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Daftar Mendeley

Buka  website : mendeley.com , kemudian create account 

untuk daftar



Mendeley Web



Download Mendeley Desktop

Buka website mendeley kemudian download Mendeley Desktop for Windows



Download Mendeley Importer

Klik download mendeley Web Importer untuk Chrome atau 
Firefox sehingga akan muncul ikon Mendeley di pojok kanan 
atas jendela browsing 



Membuat dan Mengatur Referensi di 

Mendeley Desktop

Buka 
Mendeley 
Desktop, klik 
Add dan akan 
muncul 
jendela 
document, 
pilih file yang 
akan 
ditambahkan 
dan klik Open



Membuat dan Mengatur Referensi di 

Mendeley Desktop

Klik  Create  Folder, 
ketik nama folder, 
add file atau drag 
atau tarik file yang 
akan dimasukkan 
dari document ke 
mendeley desktop



Membuat dan Mengatur Referensi di 

Mendeley Desktop



Membuat dan Mengatur Referensi di 

Mendeley Desktop

Untuk mendapatkan data referensi yang benar, cek identitas artikel di 
kolom yang terdapat di samping kanan file dengan mengklik artikel yang 
akan dicek



Membuat dan Mengatur Referensi di 

Mendeley Desktop

Cek keterangan pada details mengenai identitas artikel 
dan edit jika terdapat salah penempatan keterangan



Mengunduh File dari Jurnal Online

Buka mesin pencari  Google Scholar, cari 
artikel yang ingin didownload dan 
dimasukkan ke Mendeley library,
kemudian klik ikon Mendeley di pojok 
kanan browser 

Mengunduh File dari Jurnal Online



Mengunduh File dari Jurnal Online

Check list file 
yang akan 
dipilih, pilih 
folder 
penyimpanan, 
dan klik save



Sinkronkan data di Mendeley Desktop 

dan Mendeley Web

Klik Sync untuk mengsinkronkan data di Mendeley Desktop 
dan Mendeley Web



Citation Plugin

Pada mendeley desktop, klik tools kemudian klik Install MS Word Plugin



Using the Plugins

Buka MS Word, cek di References, muncul Mendeley Cite-O-
Matic  (Insert Citation Mendeley)



Inserting a citation

Klik insert citation, ketik kata kunci tulisan yang akan 
disitasi, pilih artikelnya,  klik Go to Mendeley



Inserting a citation

Di Mendeley Desktop,  klik artikel yang akan disitasi



Inserting a citation



Hasil 



Citation Styles

Untuk mengubah jenis sitasi, di MS Word, klik References,
klik Style dan pilih jenis sitasi sesuai panduan jurnal yang 
dituju



Menyusun Referensi/Daftar 

Pustaka/Bibliography

Untuk menyusun daftar pustaka, tempatkan kursor pada halaman 
daftar pustaka, kemudian klik Insert Bibliography, pilih sesuai jenis 
yang diinginkan



Menggabungkan dua/lebih sitasi

Arahkan kursor di tulisan, Lakukan cara sitasi yang sama 
dengan sebelumnya sehingga akan muncul nama penulis 
yang disitasi di sebelah sitasi pertama



Menggabungkan dua/lebih sitasi

Klik Merge Citations sehingga secara otomatis akan 
tersusun dua sitasi yang dijadikan satu


