
TEKNIK PENELUSURAN PUSTAKA
SECARA ONLINE 



Internet?



DAMPAK 
BURUK



SUMBER PUSTAKA YANG BAIK



SUMBER PUSTAKA YANG BURUK 



TOPIK BAHASAN



LISENSI  
CREATIVE COMMONS (1/2)



LISENSI  
CREATIVE COMMONS (2/2)



OPAC (OPEN PUBLIC  ACCESS  CATALOG)



E-JOURNAL 

http://perpus.unsoed.ac.id/



E-BOOK 



GOOGLE  SCHOLAR 



TEKNIK PENCARIAN GOOGLE SECARA UMUM





OPERATOR PENCARIAN



PERPUSTAKAAN NASIONAL 



LANGKAH-LANGKAH MENJADI ANGGOTA



PORTAL GARUDA



Menggunakan

MENDELEY
Sebagai Aplikasi Sitasi & Reference Manager



• Mendeley merupakan salah satu aplikasi reference manager
dan pembuat sitasi secara otomatis.

• Sebagai aplikasi reference manager, Mendeley dapat
digunakan untuk mengelola referensi-referensi yang telah
Anda kumpulkan.

• Sebagai aplikasi sitasi, Mendeley memudahkan Anda ketika
membuat sitasi/kutipan hingga daftar pustaka.

Aplikasi Mendeley



• Mendaftar secara langsung di situs Mendeley.
[ http://bit.ly/mendeleydaftar ]

• Mengisi formulir isian yang diberikan hingga selesai.

• Mengunduh dan meng-install aplikasi Mendeley Desktop.
[ http://bit.ly/mendeleyunduh ]

Membuat Akun & Instalasi Mendeley

http://bit.ly/mendeleydaftar
http://bit.ly/mendeleyunduh


• Klik Menu [ Tools ] -> [ Install MS Word Plugin ]

Meng-install Plugin untuk Microsoft Office Word



• Klik Menu [ Tools ] -> [ Install Web Importer ]
Atau bisa akses [ http://bit.ly/mendeleywebplugin ]

• Klik [ Download/Install browser extension ]

Meng-install Plugin untuk Web Browser

http://bit.ly/mendeleywebplugin


Tampilan Awal Aplikasi Mendeley

Menggunakan Aplikasi Mendeley

Sinkronisasi dengan web

Mencari referensi lain yang berhubungan

Menambah dan menghapus folder

Menambah dokumen/referensi baru

Filter berdasarkan penulis

Referensi dengan file (PDF)

Referensi tanpa file



Menambahkan Referensi dari File

• Klik ikon

• Cari dan tambahkan file yang akan digunakan sebagai
referensi.



Menambahkan Referensi Manual

• Klik ikon                -> [ Add Entry Manually ] .

• Tentukan jenis referensi (buku, jurnal, halaman web, dll).

• Isi data yang dibutuhkan lalu simpan.



Menambahkan Referensi dari Web Browser

• Buka web dengan browser yang sudah terinstall plugin Mendeley.

• Klik ikon Mendeley          dan pilih artikel yang akan ditambahkan.

• Buka aplikasi Mendeley dan klik ikon           untuk sinkronisasi.



Mengubah Detail Referensi

• Pilih artikel/referensi yang akan diubah detail.

• Sesuaikan isi form dengan data yang seharusnya.



Menambahkan Kutipan pada Dokumen

• Klik menu [ References ] ->         

• Cari dan tambahkan referensi yang akan dijadikan kutipan.

• Klik OK jika sudah selesai.



Menambahkan Daftar Pustaka

• Klik menu [ References ] ->          

• Maka daftar pustaka akan langsung dibuatkan secara
otomatis.



Menambah Gaya Pengutipan

• Klik menu [ View ] -> [ Citation Style ] -> [ More Styles… ]

• Pindah ke tab [ Get More Styles ]

• Ketik dan cari style yang diperlukan, kemudian klik & install.



Mengubah Gaya Pengutipan

• Klik menu [ References ]

• Tentukan [ Style ] yang ada pada kolom [ Mendeley Cite-O-
Matic ] sesuai dengan kebutuhan.



Catatan

• Fitur [ Sync ] merupakan salah satu fitur yang vital. Fitur ini
digunakan untuk sinkronisasi data yang ada di aplikasi
dengan yang ada di web.

• Terdapat fitur [ Watch Folder ] pada menu [ File ]
yang berfungsi memerintahkan aplikasi Mendeley untuk
memantau folder sesuai pilihan pengguna. 

• Pada bagian detail, terdapat pilihan [ Unpublished work ]. 
Jika diaktifkan, maka file tersebut tidak bisa dibaca oleh 
orang lain.

• Tidak semua style yang ada di Mendeley mendukung
footnote (catatan kaki). 
Style yang mendukung footnote umumnya ditandai dengan [ (full note) ] 
pada nama style tersebut.



Terima Kasih


