
 

 

  



 

 

Mendeley Reference Manager 

 

Mendeley Reference Manager adalah piranti lunak manajemen referensi web dan desktop 

gratis. Piranti lunak ini membantu Anda menyederhanakan alur kerja dan melakukan 

manajemen referensi yang anda kumpulkan (Arisetywan et al., 2022). Fitur-fitur yang tersedia 

di Manajer Referensi Mendeley antara lain: 

1. Anda bisa menyimpan, mengatur, dan mencari semua referensi dari satu 

perpustakaan. 

2. Memasukkan referensi dan bibliografi dengan lancar ke dalam dokumen Microsoft® 

Word menggunakan Mendeley Cite. 

3. Anda bisa membaca, menyorot, dan memberi anotasi pada dokumen/referensi 

4. Berkolaborasi dengan orang lain dengan berbagi referensi dan ide. 

Pada tingkat dasar, Mendeley menyimpan kutipan dan PDF. Jadi, jika anda memulai proyek 

baru dan anda menemukan 30 makalah yang anda baca untuk tinjauan literatur anda, anda 

dapat mengunduhnya ke komputer anda dan menambahkan PDF ke klien Mendeley 

Reference Manager anda (Hicks, 2011; Macmillan, 2012). Mendeley akan menyimpan dan 

mengatur makalah ini untuk anda, termasuk secara otomatis menarik informasi kutipan dari 

PDF jika memungkinkan. Jika informasi kutipan dokumen tidak secara otomatis diunggah 

(salinan pindaian artikel ILL bermasalah, misalnya) dimungkinkan untuk menambahkan 

informasi kutipan dengan tangan atau untuk memeriksa dan menambahkan kutipan dari 

Google Cendekia(Elston, 2019; Reis et al., 2022). 

 



 

 

1. Perpustakaan Mendeley Anda 

 

 

• Add New: Fitur untuk menambahkan referensi baru ke perpustakaan Mendeley Anda 

• All References: Fitur untuk kembali ke perpustakaan pribadi Anda di Manajer Referensi 

Mendeley. 

• Smart Collections: Manajer Referensi Mendeley secara otomatis mengatur aspek dan 

koleksi perpustakaan Anda.  

• Custom Collections: Anda bisa menyimpan referensi dalam bentul koleksi pribadi. Koleksi 

tersebut bisa disesuaikan atau dikelompokkan sesuai tugas atau pekerjaan yang sedang 

anda lakukan atau rencanakan. 

• Private Groups: Grup pribadi yang Anda ikuti atau buat akan terdaftar di bawah judul ini. 

• Public Groups: Grup publik apa pun yang Anda ikuti atau buat akan dicantumkan di bawah 

judul ini. 

• Search: Gunakan bidang ini untuk mencari perpustakaan Mendeley Anda. 

• Library table: Semua referensi dalam koleksi atau grup yang Anda pilih akan terlihat di 

sini. 



 

 

• Action panel: Pilih kotak centang di sebelah referensi di tabel pustaka untuk membuka 

panel tindakan.  

• Info panel: Pilih referensi di tabel pustaka untuk melihat metadata dari dokumen anda di 

panel info. 

• Library: untuk kembali ke tampilan perpustakaan utama. 

• Notebook: Fitur ini berungsi untuk menyimpan semua catatan Anda di satu tempat. 

• Sync: Manajer Referensi Mendeley secara otomatis menyinkronkan setiap perubahan 

yang Anda buat ke cloud. Artinya, pekerjaan Anda selalu disimpan dan tersedia di 

perangkat lain.  

• Profile: Gunakan tarik-turun ini untuk mengakses halaman profil online Anda, mengakses 

dukungan, atau keluar dari akun Anda. 

 

2. Menambahkan referensi 

Anda bisa menggunakan fitur “Add New” untuk mengimpor perpustakaan Anda dari manajer 

referensi lain atau menambahkan dokumen yang ada untuk mengembangkan perpustakaan 

Mendeley Anda. 

a. Memindahkan perpustakaan 

Anda dapat memindahkan perpustakaan Anda dari manajer referensi lain ke Manajer 

Referensi Mendeley. 

1. Gunakan opsi Ekspor dalam perangkat lunak lain untuk mengekstrak referensi Anda dalam 

format file BibTeX, EndNote XML atau RIS. 

2. Di Mendeley Reference Manager gunakan opsi ‘Import library’ pada menu ‘Add new’ dan 

pilih file yang ingin diekspor untuk menambahkan kontennya ke library Mendeley Anda. 



 

 

 

 

b. ‘Drag and drop’ dokumen 

Tambahkan referensi ke perpustakaan Mendeley Anda dengan ‘drag and drop’ dokumen PDF 

ke jendela Manajer Referensi Mendeley. Anda juga dapat menambahkan beberapa PDF ke 

perpustakaan Anda secara bersamaan. Mendeley akan secara otomatis membaca dan 

menyusun metadata dokumen PDF dan membuat entri perpustakaan. 

 



 

 

 

c. Menambahkan dokumen 

Gunakan opsi ‘File(s) from computer’ pada menu ‘Add new’ untuk memilih referensi yang 

Anda simpan di komputer dan menambahkannya ke perpustakaan Mendeley Anda. 

d. Entri referensi manual 

Pilih opsi ‘Add entry manually’ pada menu ‘Add new’ untuk memasukkan detail referensi 

secara manual. Pilih jenis dokumen yang sesuai dan lengkapi metadata untuk membuat entri 

perpustakaan. 

Catatan : Anda dapat menggunakan DOI untuk mencari detail referensi. 

 

3. Mencari dan mengatur referensi Anda 

Anda bisa menemukan referensi yang sudah ditambahkan dengan mudah dan mengaturnya 

berdasarkan alur kerja Anda. Manajer Referensi Mendeley secara otomatis mengatur 

referensi Anda ke dalam koleksi pintar. 

 

• Recently Added: Menampilkan referensi yang ditambahkan ke perpustakaan Anda dalam 

30 hari terakhir. 

• Recently Read: Menampilkan referensi untuk PDF yang dibuka dalam 30 hari terakhir. 



 

 

• Favorites: 'Bintang' referensi untuk secara otomatis menambahkannya ke koleksi 'Favorit' 

Anda. 

• My Publications: Koleksi ini menampilkan publikasi yang telah Anda tulis dan klaim melalui 

Profil Penulis Scopus. Buka profil Mendeley online Anda untuk melihat dan menambahkan 

publikasi yang Anda buat. 

• Trash: Menampilkan referensi yang telah Anda hapus dari perpustakaan Anda. 

 

a. Koleksi Kustom 

Koleksi khusus menawarkan cara untuk memfilter tampilan perpustakaan Anda dengan cepat. 

Menambahkan referensi ke koleksi di perpustakaan Mendeley Anda tidak memindahkan 

referensi, melainkan bertindak sebagai label. Ini berarti bahwa referensi apa pun yang 

ditambahkan ke koleksi akan tetap muncul di ‘All References’. Jika Anda menghapus koleksi, 

referensi di dalamnya akan tetap tersedia di ‘All References’. 

 



 

 

Untuk membuat koleksi baru, pilih tombol ‘New Collection’ di panel navigasi sebelah kiri. 

Untuk menambahkan dokumen referensi ke koleksi, letakkan referensi ke koleksi di panel 

navigasi sebelah kiri. 

 

b. Panel tindakan 

Panel tindakan memungkinkan Anda untuk mengatur beberapa referensi. Pilih kotak centang 

di sebelah referensi dan panel tindakan akan terbuka di bagian bawah layar. Dengan 

menggunakan panel tindakan, Anda dapat: 

• Menambahkan referensi ke koleksi atau grup Anda menggunakan menu ‘Organize’. 

 

• Menandai referensi sebagai Favorit menggunakan menu ‘Mark as’. 

 

• Mengekspor referensi menggunakan menu ‘Export’. 



 

 

 

• Menghapus referensi menggunakan opsi ‘Delete’. 

c. Mencari referensi 

Pencarian Manajer Referensi Mendeley memungkinkan Anda untuk mengambil referensi 

dengan cepat. Masukkan istilah pencarian di bidang lalu tekan enter dan Manajer Referensi 

Mendeley akan mengembalikan hasil berdasarkan judul referensi, penulis, tahun atau 

sumber. Alat pencarian juga spesifik konteks sehingga akan mengembalikan hasil berdasarkan 

koleksi yang sedang Anda lihat. Anda dapat menggunakan ini untuk dengan cepat 

menunjukkan referensi tertentu. Untuk mencari di seluruh perpustakaan Anda, pastikan ‘All 

references’ dipilih. 

 

 

4. Membaca dan membuat anotasi dokumen 

Anda bisa membaca, menyorot, dan memberi anotasi PDF dan simpan semua catatan Anda 

di beberapa dokumen di satu tempat. 



 

 

 

• Text select tool. Gunakan alat ini untuk memilih teks dalam dokumen Anda. Anda dapat 

menggunakan ini untuk menyalin dan menempel bagian yang relevan atau untuk 

menerapkan penyorotan. 

• Highlight tool. Gunakan alat ini untuk menerapkan penyorotan ke teks di dalam dokumen. 

Alat sorot akan menerapkan warna mana pun yang saat ini disetel sebagai aktif. Anda 

dapat menambahkan sorotan ke Notebook Anda dengan memilih sorotan dan memilih 

‘Add to Notebook’. Untuk lebih jelasnya lihat bagian Notebook di bawah ini. 

• Sticky Note tool. Gunakan alat ini untuk membuat catatan tempel di lokasi tertentu dalam 

dokumen. 

• Color selection. Manajer Referensi Mendeley mendukung penyorotan dalam sejumlah 

warna berbeda. Gunakan menu ini untuk memilih warna aktif. Catatan dan sorotan yang 

Anda buat akan menggunakan warna ini.  

• Fit to width or height. Gunakan tombol ini untuk menyesuaikan PDF dengan lebar atau 

tinggi yang tersedia. 

• Zoom. Gunakan tombol ini untuk memperbesar dan memperkecil PDF. 

• Info. Gunakan tombol ini untuk membuka panel Info. Untuk detail lebih lanjut tentang tab 

di panel Info, lihat tab ‘Annotations’ dan bagian Notebook Mendeley di bawah ini. 

• Highlighted text. Pilih bagian teks yang disorot untuk mengubah atau menghapus sorotan 

atau untuk menambahkan sorotan ke Notebook Anda. 



 

 

• Sticky note. Catatan tempel di dalam dokumen akan diwakili oleh ikon. Pilih ikon untuk 

mengungkapkan isi catatan tempel.  

 

5. Mengimpor referensi dari web 

Impor referensi dari web langsung ke perpustakaan Mendeley Anda dengan Mendeley Web 

Importer. Ekstensi browser mendeteksi pengidentifikasi artikel pada halaman yang Anda lihat 

dan secara otomatis mengambil metadata dan teks lengkap PDF (jika tersedia) untuk Anda 

tambahkan ke perpustakaan Anda. Mendeley Web Importer saat ini didukung untuk Chrome 

dan Firefox. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Membuat kutipan dan bibliografi 

Mendeley Cite adalah Add-in untuk Microsoft® Word yang memungkinkan Anda mengutip 

dari referensi yang sudah anda koleksi atau kumpulkan di perpustakaan mendeley. Anda bisa 

memasukkan referensi dari perpustakaan Mendeley Anda ke dalam dokumen Word Anda, 

ubah gaya kutipan Anda, dan langsung buat bibliografi tanpa meninggalkan atau menutup 

dokumen Anda. Mendeley Cite kompatibel dengan Microsoft Office 365, Word Online, 

Microsoft Word versi 2016 ke atas dan dengan aplikasi Microsoft Word untuk iPad ®. 

 

  



 

 

Mendeley Cite 
 

Add-in Mendeley Cite untuk Microsoft® Word berfungsi untuk memasukkan referensi dari 

perpustakaan Mendeley Anda ke dalam dokumen Word Anda, mengubah gaya kutipan Anda 

dan menghasilkan bibliografi. Anda dapat menggunakan Mendeley Cite untuk: 

• Mencari referensi di perpustakaan Mendeley Anda dan masukkan ke dalam dokumen 

yang sedang Anda kerjakan. 

• Memilih dan memasukkan satu atau beberapa referensi sekaligus. 

• Membuat bibliografi dari semua referensi yang Anda kutip. 

• Mengubah ke salah satu gaya kutipan pilihan Anda. 

• Mengutip tanpa membuka atau menginstal Manajer Referensi Mendeley. Setelah Anda 

masuk ke Mendeley Cite, perpustakaan Mendeley Anda diunduh dari cloud. 

• Memantau dokumen Word Anda setiap saat. Mendeley Cite terbuka sebagai panel 

terpisah di Word di samping jendela dokumen Anda, bukan di atasnya. 

Mendeley Cite adalah add-in gratis dan sederhana untuk Microsoft Word versi 2016 dan yang 

lebih baru, dengan aplikasi Microsoft Word untuk iPad® dan dengan Microsoft Word Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Mengakses Mendeley Cite 

Setelah Anda menginstal Mendeley Cite, add-in dapat diakses melalui tab ‘References’ di 

Word. Memilih 'Mendeley Cite' di tab 'References' akan memulai Mendeley Cite di jendela 

add-in yang ada di panel sebelah kanan, di mana Anda akan diperlihatkan halaman masuk.  

 

Setelah Anda memilih ‘Get Started’, sebuah pop-up akan muncul dengan halaman masuk. 

Anda harus masuk ke akun Mendeley Anda untuk mengakses perpustakaan Anda di Mendeley 

Cite. Setelah Anda masuk, Anda akan melihat perpustakaan Anda di tab ‘References’ di 

Mendeley Cite. 

 



 

 

2. Menyisipkan kutipan 

Posisikan kursor di tempat Anda ingin menyisipkan kutipan dalam dokumen Anda. Sekarang 

buka jendela add-in Mendeley Cite. Pada tab 'Referensi' di Mendeley Cite, pilih kotak centang 

dari referensi yang ingin Anda sisipkan. Pilih 'Sisipkan kutipan' untuk memasukkan referensi 

ke dalam dokumen Anda. Jika Anda ingin menyisipkan beberapa referensi, cukup pilih kotak 

centang lainnya. Kutipan akan otomatis diperbarui dengan format yang benar. 

 

3. Membuat daftar pustaka 

Setelah Anda memasukkan satu atau lebih kutipan, Anda dapat menggunakan Mendeley Cite 

untuk secara otomatis membuat bibliografi dari semua referensi yang Anda kutip. Posisikan 

kursor di tempat Anda ingin bibliografi muncul di dokumen Anda dan buka jendela add-in 

Mendeley Cite. Pilih menu 'Lainnya' (···) dan pilih tombol ‘Insert Bibliography’ di menu 

tersebut. Mendeley Cite akan menata semua kutipan dan bibliografi Anda sesuai dengan gaya 

kutipan yang Anda pilih. Bibliografi Anda akan secara otomatis menyusun ulang dan 

menyusun ulang sendiri setiap kali Anda menambahkan kutipan tambahan sehingga tidak 

perlu membangunnya kembali sepenuhnya. Mendeley Cite juga akan secara otomatis 

menomori ulang item jika Anda memasukkan kutipan baru sebelumnya di dokumen. 



 

 

 

 

4. Memilih dan mengubah gaya kutipan 

Mendeley Cite memungkinkan Anda mengubah gaya kutipan yang Anda gunakan - bahkan 

setelah Anda selesai menambahkan semua kutipan dan membuat bibliografi Anda. Jika Anda 

perlu mengirim ulang ke jurnal yang berbeda dengan gaya yang berbeda, fitur ini 

memungkinkan Anda untuk dengan mudah menata ulang dokumen Anda untuk memenuhi 

spesifikasi yang berbeda. 



 

 

 

 

Tampilan kutipan Anda ditentukan oleh gaya yang Anda pilih saat ini. Untuk memilih gaya 

baru, buka tab ‘Citation Settings’ di jendela add-in Mendeley Cite. Tab ‘Change citation style’  

menampilkan daftar semua gaya kutipan yang saat ini telah Anda pasang. Saat Anda pertama 

kali mengakses Mendeley Cite dengan akun Mendeley Anda, gaya yang dipilih adalah APA 

edisi ke-6 dan tab akan menampilkan 10 gaya kutipan paling umum. Anda dapat mengubah 

gaya dengan memilih salah satu gaya yang ditampilkan, lalu memilih 'Perbarui gaya kutipan'. 



 

 

 

  



 

 

Mendeley Web Importer 

 

Mendeley Web Importer adalah ekstensi untuk browser web yang membantu Anda 

menambahkan referensi ke perpustakaan Anda dengan PDF teks lengkap. Kami telah 

membangun kembali dari bawah ke atas untuk memastikan Anda selalu dapat menangkap 

referensi yang Anda butuhkan. Tersedia untuk Chrome dan Firefox . 

 

Luncurkan Mendeley Web Importer 

Klik pada Web-importir-ikontoolbar browser Anda untuk membuka jendela Mendeley Web 

Importer. Atau, tekan pintasan keyboard (Windows-Shift-S di Windows, Cmd-Shift-S di Mac). 

 

Masuk 

Gunakan kredensial Mendeley (Elsevier) yang ada untuk masuk. 

Catatan: Jika Anda belum pernah menggunakan Mendeley sebelumnya, Anda akan diminta 

untuk membuat akun. 

 



 

 

Pilih referensi untuk diimpor 

Mendeley Web Importer akan menampilkan referensi yang dapat diimpor dari halaman web 

yang Anda lihat. Akses terbuka yang tersedia atau teks lengkap berlangganan ditunjukkan 

oleh indikator PDF merah. 

 

 

Tambahkan ke perpustakaan Mendeley 

Klik ‘Add’ dan referensi akan ditambahkan ke perpustakaan Anda. 

NB: Anda dapat secara opsional menentukan untuk menyimpan ke koleksi atau grup 

Mendeley pada saat menyimpan. 
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