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ABSTRAK 

Melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka menjadi hal penting dalam penulisan karya 

ilmiah. Tulisan yang tidak memiliki sitasi dan daftar pustaka yang jelas, maka bisa diyakini bukan 

merupakan karya ilmiah. Dalam melakukan sitasi dan penulisan daftar pustaka, seseorang 

sering terjebak pada banyaknya style yang digunakan. Oleh karena itu, hadirnya mendeley 

memudahkan kita dalam melakukan sitasi dan penulisan daftar pustaka. Mendeley telah 

membuat berbagai macam style sitasi dan daftar pustaka yang dapat digunakan secara online. 

Mudah-mudahan dengan hadirnya panduan ini, dapat memudahkan dalam melakukan sitasi 

dan penulisan daftar pustaka. Amiin.  

 

 

  

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2016 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi 

dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), 

dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan 

pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak 

diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 

terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Apa itu Mendeley?  
Mendeley banyak digunakan saat ini karena berbagai kelebihan dan kemudahan yang 

ditawarkannya. Salah satu kelebihan Mendeley adalah gratis, bisa anda gunakan secara Cuma-

Cuma asalkan terkoneksi dengan internet. Di samping itu, anda dapat menggunakannya pada 

perangkat desktop, web, atau smartphone android dan iOS.  

Persyaratan Minimal 
Persyaratan minimal yang harus disediakan sebelum melakukan instalasi mendeley adalah 

seperti di bawah ini:  

 Terkonesi dengan Internet 

 Sistem Operasi (Penulis menggunakan Win 8) 

 Aplikasi word processor (Penulis menggunakan Microsoft Word 2010) 

 Web Browser (Penulis menggunakan Google Chrome) 

Instalasi Mendeley 
Pastikan anda telah mempunyai file installer mendeley, cara mendapatkan mendelay salah 

satunya  melalui google seperti pada gambar di bawah ini:  
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1. Langkah pertama,  

  

2. Langkah kedua,  

 

1. Ketik google.com  

2. Masukkan :  

mendeley for dekstop 

Klik, selanjutnya akan 

diarahkan ke halaman 

web Mendeley 
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3. Langkah ketiga,  

 

4. Langkah keempat,  

 

Klik, selanjutnya akan 

diarahkan ke proses 

download file  

Tunggu sampai 

proses download-

nya selesai 100% 
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5. Langkah kelima,  

 
 

6. Langkah keenam 

 

Pilih salah satunya: 

Cara 1: Klik kanan 

kemudian klik Show 

in Folder 

Cara 2 : Klik kiri 

sebanyak 2 kali pada 

file installer 

mendeley  

Halaman ini hanya 

muncul jika memilih 

cara 1 pada langkah 

kelima di atas. Klik 

untuk menjalankan!  
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7. Langkah ketujuh, 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 4 

5 
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8. Langkah kedelapan 

 

 

Instalasi Mendeley Importer Chrome 
1. Buka webnya seperti pada url di bawah ini:  

Masukkan nama 

email anda, tentunya 

yang aktif, ya   

Lengkapi semua isian 

berikut ini, setelah itu 

klik Register 
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2. Hasilnya seperti di bawah ini:  

 

3. Jika sudah berhasil, akan muncul ikon pada pojok kanan atas seperti pada gambar 

di bawah ini:  

Klik untuk melakukan 

instalasi 
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Menggunakan Mendeley 
Setelah proses instalasi selesai, saatnya menggunakan mendeley. Berikut ini tahapan 

menggunakan mendeley:  

- Membuat Folder 

Buatlah folder sesuai dengan topic jurnal yang anda ingin buat. Pada kasus di bawah 

ini penulis membuat folder dengan nama smart farming.  

 

- Menambah Paper ke dalam mendeley 

Menambah paper ke dalam folder dapat dilakukan dengan 3 cara. Terserah anda ingin 

menggunakan cara yang mana. Namun, jika anda hanya ingin menambahkan satu file 

ke dalam folder, cukup dengan add files. Jika terdapat banyak file dan terdapat dalam 

satu folder (pada PC anda), maka pilih Add Folder.  

Pastikan telah muncul 

ikonnya, jika belum, coba 

tutup dan jalankan 

kembali web browser 

anda 

Buat folder baru 

pada bagian ini, 

misalnya Smart 

Farming  



 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2016 IlmuKomputer.Com 

11 
 

 

- Memperbaiki Meta Data 

Jangan sepenuhnya percaya bahwa meta data file yang anda add ke dalam mendeley 

lengkap. Tidak semua paper yang kita masukkan ke dalam Mendeley dapat dikenali  

meta data-nya. Apalagi yang jurnal Indonesia, sering sekali tidak lengkap. Contoh 

seperti di bawah ini, judul jurnal tidak sesuai. Solusinya, harus dilakukan dengan cara 

manual, copy paste ke dalam meta data mendeley.  

 

- Import Meta data dari Web Penyedia Jurnal  

Misalnya kita telah membaca sebuah jurnal, tapi kita tidak mengetahui jurnal itu 

disimpan di mana. Nah, kita dapat mengambil metadatanya.. Misalnya nih.. kita akan 

Klik kanan pada 

halaman folder 

Smart Farming  

Copy 
Paste 
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mengambil metadata di https://www.sciencedirect.com (sekedar info, bahwa 

sciencedirect.com langsung sinkron dengan Mendeley. 

1. Buka web https://www.sciencedirect.com 

 
2. Cari jurnal yang akan disitasi, pilih salah satu langkah di bawah ini:  

Cara 1 

Masukkan 

topic, misalnya 

smart farming 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
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Cara 2 

 
3. Buka Mendeley pada Dekstop, lakukan sinkronisasi untuk memunculkan metadata 

pada desktop mendeley.  

Pilih folder yang 

telah dibuat 

sebelumnya 

1 

2 

1 

2 
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- Cara Sitasi dan Mengintegrasikan dengan MS Word 

1. Tutup dulu semua Ms Word…! (maaf tulisan merah, untuk memperjelas saja…)  

 

Klik aja 

Klik Install pada full down 

menu Tools. Harap tidak 

terkecoh dengan  gambar 

(Kata Unistall). 
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2. Buka Ms Word-nya, buka pada tab References, hasilnya seperti pada gambar di 

bawah ini:   

 

Melakukan Sitasi di Word 
Melakukan sitasi dapat dilakukan dengan cara mengklik :  
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Misalnya, terdapat tulisan seperti di bawah ini:  

Smart farming dapat terwujud jika terdapat empat aspek, yaitu government, network, 

technology dan diversity 

  

Smart farming dapat terwujud jika terdapat empat aspek, yaitu government, network, 

technology dan diversity (Walter et al. 2017) 

Menampilkan Daftar Pustaka 
Daftar pustaka secara otomatis akan tampil sesuai dengan sitasi yang dilakukan. Untuk 

menampilkan tinggal klik seperti gambar di bawah ini:  

1 

2 

Pilih jurnal yang 

akan disitasi 

berdasarkan nama, 

judul, atau tahun 

Ketik kata kunci 
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Hasilnya :  

Walter A, Finger R, Huber R, Buchmann N. 2017. Opinion: Smart farming is key to 
developing sustainable agriculture. Proc. Natl. Acad. Sci. 114(24):6148–
6150.doi:10.1073/pnas.1707462114. 

 

Agusriandi. Menyelesaikan S1 di universitas Teknologi Yogyakarta. Penulis aktif sebagai tenaga 

pengajar di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui email 

: agusriandi595@gmail.com   

 

Cukup 

di-klik 
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