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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menyusun pengetahuan sistematis untuk 
manual praktis dalam sitasi (citation) ilmiah. Metode penelitian ini 
merupakan jenis kualitatif melalui studi literatur serta pengalaman 
dalam pemanfaatan perangkat references. Hasil dan pembahsan 
penelitian ini berupa pengetahun sistematis mengenai langkah-
langkah praktis pemanfaatan perangkat references untuk sitasi 
ilmiah pada fasilatas Microsoft Word. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa aplikasi references pada fasilitas Microsoft Word dirancang 
untuk memenuhi standar internasional mengenai sitasi ilmiah 
dalam penulisan akademik (academic writing). Penelitian ini 
merekomendasikan penggunaan perangkat aplikasi references 
dalam sitasi ilmiah pada fasilitas Microsoft Word untuk pelatihan 
academic writing. 

 
Kata kunci: Academic writing, Article, Journal, Sitasi ilmiah, Tab references 
 
 
Pendahuluan 

Penulisan akademik (academic writing) diarahkan untuk memenuhi standar 
internasional penulisan ilmiah. Penulisan akademik meliputi sitasi (citation) 
ilmiah terhadap referensi. Berbagai perangkat aplikasi dapat digunakan dalam 
sitasi ilmiah pada penulisan akademik untuk memenuhi standar penulisan 
internasional. Perangkat aplikasi tersebut ada yang merupakan paket internal 
sebagai komputer dan ada pula yang merupakan perangkat eksternal komputer 
seperti Mendeley (Triyanto et al., 2020) dan Zotero (Nuraini, 2020). Di antara 
paket internal fasilitas komputer adalah perangkat aplikasi references pada 
Microsoft Word (Penyusun, 2020). 

Perangkat aplikasi references pada fasilitas Microsoft Word telah dirancang 
sesuai dengan ragam gaya (style) penulisan standar internasional. Di antara gaya 
penulisan pada perangkat references di dalam fasilitas Microsoft Word adalah 
APA, Chicago, Harvad, IEEE, MLA, dan Turabian (Lipson, 2011). Pada 
perangkat references di dalam fasilitas Microsoft Word terdapat sejumlah menu 
seperti Insert Footnone dan Insert Citation. Hanya saja sistem footnone mulai 
langka diterapkan dalam penulisan akademik untuk publikasi di jurnal ilmiah 
internasional reputasi global. Belakangan ini, jurnal ilmiah internasional reputasi 
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global tampak lebih intensif mengarahkan gaya penulisan akademik dengan 
sistem bodynote. Untuk pemenuhan pengutipan referensi dalam penulisan 
akademik sesuai standar internasional para akademisi mulai mengarah pada 
penggunaan aplikasi references mutakhir seperti Mendely (Mansyur, n.d.) dan 
Zotero (Eve, 2020). Memang aplikasi Mendeley dan Zotero pasti menyediakan 
sistem otomatis dibandingkan dengan aplikasi references pada fasilitas internal 
Microsoft Word. Namun, penggunaan perangkat aplikasi mutakhir seperti 
Mendeley (Thelwall, 2018) dan Zotero (Saputra, 2019) yang merupakan 

perangkat sistem eksternal pada komputer baru dapat difungsikan bila terdapat 
jaringan internet karena. Praktis, aplikasi mutakhir Mendeley dan Zotero tidak 
dapat berfungsi bila tidak terdapat akses internet. 

Pemenuhan standar internasional dalam penulisan akademik mempunyai 
signifikasi yang sangat penting. Pengguna dapat melakukan sitasi ilmiah sesuai 
standar internasional mengenai penulisan akademik dengan memanfaatkan 
aplikasi references pada fasilitas Microsoft Word (Penyusun, 2020). Pemanfaatan 
aplikasi ini juga dapat menjadi pelatihan untuk penggunaan aplikasi pengutipan 
yang lebih mutakhir. Ketika akademisi diharuskan menggunakan aplikasi 
pengutipan mutakhir maka dipastikan tidak ada hambatan karena telah terbiasa 
dalam penggunaan aplikasi references pada fasilitas internal Microsoft Word. 
Signifikansi pemenuhan standar internasional dalam penulisan akademik di 
antaranya penyesuaian dengan komunitas ilmiah di tingkat global. Akademisi 
pada level global diarahkan untuk memiliki acuan bersama tentang penulisan 
akademik termasuk sitasi ilmiah (Penyusun, 2020). Ketika akademisi memiliki 
acuan bersama maka memudahkan mereka dalam berbagi pengetahuan. Para 
akademisi dapat saling mengutip hasil temuan pengetahuan. Pengutipan sendiri 
dalam penulisan akademik merupakan keharusan menurut etika kepenulisan 
ilmiah (Darmalaksana, 2017). Penerapan standar internasional dalam penulisan 
akademik termasuk sitasi ilmiah memiliki arti penting bagi universitas untuk 
menuju peringkat world class university. 

Penelitian ini bertujuan menyusun pengetahuan sistematis untuk manual 
praktis dalam sitasi ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 
kalangan akademisi dalam pelaksanaan praktek pengutipan ilmiah menurut 
standar internasional penulisan akademik. Metode penelitian ini merupakan 
jenis kualitatif melalui studi literatur serta pengalaman dalam pemanfaatan 
perangkat aplikasi references pada fasilitas Microsoft Word.     

 
 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahsan penelitian ini berupa pengetahun sistematis 
mengenai langkah-langkah praktis pemanfaatan perangkat references untuk 
sitasi ilmiah pada fasilatas Microsoft Word. Terlebih khusus, pemanfaatan tab 
references pada menu Insert Citation. 
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Gambar 1. Tab References 

 
Gambar 2. Inset Citation

 
 

Tiba di sini, mulai Gambar 1 sampai Gambar 2 tidak ada operasi yang pelik 
dalam penggunaan tab references pada fasilitas internal Microsoft Word. Mula-
mula klik tab references maka akan terbuka berbagai menu. Selanjutnya, cari 
Inset Citation seperti pada Gambar 2 dan lakukan klik. Sampai di situ pengguna 
tengah memulai penggunaan fasilitas references untuk sitasi ilmiah. 
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Gambar 3. Add New Source

 
 

Gambar 4. Type of Source
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Gambar 5. Pilih Jenis Referensi

 
Gambar 6. Pengisian Kolom Referensi
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Gambar 7. Hasil Kutipan

 
 

Gambar 8 Bibliography 
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Gambar 9. Hasil Daftar Pustaka 

 
 
 
 
 

Gambar 1 sampai Gambar 9 telah menyajikan langkah-langkah dalam 
penggunaan tab references pada fasilitas Microsoft Word. Gambar 1 merupakan 
langkah awal dalam penggunaan tab references. Gambar 2 merupakan operasi 
untuk melakukan pengutipan atau sitasi ilmiah terhadap referensi dalam 
penulisan akademik. Gambar 3 merupakan proses ketika pengguana hendak 
memasukan referensi. Gambar 4 adalah pilihan jenis referensi yang akan dikutip 
oleh pengguna yang mencakup pada Ganbar 5, seperti artikel jurnal, prosiding, 
buku, wawancara, dan lain-lain. Gambar 6 ialah pengisian kolom sesuai dengan 
jenis referensi yang akan dikutip oleh pengguna. Setelah pengisian kolom dan 
klik ok maka akan tampil seperti pada Gambar 7 yakni hasil dari pengutipan 
dalam tubuh penulisan akademik. Selain pengutipan, aplikasi references pada 
fasilitas Microsoft Word juga berperan dalam membuat daftar pustaka secara 
otomatis dengan cara klik bibliography sebagaimana Gambar 8. Sehingga akan 
secara otomatis tampil daftar pustaka sebagaimana pada Gambar 9 bergantung 
style penulisan yang mencakup APA, Chicago, Harvad, IEEE, MLA, Turabian, 
dan lain-lain. 
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Sampai artikel ini diterbitkan, penulis belum menemukan operasi 
pengalihan dari bodynote ke fotenote melalui fasilitas Microsoft Word. Sebab, 
Microsoft Word menyediakan menu tersendiri untuk fotenote (catatan kaki). 
Hambatannya adalah ketika jurnal ilmiah mengarahkan gaya penulisan dengan 
sistem fotenote daripada sistem bodynote maka pengguna mesti menerapkan 
menu fotenote. Lain halnya dengan aplikasi mutakhir semisal Mendeley (Mardin 
et al., 2020) yang menyediakan sistem bodynote dan sistem fotenote sekaligus 
secara otomatis. Jika jurnal ilmiah mengarahkan penggunaan fotenote maka 

aplikasi Mendeley mampu secara otomatis mengubah dari sistem bodynote ke 
sistem fotenote (Perdana, 2020). Hal ini yang merupakan kelebihan aplikasi 
mutakhir Mendeley yang menjadi kelemahan dari perangkat aplikasi pada tab 
references di dalam fasilitas internal Microsoft Word. 

 
Kesimpulan 

Aplikasi references pada fasilitas Microsoft Word spesifik menu insert 
citation untuk sitasi ilmiah dalam academic writing merupakan perangkat yang 
dirancang untuk memenuhi standar internasional, meskipun operasi aplikasi 
tersebut memiliki keterbatasan mengingat berupa perangkat sistem manual. 
Penelitian ini merekomendasikan penggunaan perangkat aplikasi references 
spesifik insert citation dalam sitasi ilmiah pada fasilitas internal Microsoft Word 
untuk pelaksanaan pelatihan academic writing menurut standar internasional 
sebagai literasi pemanfaatan perangkat sistem pengutipan menuju aplikasi yang 
lebih smart, otomatis, dan mutakhir. 
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