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Abstrak 

 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) berkembang pesat berdampak 
pada maraknya informasi yang melimpah ruah yang ada di dunia internet. 
Kebutuhan akan informasi menjadi bentuk perilaku tersendiri di dalam dunia 
maya. Berbagai perilaku yang menarik untuk dikaji. Perilaku pencarian informasi 
ini dapat memberikan formulasi untuk mengetahui perilaku para pengguna di 
dunia maya. Manfaat Perilaku pencarian informasi dengan menggunakan media 
internet pada remaja awal dapat mengetahui gambaran perilaku yang dilakukan 
murid SMPN 32 Surabaya. Perilaku pencarian informasi ini dapat memberikan 
formulasi belajar murid khususnya dalam menggunakan internet untuk mencari 
informasi di dunia maya. 
 Penelitian ini dikaji berdasarkan tahapan yang dilakukan Ellis meliputi 
delapan tahapan pencarian informasi(Ellis, Cox dan Hall, 1993:359-365)starting, 
chaining, browsing, diferrentiating, monitoring, extrating, verifying, ending. 
Dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh murid 
SMPN 32 Surabaya.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
sampel acak sistematis.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa murid telah melakukan tahapan 
pola yang dilakukan oleh Ellis. Tetapi perilaku yang dilakukan belum mendalam 
untuk mengoreksi informasi yang dilakukan oleh para murid. Murid hanya sebatas 
mencari informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang didapatkan. Murid 
belum melakukan pengecekan terhadap informasi yang didapatkan. murid 
mengecek informasi yang didapatkan hanya sebatas bertanya pada teman sebaya 
mereka. Dalam mencari informasi search engine yang dominan digunakan adalah 
google. Hambatan yang dirasakan para murid dalam melakukan pencarian 
informasi berkaitan dengan bahasa yang digunakan, jam buka ruang komputer 
yang dirasa kurang sehingga murid mengakses informasi diluar lingkungan 
sekolah. Hal tersebut akan berdampak pada tanpa ada pengawasan dari pihak 
sekolah ataupun orangtua. Adanya kedua Media internet dan Perpustakaan 
merupakan media yang saling mendukung. Ketepatan akan informasi yang 
dibutuhkan sangat penting untuk menunjang peran mereka sebagai Murid dimasa 
remaja Awal dalam mencari identitas mereka sebagai pelajar 
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