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Praktik Penulisan Karya Ilmiah-Artikel 

• Bapak Ibu Peserta, silakan buka artikel yang Anda miliki, lalu 
share screen. 

• Setelah itu, save-as artikel tersebut dengan nama lain agar 
artikel asli tidak berubah. Kita akan mengubah artikel dengan 
nama baru tersebut.  

• Mari tunjukkan artikel Bapak-Ibu di layar.  

















Sitasi Otomatis dengan Mendeley 



Langkah 1.  Cari alamat di google www.mendeley.com. Masukkan 

nama depan, nama belakang dan alamat email. 
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Langkah 2.  Masukkan nama depan, nama belakang, dan alamat 

email jika belum dimasukkan dihalaman depan (langkah 1). Klik 

Create a free account 



Langkah 3. Masukkan karakteristik pengguna. Isikan password, 

pilih bidang studi yang ditekuni, dan status akademisnya. Untuk 

status akademis pilih Student (Master). Pilih Download Mendeley 



Langkah 4. Download Mendeley. Jika file instalasi tidak terdownload 

secara otomatis maka klik restart the download. Setelah selesai 

terdownload klik Run, tunggu sampai file selesai terinstalasi dan buka 

aplikasinya. 



Langkah 5. Pada box Mendeley Desktop Setup Wizard, pilih Next 



Langkah 6. Pada kotak License Agreement pilih I Agree 

Langkah 7. Pilih tempat instalasi. 

Secara  default Mendeley akan 

memilih lokasi penyimpanan di 

C:\Program Files\ Mendeley 

Desktop.  



Langkah 8. Pilih Install Langkah 9. Tunggu sampai proses 

selesai  

Langkah 10. Pilih Finish 



Memulai Mendeley 



Langkah 1.  Pilih Log in to an existing account 
lalu klik Continue. 



Langkah 2. Menyusun file rujukan 

• Tarik file rujukan dari  folder  rujukan ke dalam kotak  Drag and  drop your 
paper here  atau klik untuk menambahkan file rujukan secara manual. 
Setelah terisi file, panel yang berisi keterangan Drag and drop tadi akan 
berubah menjadi Content Pane (Panel Isi). File rujukan masih bisa 
ditambahkan dengan cara Drag and Drop ke dalam Content Pane. Di bagian 
toolbar pojok kiri atas, Anda bisa menemukan satu toolbar Add Document 
untuk menambahkan file rujukan secara manual dari folder Documents. 

• Setelah file rujukan masuk ke dalam Content Pane, Mendeley akan 
berusaha mencari informasi terkait dokumen tersebut dari CrossRef, 
PubMed, ArXiv atau Google Scholar. Untuk mengaktifkan fungsi   ini,   
komputer   harus   tersambung   ke   internet.   Bibliographic data pada file-
file rujukan secara otomatis akan ditampilkan di Mendeley sehingga 
pengguna tidak perlu lagi melengkapi data-data bibliography seperti nama 
penulis, judul artikel, nama jurnal, halaman, dll. Jika file rujukan tidak 
dilengkapi dengan data bibliography atau ada data bibliography yang tidak 
lengkap maka Mendeley akan menandai file tersebut dan memasukkannya 
ke  bagian  Needs  Review. Anda dapat melengkapi data bibliography. 

 



Langkah 3.  Buka Mendeley. Perhatikan toolbar dan 
menubar yang muncul. Pindahkan file-file rujukan 
dengan cara Drag and Drop. 
 

Langkah 4.   

 Kumpulkan file-file rujukan 

dalam satu folder atau cari 

rujukan lewat database 

jurnal ilmiah yang 

terpercaya. Artikel-artikel 

bisa diakses secara gratis. 

Masukkan kata kunci 

pencarian dan download 

artikel yang sesuai dengan 

topik penelitian. 



Langkah 5.   
Pindahkan file-file hasil pencarian dengan Drag and Drop kedalam 
Mendeley atau dengan menggunakan fungsi Add Files. Beberapa 
file bisa ditambahkan sekaligus dengan memilih beberapa file dan 
pindahkan atau klik Open jika menggunakan fungsi Add Files. 



Langkah 6.  
Melengkapi data bibliography. File rujukan yang 
sudah dilengkapi dengan DOI atau PMID atau ID 
bisa secara otomatis ditampilkan data 
bibliographynya di Mendeley. Cara terbaik adalah 
dengan mengunduh langsung file rujukan dari 
database resmi atau website jurnalnya 

Jika   Mendeley   tidak   bisa   

secara   otomatis   melengkapi 

data bibliography, maka langkah-

langkah berikut perlu dilakukan. 

• Cari data DOI atau PMID di 

artikel, biasanya terletak di 

halaman pertama artikel. 

Masukkan data DOI atau PMID 

tersebut ke kolom Catalog IDs 

di panel Details dan klik 

Search (logo kaca pembesar). 

• Mencari  data  bibliography via  

Google  Scholar. Ketikkan 

judul lengkap artikel lalu klik 

Search by Title.  

• Masukkan data-data 

bibliography secara manual, 

disetiap kolomnya. Ini 

terutama untuk rujukan yang 

berasal dari Tesis atau sumber 

rujukan lokal lainnya. 
c.  



Langkah 7.  Menggunakan 
Watch Folder. Dengan 
menggunakan Watch Folder, 
Mendeley akan secara otomatis 
menambahkan file-file rujukan 
yang dimasukkan ke dalam folder 
ini kedalam database Mendeley. 
Sehingga pengguna tidak perlu lagi 
memindahkan filenya secara 
manual ke Mendeley. Dari menu 
File pilih Watch Folder, lalu pilih 
Folder yang akan dijadikan target 



Membuat Sitasi 



Langkah 1. Mengintegrasikan MS Word dan 
Mendeley. 

 • Pastikan software MS Word 
tidak aktif. 

• Pilih Install MS Word Plugin 
dari menu Tools. Jika MS 
Word masih terbuka maka 
akan muncul jendela 
permintaan untuk menutup 
MS Word. 

• Setelah plug-ins terinstal 
maka akan muncul jendela 
pemberitahuan bahwa 
instalasi sudah berhasil 
dengan baik 

 



Langkah 2. Membuat sitasi 
 
 
1. Pindahkan kursor ke bagian 

text yang membutuhkan 
rujukan. 

2. Pilih Insert Citation 
3. Cari rujukan yang akan 

dimasukkan. Ada dua cara, 
yaitu dengan mengetikkan 
kata kunci dari judul artikel 
ke kotak pencarian, atau 
dengan memilih langsung di 
Mendeley. Pencarian dengan 
kata kunci hanya bisa 
dilakukan di MS Word. 
Untuk memasukkan sitasi 
cukup dengan memilih judul 
artikel atau nama penulis 
atau tahun penerbitan yang 
tepat dan pilih OK. 



Pencarian melalui Mendeley membutuhkan beberapa langkah, 

antara lain: 

- Pilih Go To Mendeley 

- Pilih artikel yang diinginkan. Untuk memilih beberapa artikel 

sekaligus, tekan tombol Control (Ctrl) dan klik kiri di artikel-

artikel yang diinginkan. 

- Pilih Send Citation to MS Word 



Pilih Style bibliography yang diinginkan. Contoh 
dibawah ini menggunakan versi sitasi dari APA 
(American Psychological Association) versi 6. Versi 
ini sudah sesuai dengan format penulisan rujukan 
untuk perguruan tinggi 

Hasilnya seperti di 

bawah ini: 



Menyusun daftar 
pustaka (bibliografi) 



Setelah sitasi dimasukkan 
maka sudah bisa disusun 
daftar pustaka/rujukan, yaitu 
dengan memilih Insert 
Bibliography.  
 
Caranya:  
Pada word klik insert 
bibliografi.  
TARAAAA…. Daftar tersusun 
 
 
 



Kegiatan Mandiri 

• Instal Mendeley 

• Siapkan file artikel jurnal/ buku 

• Siapkan file rujukan dalam format pfd, simpan dalam satu folder 
khusus 

• Minggu depan siapkan laptop yang sudah terinstal mendeley. Kita 
akan berlatih menggunakannya.  



Terima Kasih 


