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APA ITU MENDELEY? 

 Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa 
membantu Anda mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online 

dan menemukan publikasi penelitian terakhir  
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Install web Importer  

Buka mendeley dekstop 
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dalam mendeley program 
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Memasukan sitasi ke MS 

Word 
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LANGKAH 8 

Membuat Daftar Pustaka 



Untuk menginstal program dekstop, buka Link berikut: 

https://www.mendeley.com/download-mendeleydesktop/ 

windows/instructions/ 

LANGKAH 1 



Membuat akun Mendeley dengan membuka Link berikut: 

https://www.mendeley.com/join/?routeTo=https 

LANGKAH 2 



- Buka Mendeley Desktop yang telah terinstal: 

- Dan masukkan email dan password yang sama dengan akun 
mendeley. Klik Sign In. 

LANGKAH 3 



- Klik tools, dan pilih Install MS Word Plugin. 

LANGKAH 4 



Buka Microsoft Word, klik references, jika instal berhasil akan muncul 
Mendeley Insert Citation 

LANGKAH 4-b 



Buka Klik tools, dan pilih Install Web Importer. 

LANGKAH 5 



Cek browser apa yang anda gunakan, dan ikuti petunjuk instal web 

importernya sesuai browser 

LANGKAH 5-b 



Kalau sudah terinstal, maka akan ada logo mendeley seperti INI di 

browser anda 

LANGKAH 5-c 



LANGKAH 6 

1. Buka web jurnal ilmiah tujuan atau Academic Search Engine untuk mencari 

artikel ilmiah. 

2. Daftar academic search engine diantaranya: 

      - https://scholar.google.co.id/ 

      - https://doaj.org/ 

      - http://id.portalgaruda.org/ 

      - https://www.base-search.net/?l=en 

      - http://www.sciencedirect.com 

      - https://www.openaire.eu/search/find?keyword= 

      - http://moraref.or.id/search 

3. Masukkan judul atau keyword atau penulis artikel ilmiah yang diinginkan pada 

kolom “search”. 

4. Setelah menemukan artikel yang diinginkan. Buka fulltext pdf artikel tersebut 

dan klik logo mendeley pada “Langkah 6 c” sebelumnya kemudian klik “save”. 

5. Teknis mendapatkan fulltext pdf artikel akan dibahas pada tutorial 

“penelusuran artikel ilmiah”. 

 

Mengumpulkan referensi menggunakan web importer dengan langkah 

berikut: 

https://scholar.google.co.id/
https://doaj.org/
http://id.portalgaruda.org/
https://www.base-search.net/?l=en
https://www.base-search.net/?l=en
https://www.base-search.net/?l=en
http://www.sciencedirect.com/
https://www.openaire.eu/search/find?keyword
http://moraref.or.id/search


LANGKAH 6-b 

Tampilan web importer. Setelah muncul fulltext pdf seperti ini, kemudian 

klik save. 

Note. Anda perlu login di mendeley online untuk bisa melakukan web 

impor 



LANGKAH 6-c 

Hasil web importer akan muncul di mendeley desktop anda, setelah 

melakukan 

klik sync. Akan tersimpan juga bersama dengan fulltext pdf-nya 



LANGKAH 6-d 
Cek metada artikel hasil import yang ada di kolom sebelah kanan, 

apakah 

informasi yang diperlukan sudah terisi semua. Jika belum kita perlu 

mengisinya secara manual dengan klik kolom yang kosong atau salah. 



LANGKAH 6-e 
Isi kolom kosong tersebut dengan informasi yang tersedia pada judul 

web jurnal ilmiah atau judul sirahan artikel atau pada academic search 

engine tempat anda menemukan fulltext artikel tersebut. Jika ada 

informasi ISSN dan DOI juga bisa dimasukkan.  

Setelah dinilai cukup, klik detai 



LANGKAH 7 
Memasukkan sitasi ke “Microsoft Word”. 

1. Buka Microsoft Word, mulai menulis. 

2. Setelah dinilai perlu melekatkan sumber rujukan. Klik reference. Klik 

Insert citation. 

3. Muncul menu baru dari Mendeley. Tulislah nama sumber yang akan 

dirujuk, Klik OK 



LANGKAH 7-b 
Hasil sitasi dengan running note. 

Bisa juga mengganti gaya sitasi dengan klik Style dan pilih style yang 

diinginkan 



LANGKAH 8 
Membuat Referensi atau daftar pustaka 

1. Klik Insert Bibliografi dibawah Kata Referensi atau Daftar Pustaka, maka meta 

data artikel atau buku rujukan akan muncul secara otomatis. 

2. Daftar ini akan terupdate otomatis jika ada sitasi baru yang dimasukkan 



TERIMA KASIH 
Semoga Bermanfaat 

Saeful Anam- 081216611131. 
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