
REFERENCE MANAGER 
(MENDELEY)



MENDELEY?

 Software akademik gratis
Kompatibel dengan semua browser
Bisa dipasang pada Windows, Linux, dan Mac, mobile



Keuntungan Menggunakan Mendeley

Versi berbasis web yang mudah digunakan
Dapat berbagi file dengan pengguna mendeley lainnya
Kemampuan menyimpan fulltext pdf hingga 2GB
Kemampuan membuat sitasi dan bibliografi



Instalasi Mendeley (April 2019)
http://www.mendeley.com
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Instalasi...

Isikan email dan 
password 

kemudian sign in



Pengaturan Penyimpanan dokumen

 Klik Tools, muncul tampilan seperti berikut:
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Fungsi Menu Utama Pada Mendeley

 File, berfungsi untuk menambah file,  menambah entri secara manual, 
ekspor, impor, mengirim data, sinkronisasi, menghapus data, dan
keluar dari akun.

 Edit, memiliki fungsi untuk copy, paste, membuat folder, dan membuat
grup baru.

 View, menampilkan semua dokumen yang dimiliki dalam bentuk sitasi
atau tabel, dan juga untuk mengganti style penulisan sitasi.

 Tools, berfungsi untuk instalasi web importer, plugin Ms word, 
pengaturan, dan mengundang teman untuk bergabung.



Membuat Folder di Mendeley
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Menambah Dokumen…



Panel Kanan Mendeley

Metadata berfungsi :
 membantu pencarian file-file yang 

dimiliki di mendeley untuk digunakan
kembali, 

 penyusunan bibliografi.

Menampilkan
detail 

metadata & 
mengoreksinya



Panel Kiri Mendeley (Menu Favorites)

Klik Bintang untuk 
File favorit yang 

sering kita gunakan



Panel Kiri (Menu Needs Review)

Untuk artikel yang 
belum benar
metadatanya

Jika sudah
membenarkan
metadatanya



Mengolah File PDF
 klik file pdf. Maka file pdf akan terbuka. Di sebelah atas akan muncul

fitur-fitur untuk mengolah pdf.

Mewarnai
teks

Membuat
catatan/ 

parafrase teks

Sinkronisasi
antara

mendeley web 
& desktop

Memilih
kalimat u/ 

diberi catatn, 
warna / definisi



Entry manual…
Pilih Tipe

dokumen

Isikan
metadatanya

Simpan!



Literature Search…
Pencarian

berdasarkan judul, 
pengarang, dan kata-

kata dalam text

Pencarian
juga bisa

lewat
literature 
search



Instalasi Web Importer
 klik ‘Tools’ kemudian klik ‘Install Web Importer’. 

Pilih Browser (default) yang 
digunakan pada PC/Laptop). 
Ikuti langkah instalasi sampai 

selesai

Terdapat simbol 
Mendeley pada sebelah 

kanan atas browser



Simpan Jurnal Online…

File yang dipilih, 
tersimpan pada
mendeley web



Simpan jurnal online



Check Duplikasi

Klik Tools, Pilih Check 
for Duplicates

Jika terdapat 
duplikasi file Klik 
“confirm Merge”



Instalasi Ms Word Plug in
 Klik ‘Tools’ kemudian klik ‘Install Ms Word Plugin’. 

Buka Ms Word, Cek di 
references, ada Logo 

mendeley



Membuat kutipan
1. Tulis

parafrase
kutipan

2

3

4. Ketik judul/pengarang dari file 
yang kita gunakan atau klik Go to 

Mendeley untuk pencarian
manual

Hasil kutipan



Edit sitasi

1. Letakkan
kursor2

3. Ketik nama
pengarang/ file utk
menambah sitasi

4

5. Hasilnya



Membuat Daftar Pustaka

1. Kutipan
yang dibuat

2. Membuat Daftar
Pustaka

3. Hasil
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