


TUJUAN

Membuat kita tidak hanya
paham Mendeley, tetapi juga 
mulai dan selalu
menggunakannya

Menanamkan bahwa 
Mendeley itu bermanfaat 
mudah



Apa itu Mendeley

Bagaimana menginstallnya?

Bagaimana menggunakannya?

Tips dan Triks



• Mendeley merupakan suatu
aplikasi yang berguna untuk
membuat sitasi (bodynote &
daftar pustaka) secara otomatis.

• Tidak hanya itu saja, melalui
aplikasI ini, anda bisa membuat
perpustakaan digital pribadi yang
bisa diakses secara online,
dengan kapasitas penyimpanan
maksimal 2GB.



• Akses ke
https://www.mendeley.com/

https://www.mendeley.com/


• Registrasi akun

• Klik “Create a free Account” 

• Isikan form yang disediakan



…next
Buka email 

Verifikasi akun dan lengkapi
profil

Silakan Download Mendeley 
Desktop

Klik ikon

Install Mendeley



..next

• Silakan install master 
mendeley desktop yang sudah
anda download.

• Klik (buka) aplikasi mendeley
desktop yang sudah anda
install

• Masukkan email dan password

(sesuai dengan proses 

registrasi)



…next



…next

• Penawaran import jika anda sudah memiliki
data base, bisa diimport. 



..next

• Tampilan pertama jika kita belum punya data 
base sama sekali (kosong)







Setting 
mendeley

• Setting ini dilakukan untuk
menentukan letak (direktori) file pdf 
yang akan dupload. Misal kita
memilih drive “D” ➔ pada folder 
“mendeley” (D:\mendeley), maka
secara otomatis file pdf yang kita
upload akan tersimpan pada folder 
tersebut.

• Merubah nama file pdf yang akan
diupload, apakah mau berdasarkan
judul, pengarang, jurnal, th. Terbit, 
ataukah kombinasi dari hal2 
tersebut.



Caranya?

• Klik “tools” ➔ klik “option”



..next

Centang chekboks pada “organize my file”

Klik “browse”

Pilih folder yang akan digunakan untuk
menyimpan file pdf.

Centang chekboks “rename document files”

Drag “file name” menuju “unused fields”.
Sebagai contoh, fie pdf yang diupload akan
saya kasih nama berdasarkan tahun terbit
jurnal dan judul jurnal, dengan dengan
demikian yang didrag adalah “year” dan “title”

Klik “apply” ➔ klik “ok”.

Jelasnya lihat gambar di bawah ini





Cara Menambahkan Data

• Add file dari Jurnal yang telah kita download (pdf)

• Add file data base (bibTex, .ris (RefMan)) 

• Add Entry Manually

• Gunakan Web Importer



Cara Menambah Data 1

• Download jurnal (.pdf)

• Upload jurnal anda, dengan cara klik “file” 
➔ klik “add files..” 

• Pilih file pdf yang akan diupload



Cara Menambah Data 2
• Cari jurnal pada 

Database (e.g. Google 
Scholar, Scopus, WOS, 
ScienceDirect, 
ProQuest, EBSCO, dll)

• Download .ris file

• Pilih file .ris file yang 
akan diupload atau klik
file dua kali untuk
menambahkan.



Cara Menambah Data 3

• Add entry manually

• Tambahkan data secara manual 

• Jika referensi atau literatur tidak ditemukan
di internet



TIPS

Dalam mencari referensi:

• Gunakan advanced search Boolean 
operator misalnya “AND”, “OR”, “filetype”:  
dan Boolean characters  tanda *, tanda “…” 
untuk membatasi atau memperluas

• Ten search engines for researchers that go 
beyond Google

• Gunakan free sources : open access, open 
source (free)

https://www.jisc.ac.uk/blog/ten-search-engines-for-researchers-that-go-beyond-google-11-jul-2013


Menggunakan web importer

• Memasang extension 
Mendeley web importer

• Mencari literatur di web

• Misalnya dengan
menggunakan google 

scholar

• Masukkan 

kata kunci

• Pilih artikel yang sesuai

• Jika sudah ketemu bisa
langsung kita impor dengan

web importer



..next

• Klik “sync” pada mendeley desktop

• Dokumen siap dibuka



Tips

• Setelah anda melakukan “action” di web 
atau device lain, jangan lupa klik “sync”. 
Agar data yang ada di mendeley desktop, 
bisa tersingkron (bisa dibuka) pada 
mendeley web (online)

• Anda juga bisa membuka mendeley web 
(online), dengan cara akses ke 
https://www.mendeley.com/

• Klik “Sign in”. ➔ masukkan email dan 
password 

• Jika ingin membuka dokumen anda, ➔
Klik “my library”

https://www.mendeley.com/


..next

• Setelah melakukan upload, akan tampil 
gambar seperti ini



..next

• Dalam kasus ini tags bellum terisikan secara 
otomatis, untuk itu silakan diisi sesuai 
dengan “subjek” jurnal, misal jurnal tersebut 
berkaitan dengan website, maka isikan tags 
tersebut dnegan website. 



..next

• Pada menu “other setting” ada chekboks, 

• kalo chekbos tersebut anda

centang, maka file pdf yang

sudah anda upload tidak bisa 

dibaca oleh orang lain, 

dan sebaliknya.



Membuat sitasi dalam teks
a. bodynote

• Klik “all document”

• Klik icon pdf (file pdf yang akan dibuka)



..next

• Ketik ctr + T (Control + T)

• Blok dan copy paragraf yang akan dikutip 
(paraprase paragraf tsbt)



..next

• Paste di ms word



..next

• Klik “references” ➔ klik “insert citation”.

• Masukkan judul jurnal yang sudah dikutip



..next

• Klik ‘oke”



..next

• Bodynote secara otomatis sudah muncul



Membuat sitasi dalam teks
b. Daftar Pustaka (otomatis)

• Klik “references” ➔ klik “insert bibliography”



TIPS
• Gunakan Style

• Edit Stye untuk mengubah tampilan
sesuai keinginan



MORE
• Membuat Folder untuk

mengelompokkan referensi

• Bekerja sama dengan membuat
Group

• Data Mendeley bisa diimport
untuk literature review dan 
analisis data kualitatif dengan
QDA software: Misalnya N Vivo.

• Gunakan software (lain) untuk
membantu pencarian artikel:

• Researcher
• Publish or Perish



Q and A
Session

Silakan jika
ada yang 
perlu
ditanyakan.


