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Pendahuluan

• Sitasi merupakan suatu rujuakan yang dapat diambil dari buku, artikel ilmiah,

maupun halaman web pada suatu karya tulis ilmiah.

• Ada beberapa jenis sitasi, seperti scientific citation, legal citation,

theological citation, hukum paten, dan hukum hak cipta. Posisi sitasi

yang paling lazim adalah bibliografi atau daftar pustaka pada akhir artikel,

tetapi posisi citation dapat juga dalam body text (parenthetical citation), pada

bagian bawah halaman (footnotes), pada akhir dokumen (endnotes), pada

halaman atau seksi khusus yang diberi judul „Works Cited,‟ atau dalam

halaman khusus yang diberi judul „Daftar Acuan/ list of reference.



Gaya Sitasi
1. APA (American Psychological Association) untuk bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu-ilmu 

sosial lainnya. 

2. MLA (Modern Language Association) untuk bidang kesusatraan, literatur, seni, dan 
humaniora.

3. AMA (American Medical Association),  untuk bidang kedokteran, kesehatan, dan ilmu-ilmu 
biologi. 

4. Turabian (umum digunakan oleh mahasiswa untuk segala macam subyek). 

5. Chicago (umum digunakan dalam  berbagai subyek di dunia ‘nyata’ seperti buku, majalah, 
surat kabar, dan penerbitan-penerbitan lain yang bukan penerbitan ilmiah).

6. NLM (National Library of Medicine). 

7. ACS (American Chemical Society). 

8. APSA (American Political Science Association), untuk ilmu politik.

9. CBE (Council of Biology Editors). 

10. IEEE style. 

11. ASA (American Sociological Association). 

12. Columbia style. 

13. MHRA (Modern Humanities Research Association).



Mendeley

• Mendeley merupakan aplikasi pengelola referensi (daftar pustaka) yang memudahkan
pengelolaan daftar rujukan dalam sebuah penulisan.

• Mendeley adalah perangkat lunak “citation & reference manager” yang bisa didapatkan secara
gratis (tidak berbayar) dan sangat kompatibel dengan program pengolah kata MS Word
(2003,2007,2010), Mac Word (2008, 2011), Open Office/Libre Office (3.2), dan Bib Tex.

• Pengaturan dan manajemen file hasil download sangat mudah dilakukan dengan “drag and
drop”, sehingga terasa sangat user friendly.

• Kelemahan mendeley : semua file dalam hard disk lokal akan diunggah ke web site mendeley,
sehingga jika terdapat file dari jurnal berbayar tentunya akan sedikit bermasalah khususnya
dengan hak akses terhadap file-file tersebut.



Instalasi Mendeley
Download melalui https://www.mendeley.com



Membuat Akun Mendeley(1)

Jika belum memiliki 

akun mendeley pilih 

create free account



Membuat Akun Mendeley (2)

Isikan form 



Pilih field study

Membuat Akun Mendeley (3)



Academic status

Membuat Akun Mendeley (4)



Login ke akun mendeley

Membuat Akun Mendeley (5)



Tampilan sesudah login

Masukan file pdf ke library 

Anda jika ada

Jika tidak skip saja

Membuat Akun Mendeley (6)



Tampilan Library Anda

Interface Aplikasi Mendeley Desktop terdiri atas 3 bagian,

• Kolom sebelah kiri (left panel), menampilkan seluruh sumber daya 

(koleksi referensi) yang Anda miliki. My Library terbagi ke dalam 

folder dan kelompok. Beberapa folder secara otomatis disediakan 

oleh Mendeley, seperti: “recently added, favorities”.

• Kolom tengah (central panel), dipergunakan untuk menampilkan 

rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri.

• Kolom sebelah kanan (right panel), dipergunakan untuk 

menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah.

Sedangkan “toolbar” berisi ikon untuk tugas-tugas yang bersifat umum,

seperti menambah dan menghapus dokumen, melakukan sinkronisasi dan

sebagainya. Anda juga dapat melakukan „drag and drop” maupun “right

click”.



Mengelola Dokumen dan Referensi

• Membuat Folder

Pilih New Folder

Rename sesuai kebutuhan Anda



MEMBANGUN LIBRARY DALAM MENDELEY (1)
Menambahkan Dokumen

file : 

• add file : untuk menambahkan dokumen satu per satu

• add folder : menambahkan dokumen satu folder sekaligus

• watch folder : penambahan dokumen dalam folder secara 
otomatis akan ditambahkan ke dalam Mendeley

• add entry manual : menambahkan (input) data secara manual.

• Pilih file dokumen (PDF, RTF, Doc) yang akan ditambahkan ke dalam 
library Mendeley. Klik Open untuk menyelesaikan proses 
penambahan.



MEMBANGUN LIBRARY DALAM MENDELEY (2)

Drag file pdf dari windows explorer ke library mendeley



Save references to Mendeley from the web easily (1)

Dengan mudah menyimpan referensi dan file pdf

Pilih  web importer atau link berikut https://www.mendeley.com/import/



Save references to Mendeley from the web easily(2)

Untuk browser chrome 

Untuk browser Firefox



Save references to Mendeley from the web easily(3)



Save references to Mendeley from the web easily(4)

1. Pilih lokasi library dengan klik add to

2. Pilih save



Setelah tersimpan tulisan berubah “saved”
lihat hasil yg tersimpan di “open in Mendeley”

Save references to Mendeley from the web easily(5)



Save references to Mendeley from the web easily(6)

Identitas artikel yang 

didownload

Artikel dari web yang 

didownload



Fasilitas Mendeley (1)

1. Pencarian pintar Pencarian pintar (smart searching) 
akan menandai (highlight) kata atau frasa di dalam artikel 
yang sesuai dengan istilah yang diketikkan di dalam kolom 
pencarian.



Fasilitas Mendeley(2)

Membaca dan Menambahkan Catatan Penting

• Kita dapat menandai (highlighting) teks atau paragraf penting pada artikel 
PDF yang kita baca dan menambahkan catatan atau tanggapan mengenai 
referensi yang dibaca.

• Buka artikel/file PDF dengan meng-klik dua kali judul artikel yang ada pada 
central panel.

• Klik icon Highlight pada menu bar, dan tandai teks/paragraf penting pada 
artikel yang sedang Anda baca.

• Klik icon Note pada menu bar, apabila Anda ingin memberikan catatan 
khusus, atau tanggapan pada bagian tertentu dari artikel yang sedang 
dibaca.



Fasilitas Mendeley(3)



Membuat Sitasi Dalam Tulisan(1)

• Plug in ke MS word

Klik menu Tool pada baris menu Mendeley dan pilih “Install MS Word 
Plugin”.

Pastikan MS word dalam kondisi tidak aktif 



Membuat Sitasi Dalam Tulisan(2)

• Daftar Pustaka Dalam Tulisan

1. Letakkan kursor ditempat yang diinginkan

2. Pilih referencesinsert citation



Membuat Sitasi Dalam Tulisan(3)

1. Pilih Go to Mendeley

2. Pilih artikel yang disitasi lalu klik “cite”



Membuat Sitasi Dalam Tulisan(4)

Untuk ganti gaya sitasi Hasil sitasi dengan gaya IEEE



Membuat Daftar Pustaka Otomatis

Insert bibliography

Hasil daftar pustaka dengan gaya IEEE




