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Bab  
Manajemen Referensi 

Dalam dunia akademik menulis karya ilmiah merupakan keniscayaan, baik dalam 

rangka memenuhi Tugas Akademik, Publikasi ilmiah maupun kepentingan lainnya. 

Dalam penulisan ilmiah tersebut ada hal-hal terkait etika penulisan yang harus 

diperhatikan, salah satunya adalah terkait pengutipan ide, teori, gagasan maupun 

karya orang lain, dalam rangka menghindari plagiasi. Mengingat plagiasi (menjiplak) 

karya orang adalah “dosa” Intelektual yang saangat tersela. 

Bila selama ini teknik pengutipan dan citasi lebih banyak dilakukan secara 

manual dan rawan terjadi kekeliruan baik penulisan, konsistensi atau bahkan 

terselip dan terlewat baik dalam note maupun bibliografi yang akibatnya adalah 

penulis akan terindikasi melakukan plagiasi karena tidak menyebutkan sumber 

rujukan atas kutipannya. Oleh karena itu sekarang banyak dikembangkan reference 

management softwaredalam rangka meminimalisir kesalahan dalam pengutipan dan 

memudahkan penulis dalam mengelola referensinya. 

Ada banyak jenis software manajemen referensi baik yang gratis maupun yang 

berbayar, antara lain: zotero, mandeley, endnote, refworks dan lain sebagainya. Tentu 

dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam penulisan karya ilmiah di 

Program Studi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal, baik makalah, skripsi, atau artikel, 

mahasiswa dan dosen dianjurkan untukmenggunakan Zotero sebagai software 

manajemen referensi. Pertimbangannyaadalah software gratis danlebih familiar 

dengan footnote sebagimana ketentuan penulisan Ilmiah di lingkungan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

SEKILAH TENTANG ZOTERO 

Sebagaimana di sebutkan di atas, Zotero merupakan salah satu manajemen referensi 

yang berguna untuk membetu penulis dalam mengelola citasi (referensi, kutipan, 

bibliografi (daftar pustaka)). Zotero membantu mengelola referensi, mengelompokkan 

dan menyimpan dalam database online maupun dalam drive komputer secara ofline 

yang dapat disincronisasi, juga membantu penulis dalam pengutipan, dalam berbagai 

macamnya: footnote, badynote, endnote serta menjaga konsistensi gaya kutipan yang 

cukup “sulit” dan menyita waktu penulis. 

Diantara kelebihan zotero anara lain: 

1. Tidak perlu lagi mencatat metadata artikel atau buku, baik judul, pengarang dll

pada artikel-artikel ataupun buku elektronik yang anda dapatkan secara online.

2. Menyimpan file yang ada pada sebuah library yang tersedia online maupun ofline

yang bisa disingkronkan, zotero juga bisa melakukan pencarian artikel-artikel

secara online karena zotero bisa diintegrasikan dengan browser yang banyak

tersedia, khususnya firefox.

3. Membuat kutipan dan Daftar Pustaka secara otomatis melalui Sotware Pengolah

Kata (MS Word, LibreOffice dll) dengan menginstall plugin for word (Ms Word).

4. Berbagi Artikel dengan rekan-rekan maupun kolega Anda.
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Sebelum masuk pada Instalasi zotero, perlu diketahui zotero memiliki dua versi, 

Online dan Ofline. Secara online zotero terintegrasi denganb browser firefox, manun 

juga disediakan Plugin Khusus yang memungkinkan zotero diintegrasikan dengan 

browser lain seperti Google Chrome dan Safari. Yang kedua adalah Zotero Standalone 

yang tersedia untuk, Windows, linux maupun mac, yang memungkinkan kita bekerja 

dengan zotero secara ofline. 

Langkah-langkah Instalasi Zotero 

1. Menginstall Zotero for Firefox

Sebelum instalasi pastikan terhubung dengan jaringan internet, selanjutnya

Langkahpertama, kita masuk ke situs webnya zotero dengan alamat:

https://www.zotero.org kita akan masuk ke beranda website zotero, lalu klik

Download Now 

Setelah kita klik “Download Now” kita akan masuk ke halaman Download 

(https://www.zotero.org/download/) akan tambil beberapa pilihan untuk Install 

zotero, 1. zotero For Firefox atau 2. zotero Standalone yang disertai plugin untuk 

browser selain firefox. 

1 
2

INSTALASI ZOTERO 
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Pilih salah satu, dalam hal ini kita memilih instalasi zotero online untuk browser 

firefox, pilih dan klik pada tautan “Zotero for Firefox“. Pada pojok kiri atas akan 

muncul pop-up, berupa konfirmasi permintaan ijin, seperti gambar di bawah, klik 

“Allow“ dan tunggu sampai proses download selesai. 

 

 

 

 

 

 

Setelah download selesai, kembali muncul konfirmasi di pojok kiri atas, 

notifikasi untuk install atau cancel seperti gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah proses instalasi selesai kembali muncul konfirmasi untuk memulai 

ulang firefox, “klik restart Now” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah restart firefox kita kembali masuk ke beranda website zotero, dengan 

notifikasi “Success! You Installed Zotero!” artinya kita telah sukses meng install 

zotero, perhatikan juga pada tampilan browser firefox kita ikon zotero telah muncul 

seperti pada gambar berikut: 
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Setelah proses di atas berarti Instalasi Zotero for Firefox telah selesai, 

selanjurnya kita register (bagi yang belum memiliki akun di zotero) yang tujuannya 

untuk memperoleh akses ke library online zotero sehingga file data referensi kita yang 

tersimpan di database library zotero online bisa kita akses dari manapun. 

Untuk registrasi akun di zotero kita tinggal mengisi kolom tang telah tersedia, 

meliputi:  Username, email dan password. Setelah terisi semua, masukkan capta yang 

ada di bawah lalu klik register maka muncul permintaan untuk mengirim email 

validation (pastikan alamat email yang tertera di kolom aktif) lalu klik “Send Activation 

Email” lalu silahkan cek email, tampilan halaman seperti gambar berikut: 

Selanjutnya buka email yang digunakan untuk validasi, buka pesan dari zotero 

lalu klik pada tautan yang ada pada pesan tersebut! 

1

3
2

4 

5 
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Selamat Zotero anda telah bisa digunakan! Untuk memulai kita diminta 

memasukkkan username dan password yang sudah kita buat saat registrasi ke dalam 

menupreferences caranya: 

Pada browser anda klik ikon zotero yang berupa huruf “Z”  maka akan muncul 

halaman kerja zotero pada bagian bawah browser anda, lalu klik pada ikon “Gear”          

lalu klik peferences ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah klik peferences kita akan masuk ke menu zotero peferences seperti berikut, 

lalu klik “Sync” lalu masukka Username dan password kemudian tekan OK: 
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Menginstall Plugin di MsWord 

Langkahnya hampir sama dengan instalasi zotero diatas 

1. Masuk ke www.zotero.org

2. Lalu klik Download Now

3. Lalu klikplugin for Wordor LibreOffice

4. Kita akan masuk ke halaman

https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation pilih Word

for windows plugin 

5. Selanjurnya muncul pop-up pada pojok kiri atas klik “Allow”
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6. Tunggu proses download selesai lalu klik “Install” 

 

 

 

 

 

 

 

7. Setelah selesai buka MsWord anda, pada menubar akan muncul menu baru 

“Zotero” pada baris paling kanan, bila di klik akan muncul menu zotero untuk 

membuat citasi maupun bibliografi seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

2. Install zotero standalone 

Langkah awal sama seperti menginstal zotero for firefox, Masuk ke www.zotero.org lalu 

klik Download Now!, lalu pilih zotero Standalone 

 

 

 

 

 

 

 

Maka akan muncul jendela seperti berikut ini, kemudian klik save File, dan 

tunggu sampai proses download selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Download Selesai Buka File hasil Download lalu klik 2 kali atau klik 

kanan Pilih “Run As Administrator” tunggu sampai proses extraksi selesai 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah proses exstraksi selesai kita akan mulai masuk pada menu instalasi zotero 

standalone, ikuti alur instalasi seperti pada gambar berikut. 
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Setelah selesai kita siap bekerja dengan zotero standalone! 

Tampilan zotero 

 standalone 

Mengatur Preferensi Zotero Standalone 

Untuk mengatur Preferences sama seperti pada zotero for firefox, klik pada ikon 

gambar “Gear” Pilih preferences, atau lewat menu tool (perkakas) pilih preferences... 

kita akan masuk pada menu preferensi, silahkan atur sinkronisasi, dengan cara klik 

sinkronisasi (Sync) pada menu lalu masukkan Username dan password lalu klik Ok, 

bila belum terinstall Plugin untuk MsWord klik menu Mengutip (Cite)  lalu Klik  Install 

“Microsoft Word Add-In” 

1 

2 

3 

4 
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2 
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BEKERJA DENGAN ZOTERO 

Setelah instalasi zotero, MsWord Plugin dan pengaturan preferensi maka Zotero siap 

kita gunakan, langkah awal sebelum kita menggunakan zotero untuk mengelola 

referensi kita adalah membangun Library. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka sumber referensi penulisan 

karya ilmiah semakin beragam dan semakin mudah diakses. Diantara jenis referensi 

yang dapat dimasukkan ke dalam Zotero library: Rekaman Audio/ video, Blog post, 

Buku, Book section/Book Chapter, Computer program, Conference paper, Dictionary 

entry, Document, Email, artikel ensiklopedia, Film, Forum post, Interview, artikel 

jurnal, Letter, Artikel majalah, Manuscript, Map, Artikel Koran, Presentation, Siaran 

TV/Radio, Sekripsi, Thesis, Desertasi dan Lain sebagainya.    

Membangun Zotero library merupakan kegiatan mengumpulkan dan 

memasukkan referensi ke dalam pangkalan data (database) Zotero sehingga bisa 

dengan mudah dikelola dan dipergunakan dalam penulisan Ilmiah.Untuk 

memasukkan referensi ke dalam Zotero library secara umum dapat dibagi menjadi 

dua cara, Online dan Offline (manual). Secara online zotero yang telah terintegrasi 

dengan browser akan secara otomatis mendeteksi dan mengidentifikasi data referensi 

berdasarkan jenisnya dan memunculkan icon yang berbeda untuk masing-masing 

jenis referensi. Diantara icon yang sering anda temui ketika berselancar dengan 

browser yang terintegrasi dengan zotero antara lain  

Ikon Folder Muncul Ketika halaman web berisi banyak daftar referensi 

Ikon ini menunjukkan bahwa data referensi berupa Sekripsi, Thesis atau 

Desertasi 

Ikon Untuk siaran Televisi 

Icon Untuk Presentasi 

Ikon Untuk Surat kabar 

Ikon Untuk File PDF 

Ikon Untuk Buku 

Ikon Untuk Video Youtube 

 

Untuk memasukkan referensi kedalam library zotero cukup di klik pada ikon 

yang muncul dibrowser dan secara otomatis data referensi masuk ke dalam Library 

zotero. Untuk ikon folder karena berisi beberapa referensi maka bila kita klik maka 

akan muncul dialog box yang berisi daftar referensi yang ada, dan kita diminta 

memilih mana referensi yang ingin kita simpan dengan mencentang pada referensi 

yang kita inginkan lalu klik Ok referensi akan masuk ke library zotero.Contoh dalam 

gambar berikut. 
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Beberapa referensi memiliki Identifier, seperti ISBN untuk Buku DOI (Digital 

Object Identifier) untuk aretikel jurl atau PMID untuk artikel jurnal yang 

dipublikasikan di Pubmed.  Zotero juga memungkinkan untuk membangun library 

atau memasukkan referensi ke dalam library zotero menggunakan identifier tersebut, 

caranya dengan meng-klik ikon (     ) lalu masukkan isbn atau DOI kemudian klik 

enter, bila identifier tersebut valid maka referensi langsung masuk ke library zotero, 

seperti gambar berikut: 
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Contoh dengan ISBN 

 

 

 

Contoh dengan DOI  

 

 

 

 

Untuk membangun library secara offline, bisa dengan cara Drag and drop dari 

file pdf yang telah tersimpan sebelumnya di komputer, atau dengan cara import 

dengan meng-klik menu ikon “Gear” lalu klik Import, kemudian cari file yang 

diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun perlu diperhatikan, file PDF yang kita masukkan manual ke dalam zotero 

library, tidak langsung terdeteksi, meta datanya meliputi judul, penulis dan 

sebagainya...melainkan sesuai nama file yang tercantum... 

Namun zotero memiliki menu untuk melacak data artikel tersebut secara online, 

caranya sebagai berikut: 

1. Klik kanan pada file PDF yang ingin kita lacak metadatanya secara online > 

lalu klik dapatkan Metadata PDF 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 4 

3 

Pilih file yang diinginkan, 

kemudian klik dan tahan Drag 

(tariK) ke halaman zotero lalu 

lepaskan (drop) 



86 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

Bila kita pertama kali menggunakan menu tersebut dan belum terinstall pdf 

indexing, maka kita diminta untuk menginstall software pendukungnya (pdf 

Indexing), akan muncul jendela bar seperti di bawah, klik Install: 

Bila sudah terinstall,  maka dalam zotero preferences akan tampil seperti berikut: 

Bila sudah terinstall, mulai langkah pertama di atas, dengn klik kanan pada file pdf 

yang ingin dicari metadatanya, lalu pilih “dapatkan metadata PDF” maka secara 

otomatis zotero akan mencari metadata pdf tersebut secara online 

Tunggu hingga proses selesai, bila data ditemukan maka secara otomatis metadata 

masuk kedalam library zotero dan siap digunakan.... 

Namun ada beberapa file pdf yang tidak ditemukan metadatanya secara online, itu 

artinya kita harus memasukkan sendiri secara manual metadata file tersebut baru file 

tersebut bisa digunakan. 

Setelah Library terbengun, saatnya bekerja dengan zotero...... 

Tanda PDF indexing 

belum terinstall 
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Membuat Kutipan dan daftar pustaka dengan zotero 

1. Buka Microsoft Word dan mulailah menulis paper anda.  

2. Ketika anda ingin membuat kutipan, mulai klik menu zotero yang telah 

terintegrasi di MsWord pada menu Zotero, atau pada versi lain ada di menu Add-

Ins tergantung versi MsWord yang dipakai dan versi Zotero yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klik pada menu Add/Edit Citation. This will look different on different systems, 

but you can hover over any icon to see what it does.   

 

 

 

 

Bila Preferensi dokumen belum di atur, maka akan muncul “Zotero Bar” dan anda 

diminta memilih Citation Style (Model Sitasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bila telah diatur Citation Style, mulai lagi klik “Add/Edit Citation” maka muncul 

The Z bar seperti gambar di bawah, ketikkan kata kunci maka daftar referensi 

dalam library yang terkait akan muncul klik lalu enter maka kutipan kita secara 

otomatis masuk kedalam tulisan dengan Style yang telah kita pilih: 

 

 

 

 

Atau untuk lebih mudah Ubah tambilan Z bar ke model klasik caranya klik menu        

akan tampil pilihan Tampilan klasik, klik maka kita akan masuk pada tampilan 

klasik (disarankan memakai tampilan klasik kerena lebih mudah memasukka 

halaman pada kolom yang telah tersedia. 

 

Pilih Style yang diinginkan Lalu klik OK 
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Tampilan Klasik Zotero Bar 

Pilih Referensi yang akan kita kutip, lalu masukkan halaman dr referensi yang anda 

kutip, kemudian klik OK, maka kutipan kita secara otomatis masuk kedalam tulisan 

dengan Style yang telah kita pilih. Lanjutkan sampai proses penulisan paper selesai, 

contoh hasilnya seperti berikut: 

Untuk merubah Citation Style Klik Menu Zotero Pada MsWord Menu > Dokumen 

Preferences (maka akan tampilan menu preferensi Bar) Pilih Style yang diinginkan 

lalu klik OK. 

5. MembuatDaftar Pustaka (Bibliografi)

Setelah paper selesai ditulis (dengan memasukkan kutipan-kutipan yang diperlukan).

Selanjutnya adalah membuat daftar pustaka caranya, kembali buka menu Zotero

pada MsWord anda kemudian klik “Insert Bibliografi” maka secara Otomatis Daftar

pustaka muncul dengan format sesuai citation style yang telah kita atur sebelumnya.
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Bila kita crossceck dengan kutipan pada paper kita maka tidak ada yang terlewat 




