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 Manajemen referensi adalah pengelolaan sistem pengacuan 
pustaka dan sitasi yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. 

 Sistem pengacuan pustaka dan sitasi pada artikel ilmiah 
hendaknya menggunakan aplikasi manajemen referensi standar 
sehingga konsistensi dan aksesibilitasnya lebih terjaga.  

 Sistem pengacuan pustaka dan sitasi sebagaimana dimaksud 
berupa format rujukan terhadap suatu kutipan dalam naskah 
(in-note, end-note, foot-note), serta daftar pustaka 
(bibliography) 



 Meminimalisir kesalahan penulisan. 

 Meminimalisir kesalahan format penulisan. 

 Membuat database pustaka yang mudah diakses. 

 Membangun peminatan keilmuan secara terstruktur. 

 Memudahkan perubahan style yang mungkin diperlukan. 

 Data Pustaka dapat dibuka di berbagai perangkat, selama 
terhubung dalam satu akun yang sama. 



 

 Setiap jurnal diwajibkan untuk menyatakan gaya sitasi yang 
digunakan sesuai dengan standar 

 Contoh Gaya pengacuan seperti “… Garuda (2013) dalam Arjuna 
(2015) dalam Sinta (2017)…” bukanlah merupakan cara 
pengacuan yang baku. 

 Agar sistem pengacuan pustaka, cara pengutipan, dan penulisan 
daftar pustaka terjaga, sebaiknya digunakan aplikasi untuk 
mengelola pengacuan dan penyusunan daftar pustaka. 





PERSIAPAN 

•Menginstall Aplikasi Zotero 

•Register Akun Zotero Online 

KOLEKSI  

•Memasukkan referensi secara manual 

•Memasukkan referensi secara otomatis 

PENGUTIPAN 

•Menampilkan dalam Kutipan 

•Menampilkan dalam Daftar Pustaka 



 Download dan install aplikasi Zotero for 
Windows melalui link www.zotero.org. 

 Intall Juga zotero Conector sesuai dengan 
browser yang digunakan. 

 Setelah selesai, silahkan restart, kemudian 
buka Ms. Word. Jika Intalasi berhasil maka 
akan terlihat tambahan tab Zotero di 
bagian atas Ms. Word. 

http://www.zotero.org/


 Buat Akun pada laman 
https://www.zotero.org/user/register dan isikan data 
sebagaimana pembuatan akun, kemudian cek email. 

 Buka Aplikasi Zotero, Klik Edit, Preference, Synchronize 
(sinkronisasi). 

 Masukkan akun dan password jika telah membuat akun. 

 Dapat juga dengan membuat data directory pada 
komputer/ laptop. Sebaiknya diletakkan pada drive D/E 

 

https://www.zotero.org/user/register
https://www.zotero.org/user/register




 Buka aplikasi ZOTERO 

 Klik tanda plus (+) sebagaimana lingkaran merah 

 Pilih jenis dokumen yang akan dimasukkan (yang 
Paling sering adalah Buku, Jurnal, Wawancara) 

 Isi kolom yang tersedia. 



 BUKU (Book) : Judul Buku (Title), Nama Penulis (author), Tempat Terbit (Place), Penerbit 

(Publisher), Tanggal (Date) isikan tahun terbitnya saja.) 

 

 JURNAL (Journal Article) : Judul Artikel Jurnal (Title), Nama Penulis (author), Nama 

Jurnal, Volume, Nomor (Issue), Tanggal (Date, isi tahun saja). 

 

 WAWANCARA (Interview) : Judul Wawancara (Title, mis. Visi-Misi Madrasah), Nama 

yang Diwawancarai (Interview With), Tanggal (Date, isikan lengkap / sesuai petunjuk 

yang ada), Sarana (Medium, isi dengan : Wawancara, Whatsapp, Surat, Email, dll) 

 

 Sumber lain, pada prinsipnya harus memenuhi unsur Judul, Nama, Tempat, Waktu 



 Harap diperiksa kembali kelengkapan dan kebenaran meta 
data pustaka, termasuk huruf besar/kecil pada Judul, 
Penerbit, Kota Terbit.  

 Nama ditulis dengan nama belakang terlebih dahulu, baru 
nama depan.  

 Apabila berupa instansi, klik tanda garis di samping nama, 
sehingga hanya akan tersedia 1 kolom, misal buku yang 
diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jangan ditulis 
menjadi “Agama, Kementerian”. 

 Bisa menambahkan pula penulis kedua, ketiga. Klik tanda 
plus di samping nama 





 





Menambahkan referensi dari website Perpustakaan Nasional 

https://e-resources.perpusnas.go.id 
 



Menambahkan referensi dari website Perpustakaan Nasional 

https://e-resources.perpusnas.go.id 
 



Terdapat 450 hasil pencarian referensi yang berkaitan dengan pesantren pada laman 

ProQuest. Dapat diakses gratis menggunakan akun Perpustakaan Nasional 



MENGAKSES JURNAL YANG TERINDEKS DOAJ 



MENGAKSES JURNAL YANG TERINDEKS SCOPUS 

https://www.scimagojr.com 



LANGKAH-LANGKAH MENDAFTARKAN DIRI   

MENJADI ANGGOTA PERPUSNAS SECARA ON-LINE  

1) Komputer terkoneksi dengan internet. Setelah itu, menuju website 
keanggotaan.perpusnas.go.id lalu klik daftar 

2) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, Isilah sesuai dengan data pribadi 
Saudara.  Seluruh data yang ada tanda bintang (*) harus diisi. 

3) Setelah selesai seluruh pengisian, kliklah pada kotak yang ada di depan 
Saya menyatakan data ….. untuk diberi tanda silang. Setelah itu klik 
Daftar 

4) Tunggu beberapa saat, maka akan dijawab oleh PERPUSNAS secara on-
line dengan disertakan nomor anggota pendaftar tersebut. 

5) Password/kata sandi yang dimasukkan ketika mengisi form ini dan nomor 
anggota harus diingat, karena setiap menggunakan fasilitas e-resources 
perpusnas ini, pengguna harus memasukkan nomor anggota password 
tersebut. 



 Buka aplikasi Office Word, klik tab 

ZOTERO, Klik Document Preference 

 Pilih style yang diperlukan. Jika style 

belum tersedia, klik Manage Styles di 

bagian kanan bawah, klik Get 

Additional Style, ketikkan style yang 

dicari, lau pilih style yang tersedia. 

 Style yang biasa digunakan pada jurnal 

IAIN Kudus adalah Chicago Manual of 

Style 17 Edition Full Note.  

 



 Buka Office Word, Setelah mengetik suatu kalimat dari 
sebuah sumber, klik tab Zotero, klik Add/Edit Citation. 

 Masukkan sebagian teks yang akan diambil (Misal, bagian 
dari judul artikel maupun nama penulis) 

 Akan muncul pustaka sebagaimana yang ingin dirujuk, 
pilih dan klik. 

 Untuk memasukkan halaman, klik judul yang tertera pada 
tampilan add citation, masukkan angka pada kolom page. 

 Style pengutipan dapat dirubah sesuai ketentuan template 
jurnal. 



 



 Pada bagian akhir naskah jurnal pada Ms.Word (daftar 
pustaka), klik tab Zotero. 

 Klik bagian Add /Edit Bibliography. 

 Bisa diatur spasi, font, penataan dll 


