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KATA PENGANTAR 

 
Bahan ajar Pembekalan Belajat Mandiri (PBM) dirancang untuk membekali mahasiswa 

dalam mengikuti program pendidikan jarak jauh. Melalui PBM mahasiswa dapat 

mendapat pengentahuan tentang pendidikan jarak jauh dan strategi belajar mandiri, 

meningkatkan keterampilan dalam belajar, serta memiliki keterampilan mennggunakan 

ICT dalam proses belajar 

 

Program PBM diadakan setiap awal semester pertama di kampus Perguruan Tinggi 

masing-masing pada masa residensial. Materi yang diberikan tidak hanya dalam bentuk 

teori, beberapa materi mengharuskan mahasiswa untuk mempraktekkan keterampilan-

keterampilan yang dapat membantu mereka menjadi mahasiswa yang mandiri. Dengan 

mengikuti program PBM ini mahasiswa diharapkan siap menjadi mahasiswa PJJ S1 

PGSD. Bahan ajar yang termasuk dalam program PBM meliputi: 

1. Pengantar Pendidikan Jarak Jauh 

2. Belajar Mandiri 

3. Keterampilan Belajar 

4. Keterampilan Dasar Teknologi Informasi dan komunikasi 

Seluruh bahan ajar PBM disusun oleh SEAMOLC dan telah melalui proses review oleh 

para ahli dibidangnya. Namun demikian, saran untuk perbaikan dan pengembangan 

kualitas ajar ini sangat kami harapkan. 

 

Akhir kata semoga bahan ajar ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang 

membacanya. 

 

                                                                                  Direktur SEAMOLEC, 

 

 

 

            Paulina Pannen 
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BAB I 

PENGANTAR 

 

1.1 Pendahuluan 
 
Selamat datang di bahan ajar Keterampilan Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Bahan ajar ini digunakan sebagai bahan pembekalan belajar mandiri program PJJ S1 

PGSD. Ruang lingkup bahan ajar ini membahas tentang pengetahuan dasar komputer, 

pengoperasian internet, cara membuat e-mail account, berkomunikasi melalui e-mail, 

mencari informasi di internet, menggunakan informasi, dan mensintesis informasi dan 

pengenalan Web-based course atau e-learning.  

 

1.2 Standar Kompetensi 
 
Setelah mempelajari bahan ajar ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan  

Keterampilan Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Secara rinci setelah mempelajari bahan ajar ini mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menjelaskan tentang pengertian komputer dan komponennya 

2. mengoperasikan komputer  

3. mengoperasikan internet 

4. mencari informasi melalui Internet 

5. mengolah informasi yang diperoleh 

6. menggunakan informasi 

7. membuat e-mail account 

8. berkomunikasi dengan e-mail 

9. menjelaskan tentang konsep E-learning 

 

Sebelum mempelajari bab-bab selanjutnya, anda diharuskan untuk menyelesaikan pretest 

berikut ini. Pretest ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Anda sudah 

mengenal teknologi informasi dan komunikasi. 
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1.3 Pretest dan Postest 
 

Nama:  

Universitas:  

 

Panduan 

 

Di bawah ini terdapat pretest yang harus diisi sebelum Anda melanjutkan ke bab-bab 

selanjutnya. Jawablah setiap pernyataan di bawah ini dengan mengisi pretest di kolom 

Pre. Tulislah “Y” untuk jawaban ‘ya’ dan “T” untuk jawaban ‘tidak’ dari setiap 

pernyataan yang ada. 

 

Pre Dasar Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Pernah menggunakan komputer 

 Pernah mengetik dalam suatu program komputer seperti Ms. Word 

 Pernah mencetak dokumen dengan printer 

 Pernah menggunakan internet 

 Pernah mencari informasi di internet 

 Pernah mengambil (download) informasi dari internet 

 Pernah mengirim e-mail 
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BAB II 

PENGENALAN KOMPUTER 

 

2.1 Pendahuluan 
 

Selamat datang di bab pengenalan komputer. Di dalam bab ini akan dibahas 

mengenai pengertian komputer, jenis-jenis komputer, komponen-komponen yang ada 

dalam sebuah komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga 

mengenai jenis-jenis penyimpanan data yang ada sekarang ini. 

2.2 Pengertian Komputer 
 

Komputer berasal dari bahasa latin computare yang artinya menghitung. Karena 

luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam 

mendefinisikan terminologi komputer. 

 Menurut Hamacher (Computer Organization (5th Edition), McGraw-Hill, 2001), 

komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima 

informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang 

tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. 

 Menurut Blissmer (Computer Annual, An Introduction to Information Systems 

1985-1986 (2nd Edition), John Wiley & Sons, 1985), komputer adalah suatu alat 

elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: 

 menerima input; 

 memproses input tadi sesuai dengan programnya; 

 menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan; 

 menyediakan output dalam bentuk informasi 

 Sedangkan Fuori (Introduction to the Computer: The Tool of Business (3rd 

Edition), Prentice Hall, 1981) berpendapat bahwa komputer adalah suatu 

pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk 

perhitungan aritmetika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. 

 
Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat; Alat yang bisa digunakan 

untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat 
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tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Sistem kerja komputer secara garis 

besar terbagi atas 3 bagian, yaitu masukan, proses, keluaran (input devices, process 

device, output devices) dan seluruh bagian ini saling berkaitan satu sama lain. 

 

Output 
Devices 

Process 
Device 

Input 
Devices 

 

 

 

2.3 Jenis Komputer 
 
 Komputer terdiri dari beberapa jenis yaitu sebagai berikut: 

 1. Super komputer 

Merupakan komputer yang dipergunakan untuk menampung dan melayani data 

dalam jumlah yang cukup besar serta mampu 

melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan 

komputer berskala kecil. Komputer jenis ini biasanya 

digunakan badan antariksa sebagai pengolahan data 

ataupun perusahan-perusahan besar yang bergerak di 

bidang industri, misalnya industri pesawat terbang 

2. Mainframe komputer 

 Komputer ini terdapat pada perusahaan-

perusahaan berskala besar, dipergunakan untuk 

melayani data yang berskala massal. Salah satu 

contoh penggunaannya adalah dipergunakan 

perusahaan telekomunikasi didalam melayani 

pelanggannya 

3. Micro komputer 

Komputer ini sering dipergunakan di perusahaan 

kecil, terdiri dari komputer yang sering dipakai 

untuk keperluan sehari-hari, sering juga disebut 

sebagai Personal Computer (PC) 
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2.4 Komponen komputer 
 
 Komponen komputer terdiri dari beberapa perangkat, yaitu:  

2.4.1 Perangkat Keras (Hardware) 

 Hardware dapat diartikan sebagai peralatan fisik dari komputer itu sendiri. 

Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan dan 

berfungsi untuk melakukan proses input (masukan) dan output (keluaran). 

 Perangkat keras terdiri dari: 

 
a. Unit Pemrosesan Secara Terpusat (Central Processing Unit) 

Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan 

komputer, CPU juga disebut sebagai 

otak dari komputer dan berfungsi 

sebagai tempat untuk melakukan 

berbagai pengolahan data, diantaranya 

adalah mencatat, melihat, membaca, 

membandingkan, menghitung, 

mengingat, mengurutkan maupun membandingkan.  

b. Perangkat masukan (Input devices) 

Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data atau input untuk 

diproses menjadi informasi atau keluaran. Adapun perangkat masukan 

terdiri dari:  

 

. Tetikus/Mouse 

ng lebih dikenal dengan nama mouse adalah alat yang 

digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Bentuk mouse 

 

 

 

 

 

1

Tetikus atau ya
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yang umum adalah dua tombol - masing-masing di kiri dan kanan yang 

bisa "diklik".  Pada saat bekerja, penggunaan mouse sering dipergunakan 

dengan istilah pointer (penunjuk) berfungsi untuk memindahkan dan 

mengarahkan penunjuk mouse pada desktop (ruang kerja). 

Mouse terdiri dari beberapa jenis, seperti: 

 Dual button 

 There Button 

Klik Kanan 
Scroll

 Scroll Button 

 

 

2. Keyboard 

Sebuah keyboard ngetik yang 

untuk menginput (memasukkan) teks dan juga untuk 

l-tombol 

Selain itu bila kita 

  
 3. 
 

alah alat masukan (input device) komputer yang berwujud tuas 

t bergerak ke empat arah (kiri-kanan dan maju-

Klik Kiri

 atau papan ketik adalah peralatan me

digunakan 

mengontrol pengoperasian komputer. 

Keyboard terdiri dari tombol-tombol berbentuk 

kotak yang disusun padanya. Tombo

tersebut mempunyai huruf atau simbol yang 

tercetak di atasnya yang menunjukkan huruf 

ditampilkannya di 

atau simbol yang akan 

monitor bila ditekan. 

menggabungkan dua tombol dengan menekannya bersamaan, kita kadang 

akan mendapatkan fungsi atau input khusus. 

Joystick 

Joystick i

yang dapa

mundur). Joystick sangat jamak digunakan bagi aplikasi 

permainan (game) komputer dan tersedia dalam berbagai 

bentuk, mulai dari bentuk joystick pesawat terbang, setir mobil  

dan gamepad. 
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 c. Perangkat Keluaran (Output) 
 

 bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk 

rosesan 

 
1. 

Monitor merupakan salah satu perangkat yang berguna menampilkan 

yang dihasilkan dari proses input 

 
 
 

2. Printer (Alat Cetak) 
 
Peranti ini berfungsi untuk mencetak proses dari 

upa suatu gambar atau data.  

 

 

 

 

 

Output device

mengeluarkan hasil pem

ataupun pengolahan data yang berasal 

dari masukan kedalam CPU. Keluaran 

tersebut berupa suatu media yang 

dapat dibaca oleh manusia ataupun 

dapat digunakan untuk penyimpanan 

data hasil proses. Jenis output device 

yang dimiliki oleh komputer cukup 

banyak diantaranya adalah:  

Monitor 

informasi 

 

  
 
 
 
 

masukan atau input ber
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3. Speaker 

Peranti ini berfungsi untuk menghasilkan menghasilkan suara yang telah 

i dalam komputer  

 

 

. Modem 

Merupakan peranti komputer yang erubah sinyal digital 

sinyal gelombang. Alat ini diperlukan bagi komputer yang akan 

  5. 

ai alat untuk bisa 

uatu jaringan komputer. Alat ini juga diperlukan bagi 

2.4.2 Perangka

Perangkat lunak adalah suatu perangkat yang berfungsi menghubungkan perangkat 

ngkat lunak secara umum terdiri dari dua bagian, 

ngkat lunak sistem operasi 

Merupakan bagian terpenting didalam menjalankan suatu perangkat komputer. 

at lunak yang menjembatani antara pengguna 

 dapat melakukan banyak tugas 

diproses d

 Speaker 
 

 

4

 berfungsi m

menjadi 

terkoneksi dengan internet melalui suatu jalur telepon. 

Kartu Jaringan 

Merupakan peranti komputer yang berfungsi  sebag

dikenali dalam s

komputer yang akan terkoneksi ke internet melalui suatu jaringan lokal, 

misalnya jaringan komputer yang ada disebuah kantor, tanpa alat ini 

penyedia layanan internet (server) di suatu jaringan tidak dapat 

memberikan layanan internet. 

t Lunak (Software) 

keras dengan pengguna. Pera

yaitu: 

 
1. Pera

Sistem operasi merupakan perangk

dan perangkat keras yang dipergunakkan yaitu komputer. Adapun sistem operasi 

tersebut bersifat: 

 Multiuser: dapat digunakan oleh banyak user 

 Multitasking:
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  gunakan teks sebagai sistem, 

b)  grafis antar muka (GUI/Graphic  Unit 

) 

 

ohnya: 

2. Pera k likasi 

Merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas 

lah kata, lembar sebar, presentase, pengolahan 

m yang berfungsi membantu sistem operasi seperti yang 

rti: anti virus, defragmenter, format disket, periksa 

 

asi yang berguna mengkonversi perhitungan yang 

njadi suatu aplikasi, contoh bahasa pemrograman 

Sistem operasi terbagi menjadi dua klasifikasi: 

a) Sistem operasi berbasiskan teks 

Merupakan sistem operasi yang meng

contohnya: 

 DOS (Disk Operating System)  

 Unix  

Sistem operasi berbasiskan Unit

Interface

Merupakan sistem operasi yang berbasiskan gambar atau grafis unit antar 

muka, cont

 Windows 

 Macintosh 

 Linux  

ng at lunak ap

perkantoran seperti pengo

halaman web hingga perangkat media player dan sebagainya. Perangkat lunak 

aplikasi terdiri dari : 

 Program bantu (utility) 

Merupakan progra

dijelaskan di atas, sepe

sistem dan sebagainya. 

Bahasa Pemrograman 

Merupakan suatu aplik

bersifat matematis me

Bahasa BASIC, COBOL, C++ dan sebagainya. 
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2.5 Jenis-jenis Media Penyimpanan Data 
 

1. Harddisk 

edia penyimpanan internal yang kapasitasnya 

besar, untuk saat ini kapasitas harddisk ada yang mencapai 750 

 

2. Disket 

Merupakan suatu media penyimpanan data yang berbentuk seperti 

enyimpan data antara 700 Kilobyte hingga 

3. 

berbentuk piringan. CD ROM 

pan data sampai 700 Megabyte, sementara DVD 

4. 

ena, 

Megabyte hingga ada yang sampai 4 

 

atihan 

laskan pengertian komputer secara umum 

2. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat perangkat keras yang ada dalam sebuah 

4. likasi yang ada sekarang ini dan 

an 

6. 

Media penyimpanan data terdiri dari : 

Merupakan suatu m

Gigabyte  

amplop dan dapat m

1,44 Megabyte. 

CDROM/DVD 

Merupakan media penyimpanan 

mampu menyim

mampu menyimpan antara 4 hingga 9 Gigabyte.  

 Flash disk 

Merupakan media penyimpanan data berbentuk p

berukuran antara 64 

Gigabyte = (4000 Megabyte)   

L
 

1. Je

komputer 

3. Jelaskan pengertian dari sistem operasi dan sebutkan beberapa contohnya 

Sebutkan beberapa perangkat lunak ap

kelompokkan berdasarkan jenisnya sebagai program bantu dan pemrogram

5. Sebutkan jenis-jenis komputer dan jelaskan contoh penggunaannya 

Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis penyimpanan data yang ada sekarang ini 
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Praktek 

ih mengenal komponen komputer secara fisik dan penggunaannya, sebutkan 
 
Untuk leb

komponen-komponen komputer yang ada didepanmu dan jelaskan kegunaannya. 
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BAB III 

PROSEDUR PEN SIAN KOMPUTER 

 

3.1 Pendahuluan 

an komputer. Di dalam bab ini akan 

 

.2 Mengoperasikan Komputer 

puter  

em komputer ini adalah sebagai berikut: 

bel 

b) ya. 

 selanjutnya di 

2. Menyalakan komputer 

alakan komputer dengan langkah sebagai berikut: 

nitor  

erasi muncul 

3.

ilan sistem operasi terdapat tombol-tombol yang berfungsi 

uatu program atau aplikasi. Perhatikan tombol ini 

GOPERA

 
Selamat datang di bab prosedur pengoperasi

dibahas mengenai  cara mengoperasikan komputer dimulai dari  persiapan pra 

penyalaan komputer, cara menyalakan komputer dan mengamati proses aktivitas 

booting sistem hingga selesai dan cara mematikan komputer dan mengamati proses 

deaktivasi komputer sistem hingga selesai. 

3
 
     1. Mempersiapkan penyalaan kom  

 Hal pertama di dalam menjalankan sist

a) Pastikan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, monitor dan ka

power dalam keadaan terhubung terhubung power supply. 

Pastikan apakah PC telah terinstal sistem operasi di dalamn

Setelah mempersiapkan segalanya, maka ikutilah langkah-langkah

bawah ini. 

Langkah-langkah meny

a) Menekan tombol power kemudian diikuti dengan menekan tombol mo

b) Tunggu hingga tampilan sistem operasi muncul 

c) Selanjutnya tunggu hingga ruang kerja sistem op

 Mengoperasikan PC 

Bila dilihat dari tamp

untuk membuka suatu aplikasi, yaitu : 

1. Menggunakan Start Menu  

Berfungsi untuk memulai s

terletak di bawah sudut kiri desktop 
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Tombol start 

 
 

Untuk menggunakan tombol start menu adalah dengan mengklik satu kali 

 

  

hingga muncul menu kemudian arahkan pointer ke program yang dipilih. 

Sebagai latihan bila ingin menunjuk suatu aplikasi, sebagai contoh 

internet explorer, klik start menu kemudian arahkan pointer ke Programs, 

lalu arahkan ke Internet Explorer. 

 
 

Internet 
Explorer 
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2. engenal Taskbar 

 bawah ruang kerja desktop sistem operasi, berguna 

M

Terdapat di bagian

untuk menjalankan aplikasi dan mengalihkan antar program aplikasi yang 

aktif. 

 
3. Menggunakan Mouse 

cara menekan tombol mouse 

 

) Klik kanan dengan cara menekan tombol mouse disebelah kanan 

 

c) enekan 

d) kan ] dengan cara menekan 

 

 

Klik kanan 

a) Klik kiri dengan 

satu kali dengan cepat 
Klik kiri 

 

 

b

pada mouse penggunaannya sama dengan klik kiri. 

 

 

 
hasil 

 

Double klik dengan cara m

mouse dua kali tanpa mengeser mouse. 

Drag and drop [ menggeser dan meletak

tombol mouse pada ikon tanpa melepas tombol mouse kemudian 

menggeser mouse tersebut dan meletakan pada posisi yang 

diinginkan kemudian dilepaskan. 

Drag and 
Drop 

 

 

 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 14 



4. Shutdown 

untuk mematikan komputer.Langkah-langkah untuk mematikan 

rn Off Computer 

 Turn Off, kemudian pilihlah 

 

 

5. Restart komputer 

memulai komputer kembali dari awal, fungsinya hampir sama 

Berfungsi 

komputer adalah sebagai berikut: 

a) Klik tombol Start lalu pilih Tu

b) Setelah Turn Off aktif lalu akan muncul jendela

tombol Turn Off  untuk mematikan komputer. 

muncul 

Turn Off 

 

Berfungsi untuk 

dengan shutdown. Tetapi untuk restart, komputer dalam keadaan hidup tetapi sistem 

akan berjalan dari awal. Langkah-langkahnya sama seperti shutdown, tetapi menu 

yang dipilih adalah restart. 

 

 
 
 
 
 
 
 

muncul 

 
 
 Restart
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Tips (Untuk Sistem Operasi Windows XP dan Windows 2000) 

Log off Komputer 

Fungsi ini berguna untuk mengganti nama pengguna (user). Dalam arti kata apabila 

komputer ini dipergunakan oleh beberapa orang data yang bersifat pribadi tidak bisa 

dibuka oleh pengguna lain. 

Stand By Komputer 

Fungsi ini berguna untuk menjaga agar komputer dalam keadaan siaga, atau dalam 

omputer

keadaan hidup bila ingin terus menghubungkan komputer dengan internet, telepon dan 

sebagainya. 

Hibernate K  

nyimpan data-data terakhir di dalam suatu aplikasi, sehingga bila 

Latihan 
 

enyalakan komputer 

yalakan komputer 

 benar  

 

raktek 

 cara-cara menyalakan komputer, melakukan drag and drop sebuah file,  restart 

Fungsi ini bertugas me

komputer dimatikan dalam proses ini, dan komputer dihidupkan kembali, data atau 

aplikasi akan terlihat seperti sebelum dimatikan. 

 

1. Sebutkan langkah-langkah untuk m

2. Apakah yang muncul pertama kali di layar pada saat men

3. Jelaskan cara mematikan komputer secara benar 

4. Jelaskan cara melakukan drag and drop 

5. Jelaskan cara merestart komputer secara

P
 
Peragakan

dan mematikan komputer secara benar. Gunakan komputer yang ada di depan Anda. 
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BAB IV 

PENGENALAN INTERNET 

 

4.1 Pendahuluan 
 

Selamat datang di bab pengenalan internet. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai 

pengertian internet, manfaat internet, fasilitas yang ada di internet, cara terkoneksi ke 

internet, pengertian browser, website dan homepage. 

 

4.2 Pengertian Internet 
 

Menurut Lani Sidharta (1996), walaupun secara fisik Internet adalah interkoneksi 

antar jaringan komputer namun secara umum Internet harus dipandang sebagai 

sumber daya informasi. Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai 

suatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan 

Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh 

aspek kehidupan di dunia nyata ada di Internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, 

politik dsb. Internet merupakan sarana yang sangat efisien dan efektif untuk 

melakukan pertukaran informasi jarak jauh, maupun di dalam lingkungan 

perkantoran (cari referensi). 

 

4.3 Manfaat Internet 
 

Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang 

mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet:  

a) Informasi untuk kehidupan pribadi, contoh: kesehatan, rekreasi, hobby, 

pengembangan pribadi, rohani, sosial. 

b) Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja, contoh: sains, teknologi, 

perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, 

berbagai forum komunikasi.  
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Satu hal yang paling menarik ialah pengguna internet tidak mengenal batas negara, 

ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat 

pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat 

demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat 

internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa 

mengenal batas jarak dan waktu.  

 
Kelebihan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis juga menjadikan 

internet sebagai sarana yang ideal untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh, baik 

melalui kursus tertulis maupun perkuliahan. Tentu saja ini menambah panjang daftar 

keuntungan bagi mereka yang memang ingin maju dengan memanfaatkan sarana 

internet.  

 

4.4 Fasilitas Internet 
 

Berikut adalah beberapa layanan yang disediakan oleh internet yang berbasis pada 

protokol TCP/IP: 

a. WWW (World Wide Web) 

Dewasa ini, WWW atau yang sering disebut sebagai "web" saja adalah 

merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga 

banyak orang yang keliru mengidentikkan web dengan internet.  

Secara teknis, web merupakan sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet webserver 

dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks 

umumnya ditulis dalam format HTML (Hypertext Markup Language). Informasi 

lainnya disajikan dalam bentuk grafis atau gambar (dalam format GIF, JPG, 

PNG), suara (dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti 

MIDI, Shockwave, Quicktime Movie, 3D World).   

b. Electronic Mail 
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E-mail atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi yang 

memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui 

alamat elektronik di internet. Para pengguna email memilki sebuah mailbox 

(kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu mailserver. Suatu Mailbox 

memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan 

mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. 

Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox, selanjutnya pemilik mailbox 

sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau 

menyunting dan mengirimkan pesan email.  

 

4.5 Koneksi ke Internet  
 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan koneksi ke Internet, diantaranya adalah 

dengan menggunakan jalur telepon (misal koneksi internet di rumah) dan melalui 

suatu jaringan komputer (misal koneksi internet di kantor). Dalam pembahasan 

berikut ini kita akan menguraikan langkah-langkah untuk melakukan koneksi ke 

Internet menggunakan layanan telkomnet@instan dengan sistem operasi Windows 

XP. 

1. Klik My Computer di desktop  
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2. Pilih My Network Places yang ada di jendela My Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pilih View Network Connections  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klik Create a New Connection 

 

a 
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5. Tampil jendela New Connection Wizard Kemudian klik Next, sehingga 

tampil jendela wizard berikutnya  

klik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pilih Connect to The Internet, kemudian klik Next  
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7. Pada Wizard berikutnya pilih Set up my connection manually, kemudian 

klik Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kemudian pilih Connect using a dial-up modem, klik Next  
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9. Pada jendela wizard berikutnya isi ISP name, misalnya Telkom. 

Kemudian klik Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Isikan nomor telkomnet@instan, yaitu 080989999, lalu Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Isikan Username dengan telkomnet@instan, passwordnya telkom, 

confirm password telkom, lalu next  
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12. Pada jendela berikutnya, tandai add a shortcut to this connection to my 

desktop, lalu klik Finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Pengertian browser 

Browser adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk dapat 

menjelajah internet. Perangkat lunak ini diperlukan untuk menampilkan 

halaman suatu website  

4.6 Pengertian website 
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Website atau biasa juga disebut situs web adalah sebuah tempat di internet 

tempat beradanya suatu kumpulan halaman web (webpage). Tempat ini 

biasanya ditandai dengan sebuah alamat website. 

4.7 Pengertian home page 

Home page adalah suatu halaman depan dari sebuah website. Ketika pertama 

kali mengakses suatu alamat website maka biasanya akan langsung menuju ke 

halaman depan (home page) website tersebut. 

Latihan  

1. Apakah yang dimaksud dengan internet? 

2. Sebutkan manfaat dari penggunaan internet 

3. Sebutkan dan jelaskan fasilitas layanan yang disediakan oleh internet, tambahlah 

selain fasilitas yang disebutkan di atas 

4. Apakah yang dibutuhkan sebuah komputer untuk bisa terkoneksi dengan internet? 

5. Apakah perbedaan browser, website dan homepage?  

 

Praktek 
 
Cobalah untuk membuat suatu koneksi ke internet dengan menggunakan komputer yang 

ada dan gunakanlah layanan internet dari telkom 
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BAB V 

PENCARIAN INFORMASI DI INTERNET 

 

5.1 Pendahuluan 
 
Selamat datang di bab pencarian informasi di internet. Di dalam bab ini akan dibahas 

mengenai teknik mencari informasi, mencari informasi menggunakan search engine 

dan menjelajah internet dengan menggunakan directory. 

5.2 Teknik Mencari Informasi di Internet 
 

Internet berperan sebagai wadah terbesar untuk berbagi dan bertukar informasi. 

Informasi ini terkumpul dari seluruh jaringan web dunia yang tentunya akan sangat 

membantu bagi siapapun yang membutuhkan informasi-informasi tersebut. Akses 

untuk mendapatkan informasi di internet sekarang ini bukanlah merupakan sesuatu 

hal yang sulit, asalkan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia dengan baik, kapanpun 

dan dimanapun internet bisa diakses tak terbatas pada ruang dan waktu. Tapi jika 

membahas lebih dalam tentang mencari informasi di internet, terkadang 

kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Seringkali ketika mencari suatu 

topik tertentu belum tentu berhasil dan mendapatkan informasi sesuai yang 

dibutuhkan atau diinginkan. Hal-hal seperti ini banyak faktor yang menentukan, salah 

satunya adalah teknik dalam mencari informasi tersebut. 

 
Menurut Ucu Rahayu dan Paulina Pannen (Buku Berselancar di Dunia Maya, 2004), 

dalam mengoperasionalisasikan dan memanfaatkan layanan internet secara umum, 

diperlukan penguasaan keterampilan dan pengetahuan tentang a) terminologi khusus 

dalam dunia komputer, b) operasionalisasi bermacam-macam perangkat keras dan 

lunak, c) pemahaman program aplikasi komputer, dan d) pemahaman informasi 

(information literacy) yang meliputi pengetahuan kapan suatu informasi diperlukan, 
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bagaimana menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang diperlukan 

tersebut. 

 
Berbekal keterampilan dan pengetahuan tersebut barulah dapat mulai berselancar di 

dunia maya. Namun demikian, masih diperlukan juga keterampilan-keterampilan 

khusus terutama untuk mencari informasi yang diperlukan dalam kegiatan belajar dan 

memanfaatkannya dengan tepat. Misalnya akan mencari informasi di internet dalam 

rangka menyelesaikan tugas, maka langkah apa yang harus dilakukan?  

Terdapat lima langkah yang harus dilakukan dalam pemanfaatan internet dalam 

mencari informasi ini, yaitu: 

1. Mendefinisikan tugas 

2. Mencari Lokasi 

3. Menggunakan informasi 

4. Mensintesis informasi 

5. Refleksi 

 

Hubungan antara kelima langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Mendefinisikan tugas 

Mencari akses dan lokasi 

Menggunakan informasi 

4 
Mensintesis informasi 

5 
Refleksi 

Lima Langkah Pemanfaatan Internet dalam mencari informasi 
 

1. Mendefinisikan tugas (Informasi apa yang dibutuhkan?) 
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 Definisikan subyek dari tugas atau topik yang dibutuhkan 

 Batasi lebih dalam lagi subyek yang lebih spesifik, lebih terfokus sampai kepada 

sub topiknya 

 Gunakan pemetaan konsep untuk membantu membatasi pembahasan 

 Buatlah daftar pertanyaan yang kira-kira memungkinkan yang berhubungan 

dengan subyek atau sub topik  tersebut. Lalu pilihlah satu atau lebih berdasarkan 

minat Anda 

 Barulah sekarang Anda memiliki spesifik subyek yang akan dikerjakan 

 

Contoh : 

Anda sebagai mahasiswa tingkat III Program Studi Analisis  

Lingkungan mendapat tugas untuk membuat makalah tentang 

Pengaruh Bahan Kimia terhadap Tubuh Manusia.   

Langkah apa yang sebaiknya Anda lakukan? 

1. merenung dan mengkaji tugas yang telah diberikan dosen, yaitu 

membuat makalah yang terdiri dari 10 -15 halaman tentang 

Pengaruh Bahan Kimia terhadap Tubuh Manusia. 

2. mempersempit topik tugas dengan cara memfokuskan bahan kimia pada salah satu 

jenis bahan kimia, misalnya narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba).  

3. membuat peta konsep yang memuat hubungan struktur kimia senyawa-senyawa yang 

digolongkan sebagai narkoba, mekanisme bekerjanya dalam tubuh manusia, pengaruh 

narkoba terhadap tubuh manusia dan cara mengindar dari pengaruh narkoba. 

4. membuat daftar pertanyaan dari yang luas (makro) hingga detail sesuai dengan topik, 

misalnya: 

 Apa definisi dari narkoba? 

 Apa macam-macam narkoba? 

 Apa yang dimaksud dengan putus obat? 

 Apa gejala kecanduan (putus obat) narkoba? 

 Bagaimana mengatasi kecanduan narkoba? 
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 Apa efek tiap jenis narkoba (ganja, opiat, kokain, alkohol, amphetamine, 

hipnotika) terhadap proses fisiologis tubuh manusia? 

 dan lain-lain 

5. gunakanlah salah satu atau lebih dari daftar pertanyaan tersebut sebagai kata kunci 

untuk mendapatkan informasi. 

6. menyusun garis besar makalah yang berjudul Pengaruh Narkoba Terhadap Manusia 

dan Penanggulangannya. 

 
2. Mencari akses dan lokasi (Dimana Anda mencari sumber informasi?) 

a. Apakah menggunakan search engine? 

b. Apakah melalui directory? 

 
Kedua cara diatas dapat dilakukan hanya dengan sekedar browsing atau surfing, 

terlebih lagi dilakukan secara menyelidiki lebih dalam informasi di dalam suatu situs. 

 
3. Menggunakan Informasi (Informasi mana yang bermanfaat bagi subyeknya?) 

a. Apakah informasi tersebut sudah tepat? 

b. Apakah informasi tersebut itu sudah benar? 

c. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya? 

d. Apakah informasi tersebut bisa cepat diperolehnya? 

 
4. Mensintesis Informasi (Bagaimana cara menggunakan informasi yang telah 

diperoleh?) 

a. Pilihlah informasi yang akan digunakan 

b. Pilih bagian mana dari informasi tersebut yang akan digunakan 

c. Berilah warna atau tandai bagian yang penting dari informasi tersebut 

d. Menafsirkan atau menyimpulkan informasi tersebut, atau mengutip langsung 

informasi tersebut ke dalam tugas 

e. Di dalam tugas, jangan lupa untuk menginformasikan sumber informasi yang 

telah diperoleh (alamat url) 

 
5. Refleksi 

a. Apakah pencarian informasi sudah cukup? 
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b. Apakah informasi yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan subyek tugas? 

c. Apakah informasi yang diperoleh sudah menjawab pertanyaan dalam tugas? 

Terkadang pencarian informasi mengalami kegagalan atau error. Hal ini bisa disebabkan 

karena ejaan yang salah, terdapat makna ganda pada kata kunci (ambigu) atau karena kata 

kunci yang digunakan terlalu luas atau terlalu sempit maknanya. Sehingga penggunaan 

kata kunci dalam pencarian adalah sangat menentukkan keberhasilan pencarian. 

 

5.3 Menjelajah Internet Menggunakan Search Engine  

5.3.1 Pengertian Mesin Pencari (Search Engine) 

Mesin pencari atau lebih dikenal sebagai search engine  merupakan  situs  tertentu  yang  

dibuat khusus untuk  menyimpan  katalog  dan  menyusun  daftar  alamat  berdasarkan  

topik   tertentu. Search engine digunakan untuk menemukan alamat web site tertentu 

sesuai dengan kata kunci yang diisikan atau dengan memilih topik tertentu. Sekarang ini 

banyak sekali layanan search engine yang tersedia di internet, beberapa search engine 

yang ada antara lain sebagai berikut:  

 
Nama Website Alamat Website 

Yahoo! http://www.yahoo.com

Altavista http://www.altavista.com

Google http://www.google.com

Lycos http://www.lycos.com

InfoSeek http://www.infoseek.com

Excite http://www.excite.com

Goto http://www.goto.com

Catcha http://www.catcha.co.id

AOL Anywhere http://www.aol.com

AllTheWeb http://alltheweb.com

Hotbot http://www.hotbot.com

Ask Jeeves http://ask.com

Teoma http://teoma.com
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Wisenut  http://www.wisenut.com

Webcrawler http://www.webcrawler.com

5.3.2 Teknik mencari informasi dengan menggunakan search engine  

Terdapat banyak teknik mencari informasi dengan menggunakan search engine, 

diantaranya adalah menggunakan teknik boolean secara rinci. Sekarang ini sudah 

disediakan di beberapa search engine sebuah fasilitas untuk pencarian secara lebih khusus 

terhadap suatu topik tertentu. Didalamnya termasuk menggunakan teknik boolean, 

kelebihan dari fasilitas ini kita tidak perlu melakukannya secara manual. Sebagai contoh 

kita akan menggunakan search engine Google yang didalamnya terdapat fasilitas ini.  

 
a. Menggunakan Search Engine secara umum 

Langkah untuk menggunakan search pada Internet Explorer secara default adalah 

sebagai berikut:  

a. Klik toolbar Search dan dilayar terlihat task pane Search di sebelah kiri dan 

jendela browser akan terbagi menjadi dua bagian.  

b. Ketikkan kata kunci (Keyword) pada box pencarian, kemudian klik tombol 

search.  

c. Internet  akan   melakukan  proses  pencarian  pada  web  site  diseluruh  dunia  

yang mengandung kata kunci yang anda ketikkan sebelumnya (keyword).  

d. Untuk menyembunyikan task pane pencarian, gunakan klik tombol Search 

kembali.  
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Tampilan search engine secara default Windows 
 

 

b. Ketikkan kata kunci a. Klik toolbar search 

c. Klik tombol search Hasil pencarian 

 

Selain itu ada juga cara yang lain untuk mengakses search engine, misalnya adalah: 

a. Ketikkan alamat search engine yang kita inginkan di bagian address bar pada 

halaman internet explorer, misal http://www.google.co.id atau 

http://www.google.com 

b. Tekan Enter     atau tekan tombol  . 

c. Ketikkan kata kunci (Keyword) pada box pencarian, kemudian klik tombol 

telusuri.  
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Hasil pencarian Ketik alamat search engine & klik tombol go   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampilan search engine Google Indonesia 
 

Banyaknya hasil pencarian Pencarian web secara umum 

Ketikkan kata kunci 

 
 
 

o  Rewind yaitu navigator yang akan membawa Anda kembali pada 

beberapa halaman sebelumnya. 

o  Back yaitu navigator yang akan membawa Anda kembali pada satu 

halaman sebelumnya 
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o  Forward yaitu navigator yang akan membawa Anda satu halaman ke 

depan 

o  Next yaitu navigator yang akan membawa Anda pada beberapa halaman 

ke depan 

o  Home yaitu navigator yang akan mengembalikan Anda pada halaman 

pertama 

 
b. Menggunakan fasilitas ”Pencarian Khusus” 

Misalnya kita akan mencari lebih lanjut tentang bahaya narkoba dengan kata kunci 

”bahaya narkoba” yang didalam informasi tersebut mengandung sedikitnya kata 

”putauw”  

1. Setelah kita berada dalam halaman Google, klik link ”Pencarian Khusus” yang 

ada disebelah box pencarian.  

2. Selanjutnya halaman Google pencarian khusus akan muncul, didalamnya terdapat 

beberapa kriteria pencarian yang bisa digunakan 

3. Jika ingin informasi yang ditampilkan mengandung semua unsur kata dari 

”bahaya narkoba”, maka ketikkan kata-kata tersebut pada box pencarian 

 
4. Jika ingin informasi yang ditampilkan mengandung sebuah frasa kata misalnya 

”putauw”, maka kata tersebut diketikkan di box pencarian  

 
5.  Jika ingin informasi yang ditampilkan mengandung sedikitnya satu kata tertentu, 

misalnya ”sakauw”, maka kata tersebut diketikkan di box pencarian  

 
6. Jika ingin informasi yang ditampilkan tidak  mengandung suatu kata tertentu, 

misalnya ”shabu”, maka kata tersebut diketikkan di box pencarian  
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7. Selanjutnya kita tentukan berapa hasil penelusuran yang akan ditampilkan di tiap 

halaman, misalnya 10  

8. Tentukan juga bahasa yang akan ditampilkan pada halaman pencarian, misal 

bahasa Indonesia 

 
9. Selanjutnya tentukan juga format halaman yang akan ditampilkan atau tidak 

ditampilkan, misal akan ditampilkan hanya dalam format PDF saja  

     
10. Selain itu bisa ditentukan kriteria-kriteria lainnya, sesuai yang ada di halaman 

pencarian, barulah setelah selesai menentukkan semuanya di klik tombol  

 
 

Berikut adalah gambar lengkapnya : 

 

 
Halaman Google Pencarian Khusus 
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Halaman hasil pencarian 
 
 

c. Menggunakan Fasilitas Pencarian Gambar atau Video 
 
Dalam mencari informasi, terkadang kita juga memerlukan gambar  atau video sebagai 

pendukung dari informasi tersebut. Secara spesifik kita bisa menggunakan bagian dari 

fasilitas search engine untuk mencari gambar-gambar dan video yang kita perlukan, 

sebagai contoh kali ini kita akan menggunakan search engine Yahoo Indonesia. 

 
Misalnya kita akan mencari gambar-gambar dan video yang berhubungan dengan 

narkoba sebagai bahan pendukung makalah tentang Pengaruh Bahan Kimia terhadap 

Tubuh Manusia.   

1. Langkah pertama ketikkan alamat search engine yang akan digunakan, misal 

http://www.yahoo.co.id di bagian adrees bar halaman Internet Explorer lalu klik 

tombol go  

2. Setelah itu halaman Yahoo Indonesia akan muncul, misal kita akan mencari 

gambar atau narkoba, maka klik fasilitas gambar atau video yang ada dihalaman 
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tersebut    setelah itu ketikkan kata kunci di box pencarian 

tersebut lalu klik ”Gambar Search” atau ”Video Search” 

 
3. Setelah itu akan muncul hasil dari pencarian tersebut. 

 

Berikut ini adalah gambar lengkapnya : 

 
Halaman hasil pencarian gambar 
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Halaman hasil pencarian video 

 
Jika gambar atau video yang ingin ditampilkan hanya dalam format tertentu, teknik 

pencarian bisa menggunakan operator boolean dengan AND , OR dan NOT. Misal kita 

akan mencari gambar tentang narkoba dengan format jpg, maka kata kunci yang 

digunakan adalah ”narkoba and .jpg”, begitu juga dengan pencarian video, yaitu dengan 

menambahkan operator boolean dan format yang diinginkan setelah kata kuncinya, misal 

”narkoba and .mpg”. 

 

5.4  Menjelajah Internet Menggunakan Direktori 

5.4.1 Pengertian direktori 

Suatu direktori web adalah suatu pohon subyek atau direktori subyek pokok yang 

merupakan daftar dari pokok-pokok subyek yang terorganisir ke dalam kategori tertentu 

dan diatur secara hirarki. Sebagai contoh, jika akan mencari informasi mengenai web 

graphic design, maka kemungkinan hirarkinya akan terlihat seperti berikut: 

Computers   
    Internet   

        Web Development   
            Web Graphics  
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Dimana penulisan sebuah direktori bisa diwakili seperti:  

Computers/Internet/Web Development/Web Graphics  

 
Masing-masing kategori bisa juga merupakan suatu daftar dari sub-sub topik, berbagai 

macam format yang digunakan untuk mengelompokkan kategori-kategori tersebut, 

misalnya berdasarkan alphabet, index dan sebagainya.  

 
Adalah penting untuk diingat, bahwa tak seorangpun bisa dan telah mengkategorikan 

keseluruhan web yang ada, terdapat banyak halaman dalam suatu web, sehingga sangat 

tidak mungkin untuk dapat mengorganisir keseluruhannya terutama untuk web yang 

bersifat dinamis (selalu berubah dalam jangka waktu tertentu). Sehingga biasanya 

pencarian lewat kategori lebih terbatas dibandingkan dengan menggunakan search engine 

secara umum. Perbedaan sederhana yang patut kita ingat antara direktori sendiri dan 

search engine, yaitu bahwa direktori dikompilasikan oleh manusia sedangkan search 

engine untuk pengaturan pencariannya secara otomatis dilakukan oleh mesin komputer. 

 
Banyak sekali situs yang menawarkan fasilitas direktori ini, diantaranya adalah Google 

dan Yahoo, dimana kedua situs ini berperan sebagai portal yang menyediakan faslitas 

search engine dan direktori sekaligus. Selain itu banyak juga situs-situs khusus direktori, 

seperti berikut ini: 

1. Argus Clearinghouse (http://www.clearinghouse.net)   

• orientasi kearah riset (ilmiah) 

• cakupannya sangat terseleksi dimana peringkatnya ditentukan oleh beberapa 

kriteria 

• sumber informasi berdasarkan peringkatnya dan dievaluasi 

• dikompilasi oleh pustakawan khusus yang ahli dibidangnya 

• databasenya relative kecil 

• contoh pertanyaan: Dimana saya bisa menemukan sebuah panduan ke situs 

web tentang Landscape Architecture? 

2. Infomine: Scholarly Internet Resource Collections (http://lib-www.ucr.edu/)   

• topic riset untuk tingkat perguruan tinggi 

• tingkat selektifitasnya tinggi 
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• dikompilasi oleh pustakawan 

• termasuk kurang lebih 14.000 situs didalamnya 

• contoh pertanyaan:  Dimana saya bisa menemukan tentang literatur tentang 

bahasa Inggris? 

5.4.2  Menggunakan fasilitas direktori 

Misalnya akan mencari kumpulan karya sastra seperti cerpen dan puisi. Dalam hal ini 

akan digunakan direktori Google, berikut adalah langkah-langkahnya: 

1. Langkah pertama ketikkan alamat direktori yang akan digunakan, misal 

http://www.google.co.id di bagian adrees bar halaman Internet Explorer lalu 

klik tombol go  

2. Setelah masuk ke halaman Google pilih fasilitas direktori yang telah 

disediakan   

3. Dikarenakan biasanya sastra itu bagian dari seni, maka dicoba untuk masuk 

kategori ”Kesenian”  

4. Setelah masuk ke hirarki yang lebih dalam lagi yaitu kesenian, pilihlah 

kategori ”Sastra” 

 

5. Pilihlah salah satu di informasi yang diinginkan, misal ”Taman Sastra” 

dimana di situs ini terdapat banyak karya sastra seperti cerpen dan puisi. Klik 

link yang tersedia maka akan langsung menuju ke halaman yang diinginkan. 
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Berikut adalah gambar selengkapnya: 

 

 

Kategori kesenian 

Tampilan halaman direktori Google 

 

 

 

 

Kategori sastra 

Tampilan halaman kategori kesenian 
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Tampilan hirarki direktori 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampilan halaman kategori sastra 

 

 
 

Salah satu tampilan halaman situs Taman Sastra 
 
 
 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 42 



Latihan 
1. Jelaskan tahap-tahap dalam mencari informasi di internet 

2. Jelaskan perbedan search engine dan direktori 

Praktek 
1. Dengan menggunakan search engine atau direktori carilah lima berita terbaru 

dalam dunia pendidikan SD di Indonesia 

2. Dengan menggunakan search engine atau direktori carilah 3 data mengenai 

penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran di tingkat 

SD di Indonesia, lalu bandingkan keaslian dan keterbaruannya. 

3. Dengan menggunakan search engine, carilah gambar-gambar dan video tentang 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses belajar mengajar 

di SD. 
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BAB VI 

PENGOLAHAN INFORMASI 

 

6.1 Pendahuluan 
 
Selamat datang di bab pengolahan informasi. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai 

cara mengelompokkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan cara mengolah 

informasi tersebut. 

6.2 Mengelompokkan informasi yang diperoleh 
 
Setelah mendapatkan sumber informasi yang kita perlukan dari internet, ada baiknya kita 

mengelompokan dan menyimpan informasi-informasi tersebut secara teratur didalam 

sebuah folder. Dengan melakukan hal ini, kita bisa tahu sudah berapa banyak informasi 

yang telah dikumpulkan dan kita tidak akan kesulitan untuk mencarinya kembali ketika 

membutuhkannya lagi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelompokannya, 

salah satu diantaranya seperti berikut ini: 

1. Misalnya Anda menggunakan kata kunci “ketergantungan narkoba” untuk mencari 

bahan pendukung untuk tugas makalah (berdasarkan contoh pada bahan ajar 

sebelumnya). Kemudian ingin menyimpan salah satu file berformat .doc yang telah 

diperolehnya, caranya adalah: 

a. Klik link tempat file tersebut berada 

b. Akan keluar kotak dialog yang menanyakan apakah file tersebut akan di buka atau 

disimpan. Pilihlah tombol ”save” 
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c. Setelah itu simpanlah ditempat yang diinginkan, buatlah folder baru di My 

Document atau Desktop dengan memilih create new folder   dan berilah nama 

folder tersebut, misal ”ketergantungan narkoba”, setelah itu simpanlah file 

tersebut di dalam folder dengan terlebih dahulu memberi nama file, misal ”obat 

sistem syaraf”, barulah kemudian mengklik tombol save , berikut 

adalah gambar lengkapnya. 

 

Membuat folder baru 

Memberi nama file Memberi nama folder baru  

 

 
 

Folder baru 
 
 
 
 
 
 
 

Nama File 
Tombol save 
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d. Setelah selesai menyimpannya, lakukan hal yang sama terhadap file-file 

berbeda yang telah diperoleh, dengan cara mengelompokkan topik-topik yang 

berbeda di dalam folder yang berbeda pula. Misal, kita mencari informasi 

dengan kata kunci ”jenis-jenis narkoba”, maka ketika menyimpannya kita buat 

folder baru seperti diatas dengan nama ”jenis narkoba”. Setelah itu barulah 

memberi nama file tersebut dan disimpan di dalam folder jenis narkoba. 

Lakukan langkah serupa untuk file-file sumber informasi yang lainnya. 

6.3 Mengolah Informasi yang telah diperoleh 
 
Biasanya informasi yang diperoleh dari internet bisa dalam berbagai format, ada yang 

berupa format doc, ppt, xls, pdf, jpg, gif, dan sebagainya bahkan banyak juga informasi 

tersebut hanya dalam format halaman web atau situs aja. Sebenarnya hal tersebut 

bukanlah suatu masalah, yang terpenting adalah kita tahu bagaimana mengolah informasi 

tersebut sehingga bisa kita gunakan dengan baik. Sebagai contoh kita akan mencari 

informasi tentang pemberantasan narkoba. 

1. Langkah pertama adalah kita mencari melalui search engine dengan 

menggunakan kata kunci, misal ”pemberantasan narkoba 2006” 

 
Link Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setelah itu kita klik salah satu link informasi yang ada di search engine dan 

membuka halaman informasi tersebut. 
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3. Blok-lah informasi yang diinginkan dengan menggunakan mouse, lalu pilih 

menu Edit  Copy. 

 

 

 

 

 

Cara mengcopy 
Memblok bagian informasi 

Sumber informasi dicopy 

4. Lalu bukalah sebuah dokumen word baru dan klik Edit  Paste  untuk 

menempatkan informasi tersebut dalam word. 
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Cara menyisipkan hasil copyan  Hasil informasi dari situs 

 
5. Jangan lupa untuk mencantumkan alamat dari sumber informasi tersebut. 

 
Alamat sumber informasi  

 

 
 

6. Selanjutnya silahkan jika perlu direformat dan dirapikan. Setelah itu file bisa 

disimpan seperti biasa dan dikelompokkan seperti langkah yang pernah 

dijelaskan di sub bahasan sebelumnya. 
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6.4 Menggunakan Informasi  
 
Pertanyaan kunci untuk memilih informasi adalah: 

• Bagaimana cara terbaik dalam menggunakan informasi yang ada? 

Hal ini tergantung dari sumber informasi itu sendiri, bila informasi berbentuk teks 

atau narasi, maka dapat dengan membacanya, bila berbentuk animasi atau video 

tentu dengan  mengamatinya dan bila berbentuk audio tentu dengan 

mendengarkannya. 

 

• Apakah yang dapat dilakukan agar informasi yang sudah diperoleh dapat 

digunakan dan bermanfaat? 

Agar informasi yang telah diperoleh dapat digunakan dan bermanfaat, maka 

sebaiknya  (1) mengutip, mencatat dan mengelola informasi dan sumber-

sumbernya, (2) mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya secara kritis 

karena tidak semua informasi yang ada di dalam web terjaga keasliannya 

(authenticity), benar (valid), dan dapat dipercaya (reliabel). Untuk keperluan ini 

kita dapat melakukan cut dan paste informasi dari internet ke program lain, 

melakukan download serta mencatat sumber informasi tersebut, mendecompress 

informasi yang sudah dipadatkan, mencetak sumber informasi. Bila belum puas 

dengan informasi yang Anda miliki, Anda dapat memilih informasi lain. 

 
Contoh: 

Anda ingin menggunakan informasi yang terdapat dalam satu situs sebagai salah satu 

sumber makalah yang akan dibuatnya. 

 
Langkah apa saja yang dapat Anda lakukan untuk menggunakan informasi yang 

sudah diperoleh? 

1. Membaca dan mengevaluasi informasi, yaitu dengan: 

• Membaca secara sekilas garis besar informasi yang diperoleh 

• Membuat pertanyaan yang bermanfaat terkait dengan informasi tersebut 

• Membaca kembali informasi tersebut dan menjawab setiap pertanyaan yang telah 

dibuat 

49 Teknologi Informasi dan Komunikasi



• Menghubungkan informasi yang dibaca dengan pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya. 

• Mencocokkan informasi-informasi yang sudah diperoleh 

• Menyusun informasi yang sudah diperoleh menjadi suatu paragraf atau makalah. 

 

Karena informasi yang akan Anda gunakan bersumber dari internet, maka Anda pun 

harus  mempertimbangkan hal-hal berikut  

• Nama dari organisasi yang membentuk alamat website (URL).  Apakah itu 

berasal dari suatu organisasi, pemerintah, perusahaan, atau individual. Bila 

informasi itu dipublikasikan oleh individual maka telusuri informasi tentang latar 

belakang dari individu itu dan kualifikasinya karena hal ini mempengaruhi 

validitas informasi. 

• Tanggal dipublikasikannya informasi tersebut. 

Semakin baru informasi itu diipublikasikan maka 

semakin baik informasi tersebut, meskipun tidak 

semua informasi harus di up date. Misal Romeo dan 

Juliet karya Shakespeare tidak perlu dimutakhirkan, 

namun ulasan dan kajian tentang Shakespeare harus dimutakhirkan. 

• Sistematika penyampaian informasi  secara keseluruhan. 

• Kebenaran informasi-informasi yang diperoleh dari internet dibandingkan 

dengan buku teks/informasi lainnya. 

 

2. Bila informasi tersebut saling menguatkan dan berasal dari sumber/penulis yang dapat 

dipercaya maka ekstrak/kutip/parafrase informasi tersebut. Jangan lupa 

mencantumkan sumber informasinya. 

 
Contoh:  

• Artikel dengan judul Penggunaan Narkoba & HIV dipublikasikan Yayasan 

Spritia yang diperbarui tanggal 9 Januari 2006 pada situs 

http://spiritia.or.id/li/LI156.php  dapat digunakan sebagai salah satu sumber 
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informasi karena memenuhi kriteria informasi yang baik (mencantumkan nama 

organisasi, relatif baru dipubllikasikan, sistematika penyampaiannya baik, dan 

informasi yang disampaikannya benar setelah dibandingkan dengan buku atau 

informasi lain). 

• Artikel dengan judul Bahaya Narkoba Pada Remaja dipostingkan pada 

http://bz.blogfam.com/2006/07/bahaya_narkoba_pada_remaja.html tanpa tanggal 

dan riwayat penulis, serta artikel tidak dapat memenuhi dan menjawab pertanyaan 

yang Anda susun sehingga disimpulkan sebagai sumber informasi yang tidak 

dapat Anda gunakan dalam membuat makalah Anda. 

 
Tips dalam mencari, mengolah dan menggunakan informasi dari Internet 

Dikarenakan banyaknya informasi di Internet dan dalam hal ini tidak ada hukum yang 

mengatur keabsahan informasi tersebut, maka ada baiknya kita selalu berhati-hati dalam 

mengambil informasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa digunakan 

sebagai bahan pertimbangan: 

1. Pertimbangkan siapa yang membuat situs tersebut, dan untuk tujuan apa? 

2. Lakukan penilaian yang cerdas, apakah ada penyimpangan dari informasi yang 

diberikan? 

3. Pertimbangkan keaslian dan kredibilitas dari informasi tersebut.  Apakah 

informasi tersebut benar, akurat, dan dapat dipercaya? (bisa dibandingkan dengan 

buku teks/informasi lainnya). 

4. Apakah situs itu memang disediakan sebagai sumber informasi? sebagai promosi 

terhadap sesuatu?atau memang sebagai bahan acuan mengajar?  

5. Siapakah target audience situs tresebut? 

6. Apakah situs tersebut berisi informasi akurat yang bermanfaat? 

7. Kapankah terakhir situs dan informasi itu di update? Semakin baru informasi itu 

dipublikasikan maka semakin baik informasi tersebut, meskipun tidak semua 

informasi harus di update. 

8. Apakah itu penting dan berkaitan dengan topik tugas kita? 

9. Apakah situs tersebut mudah digunakan? 
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Latihan dan Praktek 
 
Dari hasil pencarian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya, kelompokkan, olah dan 

gunakan  informasi yang telah didapat berdasarkan cara-cara yang telah dijelaskan. 
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