
PENELUSURAN
INFORMASI

PUTRI ROKHMAWATI, S.IIP

UPT PERPUSTAKAAN UM SURABAYA



Menentukan  
topik/subyek.

IDENTIFIKASI

Menentukan sifat dan tingkat  informasi 
yang dibutuhkan Membuat  Rumusan

Masalah

Mengembangkan  
Kata Kunci

Kebutuhan Informasi.

Keterampilan mengindentifikasi kebutuhan  

informasi akan sangat menentukan dalam  proses 

pencarian informasi yang  diperlukan. 

Identifikasi informasi  merupakan keterampilan 

dasar dalam  meningkatkan literasi informasi

seseorang.

Pada tahap ini seseorangmengetahui  
informasi apa yang dia perlukan.



Rumusan Masalah
Formulasi Kompetensi
Agama Islam pada
Guru yang telah
mengikuti Program 
Sertifikasi Guru

Topik Penelitian  “Pendidikan Islam”



Topik

Aspek  

yang  

terkait

Arti yang  

lebih  

sempit

Mengembangkan Kata  Kunci 

melalui Thesaurus

SinonimArti yang  
lebih luas

Apa yang kita

dapatkan,

tergantung dari

kata kunci yang 

kita eksekusi di  

search engineArti yang  

berhubungan



Thesaurus  Di
Ebsco



Thesaurus  
Di Proquest



Kebutuhan informasi

Apa yang kita dapatkan, tergantung dari kata kunci yang  
kita eksekusi di search engine

Topik Sinonim
Arti Lebih  

Luas  

(broader)

Arti Lebih  

Spesifik  

(Narrower)

Kata yang  

berhubungan  

(Related)

Pendidikan 

Islam

ASPEK

•Kompetensi 

Agama Islam

• Edukasi 

Agama

•Pembelajaran 

Agama

•Edukasi

•Pelatihan

•Pendidikan

•Training

•Teaching

•Workshop

•Sertifikasi 

Guru

•Education 

Religion

•Teacher 

Evaluation

•Public  

Policy

•Government

Policy

•Al-Qur’an

•Al-Hadist

•Proses Belajar 

Mengajar

•Pelatihan Menghafal Al-Qur’an

•Pelatihan Membaca Al-Qur’an

•Pelatihan Ibadah

•Praktek Wudlu



BOLEAN LOGIC
Gunakan
pembatasan

• AllintitleHasil 

penelusuran yang 

terindeks adalah

judulnya

• Filetype: Jenis 

tipe Konten 

(misal: pdf, pptx,

docx)

• Site: Sumber situs 

(misal: ac.id, edu, 

Go.id, gov)



Pembelajaran 

Agama
Pendidikan 

Islam

BOLEAN

LOGIC
AND +Hasilnya



BOLEAN LOGIC
Hasilnya

Pendidikan 
Islam

Pembelajaran 
Agama



BOLEAN LOGIC

Pendidikan 
Islam

Pembelajaran 
AgamaNot-

Hasilnya



KESIMPULAN
• Kata Kunci yang dimasukkan kedalam Google Scholar (Search Engine) bisa berupa persamaan 

kata dari topik yang diangkat dalam penelitian.

• Untuk sumber referensi skala Internasional, kata kunci yang dimasukkan dalam mesin 

pencarian adalah bahasa inggris dari topik yang diangkat.

• Site yang berakhiran ac.id adalah website kampus di Indonesia. Site yang berakhiran .go adalah 

website kampus skala Internasional. Site yang berakhiran go.id adalah website institusi 

pemerintahan di Indonesia. Site yang berakhiran .gov adalah website institusi pemerintahan 

skala Internasional.

• Gunakan rumus allintitle: “(topik)” untuk mengerucutkan perintah pencarian dalam mesin 

pencarian

• Jika menggunakan kata kunci AND (+) dan NOT (-), hasil yang akan ditemukan adalah semua 

kata kunci yang dituliskan dalam mesin pencarian



MARI KITA PRAKTEK.....



CUKUP SEKIAN.......


