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Abstract: This dedication aims to train the use of reference tools in
scientific articles on Accounting Education students at Universitas PGRI
Madiun (UNIPMA) in order to answer the need for publication of scientific
papers and to adhere to the ethics of publication. The dedication is carried
out to all UNIPMA accounting education students who will graduate in the
even semester of the 2018/2019 school year by means of presentation of
material, examples, practice, and evaluation of work results. The result is
that all students can cite and create automatic bibliography in their
respective articles.
Keywords: Mendeley training, Scientific articles writing, Student
publications
Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk melatih penggunaan reference
tool pada artikel ilmiah pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas
PGRI Madiun (UNIPMA) guna menjawab kebutuhan publikasi karya ilmiah
dan mematuhi etika publikasi. Pengabdian dilakukan pada seluruh
mahasiswa pendidikan akuntansi UNIPMA yang akan diwisuda pada
semester genap tahun ajaran 2018/2019 dengan cara pemaparan materi,
pemberian contoh, praktek, serta evaluasi hasil pengerjaan. Hasilnya adalah
seluruh mahasiswa dapat melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka
otomatis pada artikel masing-masing.
Kata kunci: Pelatihan mendeley, Penulisan artikel ilmiah, Publikasi
mahasiswa
ANALISIS SITUASI
Adanya kewajiban unggah skripsi, tesis, dan disertasi versi lengkap terkecuali jurnal di
repositori perguruan tinggi berdasarkan Surat Edaran No B/323/B.B1/SE/2019 Tentang
Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor (Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2019), mengakibatkan tersedianya beberapa
pilihan untuk publikasi karya ilmiah. Publikasi karya ilmiah dalam jurnal banyak diminati
seiring kebutuhan borang akreditasi program studi yang kini beranjak pada IAPS 4.0 yang
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berbasis output dan outcome. Kini tidak hanya dosen yang berkewajiban berkarya dan
menunjukkan bukti pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, tapi juga mahasiswa.
Penggunaan software sitasi juga menjadi salah satu syarat agar naskah dapat terbit di
jurnal. Hal ini didukung oleh penilaian akreditasi bagian penilaian gaya penulisan yang di
dalamnya penggunaan aplikasi sitasi mendapatkan skor tertinggi (Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, 2018). Aturan ini menyaratkan baku
dan konsisten dalam pengutipan dan daftar pustaka saja tidak cukup. Kecocokan antara
sumber yang disitasi dan terdapat di daftar pustaka dapat terjaga atau terjamin dengan
penggunaan perangkat lunak sitasi.
Mendeley merupakan salah satu perangkat lunak sitasi yang cukup mudah
penggunaannya bagi orang awam sehingga menjadi favorit penulis. Hal ini didukung oleh
hasil survey perangkat lunak terfavorit yang menggabungkan penilaian keberadaan pasar dan
kepuasan pelanggan atau disebut skor G2 yang secara live ditayangkan (G2 Team, 2019). Per
1 Agustus 2019, Mendeley masih mengungguli EasyBib, EndNote, Zotero, RefWorks,
cite4me.org, Paperpile, Reference Manager, JabRef, Sorc’d, Citavi, Biblioscape, Citationsy,
Cite This For Me, citeulike, figshare, dan sederet aplikasi lainnya. Kemudahan penggunaan
ini menjadi pertimbangan saat mengajarkan sitasi yang baik dan benar menggunakan software
kepada mahasiswa yang baru pertama kali mengenal aturan sitasi beserta perangkat lunaknya.
Sederet pengabdian tentang pelatihan penggunaan mendeley telah banyak dilakukan,
di antaranya kepada dosen (Arizal, Listihana, & Nofrizal, 2018; Rahmawati, Meliyana,
Yuliana, & Zain, 2018) dan mahasiswa (Windarto, Hartama, Wanto, & Parlina, 2018).
Pelatihan yang dilakukan tersebut diklaim telah berhasil berdasarkan hasil pre-test dan posttest dengan cara menjawab soal seputar sitasi. Padahal keberhasilan pengajaran praktikum
terdiri dari beberapa hal penting yang kurang disadari oleh instruktur, yaitu kemandirian siswa
dalam mencoba memecahkan masalah (Zaus & Krismadinata, 2018). Pelatihan ini mencoba
menggunakan masalah yang berbeda untuk setiap anak, yaitu skripsi masing-masing yang
diubah menjadi artikel ilmiah untuk kemudian dievaluasi hasil penerapan mendeley pada
artikel masing-masing.
Berdasarkan analisis kebutuhan di atas, pengabdian ini bertujuan untuk melatih
penggunaan reference tool pada artikel ilmiah pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun.
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SOLUSI DAN TARGET
Pengabdian dilaksanakan dengan cara membagi mahasiswa pendidikan akuntansi
Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) yang akan diwisuda pada semester genap tahun ajaran
2018/2019 sejumlah 94 orang menjadi 3 kelas paralel. Setelah selesai sidang skripsi,
mahasiswa diberi waktu untuk membuat artikel ilmiah dari skripsi masing-masing. Template
artikel ilmiah sudah diberikan sebelum pelatihan dan mahasiswa diharuskan sudah selesai
menyusun abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan simpulan. Diharapkan setelah
pemberian materi tentang sitasi, contoh penggunaan mendeley untuk sitasi dan pembuatan
daftar pustaka, mahasiswa dapat secara mandiri mengaplikasikan mendeley pada artikel
masing-masing. Pelatihan dilaksanakan pada 18-24 Juli 2019 di Kampus 1 Universitas PGRI
Madiun. Pemateri secara bergiliran memberikan materi pada 3 kelas. Mahasiswa akan
mengirimkan hasilnya melalui surel pemateri untuk dilihat ketepatan pemakaian. Jika belum
tepat, pemateri akan mengirimkan kembali kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk
direvisi. Mahasiswa yang sudah mempraktekkan Mendeley dengan benar akan mendapatkan
tanda tangan dari pemateri di lembar persetujuan.
METODE PELAKSANAAN
Pemateri membagi sesi pelatihan menjadi 3, yaitu (1) pemberian materi sitasi dan
penyusunan daftar pustaka pada artikel ilmiah, (2) pemberian contoh penerapan mendeley,
dan (3) uji coba mendeley pada masing-masing artikel mahasiswa. Berikut akan dijelaskan
pelaksanaan dari masing-masing kegiatan, yaitu sebagai berikut:
Pertama, pemberian materi sitasi dan penyusunan daftar pustaka pada artikel ilmiah.
Pemateri menjelaskan pentingnya menyitasi atas kaitannya dengan kode etik karya ilmiah.
Penghargaan atas pernyataan orang lain menjadi penting mengingat dampak negatif dari
teknologi adalah klaim karya orang lain sebagai karya diri sendiri dari kemudahan copy paste.
Secara sekilas, pemateri menjelaskan teknik parafrase yang wajib diikuti sumber pernyataan
untuk menghindari sanksi karena tuduhan plagiat, apalagi sekarang Kemenristekdikti telah
merilis ANJANI. Selanjutnya, pemateri menjelaskan sumber sitasi yang wajib ada di karya
ilmiah adalah 80% berasal dari jurnal dan 20% dari buku dan sumber lainnya. Pemilihan
jurnal yang baik dan terpercaya juga penting agar pernyataan penulis mendapat dukungan
kuat, serta terdapat informasi cukup untuk disertakan dalam daftar pustaka. Setiap tulisan
yang disitasi di body text harus terdapat di dalam daftar pustaka. Pemateri membagi sumber
rujukan menjadi 5 agar anak yang baru mengenal mendeley mudah menghubungkan materi
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM
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(teori) dengan prakteknya, yaitu jurnal, buku, peraturan, artikel online, dan prosiding untuk
selanjutnya dijelaskan pada Tabel 2.

Gambar 1. Pemberian materi tentang
sitasi dan penyusunan daftar pustaka

Gambar 2. Tanya jawab pemateri dan
mahasiswa

Kedua, pemberian contoh penggunaan mendeley didasarkan pada 5 sumber pustaka
yang dijelaskan sebelumnya. Pemateri membagi penjelasan penggunaan mendeley menjadi 5
bagian lagi, yaitu cara instalasi mendeley, cara memasukkan sumber pustaka, cara
memperbaiki metadata, cara menggunakan mendeley di Microsoft word untuk sitasi dan
membuat daftar pustaka otomatis. Sebelum acara berlangsung, pemateri menginstruksikan
semua mahasiswa untuk mengunduh aplikasi mendeley di web https://www.mendeley.com,
install di laptop masing-masing, dan mendaftar secara online di web mendeley untuk
mendapatkan akun. Akun ini akan digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi mendeley yang
terpasang. Saat pelaksanaan, beberapa mahasiswa gagal membuka aplikasi karena Microsoft
windows di laptop menggunakan versi 7 ke bawah. Sebagai gambaran versi Microsoft
windows, disertakan timeline versinya dari tahun ke tahun pada Gambar 3. Pemateri
menyiasati dengan cara memberi installer Mendeley versi lama, yaitu versi 7.1.11. (rilis tahun
2017). Mahasiswa berhasil memasang, register, dan membuka aplikasi tapi ternyata fungsi
insert citation di Microsoft word tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, pemateri memberikan
solusi Microsoft windows dan word diperbaharui dengan spesifikasi minimal versi 7 untuk
windows dan versi 2016 untuk word agar semua fungsi pada mendeley versi terbaru saat
pengabdian dilaksanakan (1.19.4) dapat berjalan dengan lancar.1

1

Versi rilis mendeley dan platform yang mendukung dapat dilihat di
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/18117/session/L3RpbWUvMTU2NTQ5OTA2OC9nZW4v
MTU2NTQ5OTA2OC9zaWQvZlVKR1VXNDQ1Z0l3bWRQdFZNaWZPclgwNFd4OEdzOHZHajJzRHpTMX
JlTkV2NXd0N2xuejlHZEU0d25fJTdFS0F3ckwwdGV0Ulc0alBRV1N0QnFYNkpqemZsalprWG93aHV5TXAl
N0VfYzBqNiU3RVFfeU9fTElmWUc4SjFnJTIxJTIx/supporthub/mendeley/p/16075/
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM
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Gambar 3. Versi Microsoft windows dari tahun ke tahun
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Microsoft_Windows
Setelah install mendeley berhasil, mahasiswa diajak untuk memeriksa plug in
Mendeley yang terpasang di Microsoft word. Jika mahasiswa berhasil memasang plug in,
artinya ia sudah siap untuk menerima materi selanjutnya. Plug in yang berhasil terpasang di
Microsoft word ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Plug in mendeley yang berhasil terpasang pada Microsoft word
Setelah pemasangan plug in berhasil, pemateri menunjukkan cara memasukkan
sumber pustaka melalui drag dan add files. Jika melalui drag, mahasiswa dapat
mengumpulkan secara manual semua rujukan dalam satu folder untuk kemudian diseret
masuk ke dalam mendeley. Jika ada file di folder lain akan digabungkan bersama yang
terdahulu, maka mahasiswa dapat menyeret file tersebut satu per satu. Mahasiswa juga dapat
menglasifikasikan file ke dalam folder yang dibuat di dalam aplikasi mendeley desktop sesuai
kebutuhan dan diberi nama, misalnya “rujukan skripsi”. Jika penambahan file baru dilakukan
melalui add files, maka cara yang ditempuh serupa tapi tak sama. Penambahan file baru dapat
dilakukan satu per satu maupun sekalian sefolder. File yang dapat ditarik masuk ke dalam
aplikasi mendeley sebenarnya dapat berformat pdf, doc, dan docx. Namun, hanya file
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM
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berformat pdf yang dapat terbaca metadata dan dibuka file aslinya di mendeley. Mendeley
memang memiliki keistimewaan, yaitu selain mempemudah sitasi dan pembuatan daftar
pustaka, dapat sekaligus menjadi pembaca pdf sehingga pengguna tidak perlu membuka dua
aplikasi untuk baca-sitasi sebuah dokumen. Dokumen berformat doc dan docx biasanya
dipakai untuk mengabadikan artikel daring agar mahasiswa tidak ketergantungan pada
internet saat mengambil metadata untuk pembuatan daftar pustaka.

Gambar 5. Penjelasan install mendeley

Gambar 6. Perbaikan metadata referensi

Setelah file berhasil masuk, pemateri menunjukkan cara memperbaiki metadata.
Metadata ditunjukkan tepat di samping file pdf di dalam mendeley. Mendeley dapat membaca
data dokumen, namun pengguna juga diberi kesempatan untuk memperbaiki jikalau mendeley
salah membaca metadata. Pada bagian ini, pemateri memberikan klasifikasi secara garis besar
tentang dokumen yang biasa disitasi dalam artikel ilmiah. Klasifikasi ini akan mengikuti data
apa saja yang dimasukkan dalam mendeley, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi sumber rujukan artikel ilmiah dan metadata yang diperlukan
No
1
2
3
4

5

Rujukan artikel ilmiah
Jurnal
diklasifikasikan
sebagai journal article
Buku
diklasifikasikan
sebagai book
Peraturan diklasifikasikan
sebagai book
Berita
daring
diklasifikasikan
sebagai
webpage.

Metadata yang wajib ada
Judul artikel, penulis, nama jurnal, tahun, volume, no
atau issues, no halaman.
Judul buku, penulis, tahun, kota, penerbit.

Nama/ judul peraturan sebagai judul buku, nama
lembaga lengkap sebagai author, tahun, dan kota.
Judul artikel daring, nama wartawan/ pewarta/
contributor sebagai author, tahun diunggah secara
daring, tanggal diaksesnya artikel oleh penulis (date
accessed), URL/ alamat tautan.
Prosiding diklasifikasikan Judul artikel, judul prosiding, tahun, halaman, dan kota.
sebagai
conference
proceeding.
Jika sumber rujukan berasal dari buku hardcopy dan tidak ada versi elektroniknya,

maka pengguna dapat menambahkan file dengan cara add entry manually. Pengguna langsung
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dapat memilih tipe sebagai book dan mengisikan data yang minimal harus ada seperti yang
tercantum pada Tabel 1. Tabel ini juga menjadi rujukan bagi mahasiswa agar mencari
referensi yang berkualitas dan jelas agar artikel ilmiah yang dihasilkan kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Jika semua metadata sudah dilengkapi, mahasiswa dapat mulai menggunakan fasilitas
penyisipan sitasi sembari menulis artikel di Microsoft word dengan hanya memencet ALT+M
di papan ketik. Sebagai respon, tampilan sebagaimana Gambar 7 akan muncul. Mahasiswa
dapat mengetik kata kunci dari apapun yang ia ingat, misalnya salah satu kata dari nama
penulis atau judul artikel, di isian bertanda biru dan mendeley akan mencarinya otomatis.
Mahasiswa memilih artikel yang dimaksud untuk dikutip untuk kemudian muncul tanda
kurung otomatis beserta sitasi di dalamnya dalam body text artikel. Contohnya ada pada
Gambar 8. Untuk sitasi yang terletak di depan kalimat, tanda kurung dapat disesuaikan secara
manual dari mengapit nama dan tahun menjadi hanya mengapit tahun saja. Jika ada
peringatan yang mempertanyakan pengubahan tanda kurung tersebut, mahasiswa cukup
memilih keep manual edit (Gambar 9).

Gambar 7. Tampilan kotak dialog sitasi Mendeley di Microsoft word.

Gambar 8. Tampilan sitasi otomatis oleh Mendeley pada body teks
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Gambar 9. Kotak dialog untuk memastikan perubahan manual
Pembuatan daftar pustaka secara otomatis dapat dilakukan setelah semua pengutipan
di body text selesai. Mahasiswa harus menempatkan kursor pada bagian daftar pustaka yang
lazimnya terdapat di akhir artikel ilmiah. Mahasiswa dapat memilih menu references,
kemudian insert blibiography, sehingga daftar pustaka otomatis muncul seperti yang tampak
pada gambar 10. Daftar pustaka otomatis akan ditandai oleh blok abu-abu. Contoh kali ini
menggunakan gaya sitasi American Psychological Association (APA) edisi 6.2

Gambar 10. Tampilan daftar pustaka otomatis oleh Mendeley

2

Cara menyitasi dengan APA 6 secara rinci dapat dilihat di https://www.mendeley.com/guides/apa-citationguide
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM
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Ketiga, mahasiswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan artikel ilmiah yang
bersumber dari skripsi pada hari kedua. Secara rinci, jadwal pelaksanaan terdapat pada tabel
2. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan artikel menggunakan mendeley, ia diwajibkan
mengirimkan hasilnya melalui surel. Pemateri akan mengoreksi artikel pada hari yang sama,
dan mengembalikan artikel tersebut jika masih dibutuhkan revisi. Jika pekerjaan mahasiswa
sudah benar, maka ia berhak mendapat tanda tangan surat keterangan layak unggah OJS.
Tabel 2. Jadwal pelaksanaan pengabdian
No Tanggal
Kegiatan
1
Kamis, 18 Kelas A
Juli 2019
(1) Pemberian materi sitasi dan penyusunan
daftar pustaka pada artikel ilmiah,
(2) Pemberian contoh penerapan mendeley

Tempat
Lab komputer
pendidikan
akuntansi,
Kampus
1
UNIPMA
Kelas A
A.204, Kampus
(1) Uji coba mendeley pada masing-masing 1 UNIPMA
artikel mahasiswa
(2) Cek hasil pekerjaan
Kelas B
Lab komputer
(1) Pemberian materi sitasi dan penyusunan pendidikan
daftar pustaka pada artikel ilmiah,
akuntansi,
(2)Pemberian contoh penerapan mendeley
Kampus
1
UNIPMA
Kelas B
A.205, Kampus
(1) Uji coba mendeley pada masing-masing 1 UNIPMA
artikel mahasiswa
(2) Cek hasil pekerjaan
Kelas C
Lab komputer
(1) Pemberian materi sitasi dan penyusunan pendidikan
daftar pustaka pada artikel ilmiah,
akuntansi,
(2) Pemberian contoh penerapan mendeley
Kampus
1
UNIPMA
Kelas C
A.205, Kampus
(1) Uji coba mendeley pada masing-masing 1 UNIPMA
artikel mahasiswa
(2) Cek hasil pekerjaan

Waktu
10.0012.00
WIB

2

Jumat, 19
Juli 2019

10.0016.00
WIB

3

Sabtu, 20
Juli 2019

4

Senin, 22
Juli 2019

5

Selasa, 23
Juli 2019

6

Rabu, 24
Juli 2019

10.0012.00
WIB
10.0016.00
WIB
10.0012.00
WIB
10.0016.00
WIB

HASIL DAN LUARAN
Berdasarkan solusi dan target pengabdian ini, mahasiswa sudah dapat menulis artikel
ilmiah dengan bantuan mendeley untuk sitasi dan penyusunan daftar pustaka berdasarkan
teori dan contoh yang diberikan oleh pemateri. Mahasiswa langsung mencoba mendeley pada
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM
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artikel masing-masing. Berdasarkan hasil koreksian pemateri, dari 94 anak, hanya 31 anak
yang sudah berhasil mengaplikasikan dengan benar untuk pertama kalinya. Sisanya harus
kembali merevisi. Kesalahan kebanyakan terletak pada pengisian metadata, misalnya nama
penulis dibolak balik untuk nama belakang dan nama depan, tanggal akses artikel daring tidak
ditulis, nama jurnal ditulis tidak sesuai sebagaimana mestinya, dan bahkan luput sitasi. Salah
satu contoh kesalahan ditunjukkan pada Gambar 11. Pada tanggal 31 Juli 2019, semua anak
sudah menyelesaikan revisi sitasi. Revisi paling banyak dilakukan sebanyak tiga kali karena
kurangnya ketelitian dan pada saat penjelasan di kelas, mahasiswa tersebut tidak
memperhatikan secara bersungguh-sungguh.

Gambar 11. Contoh kesalahan pengaplikasian mendeley
SIMPULAN
Pelaksanaan pengabdian ini tidak hanya enam hari sebagaimana yang terlampir pada
jadwal pelaksanaan untuk membuat mahasiswa yang semula tidak mengetahui mendeley
sampai bisa menerapkan secara mandiri. Proses yang jauh lebih lama terletak pada proses
koreksi dan revisi artikel ilmiah masing-masing anak. Persiapan platform, laptop, dan koneksi
internet yang mendukung pelaksanaan pengabdian perlu diperhatikan untuk kegiatan
mendatang yang sejenis. Tujuan pengabdian tercapai dengan indikator semua anak sudah
dapat menyitasi dan membuat daftar pustaka otomatis menggunakan mendeley di artikel
ilmiah masing-masing.
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