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1. Pendahuluan 

Sebagai peneliti, mahasiswa, atau ilmuwan pastinya sudah familiar dalam penulisan karya tulis ilmiah 

(KTI). Dalam penulisan KTI sering kali kita dihadapkan dalam kendala yang dimana tidak selalu masalah 

substansi, tetapi masalah lain yang kadang kita anggap sepele namun amat penting, 

misalnya format penulisan dan pengelolaan referensi ilmiah. Pengelolaan referensi ilmiah tidak selalu 

tentang cara mengutip yang benar, tetapi juga mengorganisir dokumen dokumen referensi agar mudah 

untuk ditemukan. 

Adalah Elsevier yang membuat  solusi dalam bentuk sistem perangkat lunak, yaitu Mendeley. Sebuah 

perangkat lunak gratis  yang diperuntukan untuk mengelola, membagi, dan mencari karya tulis ilmiah. 

Mendeley tersedia dalam bentuk web, desktop, dan aplikasi. Ketiganya bisa terintegrasi dalam satu 

pekerjaan penelitian baik perseorangan maupu kelompok. Sehingga sebagai sebuah perangkat lunak, 

Mendeley dapat berfungsi sebagai : 

 Mengekstraksi Otomastis Detail Dokumen. Kesalahan penulisan bisa terjadi apabila dokumen 

referensi yang digunakan diketik secara manual. Ketika dokumen referensi 

diupload dalam library database , semua informasi (judul, penulis, abstrak, dll) sudah terkstrak 

secara otomatis. 

 Asisten Pribadi dalam Pengelolaan KTI. Setiap sebuah KTI yang dibaca, lalu disimpan. Bisa 

saja hilang, atau sulit ditemukan. Mendeley dapat menyimpan KTI yang dibaca langsung 

melalui plugin browser atau upload melalui desktop. Setelah tersimpan di library 

database, pengguna akan dengan mudah mencarinya, baik dari judul, kata kunci, atau penulis. 

 Kerja Bersama.  Dalam sebuah proyek penelitian yang dikerjakan bersama. Pengguna dapat 

membagikan dan mensinkronisasi KTI dengan pengguna lain. 

 Backup Perpustakaan. Semua referensi yang sudah dibaca dan catatanya, tentunya yang sudah 

terupload di library database adalah sebuah backup dari referensi karya anda. Semuanya dapat 

diunduh melalui web Mendeley, walau anda menyimpanya di aplikasi desktop. 

 Membentu Penulisan Referensi. Melalui Addons dalam software pengelolaan tulisan, seperti 

MS. Word dan LibreOffice. Penulis dapat dengan mudah menulis referensi dalam berbagai 

format dan dapat mengubah ke format lain dalam satu waktu. 

Pada modul ini berisi teknis dari penggunaan Mendeley untuk keperluan penulisan KTI. Modul ini berisi 

teknis pertahapan pengoperasian Mendeley, diantaranya : 

1. Konfigurasi Mendeley 

2. Menjalankan Mendeley 

3. Mengelola Dokumen 

4. Integrasi dengan Microsoft Word 

5. Bekerja dengan Group  

6. Mengelola Refrensi Melalui Mendeley Web dan Aplikasi Smartphone 

 

 

 

 



2. Konfigurasi Mendeley 
Mendeley Desktop dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi, diantaranya Windows (minimal 

Windows XP), Linux (Ubuntu, Debian, Generic Linux), dan Mac OS X 10.6+. Dalam bab ini akan 

dibahas tahapan instalasi Mendeley hingga pembuatan akun Mendeley. Karena mendeley web serta 

desktop terintegrasi, disarankan koneksi internet tetap terhubung ketika proses instalasi. 

2.1 Instalasi Mendeley Desktop 
1. Mendeley desktop dapat diunduh 

dengan gratis pada link di bawah ini. 

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

mendeley-desktop/  

Klik  untuk 

mengunduh file .exe Mendeley Desktop dan 

menyimpanya pada computer. Klik dua kali 

pada icon  Mendeley dan klik tombol  

dalam browser download window.   
 

2. Klik Next 

 
3. Silakan baca licence agreement. Klik ‘I 

Agree’ apabila setuju. 

 

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


4. Pilih destinasi instalasi. Apabila sudah 

sesuai, klik ‘next’ 

 
5. Klik ‘install’ untuk memulai proses 

pemasangan Me.ndeley Desktop di 

computer 

 
6. Proses pemasangan dimulai. Silakan 

tunggu hingga proses selesai. 

 
7. Klik ‘finish’. Proses instalasi telah 

selesai. Mendeley Desktop secara 

otomatis akan terbuka. 

 
 

 

 



2.2 Pembuatan Akun Mendeley 

1. Setelah proses instalasi 

selesai, Mendeley 

Desktop secara otomatis 

akan dijalankan. Bagi 

yang sudah mempunyai 

akun Mendeley, bisa 

langsung menjalankan 

aplikasi dengan 

memasukan informasi 

login. Bagi yang belum, 

bias membuat terlebih 

dahulu dengan menekan 

tombol  

 
2. Dari aplikasi, akan 

diteruskan pada Mendeley 

Web. Isi informasi akun 

alamat, email, nama , dan 

password. Lalu tekan 

tombol  

 
3. Isi informasi lanjutan 

(bidang ilmu dan profesi) 

berupa dropbox. Klik 

 untuk membuat 

akun. 

 



4. Secara otomatis  

mendeley web akan login. 

Informasi penting, seperti 

password selalu diingat, 

karena akan digunakan 

untuk login pada 

Mendeley Desktop. 

 
5. Informasi terakhir yang 

perlu dimasukan adalah 

inssitusi.  

 
6. Perlu diperhatikan pada 

tahapan ini bahwa anda 

sudah konfirmasi akun 

Mendeley dengan 

mengklik link pada email 

yang anda daftarkan. 

Setelahnya anda sudah 

bias login dan 

menggunakan Mendeley 

Desktop. 

 



7. Tambahkan file referensi 

pertama anda di library 

Mendeley. File yang 

ditambahkan tidak 

terbatas jumlahnya namun 

harus kurang dari 2GB. 

 
8. Proses upload file 

referensi. Pastikan proses 

selesai sepenuhnya. 

 



9. File yang sudah diunduh 

akan ditampilkan ulang 

sebelum disimpan di 

library. Uncheck file yang 

tidak akan anda masukan. 

Apabila sudah sesuai, klik 

tombol ‘next’ 

 
10. Mendeley anda sudah 

dapat digunakan. Segala 

kegiatan yang dilakukan, 

baik melalui Mendeley 

Desktop atau Web, akan 

terintegrasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Menjalankan Mendeley 

 

1. Main Menu. Berisi perintah umum pengoperasioan Mendeley. 

2. Toolbar. Berupa quick button untuk menambakah dokumen, membuat direktori, related doucument, 

share, dan sinkronisasi mendeley desktop dan web. 

3. Library Directory. Dua bagian utama dalam layer ini adalah eksploari dokumen, berupa pencarian 

literature di library mendeley dan direktrori library pengguna. Direktori ini bias disaring berdasarkan 

filder, file yang baru dibaca dan baru ditambahkan, dan publikasi pengguna sendiri. 

4. Filter. Pencarian referensi dalam library berdasarkan Author, tags, keyword, dan judul publikasi. 

5. Main Panel. Tampilan utama mendeley berupa daftar dokumen.  

6. Document Details. Berupa informasi referensi hasil ekstraksi mendeley. Informasi ini dapat dirubah 

oleh pengguna dan akan digunakan sebagai referensi dalam pengutipan/ 

7. Status Bar. Menampilkan progress sinkronisasi Mendeley Desktop dan Web. 

 

 

 

 



3.1 Membuat Direktori 
1. Pada toolbar klik tombol 

seperti gambar disamping. 

 

 
2. Pada library directory aka 

nada folder yang siap 

diberi nama. Sesuaikan 

nama folder tersebut 

sesuai kategorisasi yang 

diinginkan. 

 
 

3.2 Menambahkan Referensi melalui Mendey Desktop 
 

1. Klik folder yang sudah 

dibuat sesuai tahapan 3.1, 

Sehingga dalam main panel 

tertuju pada folder yang 

masih kosong 

 
2. Klik tombol Add Files 

pada toolbar. 

 



3. Pilih file dalam drive 

yang akan diupload dalam 

library mendeley. 

 
4. File akan terupload 

apabila status bar 

menunjukan 100%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Menambahkan Referensi Melalui Web Importer 
3.3.1 Instalasi Web Importer 

 

1. Salah satu masalah utama 
dalam menambahkan 
referensi ke library adalah 
proses yang panjang 
apabila file harus 
didownload terlebih 
dahulu. Mendeley 
menyiapkan plugin yang 
menempel pada browser 
yang memudahkan 
pengguna untuk 
mengunduh dalam satu 
waktu kelibrary. 

 
Pada main menu klik 
tools>install web importers. 
Atau untuk google chrome 
dapat ditambahkan dengan 
mengunjungi link berikut: 
 
https://www.mendeley.co
m/import/ 
 
Plugin ini dapat digunakan 
dalam berbagai macam 
browser, seperti google 
chrome, Mozilla. Internet 
explorer, dan safari. Namun 
dalam modul ini akan 
dicontohkan penggunaan 
plugin dalam google 
chrome. 

 

 

https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/


2. Dalam google chrome 

akan masuk ke 

application store.Klik 

‘tambahkan ke 

chrome’ untuk 

memulai pemasangan. 

 
3. Terdapat dialog box 

berupa konfirmasi 

pemasangan, klik add 

extension untuk 

ditambahkan. 

 
4. Mendeley terinstall 

apabila sudah terdapat 

logo mendeley di sisi 

kanan browser.  

 

3.3.2 Menambahkan referensi melalui browser 

1. Misalkan anda mencara 

referensi di internet, dalam 

modul ini dicontohkan di 

jstor 

 



4. Hingga file referensi 

terbuka sepenuhnya. 

Apabila file ini akan 

digunakan sebagai 

referensi, penguna 

tidak perlu 

mengunduhnya. 

 
3. Klik tombol 

mendeley di sisi 

kanan browser. 

Terdapat form 

informasi login. Isi 

form tersebut lalu 

klik sign in 

 
4. Proses sign in 

simulai. 

 



5. Secara otomatis 

informasi referensi 

akan terekstrak 

disini. Pilih folder 

sebagai destinasi 

file. Lalu perhatikan, 

apa file sudah benar, 

apabila belum, klik 

édit’ untuk 

memperbaiki. 

 
6. Perbaiki file 

tersebut, apabila 

sudah benar klik 

‘save’ 

 
7. Proses upload 

dimulai. Pastikan 

tidak ditutup hingga 

proses upload 100%. 

 



8. File sudah benar 

terupoad apabila 

sudah terdapat tanda 

centang hijau di 

tulisan pdf dan 

referensi. 

 
 

4.Mengelola Dokumen 
 

1. Dalam bab ini 

akan dicontohkan 

pengelolaan satu 

dokumen.  

 

Setelah semua  

direktori sudah 

dibuat dan file 

sudah terupload. 

Akan ada daftar 

file di Main panel. 

Untuk melihat 

ekstraksi 

informasi, klik 

dokumen, lalu 

akan terdapat 

informasi di layer 

document details. 

 



2. Pilih file yang 

akan dikelola 

 
3. Dalam layer 

document details, 

lihat informasi 

tersebut. Klik 

‘edit’ untuk 

memperbaiki. 

 
4. Klik dua kali icon 

dokumen, anda 

akan masuk pada 

layer baru, yaitu 

reading view.  

 

File tersebut 

anggap saja 

sedang and baca. 

Dan anda akan 

membuat tanda 

‘penting’ dalam 

kalimat dalam 

referensi tersebut. 

Blok tulisan  lalu 

klik tombol   



5. File akan 

tertandai. Lalu 

kasus lain apabila 

ingin 

menambahkan 

catatan penting. 

Klik tombol  

 
6. Akan ada pop up 

untuk menuliskan 

catatan. Tulis 

catatan sesuai 

keinginan anda  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Integrasi dengan Microsoft Word 
1. Klik tools> install 

MS Word Plugin. 

 

Dalam proses ini 

pastikan MS Word 

anda sedang 

tertutup. 

 
2. Apabila Addons 

sudah terpasang 

dengan benar, aka 

nada box seperti 

pada gambar 

disamping 

 

Buka Microsoft 

word anda. 

 
3. Ribbon Mendeley 

akan muncul di 

Tab Refference. 

Apabila sudah 

muncul, MS Word 

anda sudah 

terintegrasi dengan 

Mendeley. 

 



4. Buka KTI anda. 

Apabila sudah 

memulai mengutip 

dari salah satu 

referensi, arahkan 

cursor pada akhir 

kalimat, lalu klik 

‘Insert Cititation’. 

 
5. Aka nada box 

pencarian 

referensi. Cari 

referensi 

berdasarkan judul 

author, atau 

keyword. 

 
6. Kasus lainya, 

apabila KTI sudah 

selesai dibuat. 

Anda hanya 

tinggal membuat 

referensi dalam 

bentuk Daftar 

Pustaka. Letakan 

cursor anda di 

akhir kalimat. Lalu 

klik ‘insert 

bibliography’ 

 



7. Kasu lain apabila 

format penulisan 

ditentukan dan 

anda akan 

menggantinya. 

Klik ‘Style’ lalu 

pilih sesuai dengan 

format yang 

diinginkan. 

 
8. Secara otomatis 

format akan 

berubah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bekerja dengan Group 

6.1 Mengelola Referensi Bersama Dalam Mendeley 
 

1. Salah satu fiur 

utama yang 

menarik dalam 

Mendeley adalah 

dimudahkan 

pengerjaan 

proyek penelitian 

yang 

dibutuhkanya 

banyak 

pengguna.  

 

Langkah pertama 

yang perlu 

dilakukan adalah 

membuat grup 

baru. Dalam 

main menu klik 

File>New Group  

 

2. Undang teman 

untuk memulai 

pekerjaan 

bersama dengan 

memasukan 

alamat email. 

 

Perlu 

diperhatikan 

adalah aku yang 

diundang harus 

menkonfirmasi 

undangan 

melalui email 

yang dikirim 

oleh Mendeley. 
 



3. Klik Grup yang 

sudah dibuat di 

layer library 

directory. 

Tampilan utama 

yang kita lihat 

adalah overview 

dari anggota 

grup. 

 
4. Klik add files 

untuk 

menambahkan 

dokumen. 

Dokumen 

referensi dapat 

dibuat catatan 

bersama sesuai 

dengan bab 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.2 Menulis KTI Bersama dalam Mendeley 
1. File KTI 

bersama yang 

dibuat dalam 

MS Word sering 

kali bermasalah 

dalam merger 

file. Mendeley 

menawarkan 

satu file proyek 

yang dapat 

dikerjakan 

bersama-sama. 

 

Dalam bab ini, 

pertama kali 

upload draft 

KTI yang akan 

dikerjakan 

bersama. 

 

2. File akan 

tersimpan dalam 

group dan siap 

untuk dikerjakan 

bersama. 

 



3. Klik dua kali, 

akan terbuka 

Ms. Word. Edit 

dan close untuk 

disimpan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Mengelola Refrensi Melalui Mendeley Web dan Aplikasi 

Smartphone 
 

 
 

1. Aplikasi Mendeley untuk perangkat 

mobile kompetibel dengan OS Android 

dan iOS. Namun dalam modul ini akan 

dijelaskan penggunaan Mendeley App 

untuk OS Android. 

 

Masuk ke Google Play anda. 

 

 
 

2. Search dengan kata kunci ‘Mendeley’ 



 
 

3.Klik pilihan aplikasi Mendeley yang 

dikeluarkan oleh Mendeley. 

 
 

4.Klik tombol ‘install’ 



 
 

4. Proses Instalasi simulai, pastikan proses 

instlasi sampai 100% 

. 

 
 

5. Aplikasi Mendeley akan terpasang di 

mobile anda. Klik icon Mendeley. 



 
 

6. Anda sudah masuk ke Aplikasi 

Mendeley. Klik login 

 
 

7. Masukan login information, lalu login 



 
 

8. Halaman utama mendeley desktop 

adalah directory library. Pilih dokumen 

yang anda inginkan. 

 
 

9. Pilih Referensi yang anda ingin buka. 



 
 

10. Terdapat detail informasi.Anda bias 

juga mengedit informasi melalui 

aplikasi ini.  

 

Download artikel apabila anda ingin 

membaca artikel 

 

 
 

11. Artikel referensi ssudah terdownload. 

Kini anda bias membacanya melalui 

perangkat mobile. 

 

 

 


