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A. Pengenalan Mendeley 

 

Mendeley dikembangkan pada tahun 2008 oleh sebuah Web 2.0 Start-Up. Salah 

satu reference manager ini menawarkan paket gratis serta berbayar dengan opsi ruang 

penyimpanan online yang lebih besar. Perangkat ini terdiri dari aplikasi standalone 

dan berbasis web. Mendeley web memberikan akses terhadap fitur social network 

yang memungkinkan penggunanya berbagi pakai referensi dengan pengguna lain atau 

mengamati trend riset saat ini (Gilmour & Cobus-Kuo, 2011). 

Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat sitasi (body 

note & daftar pustaka). Tidak hanya itu, melalui aplikasi ini anda bisa membuat 

perpustakaan digital pribadi yang dapat diakses secara online dengan kapasitas 

penyimpanan maksimal 2 GB. Beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki 

Mendeley, antara lain: 

No Kelebihan Kekurangan 

1. Desktop dan web based Tidak memiliki kemampuan 

database search 

2. Platform independent (Windows, 

Mac, Linux) 

Pembuatan bibliographies hanya 

dengan cut dan paste 

3. Open Source 

4. Menampilkan detail dokumen (judul, 

penulis, nama jurnal, tahun, volume, 

dll.) pada database Mendeley. Fungsi 

ini memudahkan user dalam 

menginput detail dokumen tanpa 
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melakukan entri data secara manual. 

5. User dapat melakukan sharing atau 

berbagi artikel yang dimiliki dengan  

sesama pengguna Mendeley. Fitur ini 

sangat berguna dalam membantu 

riset yang dilakukan secara tim. 

6. Kapasitas penyimpanan hingga 2 GB 

7. Memiliki fasilitas web importer yang 

membantu kita dalam mengunduh 

file secara cepat dan otomatis.   

 

B. Pembuatan Akun Mendeley  

Terlebih dahulu kita membuat akun agar dapat mengakses Mendeley Desktop 

maupun Mendeley Web. Langkah-langkah pembuatan akun Mendeley sebagai 

berikut: 

1. Registrasi Mendeley ke alamat www.mendeley.com. Klik Create a free account 

untuk memulai proses registrasi.  

 

2. Masukkan e-mail Anda di dalam kolom Email yang sudah tersedia. Klik 

Continue. 

http://www.mendeley.com/


4 

 

 

3. Masukkan Name dan Password sesuai yang diinginkan. Klik Register. 

 

4. Setelah proses register selesai, maka akan muncul tulisan seperti di bawah ini. 

Untuk melanjutkan proses pembuatan akun Mendeley, klik Continue to 

Mendeley. 

 

5. Pilih status akademik (Current Role) dan latar belakang bidang pendidikan 

(Field of Study). Lalu klik Continue to Mendeley. 



5 

 

 

6. Proses pembuatan akun Mendeley selesai. Berikut tampilan Mendeley Web. 

 

C. Instalasi Mendeley 

Setelah proses pembuatan akun Mendeley selesai, maka langkah selanjutnya 

adalah Instalasi Mendeley Desktop. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik Download Desktop App yang ada di halaman Mendeley Web tersebut.  

 

2. Ikuti langkah-langkah proses instalasi.  



6 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. Setelah proses instalasi Finish, maka akan muncul ikon Mendeley Desktop di 

layar desktop komputer Anda. 

4. Setelah aplikasi Mendeley Desktop sudah terinstall, maka akan muncul tampilan 

seperti di bawah ini. Masukkan Email dan Password sesuai proses registrasi 

sebelumnya. Klik Sign In. 

 

5. Berikut ini adalah tampilan Mendeley Desktop Anda. 

 

6. Sebelum Mendeley Desktop digunakan, terlebih dahulu install Ms. Word Plugin 

di menu Tools, lalu klik Install MS Word Plugin. Jangan lupa untuk menutup 

program Ms Word ketika proses instalasi Ms. Word sedang berlangsung. 
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7. Setelah Ms Word Plugin telah terinstall, buka lah aplikasi Ms Word untuk 

melihat hasil plugin Mendeley yang berada di tool References. Tentukan format 

sitasi yang akan Anda gunakan pada menu Style. 

 

8. Apabila Anda memiliki style sitasi yang tidak terdapat dalam daftar style yang 

tersedia, maka Anda dapat mencari style sitasi lain melalui menu Style ➔ More 

Style ➔ Get More Styles.  
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D. Setting Mendeley 

Setting Mendeley dilakukan untuk menentukan letak folder penyimpanan back up 

file pdf yang nantinya akan tersimpan di komputer secara otomatis ketika Anda 

mengupload file ke dalam Mendeley Desktop. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools ➔ Options. 

 

2. Pilih File Organizer. Centang checkbox Organize my files untuk  menentukan 

drive dan folder mana yang akan digunakan untuk menyimpan file pdf secara 

otomatis ke dalam komputer Anda.  



10 

 

Contoh: Apabila memilih untuk menyimpannya di drive “D” ➔ pada folder 

“mendeley” (D:\mendeley), maka secara otomatis file pdf yang  

diupload akan tersimpan di dalam folder tersebut. 

 

 

3. Setelah itu centang checkbox Rename document files. Drag file name menuju 

unused fields.  

Contoh: File pdf yang diupload akan diberi nama berdasarkan tahun terbit jurnal 

dan judul jurnal, sehingga yang didrag adalah “year” dan “title”. 

 

4. Klik Apply. Lalu pilih OK. 

 

E. Instalasi Mendeley Web Importer 

Mendeley web importer berguna untuk membantu kita dalam mendownload 

artikel jurnal dari internet yang secara otomatis akan tersimpan langsung ke 

Mendeley kita. 

1. Klik menu Tools ➔ Install Web Importer. 
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2. Pilih web browser yang akan kita pasang Mendeley Web Importer (ex: Chrome). 

Lalu klik Install Chrome browser extension.  

 

3. Setelah proses instalasi web importer selesai, maka akan muncul logo Mendeley 

di pojok kanan atas. Mendeley Web Importer siap untuk digunakan. 
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F. Penggunaan Mendeley 

Sebelum menggunakan Mendeley, terlebih dahulu masukan file pdf ke Mendeley. 

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menginput file pdf ke dalam Mendeley 

Desktop, antara lain: 

1) Menginput File PDF Secara Manual 

Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih untuk menginput file yang 

telah tersimpan di komputer Anda untuk dimasukkan ke dalam Mendeley 

Desktop. 

 

 

 

Keterangan: 

1. Add Files : digunakan untuk mengunggah file pdf dari komputer Anda ke 

dalam Mendeley Desktop. Apabila kolom metadata file tersebut belum 

terisi secara otomatis, maka dapat diisi secara manual. 

2. Add Folder : digunakan untuk mengunggah folder kumpulan file pdf dari 

komputer Anda ke dalam Mendeley Desktop 

3. Watch Folder : digunakan agar Mendeley selalu memonitor dokumen 

baru yang ditambahkan pada folder tersebut dan secara otomatis  masuk 

ke dalam database Mendeley Desktop. 
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4. Add Entry Manually : digunakan untuk mengunggah data sumber 

rujukan dalam bentuk cetak yang ingin Anda kutip ke dalam Mendeley 

Desktop, contoh: Type, Title, Authors, Year, City, dll 

 

2) Menginput File PDF Secara Otomatis 

Salah satu fungsi Mendeley Web adalah untuk mendownload file-file pdf 

di internet yang secara langsung akan tersimpan di Mendeley Desktop. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a.  Carilah database jurnal di internet seperti Google Scholar, Proquest, JSTOR, 

dll. 

b.  Masukkan kata kunci yang kita inginakn ke dalam kotak pencarian database 

jurnal. Setelah muncul beberapa daftar judul artikel jurnal, klik icon 

Mendeley yang terletak di pojok kanan atas. Klik icon tersebut. 
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c. Setelah muncul tampilan seperti di bawah ini, centang checkbox artikel yang 

ingin kita download. Klik Save yang berada di pojok kanan atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pilih menu Sync pada Mendeley Desktop untuk proses sinkronisasi antara 

Mendeley Web dengan Mendeley Desktop 

 

 

e. Setelah itu seecara otomatis artikel yang didownload melalui Mendeley Web 

Importer tersebut akan tersimpan di Mendeley Desktop Anda. 
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3) Literature Search 

Selain fitur Mendeley Web Importer yang dapat mendowload artikel secara 

otomatis melalui browser, Medeley Desktop juga memiliki fitur Literature 

Search yang dapat mencari artikel di internet secara langsung. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik menu Literature Search  

 

 

2. Masukkan kata kunci pada kolom search  

 

3. Setelah memasukkan kata kunci, maka akan muncul daftar artikel yang 

sesuai dengan kata kunci tersebut.  
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4. Pilih dan klik salah satu artikel yang diinginkan. Setelah itu akan muncul 

metadata dari artikel tersebut yang terletak di samping kanan. 
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5. Klik Save Reference untuk menyimpan metadata dari artikel tersebut. 

 

 

6. Untuk melihat hasil penyimpanan tersebut dapat dilihat pada tab My 

Library, lalu klik All Documents. 

G. Sinkronisasi Mendeley Desktop dengan Mendeley Web 

Setiap  pendaftaran  akun  untuk  mendownload  Mendeley  Desktop  akan  

disertai  dengan  akun Mendeley online  sebesar  500MB.  Dengan  mengaktifkan  

fitur sinkronisasi (Sync), pengguna  Mendeley bisa mengakses file referensinya dari 

mana saja. Selain itu fitur Sync juga dapat menghubungkan antara database Mendeley 

Desktop dengan Mendeley Web. 

 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Pastikan panel All Documents di panel My Library sudah terpilih  
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2. Pilih Edit Settings, dan pilih setting yang diinginkan 

3. Lalu checklist Synchronize 

4. Klik menu Sync (pastikan Anda sudah login di akun Mendeley Web 

Anda) 

H. Pengaturan File Referensi 

Ada beberapa fungsi menu Mendeley Desktop yang perlu diketahui untuk 

mempermudah dalam mengatur file-file yang tersimpan dalam My Library pada 

Mendeley Desktop, antara lain: 

1) Menandai File Yang Sudah Dibaca 

Mendeley Desktop memberikan kemudahan dalam menandai file yang 

sudah dibaca maupun yang belum dibaca. Ketika Anda baru saja menginput file 

ke dalam Mendeley Desktop Anda, maka akan muncul bulatan warna hijau. 

Apabila Anda akan menandai file yang sudah Anda baca, Anda dapat dapat 

menandai file yang sudah dibaca dengan me-nonaktifkan bulatan warna hijau.  
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2) Menandai File Favorit 

Beberapa file yang sering dibaca atau bersifat penting dapat Anda tandai 

dengan mengklik tanda bintang yang secara otomatis akan ditampilkan pada 

folder Favorites di Mendeley Desktop Anda. 

  

 

3) Menandai File Dengan Highlight 

Mendeley memberi kemudahan dalam menandai kalimat penting pada 

file pdf melalui menu Highlight. Pemilihan warna highlight dapat dipilih sesuai 

keinginan user dengan klik kanan ➔ Color. 
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4) Menandai File Dengan Note 

Menu Note dapat membantu user untuk memberikan catatan tambahan 

pada kalimat atau kata yang diinginkan. Klik “Note” lalu letakkan kursor pada 

kalimat atau kata yang ingin diberi catatan tambahan. 

 

 

5) Pencarian Kosa Kata 

Dalam membantu pencarian kosa kata yang ingin Anda cari dalam file 

pdf, Anda dapat mencarinya melalui kolom pencarian yang terdapat di pojok 

kanan atas. Terlebih dahulu buka file yang ingin Anda baca, lalu masukkan kosa 

kata di kolom pencarian. 

 



21 

 

I. Pembuatan Bodynote 

Salah satu fungsi Mendeley yaitu kita dapat membuat bodynote secara otomatis. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Klik All documents lalu klik icon pdf (file pdf yang akan dibuka) 

 

2. Blok dan copy paragraf yang akan dikutip. Lalu kita paste ke dalam Ms. Word. 

 

3. Letakkan kursor di akhir kalimat kutipan tersebut. Setelah itu kita klik menu 

References ➔ Insert Citation. Lalu masukkan judul atau penulis jurnal yang 

telah dikutip sebelumnya.  

 

4. Setelah muncul nama jurnal yang telah kita kutip sebelumnya, klik OK. 
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5. Bodynote secara otomatis akan muncul di akhir kalimat kutipan. Selesai. 

 

J. Pembuatan Daftar Pustaka 

Selain membuat bodynote otomatis, Mendeley juga dapat membuat daftar pustaka 

secara otomatis. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Letakkan kursor di halaman daftar pustaka. 

2. Klik References ➔ Insert Bibliography.  

3. Selesai.  
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K. Membuat Group 

1. Klik Create Group pada panel sebelah kiri 

 

2. Pada central panel terdapat pilihan jenis pengaturan group sebagai berikut:  
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- Public group : memberikan akses untuk berbagi referensi kepada 

anggotanya, siapapun dapat menjadi anggota grup ini.  

- Invite-only : memberikan akses untuk berbagi referensi kepada 

anggotanya sedangkan pengguna yang tidak tergabung dalam grup hanya 

dapat mengikuti perkembangan grup. 

- Private: hanya memberikan akses untuk berbagi referensi dan dokumen 

kepada anggota grup. Jenis grup ini cocok untuk berbagi referensi atau 

dokumen secara privat.  

 

3.  Isi Group Name dengan nama yang sesuai. Lengkapi deskripsi mengenai 

grup yang dibuat.  

4. Akhiri dengan klik Create Group di bagian bawah central panel. 
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a) Menambahkan Anggota Dalam Group 

Setelah grup dibuat, kita dapat menambahkan anggota dan dokumen ke dalam 

grup tersebut. Langkah-langkah untuk menambahkan anggota ke dalam grup, 

sebagai berikut:  

1. Klik nama group yang akan ditambah anggotanya 

 

2. Klik tab Members pada halaman Mendeley web tersebut, lalu klik Invite 

members. 

 

3. Setelah itu masukkan e-mail yang akan diundang pada group tersebut. 



26 

 

 

4. Klik Invite untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses penambahan 

anggota. 

b) Menambahkan Dokumen Dalam Group 

Langkah-langkah untuk menambahkan dokumen ke dalam grup, sebagai berikut 

1. Pilih group yang akan ditambahkan dokumen. 

2. Klik Add Files pada menu bar. 

3. Pilih atau blok dokumen yang akan ditambahkan ke dalam grup. 

4. Klik Open untuk menampilkan dokumen yang ditambahkan ke dalam grup. 

L. Eksport data dari Mendeley Desktop ke EndNote 

1. Buka menu File dan pilih Import… —> EndNote XML 

2. Pada jendela Add Files yang muncul, pilih file hasil eskpor dari EndNote(.xml) 

3. Klik Open, dan Mendeley akan menambahkan data sitasi dari EndNote tersebut 

ke dalam library. 

M. Export data dari mendeley ke Zotero  

1. Buka menu Tools pada Mendeley, kemudian pilih Option. 

2. Pada jendela Option yang muncul kemudian, pilih tab Zotero. 

3. Beri tanda centang pada bagian Zotero Integration, dilanjutkan klik “Apply” 
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