
PENELUSURAN DI INTERNET
UPT PERPUSTAKAAN UMM



Penelusuran Informasi
 Beberapa hal yang bisa dilakukan:
 Mengembangan keyword
Gunakan thesaurus

 Gunakan Boolean dan Syntax 

 Fungsi Boolean& Syntax:
 Memunculkan lebih banyak hasil yang relevan
 Mengurangi hasil yang tidak Relevan
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Ditambah materi dari pak sapto, tentang waktu (bulan, tahun, dkk) file di mbk ismah

http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/
https://www.thesaurus.com/
http://www.macmillandictionaryblog.com/exploring-the-thesaurus
https://www.merriam-webster.com/thesaurus


MACAM-MACAM BOOLEAN

1. AND ( + ) 
 Menggabungkan 2 / lebih keywords
 Memunculkan hasil yang hanya mengandung gabungan dari keywords tsb
 pemakaian logika AND tanpa spasi ( a+b )
 Hasilnya:

Note:
Jangan digunakan berlebihan, 

kemungkinan hasilnya tidak relevan



BOOLEAN...

2. OR ( | )
Fungsi:
 Menggabungkan 2/ lebih keywords
 Memperluas hasil pencarian
 Penggunaan dalam pencarian tanpa spasi ( a|b )
 Hasil yang muncul bisa salah satu atau bahkan kedua keywords tersebut



BOOLEAN...

3. NOT ( - )

Fungsi:
 Mempersempit hasil pencarian
 Penggunaan dalam pencarian menggunakan spasi, simbol not 

menempel pada keyword tambahan ( a –b)
 Hasilnya: hal utama yang dicari tanpa termasuk gabungan keyword, 

maupun keyword lainnya yang tidak diinginkan muncul dalam pencarian



SYNTAX

 “................”  , menggabungkan kata sehingga hasil yang muncul sama persis 
dengan kata yang dicari ( > 1 kata)

Contoh:  “Ekonomi pembangunan” 

 site:  , memanggil situs yang dicari.
Contoh: site:umm.ac.id

 -site: , membatasi atau mengurangi situs yang dicari. Harus ada keyword 
terlebih dahulu

Contoh: kanker -site:blogspot.com



Syntax...

 intitle: , penelusuran satu kata untuk memunculkan hasil yang dicari dalam 
judul 

contoh:
intitle:literasi 

 allintitle: penelusuran > 1 kata untuk memunculkan hasil yang dicari dalam 
judul

contoh:
allintitle:literasi informasi 



SYNTAX...

 intext: , penelusuran 1 kata untuk memunculkan hasil yang dicari pada text/ isinya 
contoh:
intext:literasi 

 allintext: , penelusuran >1 kata untuk memunculkan hasil yang dicari pada text/ 
isinya

contoh:
allintext:literasi informasi 



SYNTAX...

 inurl: , penelusuran 1  kata untuk memunculkan hasil yang dicari pada url (untuk)
contoh:
inurl:literasi

 allinurl: , penelusuran >1 kata untuk memunculkan hasil yang dicari pada url
contoh:
allinurl:literasi informasi



SYNTAX...
 filetype: , untuk membatasi format file yang dicari 

(doc, ppt, pdf, jpg,png, gif dll)
contoh:   filetype:pdf

 define , untuk mencari definisi 
contoh:   define manajemen 

 related: , mencari halaman yang mempuanyai kesamaan / hubungan dengan 
situs tersebut 

contoh:  related:cancer
 wildcard (*), digunakan di depan maupun di belakang kata dalam penelusuran di 

internet
Contoh:  *ac.id akan muncul file-file dari domain ac.id



NOTE FOR SYNTAX...

syntax akan efektif jika dikolaborasikan antara syntax 1 dengan 
syntax yang lain

Bisa dikombinasikan dengan Boolean
dalam penggunaan syntax, perlu diingat bahwa setelah penggunakan 

syntax tidak menggunakan spasi. Antara syntax satu dan syntax 
lainnya menggunakan spasi



Kolaborasi antarsyntax

FORMULA YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK KOLABORASI:
 [all]intitle:............ site:............ filetype:.........

[all]inurl
[all]intext

Contoh:
intitle:literasi site:umm.ac.id filetype:pdf



SYNTAX dan BOOLEAN

 [all]intitle:............ -site:............ filetype:.........
[all]inurl
[all]intext

Contoh:
intext:literasi –site:wordpress.com filetype:doc



SYNTAX dan BOOLEAN...
 [all]intitle:............[ + , | ] [ - ]............ [ - ]site:............ filetype:.........

[all]inurl
[all]intext

Contoh:
inurl:literasi+perpustakaan –site:wordpress.com filetype:pdf



SYNTAX dan BOOLEAN...

 define:................ site:.................... filetype:.........
Contoh:
define:literasi site:*ac.id filetype:pdf

 related:...................... [ - ]site:.................
Contoh:
related:literasi –site:wikipedia.org



Parameter Waktu

tbs=qdr:s Hasil pencarian dengan ukuran satuan detik terakhir

tbs=qdr:n Hasil pencarian dengan ukuran satuan menit terakhir

tbs=qdr:h Hasil pencarian dengan ukuran satuan jam terakhir

tbs=qdr:d Hasil pencarian dengan ukuran satuan hari terakhir

tbs=qdr:w Hasil pencarian dengan ukuran satuan minggu terakhir

tbs=qdr:m Hasil pencarian dengan ukuran satuan bulan terakhir

tbs=qdr:y Hasil pencarian dengan ukuran satuan tahun terakhir

Parameter Waktu untuk Pencarian di Mesin
Pencari Google

Pencarian informasi terkini dalam mesin pencari google, dengan cara menambahkan parameter
(penambahan dengan karakter ampersand = “&” tanpa spasi) dalam URL Google.
Penulisan dalam model ini adalah dengan mengetik di URL : “(url)&parameter(waktu)”.



LATIHAN PENELUSURAN
1. Carilah informasi pada judul mengenai pembelajaran online di perguruan tinggi pada 

situs dengan domain ac.id dan file pdf
2. Carilah informasi mengenai layanan konsultasi belajar di SMA pada seluruh isi artikel, 

situs tidak termasuk blog, wordpress, maupun wiki.
3. Carilah artikel berita mengenai pemindahan ibu kota Indonesia pada situs detik.com
4. Carilah informasi mengenai data statistik Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 

2019
5. Carilah informasi mengenai virus corona di Wuhan pada situs kompas
6. Carilah informasi mengenai pendidikan karakter yang dimunculkan pada URL, format 

file doc.
7. Carilah informasi tentang “revitalisasi monas” dalam 1 bulan terakhir
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