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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.



Judul : 

Ecological Feminism Issues 
Depicted in Moana's Screenplay 
by Jared Bush

Rumusan Masalah

Formulasi Gambaran
Feminisme Ekologis pada 
Karakter Moana dalam
Moana's Screenplay by Jared 
Bush

Topik Penelitian  “Feminisme”



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)

Feminisme 

Ekologis

ASPEK

•Gender

• Ecological 

Feminism

•Feminisme

•Pergerakan 

Wanita

•Liberalisme 

Wanita

•Adat Istiadat

•Doktrin

•Budaya 

Patriarki

•Feminisme

•Jenis 

Kelamin

•Emansipasi 

Wanita

•Public  

Policy

•Government

Policy

•Hak dan Kewajiban 

Wanita

•Hak dan Kewajiban 

Pria

•Karakterisktik 

Wanita

•Karakteristik Pria



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)



GenderFeminisme

BOLEAN

LOGIC
AND +Hasilnya



BOLEAN LOGIC
HasilnyaGender Feminisme



BOLEAN LOGIC

Feminisme GenderNot-

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.......


