
Teknik Pencarian Efektif dengan Google 

by Romi Satria Wahono 

Mas Romi, saya mencoba melakukan pencarian dengan Google, sayangnya hasil 
pencarian terlalu banyak sehingga saya malah bingung memilih hasil pencarian 
yang paling tepat. Mohon pencerahan, pencarian yang efektif di Google itu seperti 
apa? (Ahmad, Padang) 

Meskipun Google menyediakan banyak fitur pencarian, saya yakin tidak banyak dari kita yang menggunakannya pada saat 
melakukan pencarian informasi. Akhirnya kita kena badai tsunami informasi dari Google yang akhirnya membuat kita 
bingung sendiri. Kita bahas yuk, teknik pencarian yang efektif itu sebaiknya seperti apa sih. 

Secara umum, jenis pencarian di Google ada dua: Basic Search dan Advanced Search.Basic Search adalah fitur pencarian 
yang sudah biasa kita gunakan yaitu ketika mengakses langsung google.com. 

 

Sedangkan Advanced Search menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian baik untuk operator dasar, file format yang 
ingin kita cari, bahasa, region, dsb. 

 

 

 



Sebenarnya masih sangat banyak fitur pencarian yang bisa kita gunakan, tapi tidak terdapat di menu pilihan Advanced 
Search. Dengan kata lain kita harus memasukannya query di form pencarian di Basic Search langsung. Nah 
permainanquery dan operator pencarian ini yang sebenarnya akan kita bahas di artikel ini. 

FITUR PENCARIAN DASAR 

1. AND: Mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Bisa menggunakan salah satu dari tiga 
alternatif berikut: 
ukiran jepara 
ukiran AND jepara 
ukiran+jepara 

2. OR: Mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Bisa menggunakan salah satu dari dua 
alternatif berikut: 
tahu OR tempe 
tahu | tempe 

3. FRASE: Mencari informasi yang mengandung frase yang dicari dengan menggunakan tanda “”. Contoh: 
“perangkat lunak” 

4. NOT: Hasil pencarian mengandung kata yang di depan, tapi tidak yang dibelakang minus (-). Contoh di bawah 
akan mencari informasi yang mengandung kata ikan tapi bukan bandeng. 
ikan -bandeng 

5. SINONIM (~): Mencari kata beserta sinonim-sinonimnya. Contoh di bawah akan membawa hasil pencarian: 
kendaraan (car) dan sinonim-sinonimnya. 
~car 

6. ASTERIK (*): Karakter pengganti kata. Dari contoh di bawah, hasil yang didapat bisa: ayam bakar pedas, ayam 
goreng pedas, ayam masak pedas, dsb 
ayam * pedas 

7. TANDA TITIK (.): Karakter pengganti huruf, angka dan karakter tunggal. Dari contoh di bawah, hasil yang 
didapat bisa: kopi, koki, kodi, dsb 
ko.i 

8. CASE INSENSITIVE: Pencarian di Google menganggap kapital dan bukan kapital sebagai sesuatu yang sama. 
Jadi, romi satria wahono, Romi Satria Wahono, atau RoMi SaTrIA waHoNo akan membawa hasil pencarian yang 
sama 

9. PENGABAIAN KATA: Google mengabaikan keyword berupa karakter tunggal dan kata-kata berikut: a, about, 
an, and, are, as, at, b, by, from, how, i , in, is, it, of, on, or, that, the, this, to, we, what, when, where, which, 
with. Apabila kita masih tetap menginginkan pencarian kata tersebut, bisa dengan menggunakan karakter + di 
depan kata yang dicari (contoh: Star Wars Episode +I), atau bisa juga dengan menganggapnya sebagai frase 
(contoh: “Star Wars Episode I”) 

10. I’M FEELING LUCKY: Akan membawa kita langsung menuju ke hasil pencarian pertama dari query kita 

FITUR PENCARIAN LANJUT 

1. DEFINE: Mencari definisi dari sebuah terminologi. Dari contoh di bawah, hasil yang didapat adalah berbagai 
definisi tentang e-learning dari berbagai sumber 
define:e-learning 

2. CACHE: Menampilkan situs web yang telah diindeks oleh Google meskipun sudah tidak aktif lagi. Contoh di 
bawah akan menghasilkan pencarian kata phppada situs ilmukomputer.com yang ada di indeks Google. 
cache:ilmukomputer.com php 

3. LINK: Menampilkan daftar link yang mengarah ke sebuah situs. Contoh di bawah akan menampilkan daftar link 
yang mengarah ke situs ilmukomputer.com 
link:ilmukomputer.com 

4. RELATED: Menampilkan daftar situs yang serupa, mirip atau memiliki hubungan dengan suatu situs 
related:romisatriawahono.net 

5. INFO: Menampilkan informasi yang Google ketahui tentang sebuah situs 
info:romisatriawahono.net 

6. SITE: Menampilkan pencarian khusus di suatu situs yang ditunjuk 
java site:ilmukomputer.com 

7. FILETYPE: Menampilkan hasil pencarian berupa suatu jenis (ekstensi) file tertentu. Jenis file yang bisa dicari 
adalah: doc, xls, rtf, swf, ps, lwp, wri, ppt, pdf, mdb, txt, dsb. Contoh di bawah akan menampilkan hasil 
pencarian berupafile PDF yang mengandung keyword software engineering 
software engineering filetype:pdf 

8. ALLINTITLE: Menampilkan seluruh kata yang dicari dalam TITLE halaman. Contoh di bawah akan menghasilkan 
halaman yang memiliki title java programming. allintitle ini tidak dapat digabungkan dengan operator (sintaks) 
lain. Gunakan intitle untuk keperluan itu. 
allintitle:java programming 

9. INTITLE: Menampilkan satu kata yang dicari dalam TITLE halaman. Contoh di bawah akan menghasilkan 
halaman yang memiliki title java dan isi halaman yang mengandung kata enterprise 
intitle:java enterprise 



10. ALLINURL: Menampilkan seluruh kata yang dicari di dalam URL. Contoh di bawah akan menghasilkan daftar URL 
yang mengandung kata java danprogramming. allinurl ini tidak dapat digabungkan dengan operator (sintaks) 
lain. Gunakan inurl untuk keperluan itu. 
allinurl:java programming 

11. INURL:  Menampilkan satu kata yang dicari di dalam URL. Contoh di bawah akan menghasilkan daftar URL yang 
mengandung kata java dan isi halaman yang mengandung kata enterprise 
inurl:java enterprise 

Pencarian yang kita lakukan akan semakin efektif apabila kita mencoba menggabungkan beberapa operator baik yang ada 
di fitur pencarian dasar maupun lanjut. Misalnya, kita ingin mencari file-file PDF yang ada di situs www.pdii.lipi.go.id. Maka 
kita gabungkan dua operator menjadi: 
filetype:pdf site:www.pdii.lipi.go.id 

  

Dewasa ini permainan query pencarian Google banyak digunakan para hacker dancracker untuk mencari berbagai 
informasi, file, dan konfigurasi yang memiliki lubang keamanan. Aktifitas ini terkenal dengan sebutan Google Hacking. 
Kapan-kapan kita bahas tentang yang satu ini, setelah kita mahir bermain-main dengan berbagai operator pencarian 
Google.   
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 Google Help : Cheat Sheet 
 

Here's a quick list of some of our most popular tools to help refine and improve your search. For additional help with Google Web 
Search or any other Google product, you can visit our main Google Help page.  

OPERATOR EXAMPLE   FINDS PAGES CONTAINING... 

vacation hawaii   the words vacation and Hawaii . 
Maui OR Hawaii   either the word Maui or the word Hawaii 
"To each his own"   the exact phrase to each his own 
virus –computer   the word virus but NOT the word computer 
+sock   Only the word sock, and not the plural or any tenses or synonyms 
~auto loan   loan info for both the word auto and its synonyms: truck, car, etc. 
define:computer   definitions of the word computer from around the Web. 
red * blue   the words red and blue separated by one or more words. 
I'm Feeling Lucky   Takes you directly to first web page returned for your query. 

 

    
CALCULATOR OPERATORS   MEANING   TYPE INTO SEARCH BOX 

+   addition   45 + 39 
-   subtraction   45 – 39 
*   multiplication   45 * 39 
/   division   45 / 39 
% of   percentage of   45% of 39 
^   raise to a power   2^5  

(2 to the 5th power) 
 

    
ADVANCED OPERATORS   MEANING   WHAT TO TYPE INTO SEARCH BOX (& DESCRIPTION OF RESULTS) 

site:   Search only one 
website   admission site:www.stanford.edu 

(Search Stanford Univ. site for admissions info.) 

[#]…[#]   Search within a  
range of numbers   DVD player $100..150 

(Search for DVD players between $100 and $150) 

link:   linked pages   link:www.stanford.edu 
(Find pages that link to the Stanford University website.) 

info:   Info about a page   info:www.stanford.edu 
(Find information about the Stanford University website.) 

related:   Related pages   related:www.stanford.edu 
(Find websites related to the Stanford University website.) 
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