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PENGANTAR 

 

Menulis merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam dunia 

pendidikan. Karya ilmiah sebagai salah satu jenis tulisan memiliki bobot 

akademis tertentu yang ditinjau dari aspek penulisan, substansi masalah, 

akurasi data, dan penyajiannya. Dalam penulisan karya ilmiah banyak penulis 

yang terjebak pada tindakan plagiat karena kurangnya pemahaman terhadap 

tata cara pengutipan. Untuk itu diperlukan penggunaan perangkat lunak, antara 

lain Mendeley. Mendeley merupakan perangkat lunak sitasi & manajer referensi 

yang dapat menyimpan, mengatur, mencatat, membagikan, dan mengutip 

referensi dan data penelitian. 

Buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penulisan 

karya ilmiah, yang juga merupakan luaran aktualisasi pelatihan dasar CPNS 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022. Penulis 

menyadari terdapat banyak kekurangan dalam buku panduan ini sehingga 

dibutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan.  Semoga  buku  panduan  ini  

dapat bermanfaat bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

telah berkontribusi, semoga menjadi  amal  jariah  dan  senantiasa  dalam  

naungan  Allah SWT. Aamiin. 

 

Bengkalis, Juli 2022 

 

Larbiel Hadi 
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1. Pendahuluan 

Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada perguruan 

tinggi diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut Tugas Akhir 

atau Skripsi. Dalam penulisan skripsi, terdapat ide, argumen, analisa, atau hasil 

penelitian yang dicantumkan. Pencantuman ini disebut dengan kutipan atau 

sitasi (citation). Sitasi atau kutipan (citation) adalah referensi untuk segala jenis 

dokumen (buku, artikel jurnal, disertasi, manuscript, koran, laporan, artikel 

dalam website, komposisi musik, video) yang secara jelas menunjukkan 

sumber dari sitasi tersebut sebagai informasi untuk mengenali sumber yang 

digunakan dalam tulisan dan memungkinkan pembaca menemukan sumber 

tersebut. Konsistensi penggunaan format memudahkan peneliti lain untuk 

menemukan sumber yang digunakan (MIT Libraries, 2019; Texas A&M 

University Libraries, 2018). Sitasi dilakukan untuk mendukung argumen dan 

analisis mahasiswa terhadap tulisannya. Sitasi bisa diambil dari berbagai 

sumber, seperti buku teks, media audio visual, media cetak, dan elektronik 

(termasuk dari sumber daring). Perlu diingat bahwa dalam melakukan sitasi 

mahasiswa harus mencantumkan sumber kutipan yang diambil dan dituliskan 

dalam sebuah daftar pustaka. Pencantuman sumber ke dalam daftar pustaka 

bertujuan agar mahasiswa terhindar dari penjiplakan (plagiarisme) dan 

membantu pembaca lain yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sumber 

kutipan.  

Revolusi industri keempat yang sedang terjadi sekarang ini memiliki 

banyak sekali sisi positif. Sisi positif yang dimaksud seperti kemudahan akses 

informasi termasuk sumber-sumber pustaka pada aktivitas akademis. Namun 

demikian, kemudahan yang diberikan melalui perkembangan teknologi 

informasi tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga dampak 

negatif khususnya bagi mahasiswa. Perkembangan teknologi ini membuat 

segala hal dapat dilakukan dengan mudah, termasuk dalam mencari referensi 

tugas-tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya mahasiswa yang melakukan copy-paste terhadap suatu karya tulis 

tanpa mencantumkan sumber dari mana mereka mendapatkan informasi 

tersebut. Tindakan copy-paste dapat muncul karena kurangnya keinginan 
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mahasiswa untuk mencari informasi bagaimana mengutip dan mencantumkan 

sumber yang benar, kemalasan untuk berfikir, sehingga tindakan copy-paste 

adalah jalan instan yang dilakukan. Selain alasan tersebut, terkadang 

mahasiswa juga kurang teliti untuk mencantumkan sumber yang digunakan ke 

dalam daftar pustaka.  

Pesatnya kemajuan teknologi informasi berdampak pada potensi 

plagiarisme penulisan skripsi yang semakin tinggi. Terdapat banyak faktor yang 

berperan dalam masalah ini, seperti semakin mudahnya memperoleh informasi 

dengan menggunakan teknologi internet, kurangnya keterampilan menulis 

mahasiswa, dan lemahnya pengawasan dari institusi pendidikan. Untuk 

mencegah tindakan plagiarisme diperlukan peranan dari mahasiswa, dosen, 

dan perguruan tinggi secara keseluruhan. Mahasiswa perlu diinformasikan 

sejak awal tentang plagiarisme dan cara-cara pencegahannya. Mahasiswa juga 

harus diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menulis secara 

akademis.  

Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi 

maupun sosialisasi tentang plagiarisme dan menyediakan software khusus 

untuk mencegah dan mendeteksi adanya plagiarisme dari tulisan mahasiswa. 

Salah satu penerapan teknologi untuk membantu dalam penulisan ilmiah 

adalah penggunaan software manajer referensi, yang dikenal dengan 

Mendeley. Mendeley adalah sebuah software yang dikembangkan sebagai 

upaya untuk mengintegrasikan “citation & reference manager” ke dalam sebuah 

jejaring sosial. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian setiap 

referensi yang digunakan, mengolah dokumen referensi yang dimiliki, serta 

membuat pengelompokan berdasarkan topik atau kategori tertentu dengan 

menggunakan Mendeley. Software ini dapat membantu mahasiswa dan dosen 

dalam penyisipan, penulisan, dan penyesuaian format sitasi dan daftar referensi 

sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi aturan sitasi dalam penulisan 

ilmiah (Mendeley, 2019).  
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2. Pengertian Mendeley  

Pengertian yang praktis, mendeley merupakan manajemen referensi 

yang memudahkan penulis untuk membuat sitasi dan daftar pustaka pada 

tulisan karya ilmiah baik itu artikel, tugas kuliah, skripsi, tesis, desertasi dan 

sebagainya. Fungsi Mendeley bagi penulis sangat dirasakan manfaatnya. 

Sebelum adanya aplikasi Mendeley seringkali dihadapi oleh para penulis dalam 

membuat sitasi dan daftar pustaka yaitu seperti dalam sitasi nama penulis 

dicantumkan, namun dalam daftar pustakanya tidak ada. Sebaliknya dalam 

daftar pustaka dicantumkan, namun dalam sitasi tidak ditemukan. Masalah 

lainya yaitu penulis sering dibingungkan ketika mengurutkan penulisan nama 

pengarang, tahun terbit, penerbit, kota terbit dalam daftar pustaka. Maka 

dengan adanya aplikasi Mendeley masalah-masalah seperti di atas dapat 

ditangani dengan mudah. 

Mendeley sebagai aplikasi manajemen referensi berbasis desktop dan 

web yang diproduksi oleh Elsevier (Mubarok 2018). Dengan menggunakan 

Mendeley, penulis dapat mengelola referensi-referensi tulisan dengan mudah, 

sebagai sebuah pengelola referensi dan sitasi, penulis dapat merekam setiap 

file sumber referensi kedalam Mendeley satu kali, kemudian dapat memanggil 

dan mengacu refrensi tersebut berkali di dalam tulisan. Setiap referensi yang 

dimasukan ke dalam Mendeley akan membentuk suatu library. Hal ini 

dimaksudkan seolah-olah memiliki perpustakaan digital sendiri, dan dapat 

mencari dengan mudah setiap sumber referensi saat dibutuhkan (Sejati 2018). 

Kapasitas penyimpanan file dalam Mendeley yaitu sebesar 2 GB (Rahmani 

2020). Mendeley dapat dioprasikan sebagai aplikasi desktop yang dapat 

digunakan secara ofline di computer, aplikasi ini disebut dengan Mendeley 

desktop. Selain itu pengelolaan Mendeley dapat dijalankan secara online, 

aplikasi ini disebut dengan Mendeley web (Sayuti and Puspasari 2017).  
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3. Pendaftaran Akun Mendeley dan Instalasi Mendeley Desktop 

1. Instalasi     Mendeley     dapat     dilakukan     dengan mengakses 

laman web https://www.mendeley.com/download-desktop-new/windows 

2.  Klik “Download Mendeley Deskop for Windows” (secara otomatis 

akan menyesuaikan dengan sistem operasi yang anda gunakan). 

 

 

3. Buka Mendeley yang telah berhasil anda download untuk memulai 

instalasi. 

https://www.mendeley.com/download-desktop-new/windows
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/windows
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4.   Selanjutnya klik “Run”. 

 

 

5.   Klik “Next”. 
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6.   Klik “I Agree”. 

 

 

7.   Klik “Next”. 
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8.   Klik “Install”. 

 

 

9.   Berikut merupakan proses instalasi Mendeley. 
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10. Klik  “Finish”,  kemudian  shortcut  Mendeley  akan muncul pada 

deskop anda. 

 

 

 

11. Buka Mendeley anda, kemudian klik “Register”. 
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12. Masukkan “Email” anda, kemudian klik “Continue” untuk mulai 

mendaftar. 

 

 

13. Masukkan “Given name”, kemudian “Family name”, kemudian 

“Password”, dan Klik “Register” untuk mendaftar akun. 
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14. Anda telah memiliki akun, kemudian klik “Continue” untuk 

melanjutkan. 

 

 

15. Anda   dapat   mulai   mencari   dan   menambahkan artikel yang 

dibutuhkan. 
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4. Menghubungkan Microsoft Word dengan Mandeley 

1.  Menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word dilakukan 

terlebih dahulu dengan membuka Mendeley. 

2.   Selanjutnya klik “Tools” dan klik “Install MS Word Plugin”. 

 

 

3.   Klik “References”  pada Microsoft Word  anda, jika terdapat  

Mendeley  artinya  telah  terhubung  dan telah siap untuk 

digunakan. 
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5. Pencarian Referensi Menggunakan Mendeley 

1.   Mencari  artikel  menggunakan  Mendeley dilakukan melalui 

laman web https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

2.   Selanjutnya klik “Sign In” (gunakan akun yang sudah terdaftar 

sebelumnya) untuk masuk. 

 

 

 

3.   Pencarian  artikel  dilakukan  melalui  fitur di  bawah ini. 

 

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
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4.   klik  “Add  to  Library”  untuk  menambahkan artikel yang 

dibutuhkan ke dalam Mendeley. 

 

 

 

5.  Buka  Mendeley  kemudian  klik  “Sync”  agar  artikel yang telah 

ditambahkan di atas masuk ke dalam Mendeley. 
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6.   Untuk membuka file yang ada pada Mendeley anda, klik pada 

artikel yang diinginkan. 

 

 

7. Selanjutnya anda dapat membaca, menandai, menyalin, dan 

membuat catatan pada artikel yang anda buka. 
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6. Membuat Kutipan 

1.   Membuat  sitasi  diawali  dengan  klik  “References”, kemudian 

atur “Style” sesuai kebutuhan. 

 

 

2.   Klik “References”, kemudian klik “Open Mendeley”. 
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3.   Selanjutnya anda akan terhubung dengan Mendeley, kemudian 

klik “Create a New Folder” untuk pengelompokan file sesuai 

kebutuhan. 

 

 

4.   Menambahkan artikel dapat dilakukan dengan cara drag and drop 

file atau melalui “Add” dengan opsi “Add File” (untuk 

menambahkan file satu per satu), “Add  Folder”  (untuk  

menambahkan  seluruh  file yang ada dalam satu folder), “Watch 

Folder” (untuk menambahkan file dari beberapa folder sekaligus), 

dan “Add Entry Manually” (untuk menginput referensi secara 

manual). 
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5.   Selanjutnya periksa kembali pada bagian “Details”. 

 

 

 

6.  Klik   “Insert   Citation”,   kemudian   klik   “Go   To Mendeley”. 
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7.   Klik “Cite” pada artikel yang anda jadikan rujukan. 

 

 

8. Berikut     merupakan     hasil     pembuatan     sitasi 

menggunakan Mendeley. 
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9. Selanjutnya klik “References” kemudian klik “Insert 

Bibliography”. 



Panduan Penggunaan Mendeley 

Politeknik Negeri Bengkalis 
20  

7. Menghubungkan Web Browser dengan Mendeley 

 

1. Menghubungkan    web    browser    anda dengan Mendeley melalui 
laman web https://www.mendeley.com/reference-management/web-
importer 

 
 
 

2. Selanjutnya klik “Accept all cookies”. 
 

 

 

3. Klik “Get Web Importer for Chrome” (otomatis akan menyesuaikan 
dengan web browser yang anda gunakan). 

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
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4. Selanjutnya klik “Add to Chrome” (otomatis akan menyesuaikan 
dengan web browser yang anda gunakan). 
 

 

 

5. Klik “Add Extension”. 
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6. Web  browser  anda  telah  terhubung  dengan Mendeley. 

Selanjutnya anda dapat menyimpan database metadata dokumen 

langsung dari web. 
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8. Membuat Grup pada tools mandelay 

1. Membuat  grup  pada  Mendeley  dengan  cara  klik “Create 

Group”. 

 

 

2. Selanjutnya buat nama grup, kemudian klik “Create Group”. 
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3. Masukkan alamat email yang akan di invite, lalu klik “Send 

invites”, atau klik “skip” untuk melewati. 

 

 

4. Berikut merupakan tampilan grup ketika berhasil dibuat. Klik “Edit 

Settings” (untuk pengaturan), dan Klik “Add” atau dapat dengan 

drag and drop file (untuk menambahkan referensi). 
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9. PENUTUP 

Mendeley merupakan perangkat lunak yang mampu mengintegrasikan 

data ke dalam jejaring sosial sehingga peneliti dapat berkolaborasi dan 

melakukan sharing penelitian. Mendeley  tersedia  dalam  dua  versi yakni versi 

dekstop (dalam   panduan   ini   disebut Mendeley) dan  versi web. Pembuatan 

buku panduan ini seleras dengan rencana Politeknik Negeri Bengkalis untuk 

membuat Jurnal Online Mahasiswa (JOM) guna peningkatan kualitas karya 

ilmiah mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Melalui penggunaan 

buku panduan ini, diharapkan penulis tidak terjebak pada tindakan plagiasi 

yang tidak disengaja. 
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