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DUH1A2
ICT Literacy

MENCARI INFORMASI DARI INTERNET 

Semester Ganjil – TA 2016/2017

� Pembahasan:

• Kebutuhan akan informasi

• Penentuan sifat dan luasnya informasi

• Pencarian yang efektif dan efisien
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Informasi itu berharga

• Sudah mirip makanan, air dan listrik, manusia butuh informasi.

• Informasi penting untuk suksesnya pendidikan, karir atau bisnis.

• Informasi yang sangat penting bahkan dapat diperjualbelikan.

• Informasi yang berkualitas dapat digunakan untuk:
• mendukung menyelesaikan tugas-tugas kuliah
• menghemat waktu pengerjaan tugas
• mencari gagasan baru
• membantu membuat keputusan 

• Mutu informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor 
berikut:

• Up-to-date

• Lengkap

• Relevan

• Akurat

• Dapat dihandalkan

• Tersaji baik

FACTORFACTORFACTORFACTOR----FAKTOR YANG BERPENGARUHFAKTOR YANG BERPENGARUHFAKTOR YANG BERPENGARUHFAKTOR YANG BERPENGARUH

Potensi penggunaan 

informasi adalah faktor 

penting dalam 

menentukan nilainya. 

Makin berpotensi 

makin bernilai.
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Up-to date

• Cari informasi terbaru untuk segala hal

• Kapan terakhir registrasi? Apa syaratnya? 

• Apakah ada perubahan jadwal pengumpulan tugas dari Dosen?

• Apa artikel jurnal terbaru tentang topik yang dibahas Dosen?

Lengkap

• Peta jalur selatan jawa minggu lalu kosong, semua pada 
lewat jalur selatan, akhirnya jalur selatan macet.

• Data penjualan dua triwulan, tidak memberikan 
gambaran lengkap kinerja bisnis tahunan.

• Gagal melihat dukungan luas masyarakat Turki terhadap 
Presiden Erdogan, membuat kudeta gagal.

� Informasi yang tidak/kurang lengkap dapat membuat 
keputusan keliru.
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Relevan

• Informasi yang dicari harus relevan dengan yang 
dibutuhkan

• Cari jalur alternatif pantura, yang setelah melaluinya dapat kembali 
ke pantura lagi. Lewat Google Map dapat, tapi tidak dapat kembali 
ke pantura lagi, berarti tidak relevan.

• Survey ke mahasiswa yang jarang pakai Icaring untuk menilai 
tingkat penerimaan Icaring, tidak relevan. Yang relevan, justru yang 
sering pakai.

Akurat

• Jumlah stok barang yang keliru di Toserba, dapat berakibat stok 
kosong atau pesan barang berlebihan (keduanya buruk untuk 
organisasi)

• Perkiraan jumlah kendaraan yang akan melewati tol Brebes 
timur seharusnya akurat, agar dapat diperkirakan pengaturan 
jalur lalu lintas pantura.

� Meskipun tidak mungkin akurat 100%, setidaknya cukup 
akurat untuk membuat keputusan
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Dapat dihandalkan

• Berita dari sumber yang tidak/kurang dapat dipercaya perlu 
diperiksa kebenarannya (cross check).

• Berita dari sumber yang dapat dihandalkan dapat dimanfaatkan.

• Detik.com, Kompas, dll dapat dihandalkan ???

Tersaji baik

• Informasi  disajikan dalam format yang mudah dipahami 
pembaca

• Pembuat keputusan butuh informasi yang mudah dipahami

• Cari gambar pengganti kata-kata yang banyak

• Sebagian gambar sebagian kata-kata
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Perlu usaha untuk mendapat 
informasi yang bermutu

• Usaha untuk mengumpulkan

• Usaha untuk menyimpan

• Usaha untuk mengolah

• Usaha untuk merawat

Internet

• Internet  adalah sumber informasi penting, selain koran, TV, 
dan media masa lainnya.

• Namun menemukan isi web yang berkualitas dan 
memanfaatkannya untuk membantu menyelesaikan tugas 
adalah pekerjaan yang menantang. 

http://wikipedia.

com
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Evaluasi webEvaluasi web

• Setiap orang dapat mempublikasikan apapun di internet.

• Perlu diperiksa kebenarannya, buktinya, redaksi kalimatnya, ejaan 
katanya.

Purdue University Writing Lab

Mencari di Internet

• Gunakan mesin pencari

• Identifikasi web site

• Periksa kredibilitasnya

• Tentukan kedalaman dan keluasan ruang lingkup
informasi

• Periksa tanggalnya
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Tipe webTipe web

• Web informatif

• Web Personal

• Web kelompok politik/kepentingan  

• Web pemasaran

• Web hiburan

Purdue University Writing Lab

Mesin pencari 
(search engine)

• Mesin pencari mencari 
lokasi web dan 
menampilkan hasil 
pencarian berdasarkan 
popularitas.
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..

Gunakan kata kunci yang tepat

• Pilih kata kunci (keyword) yang tepat sebelum browsing.

• Pernahkah anda pakai “AND” atau “OR” untuk mencari dengan dua 
atau lebih kata kunci ?
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Identifikasi halaman webIdentifikasi halaman web

• Banyak halaman web tidak diperiksa 
keakuratannya.

• Web personal sering digunakan untuk menyatakan 
opini pribadi tentang sesuatu, bukan fakta.

• Jadi, periksa siapa pemilik web, siapa audiensnya, 
siapa yang menulis artikel, apa isinya, dan apa 
tujuannya.

• Bedakan iklan atau fakta

Periksa kredibilitasPeriksa kredibilitas

• Siapa penulis halaman web?

• Individu atau kelompok?

• Periksa informasi tambahan setelah informasi 
penulis ditemukan

• Adakah agenda bisnis atau politik?

• Siapa sponshor web? Siapa mereka?
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....
• Apakah halaman web menyebutkan 

rujukan, pekerjaan yang di-sitasi?

• Apakah rujukan dapat dilacak?  
Sumber rujukan dapat dihandalkan?

• Adakah link ke web lain yang dapat 
dihandalkan?

• Adakah email ke pengarang? 

Menentukan kedalaman dan luas ruang 
lingkup informasi
Menentukan kedalaman dan luas ruang 
lingkup informasi

• Perbedaan halaman web dengan sumber tercetak:

• Informasi sering ditampilkan agar mudah dicerna dengan tampilan 
menarik.

• Informasi sering tidak mendalam atau tidak luas.

• Materi bisa jadi dpengaruhi kepentingan bisnis atau politik.

• Kadang-kadang halaman web bukan sumber yang benar 
terhadap informasi yang anda perlukan. 
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Menentukan kedalaman dan luas ruang 
lingkup informasi
Menentukan kedalaman dan luas ruang 
lingkup informasi

• Apakah halaman web menunjukkan tanda-tanda hasil 
penelitian, referensi ke sumber lain, hyperlinks, catatan 
kaki, dll?

• Apakah halaman web menginformasikan 
perubahan/perkembangan topik kajian?

• Apakah pengarang memperhatikan sudut pandang lain?

• Seberapa cocok/sesuai/dekat isi halaman web dengan yang 
Anda cari?

• Bandingkan dengan sumber-sumber lain, pilih mana yang 
paling konsisten

Periksa tanggal informasiPeriksa tanggal informasi

• Anda lihat tanggal di halaman 
web?

• Tanggal di halaman web dapat 
berarti:

• Tanggal awal artikel ditulis

• Tanggal publikasi di internet

• Tanggal tidak di-update, termasuk 
jika ada revisi, tambahan atau 
pengurangan materi.
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PENCARIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIENPENCARIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIENPENCARIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIENPENCARIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

• Model standar pencarian informasi

• Tahap pencarian informasi 

• URL

• Searching techniques

• Search engines

Standard model of information
seeking

• Special case of problem solving

• Information seeking process
• Problem identification

• establishing a plan of search

• conducting the search

• evaluating the results

• and if necessary, iterate
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URL

• Uniform Resource Locator

• Alamat web yang menghubungkan Anda dengan website

• Pergi ke alamat di atas layar Google/Yahoo/Bing

• Itu alamatnya

Komponen URL

http://www.starwars.com/seminars.html

• http://--hypertext transfer protocol:

protokol pertukaran data hyper text (text dengan tambahan tag

• www—world wide web:

informasi dari seluruh dunia yang dapat diakses melalui internet

• .starwars—nama domain:

nama halaman web

• .com—top level domain:

web sejenis dikelompokkan di sini

• /seminars—file name: 

folder dalam website

• .html—hypertext markup language: 

bahasa untuk menampilkan format text
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Top Level Domain

• .edu—higher education

• .k-12—elementary and secondary schools

• .com—commercial

• .gov—government agency

• .mil—military

• .org—general noncommercial organization

• .net—computer network

• .go.id : dinas pemerintah Indonesia

• .sch.id : sekolah Indonesia

• ac.id : akademi Indonesia

Sebelum browsing

• Persiapkan

• Organisasikan

• Kombinasikan
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Persiapan

• Apa yang perlu Anda ketahui tentang topik yang Anda pelajari?

• Buat daftar semua kata penting terkait topik.

• Termasuk nama-nama pengarang, organisasi dan frase-frase kata.

Organisasikan

• Buat daftar kata yang kritis untuk pencarian Anda.

• Catat kata-kata yang tidak Anda inginkan untuk tampil.

• Abaikan sisanya.

Contoh

Anda ingin mencari kos-kosan di seputar kampus, 

seharusnya Anda tidak perlu tergoda dan tertarik untuk melihat berita 
tentang Artis X, politik dsb.

Ingat itu.

Kata-kata apa lagi yang mungkin terkait dengan topik kajian Anda tetapi akan 
membawa Anda ke website hiburan?
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Kombinasikan

Gunakan operator Boolean untuk mengkombinasikan kata-kata kunci.

• “kata1” AND “kata2” : halaman web berisi kata1 dan kata2

• NOT “kata3” : halaman web tidak berisi kata3

• “kata1” OR “kata2” : halaman web berisi kata1 atau kata2

• Gunakan huruf kecil, kecuali untuk singkatan. 

Dimana Mencari

• Search engines : 

Google, Yahoo, Bing, Alta Vista, Excite, Hotbot, Infoseek.

• Academic/scientific database : 

http://www.link.springer.com

http://ieeexplore.org

http://dl.acm.org

http://www.sciencedirect.com

• Social Media : facebook, twitter, dll

• Blogging : wordpress, blogspot, dll

• Social News : dailysocial, slashdot, fark, techinasia

• Forums : ads.id
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http://www.link.springer.com

http://ieeexplore.org
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http://dl.acm.org

http://www.sciencedirect.com



9/5/2017

20

Referensi

• FatMax 2007, Value & Importance of Information ppt.

• Purdue University Writing Lab, Research and The Internet ppt

• http://www.greenlightdigital.com/assets/images/market-share-large.png

• Mrs. Kotsch, Preparing To Search The Internet ppt, St. Elizabeth Ann Seton 
School c2004

• Dodge, Bernie. “Seven Steps to Better Searching.” San Diego State  
University College of Education. July 8, 
1999.http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/searching/sevenste
ps.htm.

• Marti A. Hearst, Search User Interface, Cambridge, 2009

TUGAS INDIVIDU – Problem Analysis

• Buatlah tulisan yang berisi tentang suatu PERMASALAHAN BISNIS 
terkini (boleh mengambil contoh kasus dari satu perusahaan
tertentu)

• Cari informasi di Internet menggunakan kaidah pencarian informasi
dan mutu informasi yang baik di Search Engine dan Academic 
Database.

• Panjang Tulisan 2-3 halaman (tidak termasuk Daftar Pustaka) 

• Gunakan Plagiarism Checker untuk membuktikan bahwa tulisan Anda
bukan hasil plagiat

• Tulisan DAN hasil Plagiarism Checker dikumpulkan pada Minggu ke-7


