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INTERNET 
 
 

MENGENAL INTERNET 
 
1.1 Pengenalan Internet 

Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Jika diterjemahkan berarti jaringan 
yang saling terhubung. Internet adalah kumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam 
suatu jaringan. Karena merupakan sebuah jaringan, maka sebuah komputer yang terhubung ke internet 
berarti terhubung dengan semua komputer di seluruh dunia yang juga terhubung ke internet, dimana 
semua komputer tersebut dapat mengakses semua informasi yang ada di internet secara gratis.  

Ada dua peranan yang sangat penting dari internet, yaitu : 
1. Sebagai sumber data dan informasi 
2. Sebagai sarana pertukaran data dan informasi 

 
1.2 Syarat Terhubung ke Internet 

Untuk dapat terhubung ke internet tentu saja harus mempunyai komputer. Selain itu, juga diperlukan 
perangkat/alat bantu lain yang mendukung agar dapat berhubungan (akses) ke internet, diantaranya : 
1. Modem = Modem adalah perangkat hardware tambahan untuk komputer (baik jenis card / 

internal, maupun eksternal yang terletak di luar komputer) dimana fungsinya 
sebagai alat untuk menghubungkan antara komputer anda dengan komputer lain 
melalui kabel telepon. 

2. Telepon = Modem memerlukan telepon untuk melakukan fungsinya. Karena modem dan 
telepon berkaitan erat, maka kecepatan modem juga sangat berpengaruh 
terhadap rekening telepon yang harus anda bayar setiap bulan. Sehingga modem 
yang cepat akan lebih menghemat uang daripada modem yang lambat. 

3. Software = Software (perangkat lunak) tertentu untuk dapat berhubungan dengan internet.  
4. Internet  = Untuk bisa bergabung dengan internet, anda harus mempunyai akses dengan  
 Sevice  cara berlangganan ke penyedia jasa internet yang sering disebut dgn Internet  
 Provider (ISP) Service Provider (ISP). Untuk dapat mengakses internet, anda cukup meng- 
   hubungi ISP melalui komputer dan modem, selanjutnya ISP akan mengurus 
   detail-detail yang diperlukan untuk berhubungan dengan internet. 

 
1.3 Fasilitas Internet 

Dari sekian banyak aplikasi internet yang ada saat ini, yang paling banyak dikenal dan sering 
digunakan antara lain adalah : 
a. World Wide Web (www) 

www merupakan aplikasi internet yang paling banyak digunakan dan paling penting. www adalah 
dokumen-dokumen internet (format HTML) yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh 
dunia. Dokumen tersebut dapat memuat teks, gambar, animasi, video, dan audio. 

b. Electronic Mail (E-Mail) 
E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat-menyurat dalam 
bentuk elektronik yang murah dan cepat.  

c. Mailing List (Milis) 
Milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam 
satu kelompok melalui e-mail. Milis mempunyai sifat yang sama dengan e-mail. 

d. Newsgroup 
Newsgroup adalah aplikasi internet untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. 
Newsgroup memungkinan untuk menyampaikan informasi dengan cepat kepada orang-orang yang 
tergabung dalam sebuah kelompok. 

e. Internet Relay Chat (IRC) 
IRC adalah aplikasi internet untuk bisa bercakap-cakap (dalam bentuk teks) di internet, istilah 
lainnya adalah Chatting. 

f. File Transfer Protocol (FTP) 
FTP adalah aplikasi internet untuk mengirimkan atau mengambil file ke/dari komputer lain (download 
dan/atau upload) 

g. Telnet 
Telnet adalah aplikasi internet untuk mengakses komputer yang letaknya jauh dengan ketentuan 
tertentu. 

h. Gopher 
Gopher adalah aplikasi untuk mencari informasi (dalam bentuk teks) yang ada di internet. 
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i. Packet Internet Gopher (Ping)  
Ping adalah sarana untuk mengetahui/mengecek apakah komputer kita terhubung (terkoneksi) 
dengan komputer lain di internet yang dilakukan dengan cara mengirim sejumlah paket data. 

 
 
 
 
 

JARINGAN KOMPUTER 
 
 
2.1 Pengenalan Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam 
sebuah jaringan komputer, terdapat sebuah komputer server dan komputer client. Komputer server 
berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer-komputer yang ada di dalam 
jaringan, sedangkan komputer client adalah komputer yang menerima pelayanan. 

Bila jaringan terhubung ke internet, komputer server juga dapat berfungsi sebagai gateway, atau 
sarana gerbang/jalur bagi komputer client untuk mengakses internet. Selain itu, komputer server juga 
dapat berfungsi sebagai web server (untuk menyimpan halaman-halaman web dari sebuah situs web) 
dan juga sebagai mail (penyedia layanan e-mail). 

Beberapa manfaat dari adanya jaringan komputer, adalah : 
1. Membagi sumber daya   3.    Menghemat uang 
2. Reliabilitas tinggi     4.    Sarana komunikasi 

 
2.2 Macam-Macam Jaringan Komputer 

Dilihat secara fisik, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
a. Jaringan kabel      Menggunakan kabel-kabel jaringan 
b. Jaringan tanpa kabel atau nirkabel   Menggunakan gelombang radio 

 (wireless network) 
Dilhat dari area yang dicakupnya, secara umum jaringan komputer dapat digolongkan atas empat 

jenis, yaitu : 
a. Local Area Network (LAN) 

LAN adalah jaringan yang terdapat dalam sebuah gedung atau perkantoran. Komputer yang 
terhubung dalam satu LAN kebanyakan hanya berjarak beberapa puluh meter. 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 
MAN adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. Umumnya digunakan untuk 
menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. 

c. Wide Area Network (WAN) 
WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas dari segi geografis. WAN 
dapat juga mencakup sebuah negara atau benua. 

d. Internet 
Internet termasuk pula sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia. 
Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia. 

 
2.3 Perangkat Jaringan Komputer 
 Perangkat-perangkat sebuah jaringan komputer adalah sebagai berikut : 

a. Server 
Komputer server umumnya mempunyai sistem operasi, aplikasi, dan database yang menyediakan 
layanan kepada komputer-komputer lain dalam jaringan (client). 

b. Client 
Komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari server. 

c. Kartu Jaringan (LAN Card) 
LAN Card adalah perangkat keras jaringan yang dipasangkan di motherboard komputer yang ada di 
jaringan (baik server maupun client). 

d. Hub 
Hub berfungsi untuk membagi sinyal data dari LAN Card atau dari server ke beberapa client, juga 
sebagai penguat sinyal.  

e. Kabel dan Konektor 
Adalah kabel jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. 

f. Repeater 
Berfungsi untuk memperkuat sinyal di jaringan. 

g. Bridge 
Adalah perangkat jaringan untuk menghubungkan sebuah jaringan (LAN) dengan jaringan yang lain. 
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h. Router 
Berfungsi untuk mengatur aliran data dari satu jaringan ke jaringan yang lain agar arus data dari 
satu LAN tidak bercampur baur dengan arus data dari LAN yang lain. Ada dua jenis router, yaitu : 
-   Router dedicated    Router keluaran pabrik 
-   Router PC     Komputer PC yang dibuat menjadi router 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERANGKAT UNTUK MENGAKSES INTERNET 
 
 
3.1 Internet Service Provider (ISP) 

Koneksi ke internet membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal. Karena itu, jika ingin 
menghubungkan komputer ke internet, kita harus menghubungkan komputer kita ke sebuah Internet 
Service Provider (ISP) tertentu.  ISP tersebut merupakan penghubung ke internet. Kemudian kita akan 
dikenakan biaya atas jasa layanan yang diberikan oleh ISP yang kita gunakan.  ISP-ISP yang ada saat 
ini menawarkan layanan koneksi ke internet yang berbeda-beda. 

 
3.2 Perangkat Keras untuk Mengakses ke Internet 

Ada berbagai macam kebutuhan perangkat keras yang dapat dipilih untuk mengakses internet 
dengan menggunakan beberapa teknologi. Diantaranya adalah : 
a. Melalui Koneksi Dial-Up 

Jika menghubungkan komputer ke internet dengan koneksi dial-up, ada dua perangkat tambahan 
yang dibutuhkan, yaitu saluran telepon dan modem. Saluran telepon dibutuhkan untuk 
menhubungkan komputer dengan ISP yang digunakan. Selanjutnya, ISP tsb akan meneruskan 
koneksi kita ke internet. Sedangkan modem dibutuhkan untuk mengubah sinyal digital menjadi 
sinyal analog (sinyal listrik) agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon, dan juga sebaliknya 
untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal digital agar dapat dimengerti komputer. 
Ada dua jenis modem yang ada di pasaran, yaitu : 
-   Modem Interrnal =  Modem yang dipasang langsung di mainboard komputer 
-   Modem Eksternal =  Modem yang terpisah dengan komputer dan dihubungkan ke komputer 

dengan menggunakan kabel  
b. Melalui Teknologi ADSL 

ADSL atau Asymmetrical Digital Subsciber Line adalah teknologi yang mengirimkan sinyal-sinyal 
melalui kabel tembaga pada frekuensi yang berbeda dengan frekuensi yang digunakan untuk 
pelayanan telepon. Jika menggunakan teknologi ini untuk akses internet, maka kita harus 
mempunyai sebuah modem ADSL, jalur telepon, dan terdaftar pada ISP yang punya layanan ADSL. 

c. Melalui Jaringan LAN 
Cara ini berarti menghubungkan komputer kita ke jaringan komputer yang terhubung ke internet. 
Agar dapat dihubungkan dengan komputer server di LAN, komputer kita harus memiliki kartu 
jaringan ( LAN Card ). 

d. Melalui Jaringan GPRS 
GPRS atau General Packet Radio Service adalah teknologi pengiriman data dalam bentuk paket-
paket menggunakan gelombang radio. Jika menggunakan GPRS, kita membutuhkan sebuah 
handphone yg mendukung teknologi GPRS dan telah diaktifkan, serta sebuah SIM Card dari 
operator selular tertentu yg menyediakan layanan GPRS, juga perangkat lunak untuk 
menghubungkan HP ke komputer.   
 
 

       Server                    LAN Card                       Hub                       Repeater                  Bridge                   Router 
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e. Melalui Jaringan WiFi 
WiFi atau Wireless Fidelity adalah teknologi jaringan tanpa kabel menggunakan gelombang 
elektromagnet frekuensi tinggi untuk mengirimkan data.  

f. Melalui Jaringan TV Kabel 
Jika mengakses internet dengan cara ini, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain : 
-   Berlangganan dengan penyedia layanan TV kabel yg dilengkapi layanan internet 
-   Perangkat komputer standar dengan fasilitas internet 
-   Cable Modem dengan DOCSIS system yang dirancang khusus untuk jaringan TV kabel 
-   Ethernet Card 

g. Menggunakan Teknologi 3G   
Teknologi 3G adalah teknologi komunikasi nirkabel (wireless) yg dirancang dengan kecepatan tinggi. 
Jika menggunakan 3G, kita membutuhkan sebuah handphone yg mendukung teknologi 3G dan SIM 
Card dari operator selular tertentu yg menyediakan layanan 3G, nomor HP pun harus sudah 
terdaftar sebagai pelanggan 3G; juga perangkat lunak untuk menghubungkan HP ke komputer.   

 
3.3 Perangkat Lunak untuk Mengakses ke Internet 

Setelah menyiapkan hardware untuk koneksi ke internet, kita perlu menyiapkan perangkat lunak 
(software) untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Pemilihannya tergantung dari aplikasi 
internet apa yang ingin digunakan, tergantung tujuan/keperluan kita berinternet.  
Contoh software-software tertentu yang diperlukan untuk internet diantaranya adalah : 
 -  Microsoft Internet Explorer; Netscape Communicator ; (Mozilla Firefox)  
     Sarana untuk browser web   (perangkat yang paling penting) 
 -  Cute FTP ; Go !Zilla dan WSFTP       Software khusus untuk FTP   
 - Internet Mail / Outlook Express (Micr.Internet Explorer) atau  
   Netscape Mail (Netscape Communicator)     Sarana untuk e-mail.     

 - mIRC ; Yahoo Messenger atau ICQ    Program untuk chatting   
 
 
 
 

BEKERJA DENGAN INTERNET 
 
 
4.1 Memulai / Membuka Internet 

Ada tiga cara untuk memulai bekerja dengan internet, khususnya internet explorer (asumsi komputer 
telah terkoneksi ke ISP), yaitu : 
a. Menggunakan Menu 

-  Klik Menu Start, lalu pilih All Programs, hingga muncul beberapa menu 
-  Cari, pilih dan klik Internet Explorer 

b. Menggunakan Icon di Desktop 
-  Klik dua kali icon Internet Explorer yang terdapat di desktop komputer. 

c. Menggunakan Icon di Taskbar 

-  Klik icon Internet Explorer yang terdapat di Taskbar Komputer 
 

Setelah satu cara diatas telah dilakukan, maka tampilan awal dari internet explorer akan muncul seperti 
berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
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4.2 Mengenal Elemen Internet Explorer 
Secara umum, jendela Internet Explorer terdiri atas empat bagian utama, yaitu : 

a. Menu Bar 
Berisi sederetan menu yang akan membantu dalam proses surfing di internet. Setiap menu 
mempunyai submenu-submenu dan fungsi sesuai nama menunya. 

b. Standard Button 
Terdiri dari icon-icon standard yang berguna pada saat mengakses internet. Penjelasan fungsi dari 
beberapa icon tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Address Bar 
Digunakan untuk mengetikkan alamat situs web yang ingin dibuka. Ketikkan situsnya pada address 
bar tersebut, lalu tekan ENTER atau klik tombol GO yang ada di ujung kotak address bar. Maka 
browser Internet Explorer akan membuka situs tersebut. 

 
d. Status Bar 

Berfungsi untuk menampilkan alamat dari situs atau hyperlink yang sedang disorot/dibuka. 
 
4.3 Beberapa Istilah Dasar Internet 

a. Browser = Program yg digunakan untuk mengakses internet (menampilkan file HTML) 
b. HTML = Kode-kode yg digunakan untuk membuat sebuah halaman web. 
c. Website = Kumpulan dari halaman-halaman web yang saling terkait. Website sering 

juga disebut dengan situs, situs web, site, atau portal. 
d. Web Page = Istilah yang digunakan untuk mengacu kepada sebuah halaman web. 

Sebuah web page merupakan sebuah file HTML (.htm). 
e. Hyperlink / Link = Sebuah teks, gambar, atau tombol di halaman web untuk mengakses 

halaman web atau file-file lain. Link di halaman web akan mempunyai tanda 
(umumnya garis bawah) dan warna yang berbeda. Untuk mengetahuinya 
dapat dilakukan dengan mendekatkan pointer mouse ke teks tersebut. Jika 
tanda pointer mouse berubah jadi gambar tangan yang sedang menunjuk, 
berarti teks tersebut adalah link.  

f. Off-line = Kondisi dimana koneksi komputer ke internet dalam keadaan terputus (mati) 
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g. Online = Kondisi dimana koneksi komputer ke internet dalam keadaan tersambung. 
h. Download = Proses pengambilan file dari sebuah komputer server di internet ke 

komputer yang kita gunakan (komputer client). 
i. Freeware = Program di internet dan dibagikan secara gratis. Dapat didownload oleh 

semua orang secara gratis 
j. Shareware = Program di internet yang dapat didownload dan digunakan tapi dalam 

jangka waktu tertentu saja. Untuk dapat menggunakan seterusnya atau 
dalam bentuk lengkap (Full Version), maka kita harus membelinya dengan 
cara membayar biaya pendaftarannya. 

k. .GIF / .JPG / .BMP = Macam-macam format file gambar (image) yang sering ada di internet. 
 
4.4 Alamat Website 

Setiap website di internet mempunyai alamat tertentu. Biasanya nama alamat website mempunyai 
hubungan dengan lembaga atau organisasi pemilik website tersebut atau sesuai dengan tujuan dari 
informasi yang ditampilkan pada website tersebut. Pada Address Bar  dapat dilihat alamat website yang 
sedang dikunjungi, selain itu juga dapat dilihat nama direktori dan nama file dari halaman web yang 
dibuka.  

Contoh alamat website pada address bar : 
http:/www.itb.ac.id/pascasarjana/syarat_pendaftaran.htm 
 

Alamat URL di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Protokol yang digunakan : http 
2. Nama Komputer host : www 
3. Nama domain level kedua : itb 
4. Nama domain level pertama : ac.id  (akademik di Indonesia) 
5. Nama direktori : pascasarjana 
6. Nama file : syarat_pendaftaran.htm 

 
Contoh beberapa nama domain yang digunakan di internet diantaranya adalah : 
 

Nama Domain Keterangan 

.edu Pendidikan (USA) 

.gov Pemerintah (Amerika) 

.go.id Pemerintah (Indonesia) 

.jp Jepang 

.id Indonesia 

.sg Singapura 

.uk United Kingdom 

.org Organisasi non profil 

.com Perusahaan 

.net Penyedia jasa internet 

.mil Militer 

.ac Akademik   

 
 
4.5 Mengunjungi (Surfing) Website di Internet 

Langkah-langkah : 
a. Jalankan Internet Explorer 
b. Klik di Address Bar untuk meletakkan kursor mouse di kotak Address Bar tersebut. 
c. Ketiklah alamat website yang akan dikunjungi, misalnya www.google.com. Kemudian tekan tombol 

Enter pada keyboard. 
d. Tunggu sampai website tersebut ditampilkan 
e. Klik link-link yang terdapat di halaman web tersebut sesuai dengan informasi yang diinginkan 

 
Browser membutuhkan waktu beberapa saat untuk meloading website yang dikunjungi. Sambil 

menunggu sebuah halaman web ditampilkan, kita dapat membuka website lain dengan cara 
menjalankan beberapa jendela explorer. Hal ini dapat dilakukan jika ingin mencari informasi atau 
mengunjungi website-website yang berbeda sekaligus.  

http://www.google.com/
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4.6 Melihat Halaman Web yang Terakhir Dikunjungi 

Kita dapat melihat daftar alamat website yang kita kunjungi terakhir kali dalam selang waktu tertentu. 
Caranya sebagai berikut : 
a. Klik tombol History di Toolbar.  
b. Taskpane History akan ditampilkan. 
c. Di taskpane, kliklah waktu yang diinginkan,misalnya : Seminggu terakhir (Last Week). Daftar website 

yang kita kunjungi minggu lalu akan ditampilkan. 
d. Pilih dan klik website yang terdapat di History jika   

 ingin menampilkan website tersebut.  
 
 
 
 
 

MENCARI DAN MENGELOLA  
INFORMASI DARI INTERNET 

 
 
5.1 Mengenal Mesin Pencari Internet (Search Engine) 

Mesin pencari adalah sebuah program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi 
di internet. Kecepatan dan ketepatan pencarian sebuah mesin pencari sangat tergantung pada cara 
pengindekan dan algoritma pencarian yang digunakan. Saat ini banyak sekali website yang 
menyediakan mesin pencari. Beberapa mesin pencari yang dikenal dan banyak digunakan antara lain : 

a. Google  c.  Altavista  e.  Lycos 
b. Yahoo  d.  MSN 
Diantara kelima mesin pencari diatas, Google adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan 

yang mempunyai kemampuan pencarian super cepat. Google juga dilengkapi layanan pencarian dalam 
berbagai bahasa, termasuk bahasa indonesia. Layanan Google dalam bahasa Indonesia dapat diakses 
dengan alamat URL : www.google.co.id. 

 
 

5.2 Melakukan Pencarian dengan Google 
Langkah-langkah : 

a. Jalankan Internet Explorer, kemudian ketik www.google.com pada kotak Address Bar. Lalu klik 
tombol Go atau tekan Enter pada keyboard. 

b. Setelah mesin pencari ditampilkan di jendela browser, ketik kata kunci (misal: lagu) di kotak teks 
pencarian. Kemudian tekan tombol Mesin Cari Google atau tekan Enter pada keyboard.  

c. Proses pencarian akan dimulai dan Google akan menampilkan hasil pencarian di jendela browser. 
d. Klik salah satu hyperlink hasil pencarian untuk menuju ke halaman web yang dimaksud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

http://www.google.co.id/
http://www.google.com/
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5.3 Pencarian dengan Tepat 
5.3.a Pencarian Menggunakan Frase 

Frase adalah gabungan beberapa kata yang membentuk satu arti. Pada searching di internet, kata-
kata dalam frase tersebut akan dicari sebagai satu kesatuan, terletak serangkai atau tidak terpisah. 
Pencarian menggunakan frase sangat bermanfaat untuk mempercepat pencarian.  

Langkah-langkah : 
a. Jalankan Internet Explorer, kemudian ketik www.google.com pada kotak Address Bar. Lalu klik 

tombol Go atau tekan Enter pada keyboard. Halaman web Google akan ditampilkan. 
b. Ketikkan frase yang hendak dicari pada kotak pencarian dengan memberi tanda kutip ( “ ) di depan 

dan di belakang frase tersebut. Misalnya “batu ginjal”. 
c. Kemudian tekan tombol Mesin Cari Google atau tekan Enter pada keyboard. 
d. Mesin pencari hanya akan mencari dan menampilkan dokumen/file yg berisi frase ”batu ginjal” saja.  

 
5.3.b Pencarian Menggunakan Pencarian Canggih (Advance Search) 

Google juga menyediakan fasilitas pencarian yang lebih canggih sehingga kita dapat menentukan 
hasil pencarian secara lebih baik. Kita dapat pula menentukan format file yang dicari dengan fasilitas ini. 

Langkah-langkah : 
a. Klik teks link Pencarian Canggih atau Advance Search pada halaman depan Google. Halaman 

Pencarian Canggih Google akan ditampilkan. 
b. Ketiklah frase yang ingin dicari ke dalam kotak teks dengan frase yang tepat (with the exact 

phrase), misalkan: batu ginjal. 
c. Pilih bahasa yang ingin dicari pada kotak pilihan Bahasa (Language). Misalnya : Indonesia. 
d. Pada File Format (Format File) kita dapat menentukan tipe format file yang ingin dicari. Misalkan 

format Micr.PowerPoint/.ppt . Maka caranya, pada kotak pilihan di File Format, pilih Only dan pilih 
Microsoft PowerPoint (.ppt).   

e. Tekan tombol Mesin Pencari Google (Google Search) atau tekan tombol Enter di keyboard untuk 
memulai proses pencarian. 

f. Mesin pencari hanya akan mencari dan menampilkan file/dokumen yang berisi frase “batu ginjal” 
dalam format Micr.PowerPoint (.ppt) dalam bahasa Indonesia. 
 
Pada Pencarian Canggih (Advance Search), kita dapat melakukan pengaturan-pengaturan lain 

pada pilihan-pilihan yang ada untuk memudahkan pencarian file agar lebih spesifik dan sesuai dengan 
data/kata kunci/frase yang kita gunakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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5.3.c Pencarian Gambar ( Image ) 
Google juga menyediakan fasilitas pencarian gambar. Mencari gambar dilakukan dengan cara 

meng-klik teks link Gambar (Picture) yang terdapat di bagian kategori di halaman web Google. Caranya 
sebagai berikut : 
a. Jalankan Internet Explorer, kemudian ketik www.google.com pada kotak Address Bar. Lalu klik 

tombol Go atau tekan Enter pada keyboard. Halaman web Google akan ditampilkan. 
b. Klik teks link Gambar di kategori. Halaman web untuk mencari gambar akan ditampilkan. 
c. Masukkan kata kunci pencarian di kotak teks. 
d. Klik tombol Mesin Cari Google untuk memulai pencarian. 
e. File-file yang terkait/berisi kata kunci akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Klik gambar jika ingin 

menampilkannya lebih besar atau masuk ke situs yang bersangkutan yg berisi gambar tersebut. 
 
5.4 Menyimpan Halaman Situs Internet ke Komputer 

A.   Menyimpan Halaman yang Aktif 
Untuk menyimpan seluruh informasi yang ada di halaman web suatu situs, maka caranya adalah : 

 Klik menu File dan pilih Save As, maka akan muncul kotak dialog Save As. 
 Tentukan lokasi penyimpanan pada kotak Save In, cari folder / directory dimana kita ingin 

menempatkan file dokumen. 
 Pada kotak Save As type, pilih Web Page, HTML only jika ingin menyimpan teksnya saja atau pilih 

Web Page, Complete untuk menyimpan seluruh isi web site termasuk images (ukuran file menjadi 
besar) 

 Klik tombol Save untuk melakukan proses penyimpanan. 
 

B.   Menyimpan Sebagian Informasi dari Halaman Web 
Jika kita ingin menyimpan seluruh atau sebagian informasi (text) dari halaman web, namun dalam 

bentuk file dokumen Word (.doc) agar mudah di-edit, maka langkah dilakukan adalah : 
 Bloklah terlebih dahulu data (text) yang akan disimpan, dengan cara klik di awal data yang akan 

disimpan dan geser tombol mouse ke akhir data, hingga data ter-blok / berlatarkan warna hitam. 
 Pilih Menu Edit dan klik Copy (tekan Ctrl+C) 
 Aktifkan MS. Word. 
 Pilih Menu Edit dan klik Paste  (tekan Ctrl+V) 
 Maka data yang diblok tadi akan berpindah ke format MS.Word, dan data tersebut dapat dilakukan 

pengeditan seperlunya. 
 Simpanlah hasil pengeditan tersebut sebagaimana menyimpan dokumen Word biasa. 

 
C.   Menyimpan Gambar/Images 
Jika ingin menyimpan gambar tertentu yang ada pada suatu halaman web ke dalam komputer, maka 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
 Klik kanan diatas gambar/image yang akan disimpan. 
 Klik pilihan Save Picture as. 
 Tentukan lokasi penyimpanan file tersebut pada kotak Save In. 
 Pada kotak File Name, ketikkan nama file gambar tersebut. 
 Pada Save as Type, tentukan tipe file gambar yang akan disimpan. 
 Klik tombol Save untuk melakukan proses penyimpanan. 

 
5.5 Mencetak Halaman Web 

Langkah-langkah untuk mencetak (memprint) halaman web ke dalam bentuk dokumen cetak adalah 
sebagai berikut : 
1. Dari menu File, klik Print. Kotak dialog Print akan ditampilkan. 
2. Klik tombol Print. Kotak dialog Print akan ditampilkan. 
3. Pilihlah jenis Printer yang digunakan. 
4. Aturlah pencetakan halaman web yg akan dilakukan. 
5. Klik tombol Print, maka halaman web akan dicetak. 

 
5.6 Mencetak Gambar dari Halaman Web 

Langkah-langkah untuk mencetak (memprint) gambar dari halaman web sebagai berikut : 
1. Gerakkan pointer mouse ke gambar yg akan dicetak. Toolbar gambar akan tampil diatas gbr tsb. 
2. Klik tombol Print this image. Kotak dialog Print akan ditampilkan. 
6. Pilihlah jenis Printer yang digunakan. Aturlah pencetakan yg akan dilakukan. 
7. Klik tombol Print, maka gambar akan dicetak. 

 
 
 

http://www.google.com/
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5.7 Men-download File 
Beberapa website ada yang tidak menampilkan informasi dalam bentuk halaman web yg dapat 

ditampilkan di browser, melainkan menyimpan file dalam bentuk file-file yang dapat di-download 
(dikirim/diambil/disimpan) ke dalam komputer kita. File-file tersebut dapat dibuka menggunakan program 
yang sesuai format filenya.  

File-file yang bisa didownload biasanya mempunyai sebuah teks link di halaman web. Bila teks link 
tersebut diklik, maka akan ditampilkan sebuah kotak dialog File Download.  

Langkah-langkah untuk men-download sebuah file adalah sebagai berikut : 
1. Kliklah teks tempat file tersebut di-link. Kotak dialog File Download akan ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kita dapat membuka langsung file yang akan didownload tsb dengan mengklik tombol Open. Jika 

kita ingin men-download file tsb, klik tombol Save. Kotak dialog Save As akan ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tentukan folder penyimpanan file. Secara otomatis, nama file akan diberi nama sama dengan nama 

file asli dari file yg didownload tsb. Jika ingin mengganti namanya, beri nama baru di File Name.   
4. Klik tombol Save untuk memulai proses download file. Kotak dialog proses download akan 

ditampilkan. 
5. Tunggulah sampai proses download selesai. 
6. Klik tombol Open untuk membuka file yang sudah didownload tsb, atau klik tombol Open Folder 

untuk membuka folder dimana file tsb ditempatkan, atau klik Close untuk menutup kotak dialog. 
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E-MAIL (SURAT ELEKTRONIK) 
 
 
6.1 Pengenalan E-Mail 

E-Mail atau Electronic Mail adalah surat yang berbentuk eletronik, dan merupakan alat komunikasi di 
internet yang murah dan cepat. Konsep e-mail sama dengan pengiriman surat melalui pos. Jika kita 
ingin mengirimkan e-mail, kita tinggal mengirimkan ke alamat e-mail orang tersebut. E-mail kita akan 
ditemukan apabila orang tersebut masuk dan membuka kotak e-mailnya. Keuntungan lain adalah kita 
dapat mengirimkan e-mail kepada banyak penerima sekaligus secara elektronik dan cepat. 

Sebagai sarana mengirimkan surat, e-mail juga mempunyai fasilitas untuk menyertakan lampiran-
lampiran (dokumen). Hanya saja, lampiran yg disertakan dalam e-mail haruslah berbentuk file-file 
komputer, atau istilahnya adalah File Attachment. File attachment dapat berupa file apa saja, seperii 
dokumen word (.doc), Excel (.xls), program (.exe), gambar (.jpg), dll. 

 
6.2 Macam-Macam Jenis E-Mail 

Dilihat dari layanan yang diberikan, ada tiga jenis e-mail yang digunakan saat ini, yaitu : 
a. POP Mail 
 POP Mail adalah e-mail yang diterima melalui Internet Service Provider (ISP) yang menjadi 

langganan kita. Kelebihannya adalah dapat dibaca dalam kondisi offline (tidak terhubung ke 
internet). Kekurangannya adalah kita tidak dapat membuka e-mail di sembarang tempat. 

b. E-Mail berbasis Web 
 E-Mail berbasis Web adalah layanan e-mail yang ditawarkan oleh website-website penyedia jasa 

layanan e-mail, seperti Yahoo, Hotmail, Plasa.com, dll. Layanan jenis ini biasanya diberikan gratis 
oleh website yg bersangkutan dan kita dapat mengecek e-mail dari mana saja. Kekurangannya 
adalah kita harus dalam keadaan online ke internet.  

c. E-Mail Forwarding 
 E-mail Forwarding adalah layanan e-mail yang meneruskan e-mail yang diterimanya ke alamat e-

mail yang lain. E-mail jenis ini bermanfaat bagi orang yang suka gonta-ganti alamat e-mail. 
Kelebihannya diantaranya adalah kita dapat menyembunyikan alamat e-mail yang sesungguhnya. 
Kekurangannya adalah karena hanya bersifat sementara dan harus meneruskan e-mail ke alamat 
yang lain. 

 
 6.3 E-Mail dengan Yahoo 

Yahoo (www.yahoo.com) adalah salah satu website penyedia layanan e-mail di internet yang 
memiliki kapasitas penyimpanan (inbox) yang lebih besar hingga sampai 2 gigabyte, dan merupakan 
layanan e-mail yang paling banyak digunakan. Layanan e-mail dari Yahoo biasa disebut dengan 
YahooMail.  

 
6.3.a Mendaftarkan Diri / Membuat E-Mail Account di YahooMail 

Membuat e-mail account atau mendaftar di salah satu website penyedia layanan e-mail merupakan 
langkah awal yang harus dilakukan agar dapat menggunakan e-mail. Adapun langkah-langkah untuk 
membuat e-mail account di YahooMail adalah sebagai berikut : 
1. Jalankan browser. Di kotak Address Bar, ketiklah alamat website www.yahoo.com. Halaman web 

dari Yahoo akan ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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2. Untuk menampilkan layanan mail dari Yahoo, kliklah link Mail yang terdapat di halaman web Yahoo. 
Halaman web untuk layanan e-mail dari Yahoo akan ditampilkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Di halaman web, carilah kotak dialog user ID dan password. Di bagian tersebut terdapat tombol 
Sign In untuk login dan tombol Sign Up untuk mendaftar. Klik tombol Sign Up. Halaman web untuk 
pendaftar account baru akan ditampilkan. 

4. Isilah semua data yang diminta. Pada bagian Yahoo! ID, masukkanlah user ID yang dipilih. User ID 
tsb akan digunakan sebagai nama di alamat e-mail kita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Untuk mengecek apakah Yahoo! ID yang dimasukkan masih dapat digunakan, kliklah tombol Check 
Availability of This ID. Jendela baru untuk mengecek apakah Yahoo! ID masih dapat digunakan 
atau tidak akan ditampilkan.  

6. Jika ID yang dipilih tidak dapat digunakan lagi, gantilah dengan ID yang lain sampai ID tsb dapat 
digunakan. 

7. Setelah melengkapi semua data yang ada, kliklah tombol I Agree. Halaman web yang menyatakan 
proses pendaftaran sudah selesai akan ditampilkan. 

 
 
 
 
 



 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 

 

INTERNET 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Klik tombol Continue without 
installing Yahoo!Toolbar. 
Halaman web untuk login 
akan ditampilkan.  

9. Masukkanlah user ID dan 
password yang sudah dibuat. 
Kemudian klik tombol Sign In. 

10. Klik tombol teks link Inbox. 
Halaman web yang memuat 
daftar surat yang ada di kotak 
surat kita akan ditampilkan. 

11. Di halaman kotak surat kita 
dapat melihat sebuah tabel 
yang memuat surat-surat 
yang ada di kotak surat kita. 
Di tabel daftar surat tsb 
terdapat kolom Sender, 
Subject, Date, dan Size. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 

 

INTERNET 
14 

 
Pada saat mengisi data-data, kita dapat memilih layanan berbahasa Indonesia dengan cara memilih 
Yahoo!Indonesia di kotak pilihan Prefered Contents. Namun, jika kita membuat pilihan tsb, kita akan 
mendapat alamat e-mail YahooID@yahoo.co.id dan bukan YahooID@yahoo.com. Hal ini kurang 
menguntungkan karena orang akan lebih mudah mengingat dan lebih terbiasa dengan @yahoo.com 
dibandingkan dengan @yahoo.co.id.  
 
 

6.3.b Masuk ke (Login) dan Keluar dari (Logout) E-Mail Account YahooMail. 
A. Proses Login 
 Agar dapat bekerja dengan e-mail, baik menulis, membaca, dan membalas e-mail, kita harus masuk 
terlebih dahulu ke e-mail account yg sdh dibuat, atau disebut dengan login. Proses login dilakukan 
dengan terlebih dahulu menampilkan halaman wrb untuk login. Kemudian kita masukkan user ID dan 
Password di kotak teks login yang disediakan. Setelah itu, klik tombol Sign In untuk login.  
 Jika user ID dan password yang dimasukkan benar, proses login akan sukses. Namun jika user ID 
atau password yang dimasukkan salah, maka kita akan diminta memasukkan user ID dan password 
yang benar. 
B. Proses Logout 
 Proses logout berarti menutup e-mail account kita. Logout diperlukan agar orang lain tidak dapat 
masuk ke e-mail account kita. Caranya : Carilah tombol Sign Out atau teks link logout di halaman web. 
Kemudian klik tombol atau teks link tsb, tunggulah hingga halaman web untuk menyatakan proses telah 
selesai ditampilkan.   

 
 
6.3.c Menulis dan Mengirimkan E-Mail 

Menulis e-mail sama dengan mengetik teks biasa. Mengetik e-mail dilakukan di kotak teks yang 
disediakan. Langkah-langkah untuk menulis dan mengirimkan e-mail adalah sebagai berikut : 
1. Kliklah tombol Compose di bagian kiri halaman web YahooMail setelah kita login ke e-mail account. 

Halaman web untuk menulis surat akan ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Masukkanlah alamat e-mail 
penerima dan subjek dari e-
mail yang akan kita kirim. 

3. Ketiklah isi e-mail di kotak 
teks yang disediakan. 

4. Setelah selesai menulis isi e-
mail, kliklah tombol Send. 

5. Bila pengiriman e-mail 
sukses, akan ditampilkan 
halaman web yang 
menyampaikan pesan bahwa 
email sudah terkirim. E-mail 
kita akan dikirim ke alamat e-
mail, sesuai dgn alamat yg 
dimasukkan.  

  

mailto:YahooID@yahoo.co.id
mailto:YahooID@yahoo.com
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Catatan : 
- Jika ingin mengirimkan e-mail yang lain, klik tombol Compose. 
- Jika ingin kembali ke daftar e-mail, klik teks link Back to Inbox. 
- Jika ingin kembali ke daftar e-mail sambil mengecek apakah ada e-mail yang masuk atau tidak, klik 

tombol Check Mail. 
 
6.3.d Membuka E-Mail 

Setiap e-mail yang masuk akan disimpan di kotak surat e-mail kita dan akan diberi tanda. Tanda tsb 
dapat menunjukkan e-mail yg sdh dibaca atau belum, e-mail yg punya file attachment atau tidak, yg sdh 
direply atau diforward, dll. 

Langkah-langkah untuk membuka e-mail : 
1. Tampilkanlah halaman login YahooMail. 
2. Masukkanlah user ID dan password, klik tombol Sign In.  
3. Di halaman web yang ditampilkan, klik Inbox. Halaman web yang memuat daftar e-mail yg ada di 

kotak surat akan ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Untuk membaca e-mail, klik dua kali di subjek e-mail yang ingin dibaca. Isi e-mail akan ditampilkan. 
5. Jika ingin membaca e-mail selanjutnya, klik tombol Next. Jika ingin kembali melihat daftar e-mail 

yang masuk, klik tombol Back di Toolbar atau klik teks link Inbox. 
 
 
6.3.e Menjawab E-Mail (Reply) 

Langkah-langkah untuk menjawab sebuah e-mail adalah sebagai berikut : 
1. Setelah membaca e-mail, klik tombol Reply. Halaman web utk menjawab e-mail akan ditampilkan. 
2. Pada kotak teks To, nama dan alamat e-mail tujuan langsung diisikan. Ketiklah isi e-mail yang 

menjadi jawaban surat pada kotak isian yang disediakan. 
3. Klik tombol Send. Halaman web yg menyatakan e-mail sudah terkirim akan ditampilkan. 

 
Menjawab e-mail dengan cara Reply ini akan memudahkan si penerima e-mail untuk memahami 

apa yang kita tulis, karena e-mail yang dia tulis sebelumnya juga disertakan di bawah jawaban yang kita 
buat tadi.   

 
 
6.3.f Meneruskan E-Mail (Forward) 

Terkadang setelah menerima e-mail dari seseorang, kita perlu atau ingin meneruskan isi e-mail 
tersebut ke orang lain. Hal ini bisa saja terjadi karena isi e-mail yang diterima tsb merupakan informasi 
yang penting bagi orang lain juga. Langkah-langkah untuk meneruskan sebuah e-mail adalah sbb : 
1. Buka dan bacalah e-mail yang masuk. Jika ingin meneruskannya ke orang lain, klik teks link 

Forward. Halaman web untuk meneruskan e-mail akan ditampilkan. 
2. Masukkanlah alamat e-mail tujuan. 
3. Ketiklah isi e-mail jika kita ingin menambahkannya. 
4. Klik tombol Send. Halaman web yang menyatakan e-mail sudah terkirim akan ditampilkan 
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6.3.g Meneruskan E-Mail untuk Mengirimkan File 

File-file yang akan dikirimkan lewat e-mail adalah dalam bentuk file attachment yang dapat bertipe 
apa saja. Namun, mengirimkan file melalui e-mail di Yahoo dibatasi sampai 5 file saja, dan total besar 
file tersebut tidak boleh lebih dari 10 MB. Jika kita ingin mengirimkan lebih dari 5 buah file atau lebih dari 
10 M, maka kita dapat mengirimkannya berkali-kali.Cara lain mengatasinya adalah dengan cara 
mengompres file-file tersebut atau menggabungkan beberapa file jadi satu file saja dengan ukuran file 
yang kecil dengan program WinZip atau WinRar sebelum mengirimkannya untuk mempermudah 
pengiriman. 

Langkah-langkah mengirimkan file attachment melalui e-mail adalah sbb : 
1. Klik teks link Compose. Halaman web untuk menulis e-mail akan ditampilkan. 
2. Isilah alamat e-mail penerima dan subjek e-mail. 
3. Ketiklah isi e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Di bagian atas isi e-mail, cari dan kliklah 
tombol Attach Files. Halaman web untuk 
menambahkan file-file yang ingin dijadikan file 
attachment akan ditampilkan. 

5. Untuk menambahkan file yang ingin 
disertakan bersama e-mail, kliklah tombol 
Browse. Kotak dialog Choose File akan 
ditampilkan. 

6. Carilah dan kemudian pilihlah file yang ingin 
disertakan. Klik tombol Open. Kotak dialog 
Choose file akan ditutup dan halaman web 
untuk menambahkan file akan ditampilkan.  

 

              Gbr 1 : E-Mail yang akan diteruskan                      Gbr 2  :  Memberi tambahan isi e-mail yang diteruskan  



 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 

 

INTERNET 
17 

 
7. Jika ingin menambahkan lagi file yang kedua dan seterusnya, ulangi langkah no.5 dan 6 diatas. 
8. Kliklah tombol Attach Files. File-file yang telah dipilih akan di-scan terlebih dahulu sebelum 

disertakan bersama e-mail. Bila proses scanning telah selesai, halaman web yg menampilkan daftar 
file yg disertakan akan ditampilkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Untuk menampilkan halaman isi e-mail yg sudah ditulis, kliklah tombol Continue to Message. 
Halaman web yang berisi e-mail yg sudah ditulis akan ditampilkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Klik tombol Send untuk mengirimkan e-mail bersama-sama dengan file-file yang sudah dipilih. 
Tunggu sampai halaman web untuk mengonfirmasikan keberhasilan pengiriman e-mail telah 
ditampilkan. 

 
6.3.h Menyimpan File Attachment 

E-mail yang masuk yang disertai file attachment akan diberi tanda khusus di kolom Status di kotak 
surat e-mail kita. Untuk mendownload dan membuka file yang disertakan di e-mail, maka langkah-
langkahnya adalah : 
1. Bukalah e-mail yang 

mempunyai file attachment. 
Halaman web untuk e-mail 
yang dibuka akan ditampilkan. 

2. Di bawah teks isi e-mail, kita 
dapat melihat nama file yang 
disertakan dalam e-mail 
tersebut. 
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3. Klik file yang ingin disimpan. File tersebut akan di-scan dan kemudian halaman web untuk 

mendownload file akan ditampilkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klik tombol Download Attachment. Kotak dialog File Download akan ditampilkan. 
5. Kliklah tombol Save untuk menyimpan file attachment. Kotak dialog Save As akan ditampilkan. 
6. Pilihlah folder tempat kita akan menyimpan file tersebut. Ganti nama file jika memang diperlukan. 

Kemudian, klik tombol Save. Kotak dialog proses download akan ditampilkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tunggulah sampai proses penyimpanan file selesai. Jika sudah selesai, kotak dialog Download 

complete akan ditampilkan. 
8. Klik tombol Open untuk membuka file yang sudah didownload tsb, atau klik tombol Open Folder 

untuk membuka folder dimana file tsb ditempatkan, atau klik Close untuk menutup kotak dialog. 
9. Di halaman web, kliklah tombol Back to Message. Halaman web yang menampilkan pesan e-mail 

akan ditampilkan. Kliklah file attachment berikutnya yang ingin didownload dan ikuti kembali 
langkah-langkah diatas. 

 
Setelah mendownload file-file attachment, kita dapat membuka file-file tsb menggunakan program 

aplikasi yang sesuai dengan tipe file. Kita juga dapat membuka file-file attachment tanpa harus 
mendownloadnya terlebih dahulu. 

 
 
6.3.i Menghapus E-Mail 

Agar kotak surat tidak penuh, kita perlu menghapus e-mail yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Jika 
kita ingin menghapus e-mail setelah kita membaca e-mail tsb (pada saat e-mail dibuka), klik tombol 
Delete.  

Jika ingin menghapus e-mail dari daftar email yang terdapat di kotak surat, satu atau beberapa e-
mail, maka caranya dengan memberi tanda cek di kotak cek pada e-mail yang bersangkutan yang ingin 
dihapus, kemudian klik tombol Delete. Maka, semua e-mail yang kita tandai tersebut akan dihapus 
sekaligus dari kotak surat e-mail kita. 
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CHATTING 
 
 
7.1 Pengenalan IRC dan Chatting 

IRC atau Internet Relay Chat adalah aplikasi internet yang memungkinkan kita berkomunikasi 
secara real time (seketika atau saat itu juga). Berkomunikasi dengan IRC disebut dengan Chatting yang 
dilakukan dalam bentuk tulisan, sedangkan orang yang melakukannya disebut dengan Chatter.  

Berbeda dengan e-mail, komunikasi dengan IRC hanya bisa terjadi jika kita dan lawan chatting kita 
sama-sama terhubung ke internet pada waktu yang bersamaan. Untuk dapat chatting, kita memerlukan 
koneksi ke internet ditambah dengan program chatting. Beberapa program chatting yang ada saat ini 
adalah : mIRC, Pirch, Virc, Yahoo Messenger, dsb. Sedangkan bila kita chatting dengan fasilitas 
website, kita dapat menggunakan beberapa website, antara lain : boleh.com (www.boleh.com), 
plasa.com (www.plasa.com) , dsb. 

 
 
7.2 Simbol dan Singkatan dalam Chatting 

Chatting berarti berbicara melalui tulisan. Karena itu, kadangkala kata-kata yang disampaikan 
menggunakan singkatan-singkatan atau istilah-istilah yang disebut sebagai bahasa chatting untuk 
mempercepat proses pembicaraan. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahasa chatting tersebut. 
Selain itu, dalam chatting untuk menunjukkan bagaimana ekspresi atau emosi kita kepada lawan bicara, 
digunakanlah simbol-simbol emosi (sering disebut emotion) untuk mewakili emosi kita. Berikut ini adalah 
daftar/tabel dari beberapa bahasa chatting dan simbol emosi yang sering digunakan dalam chatting. 

 

SINGKATAN A R T I 

wb Welcome back (selamat datang kembali) 

asap As soon as possible (sesegera mungkin) 

imo In my opinion (menurut pendapat saya) 

jk Just kidding (hanya bercanda) 

brb Be right back (segera kembali) 

cul  See you later (sampai jumpa lagi) 

cu See you (sampai jumpa) 

oic Oh I see (ya, saya mengerti) 

Thx/thax Thanks (terima kasih) 

btw By the way (ngomong-ngomong) 

gtg Got to go (saya harus pergi) 

asl Age / Sex / location (umur/jenis kelamin/lokasi) 

pls Please (tolong / silahkan) 

gpp Nggak apa-apa 

co Cowok 

ce Cewek 

np, nop No problem (tidak masalah) 

b4 Before (sebelumnya) 

dc Disconnected (proses chatting terputus) 
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SIMBOL ARTI 

:-) Senang 

:-)8 Sangat senang 

:-} Tersenyum lebar 

:) Tersenyum 

:( Cemberut 

:-D Tertawa terbahak-bahak 

:-O Terpesona 

:-* Cium 

;-) Main mata 

:P Menganggap sebagai teman 

>:- Baik hati 

() Peluk 

=:o Terkejut 

:-I Hmmmm 

:-P Mengejek, menjulurkan lidah 

:-(  Sedih 

:’-( Menangis 

:-I I Marah 

>-< Naik darah 

:I Bosan dan sedih 

:( ) Mulut lebar, berteriak 

:@ Apa 

%-( Bingung 

%-) Bego 

%-6 Mati kutu 

%*@:-C Komputer hang 

:- Cowok 

>- Cewek 
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Arief Rahman Hakim,ST  
Lahir di Barabai, tanggal 27 Januari 1984. Anak pertama dari 
tiga bersaudara. Telah menempuh pendidikan dari TK dan 
SD di Rantau (Tapin), kemudian mutasi (pindah) bareng 
keluarga ke Barabai (HST) saat kelas 4 SD, dan melanjutkan 
pendidikan lagi di SDN Barabai Utara. Kemudian diteruskan 
ke MTsN Barabai, lalu masuk di SMAN 1 Barabai. 
Melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Teknik 
Jurusan S1 Teknik Sipil UNLAM Banjarbaru Angkatan 2002 
dan berhasil menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun dan 
memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST) pada tahun 2006 
dengan nilai yang cukup memuaskan. Sekarang telah 
berhasil diterima, dan diangkat menjadi seorang PNS pada 
tahun 2008 di lingkungan kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) di Barabai, kota 
kelahiran dan kampung halaman sendiri. Semoga 
kedepannya bisa menjadi pribadi yang berguna dan 
bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang 
lain…Amin.   
 
 
Untuk kritik dan saran bisa dikirimkan ke : 
 
Email :  arief_barabai@yahoo.com 
  fiera.cute@gmail.com  
 
Blog :   http://anakbanua.blogspot.com 
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