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Penelitian ini berfokus pada dorongan dan proses kognitif multitasking behaviour yang terjadi 

pada mahasiswa sebagai content creator yang sedang melakukan aktivitas pencarian informasi 

melalui Web (web searching). Dalam penelitian ini, aktivitas content creation tidak hanya 

dipandang sebagai kelompok masyarakat kultural (digital native) tetapi juga memicu seseorang 

untuk berganti-ganti topik pencarian dalam waktu bersamaan. Paparan perangkat digital 

menimbulkan akses informasi yang luas memaksa para pengguna web untuk terus-menerus 

menelusuri informasi sehingga melakukan multitasking. Dalam prosesnya, perubahan kognitif 

yang dialami oleh informan terjadi pada aktivitas dengan beban kognitif yang rendah dan 

memerlukan sedikit perhatian (less activity attention). Sedangkan Mekanisme koordinasi kognitif 

selama pergantian banyak topik pencarian informasi terjadi ketika seorang pembuat konten 

menelusuri berbagai macam informasi kemudian kembali pada pencarian utama (original web 

search problem) dan melakukan kinerja berfikir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan 

wawancara kepada content creator yang intens melakukan interaksi dengan web dan sering 

melakukan multitasking. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa terdapat 3 tipe 

perilaku multitasking. Tiga tipe Perilaku Multitasking tersebut yaitu Sequential Multitasking 

Driven by Boredom, Simultant Multitasking Driven by Responsibility, Mixed Multitasking Driven 

by Habit. 
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THE IMPULSE AND COGNITIVE PROCESS IN MULTITASKING BEHAVIOUR IN 

THE COLLEGE STUDENTS AS CONTENT CREATOR 

Desak Made Diah Anggarini 

This research intent to deeply analyse the impulse and process of multitasking behaviour during 

web searching which is happened to college students as the content creator. Content creation is 

not only regarded as the notable activity of digital native society, but also the trigger for web 

searchers to multitask during their web searching session. The development of digital gadget 

causing the web searchers to be exposed by the limitless amount of information which force 

them to multitask. In the process, the informants experience cognitive shift in the activity with 

low cognitive load and require less attention. Meanwhile, the cognitive coordination happened 

during the shifting of more than one information searching, particularly when someone back to 

their original web search problem after multitasking from another unrelated topic. This research 

uses the qualitative method with the ethnographic approach. The researcher collects the data by 

interviewing the informants which are heavy multitasker. Based on the result of analysis, 

researcher found that there are 3 type of multitasking behaviour. Those types are Sequential 

Multitasking Driven by Boredom, Simultaneous Multitasking Driven by Responsibility, and 

Mixed Multitasking Driven by Habit. 
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1. Pendahuluan  

Internet telah menempatkan kita dalam dunia tanpa batas. Hal tersebut disebabkan antara 

lain karena meningkatnya kemampuan pengguna internet, khususnya pembuat konten (content 

creator) yang dianggap sebagai bagian dari generasi digital native, dalam membuat dan 

membagi konten informasi dari perangkat digital yang dimilikinya. Selain itu akses penuh 

terhadap kebiasaan generasi digital native seringkali menciptakan keadaan dimana kehidupan 

sehari-harinya dapat menyandingkan dunia online dan offline secara sejajar.
3
 Terlebih, pada 
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Mahasiswa yang lahir pada era digital sebagai bagian dari sivitas akademika jelas kini memiliki 

peranan yang sangat besar dalam memanfaatkan layanan perangkat digital karena merekalah 

sebagai pengguna yang paling potensial dalam berinteraksi pada sumber-sumber informasi. 

Perubahan sumber-sumber informasi yang memberi pengaruh pada karakter generasi di era 

perkembangan teknologi ini sesuai dengan apa yang disebut Web 2.0 sebagai bagian dari budaya 

digital. Para pengguna web search secara aktif berpusat pada interaktivitas antara internet dengan 

pengguna serta konten yang dibuat oleh pengguna.
4
 Dengan demikian generasi ini dapat 

dikatakan sebagai generasi kreatif dimana ketika mereka mendapatkan sebuah informasi, mereka 

akan mengubah dan mendesain ulang informasi tersebut melalui tulisan, gambar, motion graphic, 

dan lain sebagainya yang kemudian menampilkannya ke dalam sebuah website. 

Perilaku penemuan informasi melalui web searching telah menjadi bagian hidup para 

pengguna internet yang sama pentingnya dengan kehidupan nyata.
5
 Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rosen, Carrier dan Cheever pada tahun 2013 menunjukan betapa mudahnya 

remaja pengguna internet dapat terdistraksi bila mereka melakukan tugas di rumah atau tempat 

yang dikelilingi perangkat digital. Bahkan dengan paparan teknologi informasi dan 

perkembangan internet memaksa seseorang untuk melakukan perilaku Multitasking. Sehingga 

perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai bagian dari budaya digital yakni aktivitasnya dalam 

berinteraksi dengan sistem pencari. 
6
 

Dalam Penelitian Jia Tina Du pada tahun 2010 juga menjelaskan bahwa Dari segi kognitf 

pun dapat dilihat, bahwa jika tidak digunakan dalam kondisi yang sesuai, multitasking justru 

dapat menghambat produktivitas seseorang secara kognitif. Dalam memenuhi kebutuhan konten 

informasinya, content creator sering mengalami pergeseran dan perubahan kognitif yang 

akhirnya menyebabkan mereka melakukan multitasking. Fenomena pergeseran, pergantian serta 

koordinasi kognitif inilah yang coba dibahas oleh penulis. 
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2. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan 

pengamatan (overview) sebagai metode pengumpulan sumber datanya. Wawancara 

mendalam yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada 

percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.
7
 Data yang diperoleh terdiri dari kutipan 

langsung dari dari subjek penelitian tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan 

pengetahuannya. Selain itu, peneliti akan mengadakan wawancara dengan partisipan 

tentang pandangannya terhadap melakukan kegiatan Web Search dengan membuka 

banyak tab dalam satu sesi pekerjaan. Wawancara mendalam dalam kerangka kerja 

etnografi ini selain dilakukan melalui berbagai konten media online, yaitu WhatsApp dan 

email juga dilakukan melalui bertemu langsung dengan informan yang  juga digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data observasi langsung pada informan. Penggalian data 

melalui wawancara mendalam ini dilakukan peneliti hingga mendapatkan data yang 

jenuh. 

3. Tinjauan Teori 

Content Creator dan Proses Web searching  

Content Creator (pembuat konten) yaitu orang yang menyebarkan informasi 

terkait topik-topik yang mereka tentukan kepada khalayak luas melalui berbagai macam 

perantara, khususnya media digital.
8
 Dalam aktivitasnya, seorang pembuat konten 

melakukan interaksi antara mereka sebagai pelaku informasi dengan sumber-sumber 

informasi untuk akhirnya disebarkan melalui internet dan media-media sosial kepada 

masyarakat luas. 

Dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mereka harus selalu terhubung dengan 

sumber-sumber informasi kredibel. Sumber-sumber informasi tersebut mereka dapatkan 

melalui pencarian informasi melalui Web (web searching). Dengan melihat kondisi 

interaksi pengguna dengan Web dapat difungsikan sebagai tolak ukur sebuah 

keberhasilan web searching. keberhasilan seseorang juga dilihat dari keyword yang di 

panggil mendapati informasi yang dibutuhkan didalam mesin pencari. Contohnya saja 
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ketika berada dalam kondisi interaktif kepada web search system, seorang pengguna 

memasukkan query yang terkandung dalam permasalahan informasinya sehingga 

memasukkan ke mesin pencari Web. Semakin spesifik query yang dimasukkan 

mendekati permasalahan penggunanya, maka semakin besar kemungkinan kebutuhan 

Informasi Pengguna Web akan terpenuhi. 

Dorongan dalam diri Content Creator sebagai pengguna Web pada Pergantian 

Tugas (Task Switching) 

Dengan munculnya perangkat digital tersebut, seseorang dapat menyelesaikan 

beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Russell Poldrack, guru besar Psikologi 

Universitas California menyebutnya sebagai Media Multitasking.
9
 Media multitasking 

ditandai dengan karakterisik penggunanya yang sebagian besar adalah generasi milenial, 

menjadi tidak sabaran, tidak puas dengan kelambatan dan tidak tahan dengan kesunyian. 

Padahal, produktifitas dan kreatifitas sangat membutuhkan fokus serta konsentrasi yang 

tinggi. Dan di saat tidak lagi tahan berkonsentrasi, pikiran kita akan mencari hal lain 

untuk memecah konsentrasi itu tersebut, maka akhirnya kita berganti tugas dan 

melakukan multitasking.
10

  

Hal ini diperjelas oleh penelitian Amanda Spink terkait dengan studi ekplorasi 

perilaku informasi pada tahun 2004, menghasilkan suatu penjabaran faktor pendorong 

seorang pencari informasi dalam melakukan perilaku multitasking, yaitu perubahan 

ketertarikan sebuah topik informasi dan rasa bosan menelusuri informasi tertentu.  

Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Seorang pencari memiliki satu objek informasi yang dibutuhkan sebagai bahan 

penelusuran lebih lanjut 

2. Pencari informasi tersebut mengalami perubahan ketertarikan terhadap informasi 

yang diminati dan mendapatkan rasa bosan dengan satu informasi tersebut 
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3. Sehingga akhirnya seorang pencari informasi tersebut ingin mengejar penelusuran 

informasi yang lain. 

Demi memecah kebosanan itu, manusia terdorong untuk melakukan pergantian 

aktifitas demi membuat tugas utama yang sedang dikerjakan menjadi tidak terlalu 

membosankan. 

Perilaku Multitasking selama aktivitas Web Searching berlangsung 

Multitasking adalah kemampuan manusia untuk mengatasi banyak tugas dengan 

melakukan aktivitas pergantian tugas.
11

 Model multitasking yang diungkapkan wickens 

di tahun 1989 dan 1991 dimana lebih lanjut dijelaskan Multitasking dalam konsep 

sequential berarti bahwa terdapat lebih dari satu pekerjaan yang berbeda dikerjakan 

dalam sebuah rangkaian. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menunjukkan bagaimana multitasking 

terjadi selama pencarian web dan penemuan informasi. Pencarian banyak topik dalam 

satu sesi sering terjadi untuk memenuhi banyaknya kebutuhan informasi dalam waktu 

sesingkat mungkin.
12

 Multitasking biasa terjadi dalam aktivitas penemuan informasi 

karena dalam prosesnya para pengguna pencarian terhadap topik-topik yang tidak 

memiliki hubungan dengan kebutuhan informasi utamanya saat itu.  

Spink pada penelitiannya bersama Park dan Cole ditahun 2005 menjelaskan aktivitas 

pencarian informasi sebagai sebuah proses multitasking.
13

 Pernyataan tersebut didukung 

oleh hasil riset Spink, Park dan Jansen di tahun 2006 yang menganalisa sampel dari dua 

dan tiga atau lebih sesi kueri (query session) yang diambil dari mesin pencari AltaVista 
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menunjukkan jumlah signifikan multitasking dalam pencarian web.
14

 Dari penelitian 

tersebut ditemukan bahwa: (1) pada dua sesi kueri terdapat 81% yang mengandung 

banyak permasalahan informasi, (2) pada tiga atau lebih sesi kueri terdapat 91,3% yang 

mengandung banyak permasalahan informasi, (3) terdapat terdapat variasi permasalahan 

informasi yang luas dalam sesi pencarian dengan multitasking, dan (4) multitasking 

ditemu kan sebagai elemen pencarian web yang terus bertambah. 

Proses Kognitif dalam perilaku Multitasking selama Web Searching 

Proses kognitif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian 

aktivitas kognitif yang menjalankan pengolahan informasi dalam pikiran.
 15

  Multitasking 

dapat terdiri dari beberapa tingkatan yang derajat kecenderungannya ditentukan oleh tiga 

hal kognitif. Factor pertama adalah tingkat/derajat lokasi dan ketergantungan temporal 

dari suatu aktivitas, di mana kehadiran spasial dan sejauh mana suatu aktivitas harus 

dilakukan di lokasi tertentu dipertimbangkan. Sebagai contohnya, belanja offline di toko 

tidak bisa dilakukan bersamaan dengan memasak di rumah. Namun, belanja online dapat 

dilakukan dirumah, sehingga bisa dilakukan bersamaan dengan memasak. Factor kedua 

adalah tingkat/derajat kebutuhan untuk keterlibatan yang kontinyu. Contohnya, 

menyiapkan makanan tidak terlalu memerlukan penggunaan waktu secara terus-menerus, 

begitu juga dengan online shopping yang mengijinkan para pengguna mempunyai jeda 

aktivitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Masing-

masing kegiatan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain (amendable to 

multitasking) dalam waktu tertentu. Sedangkan faktor terakhir adalah tingkat/derajat 

perhatian aktif dan kognitif yang dibutuhkan dalam suatu tugas.  

Proses kognitif yang terjadi dalam multitasking terdiri dari dua: (1) koordinasi 

kognitif, dan (2) perubahan kognitif.
16

 Koordinasi kognitif menggunakan terminology 

“teori” yang diadopsi dari “teori koordinasi”, menunjukkan bagaimana koordinasi dapat 

                                                             
14 Bernard J, Jansen. A, Spink. 2006. How are we searching the World Wide Web? A Comparison of Nine 

Search Engine Transaction Logs. Information Processing and Management 42 248–263. 
15 Krch D. 2011. Cognitive Processing. In: Kreutzer J.S., DeLuca J., Caplan B. (eds) Encyclopedia of 

Clinical Neuropsychology. Springer, New York, NY 
16

 Jia Tina Du. 2010. Multitasking, Cognitive coordination and cognitive shifts during web searching. 

Australia: Faculty of Science and Technology Queensland University of Technology Brisbane. 

Page 53 



muncul dalam sistem yang berbeda. Dalam pencarian web, terminologi koordinasi 

kognitif digunakan untuk menggambarkan bagaimana mencapai penemuan informasi 

yang interaktif dengan cara mengkoordinasikan beberapa element secara kognitif, 

termasuk gaya kognitif, tingkat pengetahuan dan pemahaman akan permasalahan 

informasi mereka, ke dalam proses penemuan informasi yang saling bersangkut-pautan.
17

 

Dalam melakukan pencarian web, seseorang membuka beberapa tab pencarian sekaligus, 

maka di situ mereka melakukan multitasking. Dalam melakukan multitasking, pengguna 

melakukan koordinasi kognitif dan perubahan kognitif agar dapat melakukan beberapa 

pencarian sekaligus. Mempelajari strategi koordinasi dan perubahan kognitif penting 

untuk membuat multitasking dalam pencarian web efektif. Pada penelitian Amanda Spink 

dengan Dee memberikan asumsi dalam ruang lingkup pencarian informasi bahwa apabila 

seseorang tidak mengalami perubahan ketika mengolah permasalahan informasinya, 

berupa perubahan dalam kognitif, permasalahan dan tingkat pengetahuan, dalam sistem 

interaksinya, maka penemuan informasinya belum efektif. 

Penelitian Jia Tina Du dalam “multitasking, cognitive shifts during web 

searching” menjelaskan tentang peran multitasking, koordinasi kognitif, dan pergeseran 

kognitif didalam pencarian web (web searching). Mekanisme koordinasi kognitif, seperti 

konten dalam umpan balik yang relevan, umpan balik taktis dan pembelajaran mandiri 

(self-learning) yang mendorong adanya perilaku koordinasi dalam task-switching. 

Akhirnya mekanisme yang digambarkan oleh Jia Tina Du tersebut akan menghasilkan 

kinerja multitasking yang efisien. Keberadaan mekanisme koodinasi ini juga secara 

langsung memberi hasil dalam pergeseran pengguna pada keadaan kognitif selama 

penelusuran web. Di sisi lain, terjadinya pergeseran kognitif dalam pembahasan ini 

mempengaruhi persepsi pengguna dalam pemahaman masalah informasi dan dalam 

menilai kontribusi pemecahan masalah setelah melakukan penelusuran web secara 

menyeluruh (holistic).  
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4. Hasil  

Aktivitas Content Creator Sebagai Pengguna Web selama Web Searching 

Sebagai kelompok masyarakat yang kegiatannya dikelilingi dengan pencarian, 

pembuatan, serta penyebaran konten di internet, para pembuat konten (content creator) 

membentuk sebuah interaksi antara mereka yang “memiliki konten” dan “sumber 

informasi”. Disamping itu, memiliki pekerjaan lain seperti Skripsi dan terikat dengan 

sebuah perusahaan mengharuskan seluruh aktivitasnya akan selalu lekat dengan 

pencarian Informasi melalui web (web searching). Oleh karena itu, Content Creator 

merupakan pelaku informasi yang aktif dalam menggunakan Web searching.  

Berfokus pada pembuatan konten informasi yang sesuai dengan ketertarikan masing-

masing personal para pembuat konten, mereka mengetahui dengan jelas proses 

pembuatan suatu kreativitas yang akan diunggahnya. Aktivitas pembuat konten (content 

creator) dalam berinteraksi dengan sumber-sumber informasi dan disebarkan melalui 

media internet.
18

 Wadah yang dipilih untuk mereka bagikan kepada khalayak juga 

mampu merepresentasikan Putrika dan Baskoro sebagai Content Creator yang dapat 

mendorong terbentuknya informasi baru. 

Demi menghasilkan konten informasi yang bagus, mereka memilih untuk 

mengidentifikasi kebutuhan informasinya terlebih dahulu, kemudian pengetahuan yang 

kurang memenuhi kognitif akan ditelusuri lebih dalam oleh para informan. 

Kebiasaan para informan melakukan web searching untuk memenuhi kegiatan content 

creation mereka yang beragam membuktikan bahwa web searching memainkan peran 

penting dalam memenuhi kebutuhan informasi manusia. Seperti yang dikatakan oleh 

Amanda Spink, Koshman bahwa Dengan melihat kondisi interaksi pengguna dengan 

Web dapat difungsikan sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan web searching. 
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Karakter pengguna, pengalaman dan situasi informan pun akan membentuk pola perilaku 

pencarian seseorang. Tidak terkecuali adalah ketersediaan akses yang dimiliki para 

informan untuk menjelajahi website, akan membentuk budaya pencarian informasi pada 

masing-masing orang secara berbeda-beda. 

Dorongan yang terjadi selama Web Searching untuk melakukan pergantian Tugas 

(Task Switching) 

Ketersediaan informasi yang beragam dan tanpa batas merupakan suatu karakter yang 

kuat berkembangnya Internet. Sehingga beberapa sumber bacaan dalam website akan 

terhubung selalu dengan website lain. Mereka menganggap bahwa akses Informasi yang 

mudah didapat dengan menggunakan internet memunculkan dorongan untuk terus 

berganti-ganti menelusuri informasi. Baik informasi yang berhubungan ataupun tidak 

berhubungan, proses pencariannya berakhir pada Perilaku Multitasking. 

Selain itu, dijelaskan juga bahwa salah satu dorongan lain seseorang akhirnya melakukan 

multitasking adalah mudahnya segala sesuatu didapatkan dan diselesaikan hanya melalui 

genggaman tangan. Dengan berkembangnya perangkat digital yang makin memudahkan 

akses internet selama pencarian informasi seseorang dapat menyelesaikan beberapa 

pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. 

Rasa bosan pada informasi utama membuat kehilangan focus pada informasi utama 

tersebut tidak terkendalikan dan mendorong untuk beralih pencarian lain. Seperti yang 

telah dijabarkan oleh Amanda spink studinya di tahun 2004 faktor pendorong seorang 

pencari informasi dalam melakukan perilaku multitasking, yaitu perubahan ketertarikan 

sebuah topik informasi dan rasa bosan menelusuri informasi tertentu. Namun, kedua 

informan di bawah ini melakukan multitasking karena mereka memiliki beban terhadap 

tanggung jawab dan waktu. Serta informan lain melakukan multitasking karena memang 

hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Hingga akhirnya, 

hal tersebut terpatri dalam kepribadiannya. 

 

Perilaku Multitasking oleh seorang pembuat konten selama Web Searching 

Dalam sub bab ini peneliti juga menunjukkan bagaimana proses yang dilalui 

seorang content creator sebagai pelaku informasi selama berganti satu topik ke topik lain.  



Berbeda dengan vienesca dan putrika yang menjelaskan bahwa Tuntutan banyak 

pekerjaan membuat pencariannya berujung pada perilaku multitasking. Sementara 

beberapa dari informan berikut menganggap, Multitasking sudah bagian dari karakternya. 

Kehidupan sehari-hari pun terbiasa untuk melakukan banyak pekerjaan. 

Mereka sangat sering mengakses internet dan cakupan aktivitasnya luas dan tidak 

menentu, mulai dari mencari informasi secara online sampai membagi foto atau video.
19

 

Ketersediaan akses yang baik dapat membantu mereka untuk mampu mengembangkan 

potensi perilaku Multitasking selama pencarian Informasi. Tidak terkecuali informan 

berikut ini, yang menganggap bahwa lingkungan tidak dapat mempengaruhi sama sekali 

kemampuannya mengakses banyak informasi dalam satu query section. 

Sehingga biasanya pengguna web akan mengatur interaksinya dengan topik-topik 

informasi yang ditemuinya. Model perilaku multitasking selama web searching digambarkan 

memiliki 2 dimensi. Dimana dimensi tersebut meliputi Dimensi pertama adalah beberapa 

permasalahan informasi yang dicari melalui pergantian tugas (multiple web search). Satu 

rangkaian pencarian web dari awal sampai berakhir terdiri dari beberapa sesi pencarian yang 

terhubung ke beberapa permasalahan informasi. Dimensi yang kedua adalah satu permasalahan 

informasi dalam banyak pencarian melalui web.
20

 Banyak topik pencarian informasi yang 

dilakukan oleh Detara, salah satu informan juga menunjukkan selama pencarian melalui web, 

pencarian informasi utama membuatnya berinteraksi dengan banyak informasi yang berkaitan. 

Informasi yang disediakan akan mendorong seseorang melakukan perpindahan tugas (task 

switching) dan memungkinkan pencarian pada episode selanjutnya tidak berhubungan dengan 

topik utama (original information problem). Detara merasakan aktivitas berfikirnya menurun 

setelah melakukan banyak pergantian topik yang banyak, kemudian menjadi lelah. Selain itu 

juga detara membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika 

melakukan multitasking, volume aktif sistem cortical dalam otak yang bertanggung jawab untuk 

menangani tugas-tugas menurun dibandingkan dengan kondisi di mana hanya satu tugas yang 

                                                             
19 Amanda Lenhart dan John Horrigan Senior. 2004. “Content Creation Online: 44% of US Internet 

Users have Contributed Their Thoughts and Their Files to the Online World”, Pew Internet & 

American Life, Washington DC, h.9. 
20 Jia Tina Du. 2010. Multitasking, Cognitive coordination and cognitive shifts during web searching. 
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dilakukan. Pembatasan performa dalam melakukan multitasking menyebabkan aktivasi sel-sel 

otak menurun
21

.   

 

Proses Kognitif yang terjadi selama Content Creator melakukan Multitasking 

Sebagaimana Web searching yang diulang-ulang itu berlangsung, seseorang akan cenderung 

melakukan Multitasking. Proses kognitif dalam studi ilmu informasi terbagi menjadi 2 kategori 

utama yakni perubahan kognitif dan koordinasi kognitif. Pada penelitian Amanda Spink dengan 

Dee memberikan asumsi dalam ruang lingkup pencarian informasi bahwa apabila seseorang 

tidak mengalami perubahan ketika mengolah permasalahan informasinya, berupa perubahan 

dalam kognitif, permasalahan dan tingkat pengetahuan, dalam sistem interaksinya, maka 

penemuan informasinya belum efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perubahan kognitif 

adalah kemampuan manusia untuk mengatasi kebutuhan yang kompleks dan seringkali terdiri 

dari beberapa pekerjaan sekaligus dikarenakan faktor-faktor luar.
22

 

Factor internal seperti keadaan pikiran yang tenang, suasana hati, maupun kesehatan fisik 

juga dapat memberikan dampak signifikan kepada kemampuan mengatasi informasi yang masuk. 

Selain itu, perubahan kognitif yang terjadi ketika aktifnya pergantian topik selama pencarian 

melalui web di lihat dari beban tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Content creator 

sebagai Pelaku informasi. Perubahan kognitif yang dialami oleh informan terjadi pada aktivitas 

dengan beban kognitif yang rendah dan memerlukan sedikit perhatian (less activity attention).
23

 

Dengan memberi batasan pada akses informasi dengan banyak topik, perilaku multitasking 

beberapa informan juga menunjukan beban kognitif yang dimilikinya sebagai aktivitas 

pergeseran kognitif dari satu topik ke topik yang lain. Mekanisme koordinasi kognitif selama 

pergantian banyak topik pencarian informasi terjadi ketika seorang pembuat content menelusuri 

berbagai macam informasi kemudian kembali pada pencarian utama (original web search 

problem) dan melakukan kinerja berfikir. Keberadaan mekanisme koodinasi ini juga secara 

langsung memberi hasil dalam pergeseran pengguna pada keadaan kognitif selama penelusuran 

                                                             
21

 Jia Tina Du. Page 24 
22 Spink, A., & Dee, C. 2007. Cognitive shifts related to interactive information retrieval. Online 

Information Review, 31(6). Page 845-860 

 
23

  Kenyon, S. 2008. Internet Use and Time Use. Time & Society, 17(2-3), page 283-318. 



web. dikoordinasikan selama interaksi pencarian web berlangsung yaitu faktor internal dan 

eksternal. 

Suasana hati, tingkat pengetahuan dan pemahaman dan beban tangguung jawab 

dikategorikan informan peneliti sebagai factor internal varian baru yang berfungsi sebagai cara 

mereka mengkoordinasikan beberapa elemen kedalam proses pencarian informasi yang 

berkelanjutan (episode). Hal ini juga di ungkapkan dengan jelas oleh beberapa informan lain 

terkait elemen-elemen yang memungkinkan dapat dikategorikan sebagai factor internal maupun 

eksternal. 



Table 1: Perbandingan Teori dan Proposisi 

 Teori Sequential 

Multitasking Driven by 

Boredom 

Simultant 

Multitasking Driven by 

Responsibility 

Mixed 

Multitasking 

Driven by Habit 

Dorong

an content 

creator untuk 

melakukan 

pergantian 

tugas (task 

switching) 

keberadaan perangkat 

digital dan internet membuat 

mereka tidak sabaran dan tidak 

tahan kesunyian, yang 

membuat mereka berganti 

tugas untuk memecah 

dorongan berganti tugas. (task 

switching) (Christine Rosen, 

2008) 

Dorongan yang mampu 

merubah seorang pencari 

informasi dalam melakukan 

perilaku multitasking, yaitu 

perubahan ketertarikan sebuah 

topik informasi dan rasa bosan 

menelusuri informasi tertentu. 

(Spink, 2004) 

Content creator 

Sequential Multitasking 

Driven by Boredom 

cenderung melakukan 

pergantian tugas dengan 

didorong oleh perubahan 

ketertarikan dan rasa bosan 

Content creator 

Simultant Multitasking 

Driven by Responsibility 

cenderung melakukan 

pergantian tugas karena 

didorong oleh rasa tanggung 

jawab, baik terhadap 

pekerjaan maupun terhadap 

waktu. 

Content 

creator Mixed 

Multitasking 

Driven by Habit 

cenderung 

melakukan 

pergantian tugas 

karena karakter diri 

mereka yang 

memang sudah 

terbiasa melakukan 

multitasking dalam 

kehidupan sehari-

hari, sehingga ketika 

melakukan 

pencarian web pun 

mereka melakukan 

multitasking. 



Perilak

u multitasking 

selama 

pencarian web 

Wickens menyebutkan 

bahwa Multitasking adalah 

kemampuan manusia untuk 

mengatasi banyak tugas 

dengan pergantian tugas. 

Terdapat dua jenis 

multitasking, secara berurutan 

(sequential) dan bersamaan 

(simultant). Multitasking dapat 

dilakukan baik dalam 

informasi dengan topik yang 

sama maupun berbeda. (Jia 

Tina Du, 2010) 

Dalam melakukan 

pencarian web, content 

creator sebagai pelaku 

informasi yang intens 

menggunakan internet 

akan merasa bosan, dan 

akhirnya mengalami 

perubahan ketertarikan. 

Karena itu, mereka akan 

mencari informasi baru 

yang bisa menarik mereka 

untuk memecah rasa bosan 

tersebut. Untuk dapat 

menarik perhatian mereka, 

informasi baru yang dipilih 

adalah informasi dengan 

topik yang tidak 

berhubungan dengan topik 

utama 

Sequential 

Multitasking Driven by 

Boredom hanya dapat 

Content creator 

mendapatkan beban, baik 

berupa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan maupun 

waktu. Hal tersebut 

menyebabkan mereka ingin 

menyelesaikan pekerjaan 

mereka secepat mungkin. 

Untuk itu, mereka melakukan 

multitasking pencarian web 

dalam topik yang sama (topik 

utama) agar kebutuhan 

informasi mereka dapat segera 

terpenuhi 

Simultant 

Multitasking Driven by 

Responsibility dapat 

dilakukan secara berurutan 

atau bersamaan. Sebelum 

pencari informasi melakukan 

multitasking, mereka 

menyimpan informasi yang 

Content 

creator Mixed 

Multitasking 

Driven by Habit 

telah terbiasa 

melakukan 

multitasking dalam 

aktivitas sehar-

harinya. Hal 

tersebut akhirnya 

membuat mereka 

juga melakukan 

multitasking dalam 

pencarian web. 

Karena tidak adanya 

dorongan yang 

secara khusus 

mengarahkan ke 

multitasking topik 

tertentu, pencarian 

informasi Mixed 

Multitasking 



dilakukan secara berurutan. 

Karena topik yang dicari 

berbeda, kognitif manusia 

tidak bisa mencari hal-hal 

yang tidak berhubungan 

dalam waktu bersamaan. 

telah mereka dapatkan dalam 

otak mereka, kemudian 

berpindah ke sumber 

informasi lain untuk 

melengkapi kebutuhan 

informasi mereka. 

Dorongan dalam 

perilaku multitasking ini 

dipicu oleh tekanan-tekanan 

yang dimiliki seseorang 

sehingga mencari jalan keluar 

untuk menyelesaikannya. 

Rasmun mengatakan bahwa 

coping adalah dimana 

seseorang yang  

mengalami stres atau 

ketegangan psikologik dalam 

menghadapi masalah 

kehidupan sehari 

-hari yang memerlukan 

kemampuan pribadi maupun 

dukungan dari lingkungan, 

Driven by Habit 

dapat berupa apa 

saja, baik topik yang 

berhubungan 

maupun tidak, 

Karena 

beragamnya topik 

multitasking, bentuk 

perilaku 

multitaskingnya pun 

beragam sesuai 

dengan topik yang 

dicari. Semakin 

beragamnya topik 

yang terlibat 

multitasking, maka 

jenis multitasking 

berurutan yang akan 

digunakan.  



agar dapat mengurangi stres 

yang dihadapinya. Dengan 

kata lain, coping adalah 

proses yang dilalui oleh 

individu dalam menyelesaikan 

situasi stressful. Coping 

tersebut adalah merupakan 

respon individu terhadap 

situasi yang mengancam 

dirinya baik fisik maupun 

psikologik. (Rasmun, 2004) 

 

Proses 

kognitif dalam 

perilaku 

multitasking 

selama 

pencarian web 

Jia Tina Du 

menjelaskan bahwa dalam 

perilaku multitasking selama 

pencarian web terjadi dua 

proses kognitif, perubahan dan 

koordinasi kognitif. Perubahan 

kognitif adalah kemampuan 

memahami permasalahan 

informasi. Sementara, 

koordinasi kognitif 

 Peru

bahan kognitif 

terjadi ketika 

pencari informasi 

menerima 

informasi baru. 

Kognitifnya akan 

berubah memahami 

informasi baru 

tersebut. 

 Perubahan 

kognitif terjadi ketika 

pencari informasi 

berpindah ke sumber 

informasi lain. 

 Koordi

nasi kognitif terjadi 

ketika pencari 

informasi kembali ke 

informasi awal setelah 

 Kare

na topik yang 

terlibat dapat 

berupa topik 

sama maupun 

tidak, 

perubahan dan 

koordinasi 

kognitif pada 

Mixed 



menggambarkan kemampuan 

mengatasi banyak informasi 

serta menginteraksikan 

informasi-informasi tersebut. 

(Jia Tina Du, 2010) Proses 

kognitif dialami manusia 

dalam setiap kegiatannya. 

Dalam konteks perilaku 

informasi, khususnya 

penerimaan informasi 

(information retrieval) terdapat 

empat aktivitas kognitif utama, 

yaitu:  

1. Identifikasi 

masalah; 

2. Pelafalan 

kebutuhan; 

3. Formulasi 

pertanyaan; dan 

4. Evaluasi hasil 

 Koo

rdinasi kognitif 

terjadi ketika 

pencari informasi 

kembali ke topik 

pencarian utama 

setelah menerima 

informasi baru. 

Bagaimana dan 

berapa lama 

mereka dapat fokus 

kembali ke topik 

pencarian utama. 

berpindah. Pencari 

informasi dapat 

langsung melanjutkan 

pencarian informasi di 

sumber awal tanpa 

harus mengulanginya 

karena topik yang 

sama. 

Multitasking 

Driven by 

Habit pun 

tergantung dari 

jenis topik 

yang terlibat. 

Semakin 

beragam topik 

yang terlibat, 

semakin 

kompleks juga 

perubahan dan 

koordinasi 

kognitif yang 

terjadi 



pencarian. 

 

 



5. Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penelitian ini menemukan bahwa 

Keberadaan internet membuat orang-orang didunia ini semakin terhubung dengan banyak 

informasi demi memenuhi kebutuhan pekerjaanya. Tak terkecuali para pembuat konten (content 

creator) yang merupakan kelompok masyarakat kultural yakni bagian dari generasi digital 

native. Dimana karakteristik digital natives sebagai orang yang „opportunistic‟ dan „omnivorous‟ 

yang menikmati sesuatu dalam lingkungan yang serba online (ingin mendapatkan informasi 

dengan cepat); menyukai kolaborasi dari satu orang ke orang lain (secara berjejaring), yakni 

multitasking menyukai proses kerja secara pararel, menyukai sesuatu yang berbentuk gambar 

interaktif dibanding dengan teks; menyukai bekerja sebagai suatu „games‟, mengharapkan suatu 

penghargaan, puas dengan sesuatu yang serba instan; akses secara random (hypertext). Dalam 

membuat dan membagi konten informasi dari perangkat digital yang dimilikinya, seseorang 

harus terhubung serta berinteraksi secara aktif dengan system pencari. Kegiatan ini disebut 

dengan web searching. Bergesernya sumber informasi yang merubah kebiasaan informasi yang 

merupakan bagian dari bentuk budaya digital dan mendorong seseorang untuk terus mengakses 

informasi yang terhubung saat melakukan pencarian. Interaktivitas inilah yang mendorong 

seseorang untuk memungkinkan beberapa tugas untuk berjalan secara bersamaan (multitasking) 

dengan mengganti-ganti tugas (task switching) selama pencariannya. Sehingga, perilaku 

seseorang ketika melakukan multitasking pun mengalami proses kognitif selama berinteraksi 

dengan satu informasi ke informasi lainnya. 

 


