Tutorial Zotero

Zotero merupakan satu diantara aplikasi yang bisa digunakan untuk mengelola dokumen
ilmiah, membuat sitasi secara otomatis, serta dapat digunakan sebagai aplikasi backup
data. Sebelum dibahas lebih lanjut terkait langkah-langkah dalam memanfaatkan zotero,
perlu dipahami bahwa zotero merupakan aplikasi yang bersifat opensource. Aplikaisi ini
terdiri dari 3 versi, yaitu :
1. Versi web : ia compatible di semua web browser, baik di mozila, chrome, ataupun
safari

Zotero versi web

2. Versi extension : hanya compatible pada mozila saja

Zotero versi extension

3. Versi standlone/desktop : Compatible pada web browser mozila, chrome, ataupun
safari

Zotero standlone/desktop

PROSES PENDAFTARAN SEBAGAI USER
1. Untuk mendaftar sebagai user, anda harus masuk ke alamat web resmi zotero, di
https://www.zotero.org/
2. Kemudian klik Register
3. Isikan form yang disediakan
4. Pada form password, yang dimaksud password disitu
bukanlah password email, melainkan password yang akan
anda gunakan untuk masuk ke zotero, namun kalo
passwordnya mau disamakan dengan password email
juga tidak masalah.

Register

5. Buka email anda, maka secara otomatis aka ada kotak masuk dari zotero. Bukalah
email tersebut, dan klik link yang ke-2.

INSTALASI
Setelah proses registrasi selesai, tahap selanjutnya adalah proses instalasi, namun pada
tutorial kali ini hanya akan dibahas tentang instalasi dan penggunaan zotero ekstension
saja. Berikut adalah langkah-langkahnya :
1. Masuk ke https://www.zotero.org/
2. Klik download now

3. Klik Install zotero for firefox

4. Klik izinkan
5. Klik install

Proses Instalasi Zotero Extension
6. Kemudian restart mozila anda
7. Secara otomatis akan muncul zotero extension pada mozila anda

Gambar Z digunakan untuk membuka zotero extension, sedangkan gambar file,
digunakan untuk menyimpan atau mengchapture halaman web, yang akan disimpan
di zotero

8. Langkah berikutnya adalah menginstall plugin zotero pada ms.word
9. Klik link berikut https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation
10. Klik link yang berwarna biru tersebut

Catatan : pada saat proses instalasi plugin ini, jangan sampai anda membuka
ms.word, karena bisa mengakibatkan crash.

11. Setelah berhasil terinstall, maka pada ms.word akan terlihat sebagai berikut

12. Proses instalasi selesai

Pemanfaatan Zotero
Untuk membuka zotero extension, silakan buka mozila anda, kemudian tekan ctrl + sift
+ z, atau klik lambing zotero, pada kanan atas

1. Setelah zotero extension terbuka, silakan anda login terlebih dulu, dengan cara klik
icon gergaji, kemudian klik preference, klik singkronisasi

Lalu. ,masukkan username dan password, kemudian klik oke

2. Jika anda sudah menemukan referensi dari suatu web, misal di alamat
http://www.umy.ac.id/pengamat-ekonomi-nasional-nilai-digitalisasi-sebagai-

pemicu-pelemahan-ekonomi-global.html , maka cara menyiimpan di zotero adalah
dengan cara membuka web tersebut, dan mengeklik icon file pada pojok kanan
atas.
Maka secara otomatis akan tersimpan pada database zotero. Lihat gambar di
bawah ini .

Data berhasil disimpan

3. Langkah berikutnya buka ms. word anda, kutip teori yang anda butuhkan,
4. Lalu klik menu “zotero”,  klik add/edit citation, kemudian pilih style sitasi sesuai
dengan peraturan di institusi anda.

Pilih style Sitasi
5. Pilih tampilan klasik, kemudian klik salah satu referensi web yang anda kutip tadi,
kemudian klik oke.

6. Berikut adalah hasilnya

7. Jika ingin menyantumkan daftar pustaka, maka klik insert bibliography

8. Berikut adalah hasilnya

9. Selesai. Jika ada yang kurang jelas, silakan hub. 089668077866

