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Plagiarism Issue



❖Trending Issues

Plagiarism

ETIKA
MENULIS

Mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain 
tanpa memberikan acknowledgment (dalam bentuk 
sitasi) yang secukupnya.



Plagiarisme dalam penulisan makalah ilmiah,
mengandung unsur ‘penganiayaan’ intelektual
karena terjadi pengambilan cara paksa kata-
kata/gagasan tanpa seizin pemiliknya.

Ada berbagai definisi mengenai plagiarisme,
namun pada intinya semua menyatakan
bahwa plagiarisme merupakan pemanfaatan/
penggunaan hasil karya orang lain yang diakui
sebagai hasil kerja diri sendiri, tanpa memberi
pengakuan pada penciptanya yang asli.



Create Citation 
& References,
Is Easy?

Utilizing tools

Lets Learn..



What is Mendeley?

Mendeley adalah sebuah perangkat lunak
yang kelahirannya diilhami oleh sebuah
upaya untuk mengintegrasikan “citation &
reference manager” ke dalam sebuah
jejaring sosial. Dengan jejaring semacam
ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat
berkolaborasi dan melakukan sharing data
penelitian.



Kelebihan Mendeley

Membuat sitasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan01
Karya ilmiah yang kita upload di Mendeley secara otomatis diurutkan baik
menurut penulis, judul, tahun dan penerbit02
Kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal tetapi diseluruh
jurnal/buku/program yang mengandung kata yang kita cari03
Setiap file yang kita tambahkan di dalam program Mendeley ini dapat
diketahui detailnya otomatis secara lengkap tanpa harus kita tambahkan
satu persatu04
Terhubung secara online dengan website, jadi bagi kita yang memiliki
akun Mendeley di internet dapat di sinkronkan dengan file yang ada di 
komputer kita dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun asal ada jaringan internet

05
Dengan fasilitas web importer kita dapat menambahkan file ke Mendeley  
tanpa mengunduhnya06



P R O S E S I N S T A L A S I
MENDELEY DI WINDOWS



https://www.mendeley.com

• Create Account
• Download
• Install

http://bit.do/mendeleyunfari



Klik dua kali file Mendeley-Desktop-1.19.8-win32.exe yang telah di 
download pada www.mendeley.com. Selanjutnya akan muncul
kotak dialog Setup Wizard lalu pilih Next. 



Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, klik “I 
Agree” jika setuju dengan Licence Agreement oleh 
Mendeley.



Klik “Browse” untuk menyesuaikan di folder mana aplikasi Mendeley akan 
dipasang. Kita dapat mengabaikan pilihan tersebut dan langsung klik “Next” 
untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.



Klik “Install” untuk memulai proses instalasi
Mendeley Desktop.



Tunggu proses instalasi sampai penuh
hingga 100%.



Lalu beri tanda centang pada “Run Mendeley Desktop” dan klik
“Finish” untuk menyempurnakan proses instalasi. Sampai disini
proses instalasi Mendeley Desktop telah selesai.



Setelah instalasi selesai kemudian akan muncul 
tampilan dialog seperti ini. 



Kemudian isi email kita dan password kita yang baru
untuk “Register” Mendeley. Klik Register, lalu ketika sudah

klik Register ini kita akan terhubung dengan website 
Mendeley resmi untuk membuat akun anggota dengan

“Create a Free Account”



MEMBUAT 
AKUN 
MENDELEY



Jalankan web browser yang kita gunakan, dan 
akses laman web http://www.mendeley.com



Klik “Create Free Acount” untuk memulai proses 
membuat akun Mendeley.  Akun Mendeley juga dapat

dibuat menggunakan akun e-mail yang kita miliki.



Ketikkan nama depan, nama belakang. Kemudian 
klik “Register”. Akan tampil sebagai berikut:



isi “field of study” atau pilih disiplin ilmu yang sesuai dengan minat, misalnya
Economics, Econometrics, and Finance. Dan pilih “Current Role” atau status 

akademik (profesi) kita (peran kita sekarang), misal Dosen (Lecturer).



Pilih “make profile public” supaya nama Anda dapat dicari di 
Seach Engines dan Anda dapat berkolaborasi dengan

peneliti atau dosen lain.



Apabila Anda berhasil membuat “account”, maka akan
masuk dan tampilannya sebagai berikut :



Anda dapat merubah profil Anda, seperti photo profil dan 
yang lainnya.



Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan juga dapat diisi.




