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“Barang Siapa memegang Akses  Informasi,  dialah  

yang  akan  memenangkan  persaingan”.  (Alvin  

Toffler)

..Setelah  akses  Internet  kita  dapatkan,  maka  kita  

butuh kemampuan untuk mencari, mendapatkan, dan  

menggunakan  informasi  di  internet  secara  efektif.  

Karena  jika  hanya  akses  internet  saja  yang  kita  

miliki  tanpa  kemampuan  untuk  mencari,  

mendapatkan,  dan  menggunakan  informasi  di  

internet secara efektif itu kita miliki, maka kita hanya  

akan menjadi budak mesin pencari seperti Google…
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Perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu 

pesat dengan membawa berbagai dampaknya pada 

pola kehidupan manusia dewasa ini. Salah satunya 

adalah perubahan mendasar prilaku manusia dalam 

memenuhi  kebutuhan  informasi  yang  diperlukan. 

Dan  salah  satu  dari  teknologi  yang  menyebabkan 

perubahan  prilaku  tersebut  adalah  internet,  yang 

merupakan  sumber  informasi  yang  tidak  terbatas 

dan dapat diakses kapan dan dimana pun selama 24 

jam.  Sedangkan  sumber-sumber  tercetak,  seperti 

buku,  Koran,  majalah  dan  sebagainya  mempunyai 

keterbatasan  akses  yaitu  tempat  dan  waktu  serta 

kebaruan  dari  koleksi  tersebut.  Dengan  internet 

akses  informasi  yang  dapat  dilakukan  kapan  saja, 

siapa  saja,  di  mana  saja  ini,  telah  memberikan 

kontribusi  signifikan  terhadap  berkembangnya  ilmu 

pengetahuan.
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Dewasa ini internet semakin canggih teknologinya 

dan penggunanya semakin banyak.  Hampir  semua 

penghuni  kolong  langit  ini  tahu  tentang  internet. 

Sampai-sampai  Mac  Pransky  membuat 

penggolongan pengguna internet. Ia membagi umat 

manusia  menjadi  dua  golongan,  yaitu  generasi 

digital immigrant dan digital native. Digital immigrant  

adalah  generasi  yang  mengenal  internet  setelah 

mereka dewasa.  Sedangkan generasi  digital  native 

adalah  generasi  yang  saat  mulai  belajar  menulis 

sudah mengenal internet  atau mereka yang saat ini 

berada dibawah 24 tahun.

Salah  satu  ciri  khas dari  generasi  digital  native 

adalah proses belajar mereka yang sangat berbeda 

dengan generasi  digital  immigrant.  Generasi  digital  

native malas  dan ogah-ogahan disuruh  baca buku 

yang tebal-tebal seperti enslikopedia Britanicca, tapi 

mereka  masih  dapat  tahu  banyak  hal  dan 

informasinya  mutakhir.  Hal  ini  disebabkan  karena 

mereka  menggunakan  internet  sebagai  rujukan 

favorit dalam mencari informasi.

Namun ada kekhawatiran yang tetap menghantui 

manusia,  karena  hal  yang  paling  sulit  adalah 
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bagaimana  memilih  informasi  yang  diperlukan  di 

antara  ribuan  atau  bahkan  jutaan  halaman  yang 

tersedia, padahal waktu yang ada sangat terbatas.

Kisah Abdu

Abdu  seorang  siswa  kelas  sebelas,  pada 

suatu  hari  mendapatkan  tugas  dari  salah  

satu gurunya untuk membuat artikel tentang 

hubungan antara Tumpeng dengan kakayon 

dalam  Wayang,  tapi  tugas  ini  sudah  harus  

dikumpulkan dua jam kemudian.

Sejam  berlalu,  tugas  itu  masih  belum  juga 

kelar.  Ia  frustasi  karena  informasi  yang  ia  

dapatkan  di  internet  cuma  sekilas  dan 

penggalan-penggalan  saja,  tidak  lengkap 

apalagi berbobot. Internet yang dia harapkan 

membantu,  malah  justru  tidak  membantu  

banyak. 
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Gambaran  di  atas  menunjukkan  bahwa 

kebutuhan  akan  informasi  yang  dapat  diperoleh 

secara cepat dan akurat merupakan kebutuhan yang 

tidak  dapat  dihindari  pada  era  globalisasi  ini, 

ditambah  lagi  kurikulum  pendidikan  Indonesia 

terbaru  yang  menekankan  keaktifan  dan 

kemandirian para siswa.

Perlu diadakan sebuah usaha untuk menunjang 

kemampuan  siswa  maupun  mahasiswa  dalam 

mengakses  infromasi  dan  menggunakan  informasi. 

Salah satu caranya adalah dengan Literasi informasi 

yang  dilaksanakan  di  perpustakaan.  Literasi 

informasi diartikan sebagai kegiatan yang dirancang 

untuk  mendidik  pengguna  peprustakaan  agar 

mengetahui sumber-sumber informasi secara cepat 

dan  tepat,  serta  mendidik  pengguna  perpustakaan 

untuk  menjadi  pengguna  yang  tertib.  Dengan 

program  ini,  diharapkan  kekayaan  perpustakaan 

dalam  bentuk  koleksi,  baik  tercetak  maupun  non-

cetak  dengan  segala  fasilitas  dan  pelayanan  yang 

ada  dapat  dimanfaatkan  dengan  maksimal  oleh 

pengguna secara bertanggung jawab.
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Pada kenyataannya masih banyak perpustakaan 

yang  tidak  menjalankan  program literasi  informasi. 

Hal  ini  yang  mungkin  menjadi  salah  satu  faktor 

penyebab  masih  banyaknya  yang  tidak  tahu  cara 

mencari  informasi  secara  efektif  dan  efisien. 

Pengalaman  penulis  sendiri  dalam  membantu 

penelusuran  informasi  teman-teman  yang  berbeda 

program studi atau ketika praktek kerja lapangan di 

sebuah  SMA  negeri  di  Tangerang,  mendapati 

pengalaman nyata bahwa hampir semua pengguna 

internet  dalam  melakukan  penelusuran  belum 

menggunakan  strategi  penelusuran,  dalam 

menelusur mereka hanya sekedar memasukkan kata 

kunci pada kotak yang tersedia pada mesin pencari, 

dan  hanya  sedikit  yang  menggunakan  salah  satu 

operator  pencarian  di  mesin  pencari  tanpa 

mengetahui  kalau  ternyata  banyak  fasilitas 

penelusuran  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  dapat 

membantu dalam penelusuran.

Selain  itu,  ketika  saya mengisi  sebuah  seminar 

tentang  internet  kepada  para  pelajar.  Ternyata 

mereka  belum  tahu  tentang  situs-situs  pendidikan 
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seperti BSE, Bimbel Online. Kebanyakan mengambil 

informasi di blog personal atau Wikipedia.

Beberapa fakta di ataslah yang melatari penulisan 

buku ini. Karena saya sadar internet akan semakin 

banyak digunakan oleh orang dan kebutuhan akan 

pengetahuan penggunaan internet yang efektif  dan 

efesien akan dibutuhkan oleh banyak pihak.

Untuk Siapa Buku ini:

Buku  ini  saya  susun  untuk  pengguna  internet 

yang  baru  saja  berkenalan  dengan  internet  atau 

mereka  yang  sudah  lama  bersentuhan  dengan 

internet tapi merasa jenuh ketika menemukan hasil 

pencarian informasi yang dilakukan di internet tidak 

sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Semoga  buku  ini 

adalah  buku  yang  tepat  untuk  anda.  Khususnya 

pelajar dan mahasiswa.

Bagaimana isi buku ini

Buku  ini  disusun  secara  sistematis  yang  terdiri 

atas  tujuh  bab  beserta  satu  lampiran.  Bab  yang 

pertama adalah pendahuluan.Bab kedua membahas 

mengenai  internet  berserta  kelebihan  dan 
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kekurangannya  sebagai  media  pendidikan.  Bab 

ketiga  membahas  mengenai  apa  itu  strategi 

penelusuran  informasi.  Bab  keempat  membahas 

mengenai  mesin pencari  dan fasilitas-fasilitas yang 

dapat  digunakan  untuk  memudahkan  kita  mencari 

informasi  di  internet.  Bab  kelima  membahas 

mengenai pentingya evaluasi informasi dan kiat-kiat 

dalam  melakukan  evaluasi  informasi.  Bab  keenam 

akan  menampilkan  mengenai  tatacara  penulisan 

daftar pustaka dari informasi yang kita dapatkan di 

internet.  Bab  ketujuh  adalah  pengenalan  tentang 

portal  pendidikan Rumah Belajar,  dan bab terakhir 

berisi daftar situs-situs yang berkaitan dengan dunia 

pedidikan yang telah disusun sedemikian rupa untuk 

memudahkan anda dalam menemukan informasi di 

internet.  Sedangkan  lampiran  berisi  form  untuk 

memandu kita dalam melakukan pencarian informasi 

di internet.

Tujuan  akhir  yang  ingin  saya  capai  adalah 

dimilikinya  kemampuan  mengakses  dan 

memanfaatkan  secara  benar  dan  efektif  sejumlah 

informasi yang tersedia di Internet.
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