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Pendahuluan

 google adalah mesin pencari paling 
populer saat ini, dan banyak orang 
menggunakanya untuk mencari 
informasi di Internet 



Pencarian dengan 
menggunakan aturan Google

 Google mencari semua kata
 Google mengabaikan kata-kata umum, 

seperti sang, the, to be…
 Google menemukan hasil di mana saja 

dalam dokumen
 Google peduli tentang urutan kata: Kata 

pertama adalah yang paling penting 
dalam sebuah pencarian, dan 
seterusnya, membaca dari kiri ke kanan 



Pencarian dengan 
menggunakan aturan Google

 Google menyusun halaman hasil pencarian 
berdasarkan PageRank, yaitu popularitas dari 
sebuah page

 Google case-insensitive: tak peduli dengan 
huruf kapital atau bukan, hasilnya sama saja

 Pencarian Sederhana Google hanya terbatas 
pada sepuluh kata kunci

 Google menemukan hasil-hasilnya tergantung 
pada kata-kata yang terjadi pada halaman Web



Pencarian Efektif

 Lebih spesifik: Kata kunci yang 
ditargetkan bekerja lebih baik daripada 
kata kunci yang lebih umum

 Menggunakan bentuk tunggal dan 
bentuk jamak dari kata-kata: Untuk 
Google, bentuk tunggal dan bentuk 
jamak mengahasilkan hasil yang 
berbeda

 Gunakan kata kunci yang khas dan 
penting 



Fitur-fitur pencarian Google

 The Google The Google 
calculatorcalculator  

 Finding out about Finding out about 
stocksstocks  

 Getting travel Getting travel 
informationinformation  

 Google AnswersGoogle Answers  
 Google DirectoryGoogle Directory  

 Google GroupsGoogle Groups  
 Google ImagesGoogle Images  
 Google Language Google Language 

ToolsTools  
 Google NewsGoogle News  
 Google ScholarGoogle Scholar  
 Google VideoGoogle Video



Memvalidasi Hasil di Web

 Apakah informasi yang diterbitkan oleh sumber yang 
memiliki reputasi

 Apakah pembuat web memiliki kepentingan (terutama 
kepentingan pribadi yang tidak diketahui) di bagian 
subjek informasi?

 Apakah halaman Web (dan situs induknya) konsisten 
dan mengumpulkan data secara hati-hati?

 Apakah halaman berisi materi iklan pop-up atau materi 
dewasa?

 Apakah yang mengaku sebagai "fakta" pada halaman, 
terutama jika mereka tampaknya tidak mungkin, 
diberikan atribusi (melalui hyperlink, atau mungkin 
dengan mengacu pada sebuah buku)?

 Jika halaman berisi informasi tentang berita yang telah 
diupdate, apakah berita itu segar atau basi? 
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