pustaka

Tahapan yang terakhir adalah memasukkan hasil sitasi ke
da ar pustaka. Hal ini akan sangat membantu sinkronisasi antara da ar
pustaka dengan sumber-sumber yang kita si r pada tulisan yang kita buat.
Dengan kata lain, kesalahan da ar pustaka atau permasalahan “lupa”
memasukkan ke da ar pustaka akan minimal terjadi. Berikut langkah
untuk memasukkan ke da ar pustaka.
Untuk memasukkan sitasi ke Da ar Pustaka terlebih dahulu
buat bab Da ar Pustaka kemudian klik menu References lalu Insert
Bibliography pada bab tersebut (Gambar 34).

Gambar 34
Menyusun Da ar Pustaka
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