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MODUL I 
PENGENALAN INTERNET   

Sebelum Anda membicarakan Internet, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui :  

Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah cara untuk menggabungkan beberapa komputer sehingga 

komputer-komputer tersebut dapat saling berhubungan dan dapat menggunakan 

sumber daya yang ada seperti printer, software bersama-sama. 

Dalam praktek sehari-hari Anda dapat membagi beberapa macam golongan jaringan : 

1. Jaringan LAN (Local Area Network) 

Jaringan LAN (Local Area Network) adalah suatu jaringan komputer yang berada 

dalam satu lokasi (satu gedung, lantai atau ruangan). 

2. Jaringan WAN (Wide Area Network) 

Jaringan WAN (Wide Area Network) adalah suatu jaringan komputer yang lebih 

luas lagi dimana jaringan yang dapat saling berhubungan walaupun tidak dalam 

satu lokasi.  

Misalnya : jaringan komputer UNLAM di Banjarmasin dapat berhubungan 

dengan jaringan komputer UNLAM di Banjarbaru. 

3. Jaringan Global WAN 

Jaringan Global WAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat beroperasi 

walaupun tidak dalam satu daerah geografis. 

Misalnya : jaringan komputer suatu perusahaan Internasional di Amerika 

berhubungan dengan salah satu anak perusahaannya di Indonesia.          
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PENGERTIAN INTERNET 

Internet adalah salah satu dari perkembangan teknologi yang merupakan suatu 

jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan yang lain yang tersebar di dunia, 

jaringan tersebut terdiri dari jaringan berskala kecil (PC) sampai jaringan besar. 

Internet juga merupakan sumber informasi dan alat komunikasi serta hiburan.  

PERALATAN YANG DIPERLUKAN 

1. Komputer dengan prosessor minimal Pentium 100 MHz, lebih tinggi lebih baik, 

jika lebih rendah dari situ maka proses akan sangat lambat. 

2. RAM 16 MB, lebih tinggi lebih baik, misalnya 32 MB, 64 MB dan seterusnya. 

3. Hard Disk 1.2 GB, lebih tinggi lebih baik, misalnya 3,2 MB, 5,1 MB dan 

seterusnya. 

4. Sistem operasi Windows 95, Windows 97, Windows 98, Windows 2000, 

Windows NT atau MAC OS (Macintosh), Windows XP. 

5. Modem dengan kecepatan minimal 28.800 bps (bits per second). 

6. Memiliki telepon. 

Modem dan telepon inilah yang berfungsi untuk saluran dunia luar. 

7. Meng-install program internet (browser) ke dalam komputer, misalnya Internet 

Explorer, Netscape Navigator atau yang lain. 

8. Selanjutnya mendaftarkan diri (berlangganan) ke ISP (perusahaan penyedia jasa 

Internet) yang ada di kota Anda, misalnya INDONET atau yang lain. Atau 

langsung tanpa mendaftar diri, misalnya TELKOMNET.  

MODEM 

Modem adalah singkatan dari modulation demodulation, yaitu suatu alat untuk 

mentransfer data dari komputer yang satu ke komputer yang lain (termasuk Internet). 

Untuk mentransfer data diperlukan sebuah saluran, yaitu TELEPON.  

Ada dua tipe modem, yaitu : 

1. Modem Internal (berupa card dan ditancapkan di dalam CPU komputer) 

2. Modem Eksternal (modem yang letaknya di luar komputer dan untuk 

menghubungkannya ke komputer digunakan kabel).    
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BROWSER (WEB BROWSING) 

Browser adalah  suatu program atau perangkat lunak yang berfungsi untuk 

menghubungkan komputer ke Internet (akses Internet), misalnya Internet Explorer 

(produk Microsoft Corporation), Netscape Communicator (produk Netscape) dan 

yang lainnya.  

HOME PAGE 

Home Page adalah halaman yang ditampilkan setiap kali membuka Internet Explorer 

atau Netscape Communicator.  

WEB PAGE (WEB) 

Internet terdiri dari berjuta-juta halaman, dan setiap halaman disebut dengan Page 

(halaman) atau Web Page (halaman Web). Sedangkan halaman yang pertama kali 

muncul ketika membuka browser (Internet Explorer atau Netscape Communicator) 

disebut dengan Home Page. Web Page biasanya disingkat dengan Web atau halaman 

saja. Format Web umumnya terdiri dari 3 komponen : www.domainname.com. 

Contoh 1 :   http://www.msn.com/

 

Contoh 2 :   http://www.microsoft.com/

 

Contoh 3 :   http://www.yahoo.com/

 

Contoh 4 :   http://www.jawapos.com/

 

Web Page juga disebut dengan URL (Uniform Resource Locator), yaitu alamat 

Internet.  

WEB SITE 

Web Site adalah suatu menu yang terdapat di dalam suatu halaman.  

WEB SERVER 

Sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk Internet. Server disebut juga 

dengan host. Agar dapat memasukkan Web yang dirancang ke dalam Internet, maka 

Anda harus menghubungi Web server.  

WEB HOSTING & UNIX 

Memasukkan Web ke dalam Internet (publish the Web). 

Unix adalah sebuah sistem operasi multitasking. Kebanyakan Web Server 

menggunakan Unix. 

http://www.domainname.com
http://www.msn.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.jawapos.com/
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E-MAIL (ELECTRONIC MAIL) 

E-Mail adalah surat-menyurat dalam Internet, disebut Surat Elektronik. Anda bisa 

mengirim surat, file atau gambar kepada siapa saja yang Anda perlukan. 

Contoh E-Mail : 

instan@telkomnet.net

 

humas@bca.co.id

  

CHATTING 

Chatting adalah komunikasi dengan sesama pemakai Internet yang sedang on-line. 

Komunikasi dapat berupa teks atau suara (Chatting Voice). Chatting dapat dilakukan 

dengan Yahoo, Hotmail dan lain-lain.  

DOWNLOAD 

Memanggil data dari Internet ke komputer Anda atau mengcopy data dari Internet ke 

komputer Anda.  

LINK 

Sebuah objek ynag dihubungkan dengan objek lain, misalnya gambar kecil 

(thumbnail) yang dihubungkan ke ukuran gambar sebenarnya. Tulisan e-mail yang 

dihubungkan ke e-mail dan lain-lain. 

Jika Anda mengklik tulisan E-MAIL dalam suatu halaman Web, maka Microsoft 

Outlook akan langsung dibuka, dan dapat langsung mengirim e-mail kepada orang 

yang bersangkutan. Ini merupakan contoh LINK. 

Contoh : jagoanneon@yahoo.com

  

THUMBNAIL 

Thumbnail adalah sebuah metode untuk mempercepat penampilan halaman Web. 

Karena jika ukuran gambar besar, maka proses downloading halaman Web akan 

lambat. Untuk itu gambar perlu diperkecil, dan jika pengunjung (visitor) ingin melihat 

ukuran gambar yang sebenarnya, dapat mengklik gambar tersebut untuk me-link ke 

gambar yang sebenarnya.      
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MODUL 2 
LANGKAH2 AKSES & MENJALANKAN INTERNET  

I. Install Modem (Memperkenalkan Modem Windows XP) : 

1. Klik Start  Setting  Control Panel. 

2. Double klik Modem. 

3. Klik tombol Add. 

4. Klik Next, (wait for a moment). 

5. Jika sudah ada, klik Next. 

6. Klik Finish. 

7. Atur Properties. 

Minimum speed = 115200. 

8. Close, OK. 

II. Memeriksa Modem : 

Untuk memastikan apakah modem Anda sudah di-instal dengan benar, periksalah 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Klik kanan ikon My Computer. 

2. Klik Properties. 

3. Maka akan keluar kotak dialog System Properties. 

4. Klik tab Hardware, kemudian klik Device Manager. 

5. Maka akan keluar kotak dialog Device Manager. 

6. Klik + (plus) yang terdapat di samping Modems, maka type modem Anda 

akan ditampilkan. 

Catatan : Untuk memeriksa modem, juga dapat dilakukan dengan mengklik ganda 

ikon System yang terdapat pada Control Panel.  

III. Membuat Ikon Dial Up Net-Working (Penghubung) : 

1. Double klik My Computer. 

2. Double klik Dial Up Net-Working. 

3. Double klik Make New Connection. 

4. Ketik nama koneksi  Connect to Telkom (telkomnet@instan). 

5. Klik Next. 

6. Masukkan nomor telepon. 

a. Jika memakai telepon rumahh/fleksi, gunakan kode area (area code). 
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b. Jika menggunakan telkomnet, langsung ketikkan 0 8 0 9 8 9 9 9 9. 

7. Klik Next. 

8. Klik Finish. 

9. Connect to Telkom, klik kanan  Properties. 

Pada ikon use area code and dialing properties : 

Jika tidak menggunakan area, maka ikon tersebut dinon-aktifkan. 

Jika menggunakan area, maka ikon tersebut diaktifkan. 

10. Klik Server Type. 

Pada ikon log on to network : 

Jika tidak menggunakan jaringan, maka ikon tersebut dinon-aktifkan. 

Jika menggunakan jaringan, maka ikon tersebut diaktifkan. 

Pada ikon NetBEUI dan IPX/SPX Compatible : 

Jika tidak menggunakan jaringan, maka kedua ikon tersebut dinon-aktifkan. 

Jika menggunakan jaringan, maka kedua ikon tersebut diaktifkan. 

11. Klik OK.  

IV. Membuat Ikon Shortcut Dial 

1. Klik kanan ikon Dial-up Connection tersebut. 

2. Maka akan keluar sejumlah menu, klik Create Shortcut. 

3. Klik Yes. 

4. Tutup kembali jendela Network and Dial-up Connection. 

5. Maka sebuah ikon baru dengan nama Shortcut to Dial-up Connection akan 

dibuatkan pada desktop. Itulah nanti yang akan Anda gunakan setiap kali akan 

menghubungakan komputer ke ISP.  

V. Menghubungkan Komputer Ke ISP : 

Selanjutnya setiap kali Anda akan menghubungkan komputer ke TELKOMNet 

atau ISP lain, dilakukan dengan : 

1. Double klik Shortcut to My Connection tersebut atau Connect to Telkom . 

2. User name  telkomnet@instant. 

3. Password  telkom. 

4. Klik Dial. 

5. Jika sukses, maka ikon Dial-up Connection dikirim ke Taskbar, yaitu ikon 

dengan lambang 2 buah komputer. 
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VI. Menjalankan Internet 

Setelah ikon Dial-up Connection sukses dikirim ke Taskbar, sekarang Anda 

sudah dapat menjelajahi Internet dengan : 

1. Klik ganda ikon Internet Explorer atau browser yang lain. 

2. Ketik alamat seperti : www.brawijaya.ac.id

 
pada kotak Adreess kemudian 

Enter.  

VII.Mesin Pencari (Searching Engine) 

       Terdapat berbagai macam jenis mesin pencari, yaitu : 

1. Yahoo.com

 

2. Catcha.com 

3. Iycus.com 

4. Gooegle.com

  

VIII.Mengakhiri Internet 

       Setiap kali Anda ingin mengakhiri Internet (memutuskan hubungan komputer ke 

       ISP), maka lakukanlah : 

1. Klik ganda ikon Dial-up Connection yang terdapat pada Taskbar. 

2. Maka akan keluar kotak dialog Dial-up Connection Status. 

3. Klik Disconnect. 

4. Maka hubungan ke ISP (Internet) akan diputus. Matikanlah kembali modem 

dan peralatan lainnya jika Anda menggunakan modem external.            

http://www.brawijaya.ac
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MODUL 3 
PROSES DOWNLOAD SITE ATAU DATA TERTENTU   

Dengan Internet Explorer, Anda bisa mencari Web atau data tertentu dengan 

mudah melalui langkah-langkah berikut : 

I. Mencari Web atau Data Tertentu 

1. Hubungkan komputer ke ISP (telkomnet@instan atau lainnya). 

2. Setelah komputer terhubung ke ISP, klik ganda Internet Explorer. 

3. Setelah Internet Explorer selesai dibaca, klik menu Search. 

4. Pada kotak Find a Web page containing ketiklah alamat Web atau data yang 

akan Anda cari, dalam hal ini ketik saja indonesia airways sebagai contoh, 

kemudian Enter. 

5. Maka Anda akan mendapatkan data-data yang Anda perlukan (klik Next untuk 

melihat Web atau informasi berikutnya, klik Previous untuk kembali ke Web 

sebelumnya).  

II. Cara Memasukkan Web Ke Dalam Favorites 

Favorites atau Bookmark adalah untuk menyimpan halaman Web yang Anda 

sukai atau yang sering Anda kunjungi, sehingga dengan fasilitas ini maka Anda 

dapat membuka kembali Web kesukaan Anda dengan mudah dengan membuka 

kembali Favorites. 

Kegunaan lain, Anda dapat menyimpan suatu Web ke dalam Favorites dengan 

offline, sehingga Anda dapat membuka kembali halaman tersebut tanpa membuka 

Internet, ini sangat bermanfaat untuk menghemat waktu dan pulsa telepon. 

Cara memasukkan Web ke dalam Favorites adalah sebagai berikut : 

1. Buka atau masuk ke halaman Web yang Anda inginkan. 

2. Setelah masuk, buka site-site yang Anda inginkan. 

3. Setelah selesai, kembalilah ke halaman induk, klik kanan di tempat yang 

kosong, kemudian klik Add to Favorites. 

4. Maka akan keluar kotak dialog Add Favorites. 

5. Tandai Make available offline, kemudian klik OK. 

6. Maka halaman Web beserta site-site yang Anda buka tadi akan disimpan 

semuanya ke dalam Favorites dan dapat dipanggil kelak tanpa membuka 

Internet. 
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Catatan : 

Jika Anda masuk ke dalam suatu Web, dan tidak ada site yang Anda buka, maka 

Anda dapat buka nanti setelah keluar dari internet adalah halaman Web-nya, site-

sitenya tidak dapat dibuka.  

III. Cara Membuka Kembali 

1. Klik ganda ikon Internet Explorer yang terdapat pada desktop (tidak perlu 

membuka internet lagi). 

2. Setelah Internet Explorer terbuka, klik Favorites. 

3. Maka Anda akan mendapatkan hasilnya. 

4. Pada kotak Favorites, carilah Web yang ingin Anda tampilkan kembali. 

5. Klik Stay Offline. 

6. Maka Anda akan mendapati hasil sebagaimana yang Anda lihat sewaktu 

terkoneksi ke Internet, termasuk musik dan animasinya. Selanjutnya Anda 

dapat membuka site-site yang pernah Anda buka sewaktu terkoneksi ke 

Internet.  

Keterangan Tambahan : 

Jika komputer Anda dilengkapi multimedia, Anda bisa memasukkan Web yang 

berisi lagu ke dalam Favorites. Selanjutnya lagu tersebut dapat Anda mainkan 

kapan saja tanpa masuk ke Internet, bahkan dapat Anda mainkan sambil mengetik 

naskah dengan Microsoft Word atau pengolah kata yang lain.  

Caranya adalah : 

1. Buka Internet Explorer, klik Favorites dan bukalah Web yang berisi lagu 

tersebut. 

2. Setelah lagu terdengar, minimize-lah jendela Internet Explorer. 

3. Buka Microsoft Word, sambil mendengar lagu, ketiklah naskah Anda.  

IV. Menyimpan Web 

Ketika Anda berada pada sebuah halaman Web, untuk menghemat waktu dan 

pula, Anda bisa menyimpan halaman Web tersebut ke dalam hard disk, barulah 

membacanya setelah keluar dari Internet : 

1. Masuk ke halaman Web yang ingin Anda simpan. 

2. Setelah masuk, klik menu File. 
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3. Klik Save As. 

4. Maka akan keluar kotak dialog Save Web page. 

5. Jika lokasi penyimpanan ingin diubah, klik kotak Save in, kemudian 

tentukanlah lokasi penyimpanan. Kemudian ketik nama file pada kotak File 

name. Setelah selesai tekan Enter atau klik Save untuk menyimpan. 

6. Maka Web beserta seluruh isinya akan disimpan ke dalam folder My 

Documents jika lokasi penyimpanan tidak diubah.  

V. Memanggil Kembali Web Yang Disimpan 

Setelah Web Anda simpan ke dalam hard disk seperti cara di atas, maka Web 

sudah dapat Anda buka kembali tanpa koneksi ke Internet (hasil yang Anda lihat 

nanti akan persis sama sewaktu koneksi ke Internet, termasuk gambarnya). Ini 

sangat berguna untuk menghemat pulsa, terutama jika Web tersebut memiliki teks 

panjang yang memakan waktu lama untuk membaca, dengan cara : 

1. Buka Internet Explorer, dengan mengklik ganda ikon Internet Explorer yang 

terdapat pada desktop (komputer tidak perlu dihubungkan ke Internet). 

2. Setelah Internet Explorer terbuka, klik menu Open. 

3. Maka akan keluar kotak dialog Open. 

4. Klik Browse. 

5. Maka akan keluar kotak dialog Microsoft Internet Explorer. 

6. Klik ganda salah satu Web yang Anda simpan tadi (yang lambangnya e- 

jangan yang lain). 

7. Kembali ke kotak dialog Open. 

8. Klik OK. 

9. Maka Anda kan mendapatkan halaman Web tadi sebagaimanan terkoneksi ke 

Internet, termasuk gambarnya. Sekarang Anda sudah dapat membaca teks 

yang ada dalam Web tersebut sepuasnya (tanpa pulsa berjalan).       
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MODUL 4 
E-MAIL (ELECTRONIC MAIL)  

I. Membuat E-Mail 

Adapun cara membuat e-mail dengan Yahoo adalah sebagai berikut : 

1. Buka Internet. 

2. Pada kotak Address ketik : http://www.google.com/ kemudian Enter. 

3. Setelah Yahoo selesai di-loading, klik Check Email. 

4. Klik Sign me up ! 

Isilah kotak-kotak yang disediakan seperti contoh di bawah ini : 

Yahoo ID  :   Ketik nama pendaftaran (misalnya nama Anda). 

Password  :   Ketik password Anda (boleh gabungan huruf, angka     

    dan underscore).  

    Contoh : dea_xyz66 (buat yang sulit diketahui orang). 

Retype password :   Ketik sekali lagi password Anda untuk memastikan. 

5. Setelah selesai, gulung halaman ke bawah dengan menggeser Vertical Ruler 

ke bawah. 

Jika kelak Anda lupa password Anda, maka Yahoo akan menanyakan dengan 

data-data yang Anda isi di bawah ini . Oleh karena itu isilah yang benar. 

Security Question :   Pilih salah satu pertanyaan yang Anda sukai,     

    misalnya : What is your pet s name ? 

Your Answer  :   Ketik jawaban yang Anda inginkan, misalnya nama   

         Anda sendiri. 

Birthday  :   Pilih bulan lahir Anda, dan pada kotak sebelah     

    kanannya ketik tanggal lahir Anda, dan sebelah     

    kanannya lagi ketik tahun lahir Anda.    

    First name    Last name 

Name   :   Ketik awal nama Anda Ketik akhir nama Anda    

    (misalnya : Dea)  (misalnya : Pradina) 

Zip Code  :   Ketik kode pos di mana Anda tinggal  

    (misalnya 70116)  

Gender  :   Pilih jenis kelamin      

    (male = laki-laki, female = perempuan)  

Occupation  :   Pilih pekerjaan Anda 
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Industry  :   Pilih bentuk usaha Anda 

6. Geser lagi halaman ke bawah dengan menyeret Vertical Ruler ke bawah 

sehingga Anda mendapatkan isi seperti Gambar di bawah ini. 

7. Klik Submit This Form. 

8. Maka Anda akan mendapatkan hasil seperti pada Gambar di bawah ini. 

Dalam Yahoo, kita tidak dapat membuat e-mail kita dengan nama kita saja 

(misalnya deapradina), harus ada karakter tambahan. Oleh karena itu pilihlah 

salah satu pilihan yang disediakan, misalnya deapradina2000. Jika tidak suka 

dengan pilihan yang dibuat, Anda bisa menandai Create My Own, kemudian 

ketiklah nama e-mail Anda, misalnya deapradina1983 (nama + tahun lahir 

Anda). 

9. Setelah selesai, geser lagi halaman ke bawah hingga Anda mendapatkan isi 

seperti Gambar di bawah ini. 

10. Klik Residence, kemudian pilih Indonesia. Setelah selesai klik Submit This 

Form. 

11. Keluar Gambar di bawah ini. 

12. Geser halaman ke bawah. 

13. Klik Continu to Yahoo ! Mail. 

14. Maka Anda akan mendapatkan Gambar di bawah ini. 

15. Klik Inbox (1) untuk melihat dari siapa gerangan e-mail tersebut. Padahal kita 

baru saja membuat e-mail. 

16. Maka Anda akan mendapati Inbox (mail-box) Anda. Lihat Gambar di bawah 

ini. 

17. Ternyata e-mail tersebut dari Yahoo, klik Yahoo ! yang terdapat pada kolom 

Subject untuk membaca e-mail tersebut. 

18. Maka akan mendapatkan Gambar seperti di bawah ini.  

19. Geser halaman ke bawah untuk melihat teks berikutnya. Setelah Anda selesai 

membaca surat dari Yahoo tersebut, klik Sign Out untuk keluar (menutup)     

e-mail Anda. 

20. Keluar Gambar di bawah ini. 

21. Selesai.    
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II. Membuka atau Mengecek E-Mail 

Adapun cara membuka e-mail adalah : 

1. Buka Internet seperti biasa. 

2. Pada kotak Address ketik : http://www.yahoo.com/ kemudian Enter. 

3. Maka Anda akan mendapatkan Gambar seperti di bawah ini. 

4. Klik Check Email. 

5. Keluar Gambar di bawah ini. 

6. Karena Anda sudah mendaftarkan diri, maka kotak bisa langsung diisi : 

Yahoo ID :   Ketik nama pendaftaran Anda. 

Password :   Ketik password Anda. 

Jika Anda tidak ingin mengetik password setiap kali membuka e-mail Anda, 

beri tanda OK ( ) pada kotak Remember my ID dan Password. Maka 

password Anda tidak perlu lagi diketik setiap kali membuka e-mail Anda. 

Setelah selesai klik Sign in. 

7. Maka akan keluar Gambar seperti di bawah ini. 

Dalam contoh ini Anda belum menerima e-mail. 

Dari mana kita tahu ? Unread Message (0). 

Jika Unread Messages (1), berarti ada 1 e-mail untuk Anda, dan di bawahnya 

Inbox (1). 

Jika Unread Messages (2), berarti ada 1 e-mail untuk Anda, dan di bawahnya 

Inbox (2). 

8. Jika Anda ingin masuk ke dalam Inbox (walaupun tidak ada e-mail yang Anda 

terima), klik Check Mail. 

9. Maka Anda akan mendapatkan Gambar seperti di bawah ini.  

III. Mengirim E-Mail 

Cara mengirim E-Mail dengan Yahoo : 

1. Buka Internet. 

2. Pada kotak Address ketik : http://www.yahoo.com/

 

Enter. 

3. Maka akan keluar homepage Yahoo seperti biasa. 

4. Klik Check Mail. 

5. Maka akan keluar Gambar seperti di bawah ini. 

6. Yahoo ID :   Ketik Yahoo ID Anda 

Password :   Ketik password Anda 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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Setelah selesai klik Sign in. 

7. Maka Anda akan dibawa ke Gambar di bawah ini. 

8. Klik Compose. 

9. Keluar Gambar di bawah ini. 

Isilah kotak-kotak seperti di bawah ini : 

To  :   Ketiklah alamat e-mail yang dituju 

Subject :   Ketik tema surat Anda 

Cc  :   orangkedua@yahoo.com

   

    Anda bisa mengirim e-mail Anda ini kepada 3 orang    

    sekaligus. Pada kotak Cc (Copy carbon), ketik alamat e-mail    

    orang kedua yang juga akan dikirimi (lihat contoh    

    pengisian), dan pada kotak Bcc ketik alamat e-mail orang 

    ketiga. Tetapi jika e-mail Anda ini hanya akan dikirim 

    kepada 1 orang, kosongkan Cc dan Bcc (yang diisi hanya To 

    saja). 

Bcc  :   orangketiga@yahoo.com

   

    Ketik alamat e-mail orang ketiga di sini. 

10. Setelah semua selesai diisi, dan surat sudah selesai diketik, klik Send untuk 

mengirim. 

11. Maka akan keluar Gambar seperti di bawah ini. 

Your mail (Salam kenal) has been sent to the contacts listed below. 

Selesai, e-mail Anda sudah dikirim dengan sukses ke alamat tujuan ! Jika 

tidak sukses, Yahoo akan memberi tahu kesalahan. 

12. Ulangi kembali mulai nomor 7 jika Anda masih ingin mengirim e-mail yang 

lain. Atau klik Sign out untuk menutup e-mail Anda.   

IV. Membaca E-Mail 

Jika isi e-mail yang Anda terima cukup panjang, jangan dibaca dalam inbox 

(karena pulsa tetap berjalan ketika Anda membaca surat tersebut), tetapi untuk 

menghemat pulsa, langsung simpan e-mail tersebut ke dalam hard disk, tutup 

Internet, barulah membacanya. 

1. Buka Internet. 

2. Pada kotak Address ketik : http://www.yahoo.com/ kemudian Enter. 

3. Maka akan keluar homepage Yahoo seperti biasa. 

http://www.yahoo.com/
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4. Klik Check Email. 

5. Keluar Gambar seperti di bawah ini. 

6. Isikan Yahoo ID dan Password Anda. 

Setelah selesai klik Sign in. 

7. Keluar Gambar seperti di bawah ini. 

8. Kliklah Check Mail atau Inbox (1) untuk masuk ke Inbox. 

9. Maka Anda akan dibawa masuk ke dalam Inbox Anda. 

10. Klik e-mail baru yang Anda terima atau yang lain jika Anda menerima banyak 

e-mail sekaligus. 

11. Setelah isi e-mail terbuka, klik menu File yang terdapat pada toolbar Internet 

Explorer, kemudian klik Save As. 

12. Maka akan keluar kotak dialog Save Web page. 

13. Tentukan lokasi penyimpanan dengan mengklik Save in, tetapi jika Anda 

setuju disimpan pada folder default (My Documents) tidak perlu diubah. 

14. Pada kotak File name, ketiklah nama surat tersebut, misalnya nama pengirim. 

15. Klik Save untuk menyimpan. 

16. Ulangi kembali nomor 10 hingga 15 untuk menyimpan surat yang lain. 

17. Setelah satu atau semua surat selesai disimpan, tutuplah kembali Internet 

Anda.  

V. Cara Memanggil E-Mail Yang Sudah Disimpan Ke Dalam Hard Disk 

Setelah surat (e-mail) disimpan ke dalam hard disk dengan cara di atas, maka surat 

sudah dapat Anda baca tanpa koneksi ke Internet. Ini sangat berguna untuk 

menghemat pulsa, terutama jika surat yang Anda terima isinya panjang atau surat 

yang Anda terima jumlahnya cukup banyak : 

1. Langsung klik ganda ikon Internet Explorer yang terdapat pada desktop. 

2. Setelah Internet Explorer terbuka, klik Open. 

3. Maka akan keluar kotak dialog Open seperti di bawah ini. 

4. Klik Browse. 

5. Maka akan keluar kotak dialog Microsoft Internet Explorer. 

6. Sekarang klik gandalah surat yang Anda simpan tadi (yang lambangnya         

e-jangan yang lain). 

7. Kembali ke kotak dialog Open. 

8. Klik OK. 
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9. Maka Anda akan mendapatkan hasil seperti pada Gambar di bawah ini. 

10. Sekarang Anda sudah dapat membaca surat tersebut sepuasnya (tanpa pulsa 

berjalan). Setelah selesai, klik kembali Open untuk membaca surat lain yang 

telah Anda simpan.  

VI. Teknik Mengirim E-Mail 

Kita telah membahas cara mengirim e-mail. Tetapi cara tersebut adalah cara 

umum, dengan cara itu maka si pengirim (pembuat) surat bisa menghabiskan 

banyak pulsa, sebab kita semua tahu, bahwa membuat surat tidaklah mudah, bisa 

memakan waktu berjam-jam, apalagi surat tersebut berupa surat resmi, misalnya 

sebuah lamaran pekerjaan atau sejenisnya. 

LOGIKA KERJA : 

1. Buka Microsoft Word. 

2. Ketiklah surat Anda. 

3. Setelah surat selesai diketik, simpanlah surat Anda (penyimpanan ini hanya 

untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan). Sekarang bloklah surat tersebut 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Tekan CTRL + A untuk memblok semuanya (sama dengan mengklik 

menu Edit kemudian Select All). 

b. Maka surat akan diblok semuanya. 

c. Tekan CTRL + C untuk mengcopy surat tersebut (atau mengklik menu 

Edit kemudian Copy atau mengklik ikon Copy yang terdapat pada 

toolbar). 

d. Maka surat yang kita blok tadi akan disimpan ke dalam Clipboard. 

Sekarang minimize-lah Microsoft Word (Microsoft Word jangan ditutup 

tetapi Minimize saja). 

4. Buka Internet. 

5. Klik Compose. 

6. Maka Anda akan dibawa masuk ke dalam Inbox Anda, seperti Gambar di 

bawah ini. 

7. Setelah Anda berada di jendela Compose, pada kotak To ketik alamat yang 

dituju, kemudian pada kotak Subject ketik tema surat Anda. 
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8. Setelah selesai, ketik kotak surat kemudian tekan CTRL + V (lihat bantuan 

pada Gambar di atas. Maka surat yang kita copy tadi akan dimasukkan ke 

kotak surat tersebut). 

9. Sekarang kliklah Send untuk mengirim.  

VII.Menghapus E-Mail 

1. Buka Internet. 

2. Buka e-mail Anda. 

3. Setelah masuk ke Inbox, maka nama-nama e-mail akan ditampilkan. 

4. Tandailah nama-nama e-mail yang akan dihapus (Anda bisa menandai 

beberapa e-mail sekaligus). 

5. Setelah nama-nama e-mail yang akan dihapus sudah selesai ditandai, klik 

Delete untuk menghapus. 

6. Maka  nama-nama e-mail yang ditandai tadi akan dihapus dari mail-box Anda. 

7. Tutuplah kembali e-mail Anda dengan mengklik Sign Out.  

Catatan : 

Setiap kali Anda akan keluar dari e-mail (Inbox Anda), biasakan menutup e-mail 

Anda dengan mengklik Sign Out untuk menjaga serangan virus dari para 

hackers .  

VIII.Mencetak E-Mail 

A. Cara I 

Cara ini akan mencetak surat beserta semua yang ada di layar : 

1. Buka e-mail yang akan dicetak. 

2. Setelah isi e-mail terbuka, simpan ke disk dengan mengklik menu File yang 

terdapat pada toolbar Internet Explorer, kemudian klik Save As. 

3. Setelah disimpan, tutup Internet (sedangkan Internet Explorer tetap 

terbuka). 

4. Hidupkan printer dan masukkan kertas. 

5. Klik menu File. 

6. Klik Print. 

7. Maka surat beserta seluruh yang ada di layar akan dicetak ke printer.  
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B. Cara II 

Cara ini hanya mencetak surat saja (caranya adalah mengcopy surat ke dalam 

Microsoft Word) : 

1. Buka e-mail yang akan dicetak. 

2. Setelah isi e-mail terbuka, simpan ke disk dengan mengklik menu File yang 

terdapat pada toolbar Internet Explorer, kemudian Save As. 

3. Tutup Internet (sedangkan Internet Explorer tetap terbuka). 

4. Blok semua surat (teks) dengan mouse (jangan mengklik kanan mouse di atas 

surat kemudian mengklik Select All, sebab perintah ini akan memblok semua 

yang ada dalam jendela Internet Explorer). 

5. Setelah diblok, klik kanan mouse di atas blok tersebut, kemudian klik Copy. 

6. Buka Microsoft Word. 

7. Klik menu Edit kemudian Paste. 

8. Maka teks (surat) yang kita copy tadi akan dimasukkan ke dalam Microsoft 

Word. 

9. Hidupkan printer dan masukkan kertas. 

10. Klik menu File kemudian Print. 

11. Maka surat akan dicetak ke printer.  

IX. Mengubah Password 

Untuk menjaga keamanan e-mail Anda, ubahlah password Anda secara berkala, 

misalnya sekali 3 bulan, sekali 6 bulan atau dalam jangka waktu yang lain. 

Adapun cara mengubah password adalah sebagai berikut : 

1. Buka e-mail Anda. 

2. Klik Options. 

3. Maka akan keluar Gambar seperti di bawah ini. 

4. Klik Account Information. 

5. Maka akan keluar Gambar seperti di bawah ini. 

6. Klik Chage Password. 

7. Keluar Gambar seperti di bawah ini. 

8. Pada kotak Old Password ketiklah password lama Anda.  

Pada kotak New Password ketik password baru Anda.  

Pada kotak Re-enter New Password ketik sekali lagi password baru Anda. 

9. Setelah pengisian selesai, klik Save. Jika ingin membatalkan klik Cancel. 
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10. Jika sukses, maka akan keluar Gambar seperti di bawah ini. 

11. You have successfully chosen a new Password (Anda telah sukses membuat 

password baru Anda). 

12. Klik Return to Account Information. 

13. Keluar Gambar seperti di bawah ini. 

14. Klik Finished. 

15. Kembali ke Inbox. 

16. Klik Sign out jika ingin menutup e-mail Anda.                     


