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Endnote 

• Endnote adalah software yang digunakan 
untuk pengaturan penulisan referensi dalam 
penulisan artikel, essay, dsb. 

• Versi terkini untuk Mac & windows adalah X5 

 



Tujuan Pembelajarna Umum 

1. Setelah mengikuti praktikum mahasiswa 
mampu mengorganisasi koleksi literatur dan 
mengintegrasikan dengan software Word 
Processor  



Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah tatap muka selama 100 menit mahasiwa mampu 
1. Membuat file library EndNote 
2. Memasukkan data literatur buku, bagian buku, dan 

jurnal secara manual 
3. Menggunakan fitur export/import data literatur jurnal 

dari database online ke dalam database EndNote 
secara otomatis 

4. Menyunting database EndNote 
5. Menggunakan fitur Search dalam EndNote 
6. Membuat Sitasi dengan Software Word Processor 
7. Menyunting Sitasi 



Installasi  

• Klik file berakhiran .exe untuk instalasi dan 
masukkan serial key untuk registrasi 

• Setelah installasi selesai, maka endnote akan 
otomatis terintegrasi dengan microsoft word 

  
Tampilan endnote di word 2007 



Pendahuluan 

• End Note merupakan software manajemen 
literatur yang andal dan bersifat shareware 
(berbayar) 

• Versi terakhir EndNote X6 



Tujuan Pembelajaran 1: Membuat file 
library 

 



Membuat file library 

• Start Endnote 

• Klik start menu/programs/endnote/endnote 
program 
– Apabila anda menggunakan endnote untuk 

pertama kali, maka tampilannya akan seperti 
gambar di samping 

– Akan tetapi jika anda sudah memiliki library sendiri, 
maka library akan terbuka secara otomatis 

• Untuk permulaan, klik create a new library 
dan simpan beri nama library anda sesuai 
dengan yang anda sukai, serta simpan di 
tempat yang mudah anda temukan :D 
contoh file library: tesismampus.enl 
– Untuk selanjutnya anda dapat membuka 

library tersebut dari open file di endnote atau 
mengklik file secara langsung 



• Contoh di atas adalah tampilan library. Endnote sendiri terdiri dari 3 
bagian secara umu yaitu 
– The Reference List including the first author’s last name, the year, the title, the 

journal name or secondary title, the reference type, the URL…  
– The Groups panel at the left of the window lists various group  
– The Tab panel displays a Preview tab to view formatted references and a 

Search tab for searching either the current library or an online database. 



Preview Reference  
• Preview tab menyesuaikan dengan output style yang kita pilih 

 

 

 

• EndNote’s output styles mereprentasikan gaya penulisan referensi dari berbagai 
jurnal dan publikasi lainnya.  

• Contoh penggunaan style dari Plant Physiology Journal dan Nutrition and 
Metabolism Journal (perhatikan panel preview)-> perbedaanya nyata bukan? :D 

 



Penambahan style 

• Pada saat installasi pertama, pilihan style 
terbatas pada default yang ada. Untuk style 
lainnya dapat didownload di website endnote 
dengan menyertakan email atau cukup 
dengan unzip file style yang saya kirim. 

• Copy semua file dengan extensi .ens ke drive: 
C/program files/endnoteX3/Styles 



Mengurutkan daftar referensi 

• Klik panel pada endnote untuk mengurutkan 
referensi berdasarkan author, tahun, title dsb. 

• Untuk memudahkan dalam pencarian 
referensi di library, pergunakan tab search 



Tujuan 2: Memasukkan data ke dalam 
database secara manual 

 



Membuat Library 

• Terdapat beberapa cara untuk menambahkan 
daftar referensi di Endnote 

1. Type the reference information into the 
Reference window. 

2. Connect to an online bibliographic database and 
retrieve the references directly into EndNote,  

3. Import text files of references 



Membuat Create New reference 
• Klik pilihan add new reference 

 

 

• Pilih reference type: contoh pilih Book atau Journal article 

• Selanjutnya isi sesuai dengan kebutuhan 

 

 



Contoh pembuatan referensi jurnal artikel 

Last name, first name 

Umumnya publikasi di jurnal 
mensyaratkan penulisan nama 
jurnal  dengan singkatan resmi: 
Daftar singkatan dapat dicari 
disini: 
http://images.webofknowledge.c
om/WOK46/help/WOS/0-
9_abrvjt.html 

Contoh abbreviation resmi: 
1. HUMAN NUTRITION-APPLIED 

NUTRITION disingkat jadi HUM 
NUTR-APPL NUTR 

2. AQUACULTURAL ENGINEERING 
disingkat jadi AQUACULTURAL 
ENG 

3. Dst.... 
 

http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html


Tujuan 3: Menggunakan fitur 
import/export 

1. Buka 
http://keperawatan.unsoed.a
c.id/biblio 

2. Pilih salah satu judul artikel, 
klik tagged sampai muncul 
jendela seperti disamping 
(untuk XP) 

3. Pilih open with jika EndNote 
terbuka 

4. Pilih save jika komputer tidak 
memiliki EndNote  (buka 
dikomputer Anda dengan 
dobble klik) 
 

http://keperawatan.unsoed.ac.id/biblio
http://keperawatan.unsoed.ac.id/biblio


Pencarian referensi online 

Pilih database dan 
Masukkan kata kunci 
yang sesuai 



• Jika database yang muncul sangat banyak, klik cancel dan tambahkan kata 
kunci yang lebih spesifik 

 

 

 

 

• Search lagi 

 

 

 

 

• Anda juga dapat membatasi jumlah download dengan mengganti angka di 
kotak kedua menjadi “10” sebagai contoh. Klik Ok dan semuanya akan di 
import ke library 

 

 

Anda dapat mengapus  
Referensi yang tidak sesuai 

Maaf, pencarian anda kurang spesifik :p 



Export/Import Reference 

• Menurut saya (berdasarkan pengalaman 
pribadi): Inilah cara yang paling mudah dalam 
pencarian referensi 

• Kunjungi portal khusus untuk pencarian artikel 
ilmiah misalnya: scholar.google.com atau site 
lainnya 

• Keterbatasannya adalah tidak semua publisher 
menyediakan fasilitas export/import citation. 
Untuk hal tersebut, gunakan fasilitas 1 dan 2 
seperti yang dijelaskan sebelumnya 



Contoh Pencarian di 
google scholar 



Perhatikan ada kode yang 
aneh &lt,i&gt  

Untuk 
memperbaikinya, 
double klik referensi 
di atas 



Kode tersebut adalah kode untuk format 
italic (dalam hal ini nama species). Akan 
tetapi oleh Endnote pada kasus ini tidak 
dikenali.  Delete kode tersebut dan ganti 
format penulisan Maesa dengan italic 
menjadi Maesa 

Ini penulisan yang benar 

Jangan lupa cek dan 
sesuaikan abbreviation 
dari Jurnal 



yang benar 



Mengekspor master bibliography 
MSWORD 

• Buka EndNote 

• Buka MS Word 

• Klik Tab EndNote X5 pada MS Word 

• Klik Export to EndNote 

• Pilih Export Word Master List/Word Citation 



Tujuan 4: Membuat Sitasi dengan 
MSWORD dan EndNote X5 

• EndNote terintegrasi dalam MSWord berupa 
toolbar 

• Melalui fitur Cite While You Write, user dapat 
langsung melakukan sitasi dari EndNote dan 
secara otomatis akan tertulis Bibliografinya di 
bagian akhir file. 



Memulai penulisan di word dan 
penggunaan endnote 

Gunakan menu find citation untuk mencari referensi 
yang sesuai, atau insert selected citation(s) dengan 
terlebih dahulu memilih referensi yang sesuai di 
endnote  



 

Single Citation 

Reference list(s) otomatis akan muncul 
di bagian paling bawah dari tulisan  



Penulisan 2 referensi atau lebih 

 



Tujuan Pembelajaran: Melakukan 
penyuntingan Sitasi 

• Agar tidak monoton sitasi dapat dilakukan 
diakhir kalimat atau di awal kalimat.  

• EndNote memberikan fitur Edit Citation untuk 
menyunting bentuk sitasi dalam teks/paragraf 



Langkah Penyuntingan 

• Letakkan kursor pada bagian sitasi 

• Klik kanan sampai muncul perintah, 
klik edit citation, klik more 



Meng-edit referensi 

Gunakan fungsi ini untuk remove 
atau insert citation baru 

Gunakan fungsi ini untuk mengatur referensi 
berdasarkan  urutan abjad atau tahun pada 
text body 

Untuk menambahkan 
awalan, akhiran, atau 
halaman misalnya, Bona 
dalam Bobo, 2012 




