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• Software pencari yang dapat mengenali secara
otomatis isi dari sebuah sumber pustaka.

• Mampu mengumpulkan sumber pustaka
dengan sangat praktis (tanpa mengetik) dan
menyusun daftar pustaka (tanpa mengetik)
menurut format yang dikehendaki (tanpa
menyusun)
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Manfaat m      kk

• Bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah karena
sifatnya yang praktis dan efisien

• Menyusun sumber-sumber pustaka sesuai
dengan referencing system

• Dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, 
dan penulis untuk memudahkan menulis
berbagai proposal, laporan penelitian, laporan
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), laporan
praktikum, tugas-tugas esai, Tugas Akhir, Tesis, 
Disertasi ataupun makalah-makalah seminar dan
artikel jurnal
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II. Mengunduh dan menginstal

• Jika menggunakan browser Firefox, Zotero
sudah add-in dan installasi lebih mudah
dengan penginstall yang ada di :
http://download.zotero.org/extension/zotero-3.0.8.xpi

• Jika menggunakan sistem operasi Windows7
dan browser Google Chrome sebaiknya buat
akun gmail agar mudah melakukan installasi.
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Mengunduh standalone

1. Unduh Zotero pada link berikut : 
https://www.zotero.org/download/ akan
didapatkan file Zotero4.0.29.17_setup.exe
yang siap diinstall secara standalone. Simpan
file tersebut pada folder yang anda inginkan.
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Menginstall standalone

2. Klik dua kali file exe tersebut, kemudian klik
tombol Run :
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Menginstall standalone

3. Proses ekstraksi files seperti dibawah ini :
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Menginstall standalone

4. Selanjutnya muncul tampilan seperti dibawah
ini. (Gambar 1)  Pilih Next. (Gambar 2)  Pilih
Standard, lalu klik Next

Gambar 1. Gambar 2. 9



Menginstall standalone

5. Pilih folder tempat menyimpan files hasil
install nanti
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Menginstall standalone

6. Proses instalasi berjalan seperti tampilan berikut
ini. Instalasi ini akan selesai dalam waktu cukup
singkat.
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Menginstall standalone

7. Selesainya instalasi ditandai dengan tampilan
berikut. Centang Launch Zotero now dan klik
Finish.
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Menginstall standalone

8. Di desktop akan muncul ikon Zotero
dengan lambang            dan di taskbar  

13



Menjalankan standalone

9. Klik pada atau  pada              , tampilan 
Zotero akan seperti dibawah ini. Zotero siap 
dijalankan.
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Menghubungkan dengan Chrome 
menggunakan Google Chrome Connector

Alamat: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/ek
hagklcjbdpajgpjgmbionohlpdbjgc

Klik pada ikon ADD TO CHROME. Anda akan diberi link
untuk penambahan ini (misal lewat gmail). Buka link ini
dengan Chrome, lalu tutup Chrome kemudian buka lagi. 
Setelah ini Anda bisa mengunduh informasi sumber
pustaka dengan Google Chrome.
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Tampilan Zotero terkoneksi dengan
Chrome
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II. Mengumpulkan sumber pustaka
dengan mmm

• Sumber Pustaka : majalah popular, buku teks, 
majalah ilmiah, monograf, tugas akhir, tesis, 
disertasi, koran, halaman situs internet, 
makalah seminar dan artikel jurnal.

• Cara mengumpulkan sumber pustaka dengan
zotero dibagi menjadi 2 :

1.  Langsung (informasi diambil dari internet)

2.  Manual  (informasi diketik satu persatu)
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Membuat folder sumber pustaka
dalam mmm

• Agar praktis, kita akan simpan sumber -sumber pustaka yang 
dikumpulkan pada folder collection yang dinamakan

“Pustaka Paper - 1”.    Cara membuatnya adalah dengan
memilih File  New Collection … seperti dibawah ini.
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Membuat folder sumber pustaka
dalam mmm

• Kemudian akan muncul sebuah jendela, isi
dengan “Pustaka Paper - 1” dan tekan OK.
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Membuat folder sumber pustaka
dalam mmm

• Akan muncul collection “Pustaka Paper -1” 
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut
ini (khusus yang di-highlight):

Bagian kanan menunjukkan bahwa collection ini masih kosong. Tetaplah pada
collection ini. Sumber pustaka yang akan kita cari akan kita masukkan ke sini.
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III. Mengumpulkan sumber pustaka
secara langsung dengan

mmm - Chrome                                    

• Pastikan koneksi internet berjalan baik dan
koneksi Zotero-Chrome sudah ada

21



Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

1. Sumber pustaka berupa artikel jurnal.
Akan diambil informasi dari sebuah artikel beralamat :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167639302000845
Silahkan ketik alamat tersebut dengan Chrome.
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

Perhatikan di kanan atas terdapat adds-on bergambar

dan muncul tulisan [Save to Zotero (ScienceDirect)]. Klik pada
add on itu. Perhatikan hasilnya mengklik Zotero pada taskbar
hhhh Muncul tampilan berikut ini:
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

Pada jendela kanan yang 
berisi informasi seputar
artikel itu (perhatikan
ilustrasi berikutnya), 
termasuk tipe sumber
(artikel jurnal), judul
artikel, pengarang, 
abstrak, nama jurnal, 
nomer volume dan isu
yang memuat artikel, 
tahun terbitan dan lain-
lain. 
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

2. Sumber pustaka berupa buku.

Akan diambil informasi dari sebuah buku beralamat :

https://www.amazon.com/Text-Speech-Synthesis-Paul-
Taylor/dp/0521899273

Silahkan ketik alamat tersebut pada browser Chrome.

Dibagian kanan atas muncul add-on  untuk buku
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Dalam Zotero muncul :                                  
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

3. Sumber pustaka berupa makalah seminar.
Contoh sebuah alamat makalah seminar :

http://ieeexplore.ieee.org/document/6865781/
Dibagian kanan akan muncul add-on untuk
makalah seminar 
Klik pada ikon akan menghasilkan,
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Kolom kanan dalam Zotero :                                  
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

4. Sumber pustaka berupa bab dalam buku.
Contoh sumber berupa sub-bab dalam sebuah buku :

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080982069

Dibagian kanan akan muncul add-on untuk sub bab buku

Klik pada folder akan menghasilkan,
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Chapter 1, Chapter 2 dan Chapter 3 dipilih, 
kemudian klik OK.

Hasil pada Zotero adalah
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

5. Sumber pustaka halaman situs internet.
Contoh sumber dari internet :

http://jateng.tribunnews.com/2016/12/05/pakar-it-udinus-raih-gelar-
doktor-setelah-temukan-metode-pencegahan-kredit-fiktif

Dibagian kanan akan muncul add-on untuk situs

Klik pada folder akan menghasilkan,
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Kolom kanan dalam Zotero :                                  
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Mengumpulkan sumber pustaka secara
langsung dengan - Chrome                                    

6. Mengumpulkan beberapa sumber pustaka secara
langsung
Berikut ini contoh untuk mengumpulkan 3 buah sumber sekaligus.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-
1192855585&_sort=r&_st=13&view=c&md5=60efa1380b4b24a162d3682cf7041b24&sear
chtype=a

diperoleh tampilan
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Ketiga sumber tersebut dapat diunduh bersamaan
dengan mengklik ikon folder  di kanan atas. 

Selanjutnya tampil jendela berikut, silakan centang
ketiganya lalu klik OK
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Hasil pada Zotero adalah
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Mengentri sumber pustaka secara
manual dalam iiiiiiiiii

• Dalam collection “Pustaka Paper -1” yang sudah
dibuat, dapat di tambahkan sumber pustaka
dengan cara diketikkan secara manual

• Pilih File  New Item 
• Terus Pilih yang diinginkan, misal buku, jurnal, 

konferensi dll
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IV. Menggabungkan sumber pustaka
dan dokumen

• Asumsi : Digunakan MS Word 2007 untuk menulis
karya ilmiah

• Pertama, yakinkan bahwa Zotero sudah terhubung
dengan MSWord. 

Jika sudah terinstal, maka pada Word pilih menu 
File Word Option  Add-Ins, carilah file 
Zotero.dotm (template)  Pilihkemudian
diaktifkan dengan meng-klik Go. Kemudian Klik Ok

Akan muncul tampilan dibawah ini.
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Mengaktifkan Zotero pada Add-Ins
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Tampilan Aktif Zotero di menu Word
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Memberi Acuan Referensi Pada
Sebuah Dokumen
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Memberi Acuan Referensi Pada
Sebuah Dokumen

Klik -
Add Citation

Letakkan kursor pada posisi dalam artikel yang 
akan disisipi acuan

1
2
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Tampilan saat klik pada Add Citation
Akan muncul pertanyaan (sekali saja) mengenai style dari referencing
system yang hendak dipakai. Misal akan digunakan referencing system
Elsevier Harvard (nama author, tahun paper) yang dianut oleh Elsevier.
Klik OK.
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Pilih sumber referensi yang akan ditambahkan. 
 pilih referensi Vocal Communication …. dan klik OK
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Hasil Dalam dokumen akan muncul.
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Menambah sumber referensi dengan
multiple sources

• Klik – Add Citation seperti langkah sebelumnya

• Klik Multiple Sources di sebelah kiri bawah.
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Menambah sumber referensi dengan
multiple sources

Pilih source dan klik panah kanan. Lakukan untuk
sources yang dimaksud. Kemudian Klik OK



Menambah sumber referensi dengan
multiple sources

Tampilan di Word seperti berikut ini
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V. Membuat Daftar Pustaka

• Ketikkan “Daftar Pustaka” pada akhir
dokumen. Letakkan kursor di baris terakhir.

• Klik bagian Insert Bibliography
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Hasilnya,
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VI. Mengubah Sistem Referensi

Jika ingin mengubah format sistem referensi ke
bentuk lain, misal sistem referensi IEEE :
1. Klik bagian Document Preferences

2. Muncul Jendela, 
dan pilih IEEE, 
Klik OK
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Hasilnya,
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Sumber Pustaka

[1]  “Zotero | Home” Available: http://www.zotero.org/.
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Sungguh Mudah Bukan !

Sekian

Terima kasih mau mendengarkan…


