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 Apa itu Mendeley?  

Mengorganisasikan dokumen + referensi Anda 

Kolaborasi  dengan bergabung + membuat grup 

Menjelajahi statistik + rekomendasi 

Stay up to date + Mengetahui lebih banyak 



Apa itu Mendeley? 

Desktop  

Web  

Mobile  

  

• Perangkat Lunak gratis untuk Akademik 

 

• Cross-Platform (Win/Mac/Linux) 

 

• Support semua browser utama 



Mengorganisasikan 
Mengatur perpustakaan pribadi 



Mendeley Desktop overview 



Struktur Perpustakaan Anda 



Referensi Anda 



Detil Dokumen 



Menambahkan Dokumen 



Adding Documents 
Pilih sebuah file atau folder 

untuk ditambahkan dari 

komputer Anda 

Mengawasi 

sebuah folder  

Menambahkan 

referensi secara 

manual 

Impor referensi Anda dari  

BibTex, Endnote, RIS atau Zotero 



Melengkapi Detail Dokumen 

 

 

 

Masukkan DOI, 

PubMed, atau 

ArXiv ID dan klik 

pada ikon kaca 

pembesar untuk 

memulai 

pencarian 

 

 

Mendeley menambahkan info yang hilang secara otomatis 

Mencari dokumen 

berdasarkan judul pada 

Google Scholar jika 

ditandai atau diulas 



Web Importer 
Menyimpan artikel penelitian ketika browsing secara online 



Menggunakan Web Importer 

Klik ‘Save to Mendeley’ untuk mengimpor 

referensi hasil pencarian Anda 

Pilih sebuah 

artikel dan impor 

referensi tersebut 

ke dalam 

perpustakaan 

Anda dalam satu 

kali klik.        



Sync 
Menyelaraskan perpustakaan Anda dengan 

Mendeley Cloud untuk mengaksesnya dimanapun 

& membacanya pada berbagai perangkat Anda 

• Mendeley melakukan back-up 

perpustakaan Anda secara online 

• Mengakses artikel Anda dimanapun 

• Mendapatkan saran yang dapat Anda 

sesuaikan dan menambahkannya 

pada perpustakaan Anda 



Mengorganisasikan 
Mengelola Perpustakaan Anda 



Mengelola Perpustakaan Anda 

Membuat folder kategori 
Melihat tipe dokumen yang terlampir  

(.pdf, .ppt, .docx, excel, dll.) 

Membuka file PDF terlampir dalam viewer yang terintegrasi  

Memberi bintang 

pada artikel favorite 

Menandai 

terbaca/belum 

terbaca 



Mencari Dokumen Anda 
Pencarian teks lengkap, atau menyaring pencarian 

Saring dokumen 

Anda 

berdasarkan  

penulis, tag,  

publikasi,  

dan kata kunci 



PDF Viewer 
Menyorot dan Penjelasan Dokumen 



PDF Viewer 



Membaca dan bekerja pada PDF Viewer 



Memberi keterangan dan menyorot 



Melihat definisi istilah 



Kutipan 
Menggunakan Citation Plug-In 



Instalasi Citation Plug-in 



Citation Tool Bar tampil dalam Ms. Word secara 

otomatis 

Mac 

 

Windows 



Membuat In-Text Citations pada Ms. Word 

1. Klik ‘Insert or Edit Citation’ 

 

 

2. Cari berdasarkan penulis, judul 

atau tahun, atau pilih sebuah 

dokumen dari perpustakaan 

Anda 

3. Pilih artikel atau buku, 

dan klik ‘ok’ untuk 

secara otomatis 

mengutip teks tersebut 

pada Ms. Word 



Memasukkan Bibliography 

 

1. Klik ‘Insert 

Bibliography’ 

 

 

 

2. Pilih style 

 

 

3. Selesai! 



Kolaborasi 
Bergabung dan Membuat Grup untuk Berbagi 

Referensi 



Membuat Grup 

Melihat grup yang 

Anda buat, 

bergabung atau 

menjadi pengikut 

 

 

Tambahkan 

dokumen pada 

sebuah grup 

dengan "drag and 

drop" 



Private Groups 

Pada Private 

groups Anda hanya 

dapat berbagi 

dokumen full-teks 

dengan anggota 

terbatas 

 

Tidak ada orang di 

luar grup dapat 

melihat grup, file 

atau anggotanya. 



Berbagi Artikel Anda 
Berkolaborasi dengan Tim Riset Anda 

Berbagi dokumen 

full-text dengan 

anggota dari 

private group 

Anda 

 

 

Berbagi highlights 

dan keterangan 

Tiap anggota grup diberi warna yang berbeda untuk sorotan 



Mencari Public Groups 

Mencari public groups 

pada Web Mendeley 



Browse Popular Groups 

Mencari grup 

berdasarkan disiplin ilmu 

untuk menemukan grup 

baru 



Membuat Profil Penelitian Anda 

Berbagi publikasi Anda 



Terhubung dengan Kolega Anda 

Cari peneliti lain dan klik 

‘Follow’ untuk 

mendapatkan update 

secara rutin. 



Menjelajahi 
Penelitian Baru, Rekomendasi, dan Impact 



Pencarian Literatur 

Mencari katalog 

Jika teks 

lengkap 

tersedia, Anda 

akan melihat 

ikon untuk 

mengunduh: 

Save new 

research to 

your library 

with one click 



Pencarian pada Katalog Online 

Melakukan pencarian mutakhir 

atau browse berdasarkan 

disiplin ilmu 

 

Menemukan penelitian baru 

berdasarkan pada kepopuleran 

dan yang paling baru 

ditambahkan 



Cara Cepat Menambahkan Penelitian 

Baru 
Jika artikel 

tersedia secara 

bebas, hanya 

satu kali klik 

untuk 

menambahkan 

pada 

perpustakaan 

Anda 

Statistik 

membantu Anda 

untuk 

mengetahui 

mengenai orang 

lain yang 

menggunakan 

artikel ini 

Atau 

gunakan 

Open URL 

untuk 

menemukan

lokasi 

dokumen 

full-text 



Penutup 
Updates, feedback, resources… 



Sumber Referensi 

Dapatkan tips2 baru dengan mengunjungi 

blog.mendeley.com 

Baca panduan dan video 

tutorial di : 

 

resources.mendeley.com 

http://www.blog.mendeley.com
http://resources.mendeley.com
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