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Mengapa menggunakan reference manager ?

 Pengutipan lebih tertata
 Meminimalkan kesalahan pengutipan
 Bisa mengubah style sesuai petunjuk jurnal atau 

seminar yang kita ikuti
 Otomasi pembuatan daftar pustaka
 Data harvesting dari e-resources sangat membantu 

pencarian sumber literatur yang dibutuhkan



Mengapa Mendeley 

 Tuntutan dalam publikasi ilmiah
 GRATIS !!!
 Data Clouding (online)
 Saat ini telah diakuisisi scopus Elsevier sehingga 

diakui international
 Jejaring komunitas ilmiah dengan social networking 

mendeley





Konsep Penggunaan

E-Resources

E-Journal

Manual Inputing

Insert Citation Create 
Bibliography

Create Databaseion





Download dan Instal mendeley

https://www.mendeley.com/download-desktop/Windows/



Membangun Database (Google scholar)

 Buat folder khusus dan beri nama sesuai kebutuhan
 Manfaatkan google scholar untuk mencari literatur yang 

anda butuhkan
 Diusahakan Lihat sumber aslinya
 Cari sistem pengutipan dari tiap artikel dalam bentuk 

BibTex
 Download atau copy paste ke mendeley









Membangun Database (drag and drop article)

 Cara ini dilakukan apabila kita memiliki artikel-artikel dari jurnal 
online yang bisa kita download karena open access

 Banyak perguruan tinggi sudah berlangganan jurnal bereputasi 
sehingga bisa gratis download dari publisher besar

 Drag dan drop saja artikel yang sudah anda download ke folder yang 
sudah disiapkan, jika artikel tersebut sistem editingnya sudah sesuai 
kebutuhan metadata maka otomatis memenuhi syarat database 
mendeley

Catatan: tidak semua jurnal sesuai standar editing metadata, jurnal 
bereputasi dari penerbit besar biasanya sudah sesuai standar, namun 
ada juga yang masih salah di metadata sehingga harus tetap 
melakukan cek ulang.





Membangun Database (input manual)

 Hal ini dilakukan jika memang sudah tidak ada lagi 
sumber elektronik yang bisa dicari.

 Buku-buku diatas tahun 1960 masih bisa dicari 
sumber elektroniknya

 Biasanya buku-buku tahun 1920 an atau 
sebelumnya

 Optimalkan GoogleBook





Implementasi ke Microsoft Word

 Install word plugin
 Pahami style pegutip
 Lakukan pengutipan
 Buat daftar pustaka





Style Pengutipan
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