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TUTORIAL CITATION AND REFERENCE MANAGER DENGAN MENDELEY 

Oleh : Ansari Saleh Ahmar 

 

Mendeley merupakan aplikasi citation and reference manager. Dalam artian bahwa mendeley 

adalah aplikasi yang berguna dalam proses sitasi dan pengelola suatu referensi. 

 

A. PROSEDUR PENDAFTARAN AKUN MENDELEY 

Silakan akses : http://www.mendeley.com 

Akan muncul tampilan berikut: 

 
Apabila Anda telah membuat akan Mendeley, silakan klik Sign In pada bagian kanan atas. 

Jika belum, silakan klik tombol  maka akan muncul tampilan berikut. 

 
Silakan isikan Email Andress, First Name, Last Name, dan Password yang akan 

digunakan login nantinya di Mendeley. 

Misalnya saya isikan : 

Email address : namasaya@unm.ac.id (email yang Anda daftarkan adalah email yang aktif) 

First Name : Ansari Saleh 

Last Name : Ahmar 

Password : passw0rdku 

http://www.mendeley.com/
mailto:namasaya@unm.ac.id
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Setelah diisikan, silakan klik tombol  maka akan muncul tampilan berikut. 

 

 
 

Silakan masukkan field of study dalam hal ini disiplin ilmu yang sesuai dengan minat, 

misalnya mathematics. Masukkan juga academic status yaitu status akademik Anda 

misalnya lecturer, setelah itu klik tombol Create account akan muncul tampilan berikut. 

 
 

Silakan tunggu beberapa detik dan akan muncul tampilan berikut lagi. 

 

 
 

Silakan masukkan institusi Anda misalnya Universitas Negeri Makassar (untuk saat ini masih 

tertulis State University of Makassar). 



Tutorial Citation and Reference Manager dengan Mendeley 3 

 

 
 

Silakan klik Institusi Anda (State University of Makassar) kemudian klik tombol Save and 

continue sehingga muncul tampilan berikut. 

 
 

Yang pertama Anda lakukan adalah silakan klik Download Dekstop App untuk mengunduh 

aplikasi Mendeley berbasis desktop. 
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Akan muncul tampilan seperti di atas, silakan ditunggu karena software akan terunduh 

otomatis dalam beberapa detik. 

 

Untuk menyimpan unduhan, klik Save File dan proses unduhan akan diproses. 

 

Silakan kembali ke tab sebelumnya pada browser Anda (Mozilla Firefox) atau ke akun 

Mendeley Anda. 

 
Langkah selanjutnya sambil menunggu unduhan aplikasi desktop, kita akan melakukan 

Install Web Importer. 

Silakan klik tombol Install Web Importer. 
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Jika Anda menggunakan browser Chrome silakan klik 

Jika Anda menggunakan browser Firefox silakan klik 

Jika Anda menggunakan browser Safari silakan klik 

 

Pada panduan ini, saya menggunakan browser Firefox. 

 
Klik Allow dan Firefox akan mengunduh add-ons mendeley. 

  
Setelah mengunduh, silakan klik tombol Install dan akan muncul tampilan berikut. 

 
Dan akan muncul logo mendeley di bagian atas browser Anda. 
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Silakan mengecek kembali unduhan Aplikasi desktop Anda apakah sudah selesai atau belum. 

Jika sudah selesai maka tahap selanjutnya adalah proses penginstallan aplikasi desktop. 

 

Klik dua kali pada Aplikasi desktop yang telah diunduh. Misalnya dalam hal ini file unduhan 

saya tersimpan di Folder Downloads. 

 

 
 

 
Klik next untuk memulai Setup Wizard. 

 

 
Klik “I Agree” jika setuju dengan License Agreement yang disodorkan oleh Mendeley. 
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Langsung klik “next” untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. 

 

 
Klik Install untuk memulai proses instalasi Mendeley Desktop. 
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Beri tanda centang pada Run Mendeley Desktop dan klik tombol Finish untuk 

menyempurnakan proses instalasi. 

Sampai disini proses instalasi Mendeley Desktop telah selesai. 

 

 
 

Silakan masukkan Email dan Password yang digunakan pada saat mendaftar akun mendeley 

yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya kemudian klik Sign In. Misalnya saya tadi 

melakukan pendaftaran dengan email : namasaya@unm.ac.id dan password : passw0rdku. 

 

 
 

Pada bagian ini, silakan klik tombol Skip. 

mailto:namasaya@unm.ac.id
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Klik tombol Skip lagi. 

 

 
 

Klik tombol Skip lagi. 
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B. MENAMBAHKAN DOKUMEN YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI 

REFERENSI ARTIKEL 
 

Jika Anda telah mempunyai dokumen referensi yang akan dimuat pada artikel kita maka 

hanya melakukan proses berikut. 

 
 

Klik File. 

Add files...  : untuk menambahkan dokumen satu per satu 

Add folder...  : menambahkan dokumen satu folder sekaligus 

Watch folder...  : penambahan dokumen dalam folder secara otomatis akan 

ditambahkan ke dalam Mendeley 

Add entry manual  : menambahkan (input) data secara manual. 

 

Pilih file dokumen yang akan ditambahkan (pdf, rtf, doc, docx) ke dalam library Mendeley. 
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Klik Open untuk menyelesaikan proses penambahan. 

 

 
 

Cara lain selain melakukan proses di atas yaitu dengan cara drag dan drop file pdf  ke dalam 

jendela Mendeley. 

 

Jika Anda belum mempunyai dokumen referensi yang akan dimuat pada artikel kita maka 

kita melakukan proses berikut. 

 

Misalnya pada daftar pustaka Anda ada artikel referensi berikut. 
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Anda akan melakukan proses penambahan referensi ke dalam mendeley dengan memasukkan 

referensi Anda dengan publisher, pengarang dan judul referensi : 

Pengarang : E. Loh.  

Judul : An Alternative Test for Weak Form Efficiency Base on Technical Analysis. 

Publisher : Applied Financial Economics. 

 

Pertama yang Anda lakukan adalah silakan buka pada browser Anda : 

http://scholar.google.com 

 

Kemudian copy dan paste referensi pada daftar pustak Anda tadi ke Google Scholar. 

 

 
 

Ada 2 (dua) metode yang digunakan untuk menginputkan referensi yang kita cari di Google 

Scholar ke dalam Mendeley yaitu melalui Import dan Web Installer. 

1. Import 

Silakan klik tanda Kutip. 

http://scholar.google.com/
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Muncul tampilan berikut. 

 
 

Silakan klik RefMan dan akan terunduh suatu file dengan nama scholar.ris 

 
 

Pada bagian Mendeley Desktop Anda, silakan klik File  Import  RIS – Research 

Information Systems (*.ris) 
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Kemudian carilah file RIS yang telah terunduh tadi (scholar.ris). Misalnya pada Laptop saya 

terunduh pada folder Downloads. 

 

 
 

Kemudian klik file scholar.ris tadi dan klik tombol Open dan referensi akan tertambah pada 

akun mendeley kita. 

 

 
 

2. Web Installer 

 
 

Klik Judul dari referensi kita maka akan muncul tampilan dari referensi yang telah kita pilih. 
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Klik Mendeley Web Importer (logo mendeley pada browser) 

 

 
 

Pastikan judul dan pengarang referensi sama dengan dengan judul dan pengarang pada 

Mendeley web importer.  

Kemudian Klik Save(1) 

Pastikan yang muncul adalah Save(1) bukan Save(2) atau yang lain. 

 

Setelah tombol Save(1) diklik maka akan muncul tanda  Kemudian silakan 

Masuk Mendeley Desktop Anda. 
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Silakan lakukan proses Sinkronisasi dengan mengklik tombol Sync. 

 
 

Referensi baru telah tertambahkan ke Mendeley Desktop Anda. 

 
 

C. SITASI DAN PENGELOLAAN DAFTAR PUSTAKA 

Sebelum melakukan sitasi dan pengelolaan daftar pustaka, pastikan mendeley kita sudah 

terintegrasi dengan perangkat lunak pengolah kata kita (Microsoft Word atau sejenenisnya). 

Untuk mengaktifkan fasilitas ini pada Mendeley Desktop kita, silakan perhatikan langkah 

berikut. 

Klik menu Tool pada baris menu Mendeley dan pilih “Install MS Word Plugin” untuk 

mengintegrasikan Mendeley pada MS Word. 

 
 

Jika aplikasi MS Word kita dalam keadaan terbuka (aktif), maka Mendeley akan 

memberitahu dan meminta kita untuk menutup aplikasi tersebut. Klik YES untuk 

melanjutkan proses instalasi.  

 

Maka akan muncul tampilan berikut. 
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Yang berarti bahwa Mendeley kita telah terintegrasi dengan Microsoft Word. 

 

Sekarang saatnya untuk action dalam proses sitasi dan pembuatan daftar pustaka. 

 

Misalnya dalam artikel yang kita buat berbentuk seperti berikut. 

 

Harga dimana pembeli dan penjual menetapkan kesepakatan bersama yang dianggap sebagai 

suatu hal tepat, berbobot dan mengekspresikan semua faktor, rasional dan irasional, 

kuantitatif dan non-kuantitatif dan merupakan satu-satunya gambaran yang patut 

dipertimbangkan (Xiong, Fan, Jiang, & Li, 2017). Lebih lanjut, Loh (2007) mengatakan 

Analisis teknikal adalah pemanfaatan pergerakan harga masa lalu dan / atau data pasar 

lainnya, seperti volume, untuk  membantu dalam proses pengambilan keputusan pada 

perdagangan di pasar aset. Keputusan ini biasanya diperoleh dengan menerapkan beberapa 

aturan sederhana pada histori harga saham. 

 

Caranya sebagai berikut. 

Tempatkan Kursos pada posisi dimana sitasi akan ditempatkan, misalnya saya akan 

tempatkan pada akhir kata “setelah kata dipertimbangkan” pada kalimat di atas. 

 
Kemudian klik References  Insert Citation pada bagian Mendeley Cite-O-Matic. 
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Maka akan muncul tampilan berikut. 

 
Jika Anda mengetahui Judul atau pengarang dari referensi yang akan di sitasi maka Anda 

cukup mengetikkan judulnya atau pengarangnya misalnya pada contoh kalimat di atas nama 

pengarangnya adalah Xiong. 

Dan apabila Anda tidak mengetahui, silakan klik tombol Go To Mendeley. 

 

 
 

Select (Klik) referensi yang akan di sitasi kemudian klik tombol Cite. 

Maka sitasi telah dilakukan. 

 
Demikian seterusnya untuk kutipan lainnya. 

 

Membuat Daftar Pustaka 

Silakan klik References  Insert Bibliography pada bagian Mendeley Cite-O-Matic. 



Tutorial Citation and Reference Manager dengan Mendeley 19 
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Tambahan : 

Mengelola Dokumen dan Referensi 

 

Menambah Folder 

Pembuatan Folder atau SubFolder ini berguna untuk mengumpulkan dokumen (referensi) 

yang memiliki kesamaan topik bahasan dan biasanya orang gunakan folder ini jika membuat 

artikel jurnal lebih dari satu dan memiliki topik bahasan yang berbeda. 

 

Arahkan kursos ke All Documents kemudian klik Add Folders. 

 
 

Kemudian ketikkan nama folder yang akan dibuat misalnya Jurnal Pertama kemudian tekan 

tombol enter. 

 

Mencari Literatur dengan Mendeley 

Selain berguna sebagai alat sitasi dan pengelolaan referensi, Mendeley juga berfungsi sebagai 

aplikasi pencari referensi bereputasi. 

 

 
 

Silakan klik Literature Search pada Mendeley Desktop Anda. 
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Pada bagian ini, kita dapat melakukan pencarian literatur berdasarkan nama penulis, judul 

literatur, nama publikasi, tahun, dan open access. 

 
 

Misalnya kita akan mencari literature yang berjudul Metacognitive Mathematics yang open 

access. Untuk melakukan penyimpanan, silakan klik Save Reference. 

 

 


