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Abstrak
Jurnal merupakan salah satu produk tulisan ilmiah yang tidak pernah terlepas dari aktivitas pengutipan,
termasuk aktivitas penyusunan daftar pustaka. Permasalahan yang ada saat ini adalah masih banyak orang yang
belum memahami cara pengutipan dan penulisan referensi APA style dengan menggunakan aplikasi Mendeley.
Atas dasar tersebut, kami melaksanakan kegiatan pelatihan ini untuk mereka yang memiliki kendala penulisan
referensi APA style dan penggunaan aplikasi Mendeley. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan
skill kepada peserta mengenai cara penulisan sitasi dan referensi jurnal sesuai format APA style menggunakan
aplikasi Mendeley. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 dengan melibatkan 95 secara
daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Metode pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu
tahap registrasi peserta, tahap edukasi, dan tahap praktik. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
peserta mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang cara penulisan sitasi dan daftar pustaka sesuai format
APA style. Selain itu, peserta juga memperoleh skill cara membuka akun dan mengoperasikan software
Mendeley di Word Microsoft Office.
Kata kunci: penulisan, ilmiah, sitasi, referensi, mendeley
Abstract
Journal is one of the scientific writing products that depend on citation management activity, including the
management of references. The most problem today is that many authors have not been mastering the use of
APA style format in citation and reference management such as Mendeley desktop application. Due to that
reason, we perform this empowerment to those who interested to learn APA style format in citation and
references, including how to use it in Mendeley. This work was conducted on Saturday, June 27 th, 2020, with 95
participants by using the Zoom Cloud Meeting. The method of this activity was divided into three phases;
registration, transfer knowledge, and exercise. The results of this work show that all of the participants get
enough information and knowledge on how to cite and write references in APA style format. Including how to
operate the software management of citation by using a Mendeley Application. Besides that, participants also
have got skills in how to create Mendeley's account and how to operate the Mendeley in Microsoft Office Word.
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nol atau kosong. Dengan demikian, akreditasi

PENDAHULUAN
Jurnal merupakan salah satu karya tulis

jurnal akan menurun.

ilmiah yang mengandung data dan informasi

Di

sisi

lain,

pengelola

jurnal

selalu

(Chandra, 2020) yang diterbitkan secara berkala

mengupayakan peningkatan reputasi dan nilai

baik secara elektronik maupun non elektronik

akreditasi. Sebagai konsekuensinya, editor sangat

(Junaidi & Prabowo, 2019). Pemublikasian jurnal

ketat memerhatikan dan menilai setiap naskah

utamanya dimaksudkan untuk memperluas ilmu

yang masuk terutama apakah sistem pengacuan

pengetahuan (Handayani et al., 2019) sekaligus

dan daftar pustakanya sudah baku atau belum.

menjadi saran komunikasi para penulis (Harsana,

Termasuk apakah sudah menggunakan aplikasi

2008). Dengan wujud jurnal elektronik, jurnal

pengutipan atau belum. Bila tidak, maka editor

dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan di

tidak segan-segan untuk meminta penulis untuk

mana saja (Nashihuddin & Aulianto, 2017).

merevisi atau bahkan melakukan reject atau

Karena itu, di Indonesia pengelolaan jurnal

penolakan terbit.

mulai diarahkan menuju jurnal elektronik. Bahkan

Akibatnya, tak sedikit tulisan penulis ditolak

jurnal elektronik (jurnal-el) ini menjadi salah satu

oleh editor jurnal oleh karena alasan yang sepele

syarat pengajuan akreditasi suatu jurnal. Artinya

terkait penulisan sitasi dan referensinya yang tidak

hanya jurnal elektronik yang bisa mendapatkan

baku dan konsisten. Permasalahan ini hadir

akreditasi. Menurut Nashihuddin dan Aulianto

disebabkan oleh dua hal utama yaitu: (1)

(2017) jurnal yang terakreditasi telah mengikuti

minimnya pengetahuan tentang standar pengacuan

standar

ilmiah.

(pengutipan) terhadap sumber referensi yang

Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku

mengacu pada format standar seperti APA style,

(baik dan benar) dan ditulis dengan format

MLA style, Chichago style, IEE style dan

penulisan, sistematika, pengacuan (sitasi), dan

Hardvard style; dan (2) Penulisan sitasi dan

penulisan referensi (daftar pustaka) yang telah

referensi masih dilakukan secara manual tanpa

terstandardisasi.

menggunakan aplikasi pengutipan standar.

dan

kaidah-kaidah

publikasi

Sistem pengacuan pustaka (pengutipan) dan

Atas dasar persoalan tersebut, maka sangat

penyusunannya daftar pustaka merupakan dua-

perlu dilakukan edukasi (pelatihan) penulisan sitasi

unsur penting yang dinilai dalam akreditasi jurnal.

dan referensi. Terutama pada penulisan sitasi dan

Kedua unsur tersebut jelas tertuang dalam buku

daftar

pedoman

Tujuannya

akreditasi

bahwa

penyusunannya

pustaka

menurut

adalah

untuk

format

APA

mengedukasi

style.
dan

haruslah baku dan konsisten serta menggunakan

mendekatkan masyarakat tentang tata cara menulis

aplikasi pengutipan yang standar. Jurnal yang

sitasi dan referensi dengan format APA style

menerbitkan artikel dengan sistem pengacuan yang

dengan bantuan software manajemen referensi

tidak baku dan konsisten akan mendapatkan poin

yaitu

aplikasi

Mendeley.

Pemilihan

aplikasi
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Mendeley

didasarkan

pada

kemudahan

penggunaannya dan fiturnya yang lebih lengkap

dalam

menulis

sitasi

dan

referensi

menggunakan format APA style.

dibanding dengan aplikasi sejenis. Harapannya,
dengan dilaksanakannya kegiatan ini, para penulis
dapat memahami gaya penulisan sitasi dan
referensi

APA

style

dan

juga

menguasai

penggunaan aplikasi Mendeley.

METODE
Pelatihan ini dilaksanakan secara daring
menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada hari

Gambar 1. Materi Pelatihan

Sabtu, 27 Juni 2020. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam beberapa tahapan yaitu:
1.

Tahap

Registrasi

Peserta:

kegiatan

ini

dimaksudkan untuk merekam data dan profesi
peserta yang terlibat dalam kegiatan pelatihan
dengan

menggunakan

formulir

online

https://docs.google.com/forms/
2.

Tahap

Edukasi:

dilaksanakan

melalui

Gambar 2. Peserta Pelatihan

pemaparan materi (Gambar 1) kepada peserta
yang sudah heregistrasi melalui aplikasi Zoom
Meeting (Gambar 2) dan disiarkan secara
langsung melalui Youtube. Materi yang
disampaikan mencakup cara pengutipan yang
bersumber dari sumber elektronik maupun
non elektronik seperti buku, jurnal web,
Facebook, dan Youtube mengacu pada Acuan

Gambar 3 Akun Mendeley

th

APA 7 style.
3.

Tahap

Praktik:

yang

dilakukan

melalui

praktik pembuatan akun dan log in (Gambar
1). Kemudian dilanjutkan dengan proses
pemasangan atau instalasi aplikasi Mendeley
di

Microsoft

Office

Word.

Selanjutnya,

Teknik cara pemakaian atau pengoperasian
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Materi
Hasil atau capaian dari asesmen kami atas
pelaksanaan pelatihan ini dapat kami katakan
cukup

berhasil

meskipun

pelaksanaannya

dilakukan tanpa harus bersentuhan langsung secara
tatap muka, melainkan secara daring. Pemaparan
materi yang efektif cukup mempermudah peserta
memahami dan menerima materi cara pengutipan
Gambar 4. Praktik Penggunaan Aplikasi Mendeley
di Microsoft Office Word
HASIL DAN PEMBAHASAN

dan sitasi dengan gaya APA style. Teknik
pengutipan

yang

diajarkan

mencakup

cara

pengutipan yang berada di awal dan di akhir
kalimat untuk satu orang penulis, dua orang

Peserta dalam kegiatan ini pelatihan ini
lebih banyak berasal dari kalangan dosen. Dengan
persentase setengah dari total jumlah peserta
berasal dari kalangan yang berprofesi sebagai
dosen (lihat Gambar 5).

penulis atau lebih serta penulisan kutipan untuk
satu orang penulis yang memiliki beberapa
publikasi pada tahun yang sama. Contoh:
1. Satu Orang Penulis
Adapun penulisan sitasi untuk satu orang
penulis yang terdapat di awal kalimat dan di
akhir kalimat menurut format APA style dapat
ditulikan dengan cara sebagai berikut:
a. Awal Kalimat:
Menurut Nane (2019) landak laut memiliki
nilai

ekonomis

yang

tingi

dan

telah

dipasarkan secara lokal di Pulau Tomia,
Gambar 5. Komposisi Peserta Pelatihan
Data

ini

menunjukkan

bahwa

dosen

memiliki animo yang cukup besar untuk mengatasi
dan memelajari kepenulisan APA style. Oleh sebab
gaya ini banyak digunakan dalam kepenulisan
jurnal Sedangkan jurnal merupakan salah satu
tugas pokok dosen dalam menulis jurnal sebagai
bagian tridarma perguruan tinggi bidang riset atau
publikasi jurnal (penelitian). Sehingga hal itulah
yang menjadi sebab dosen.

Wakatobi
b. Akhir Kalimat
Landak laut memiliki nilai ekonomis yang
tinggi dan telah dipasarkan secara lokal di
Wakatobi (Nane, 2019).
2. Dua Orang Penulis
Adapun penulisan sitasi untuk satu orang
penulis yang terdapat di awal kalimat dan
diakhir kalimat menurut format APA style
adalah sebagai berikut:
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a. Awal Kalimat:

Landak laut merupakan salah satu biota laut

Menurut Nane dan Paramata (2020)

yang telurnya dapat dikonsumsi (Nane, 2019a,

landak laut di Pulau Tomia, Wakatobi

2019b, 2019c, 2019d)

telah mengalami overfishing.

5. Kutipan ganda untuk beberapa penulis di tahun

b. Akhir Kalimat

yang berbeda.

Landak laut di Pulau Tomia, Wakatobi

Adapun cara penulisannya menurut format

telah mengalami overfishing (Nane &

APA style adalah sebagai berikut.

Paramata, 2020)

Telur landak laut dapat dikonsumsi baik dalam

Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan

keadaan segar maupun olahan (Hernandez et

kata dan dan simbol & sebagai penghubung

al., 2020; Nane, 2020; Takagi et al., 2017).

nama penulis.
Adapun

3. Tiga Orang Penulis Atau Lebih

capaian

pembelajaran

yang

Adapun penulisan sitasi untuk satu orang

didapatkan oleh peserta setelah mengikuti kegiatan

penulis yang terdapat di awal kalimat dan di

pelatihan ini yaitu:

akhir kalimat menurut format APA style adalah

1. Kemampuan peserta melakukan pembuatan
akun Mendelay secara mandiri

sebagai berikut:

2. Kemampuan peserta dalam mengintegrasikan

a. Awal Kalimat
Penelitian Nane et al. (2020) menemukan

pemasangan

bahwa

Mendeley dengan aplikasi Microsoft Office

landak

laut

jenis

Echinotrix

diadema hidup pada ekosistem terumbu

dan

pengoperasian

aplikasi

Word
3. Kemampuan peserta dalam menulis kutipan

karang.

atau sitasi sesuai format APA style baik dari

b. Akhir Kalimat:
Landak laut jenis Echinotrix diadema

sumber elektronik maupun nonelektronik

hidup pada ekosistem terumbu karang

(cetak)
4. Kemampuan peserta menulikan referensi atau

(Nane et al., 2020).
4. Kutipan ganda untuk satu penulis dengan

daftar Pustaka sesuai format APA style.

beberapa publikasi di tahun yang sama
Penulisan kutipan berganda untuk satu orang

SIMPULAN

penulis yang memiliki beberapa publikasi

Kami dapat menyimpulkan dua hal setelah

dalam satu tahun yang sama. Maka cara

peserta mengikuti pelatihan ini: (1) ketertarikan

penulisannya adalah dibedakan dengan huruf

peserta dari kalangan dosen untuk mempelajari

setelah tahun dan menggunakan koma sebagai

cara penulisan sitasi dan referensi APA style

pemisah antar-tahun terbitan. Adapun cara

menggunakan aplikasi Mendeley sangat besar, dan

penulisannya adalah sebagai berikut:

(2) semua peserta telah memahami dan juga
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mengalami secara langsung melalui praktik belajar
tentang:

pembuatan

akun

Mendeley,

teknik

pengutipan dengan format APA style, pembuatan
daftar pustaka sesuai format APA style, serta
pengoperasian

aplikasi

Mendeley

yang

diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office
Word.
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