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PENGENALAN SINGKAT Ms WORD, EXCEL, POWERPOINT 2003 dan INTERNET

PENGENALAN PRAKTIS

Ms OFFICE WORD 2003

Ms  Office  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  keperluan  pembuatan  /  pengetikan 

dokumen baik berupa, naskah, surat maupun jenis dokumen yang banyak menggunakan tulisan 

sebagai media komunikasi, penyampain ide dan lain sebagainya. Banyak jenis serupa Ms Office 

word yang digunakan dalam pengolahan kata ini semisal : Open Office, Neo Office dan Ms 

Office Word sediri.

Dari semua macam dan ragam penggolahan kata tersebut mempunyai fungsi yang sama, bahkan 

sampai cara pengoperasian yang sama. 

ilustrasi1

Dari ilustrasi diatas kita melihat tampilan lembar kerja penggolah kata Ms Office Word 2003 
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dan hampir disemua aplikasi pengolah yang telah disebutkan diatas. Yang penting diperhatikan 

adalah :

1. Menu Utama 

2. Batas Halaman ( Kertas ) Kiri, Atas, Kanan dan Bawah 

3. Menu Format Huruf dan Pargraf

MENU UTAMA

Menuutama adalah fasilitas utama yang diberikan oleh aplikasi pengolah kata untuk melakukan 

pengolahan kata.  Terdiri  dari  :  File  – Edit  – View – Insert  – Format – Tools  – Table – 

Windows dan Help. Pada setiap menu utama tersebut masih terdapat menu – menu lainnya 

( disebut sub menu ) yang secara otomatis berfungsi untuk menunjang menu utama tadi.

BATAS HALAMAN 

Menu  batas  halaman  (  page  margin )  dapat  diaktifkan  melalui  File  –  Page  Setup akan 

memberikan kolom batas halaman ( kertas ) baik dari kiri ( left margin ) , atas ( top margin ), 

kanan ( right margin ) dan bawah ( bottom margin ) batasan penulisan pada sisi kiri, atas, kanan 

dan bawah kertas pada saat dicetak. 

ilustrasi2
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Batas halaman ( Page Margin ) dapat kita rubah baik dengan melakukan pengeseran (  drag ) 

pada posisi batas maupun dengan mengakses menu File – Page Setup. Pada page setup banyak 

pilihan yang bisa kita manfatkan untuk melakukan perubahan batas halaman ( Page Margin ), 

ukuran kertas kertas ( Paper Size ) dan Tataletak halaman ( Page Layout )

MENU FORMAT FONT DAN PARAGRAF

Seringnya  penggunaan  menu  format  font  dalam  pengeloahan  kata  maka  menu  ini  juga 

disiapkan dalam tata letak yang mudah dijangkau berkali – kali. Perhatikan Tampilan lembar 

kerja Ms Office Word 2003 yang diatas. Disana icon untuk merubah jenis huruf, ukuran huruf, 

sampai dengan pengaturan paragraf. 

ilustrasi3
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Pada menu format font yang diaktifkan lewat menu utama Format – Font didapat tampilan 

berbagaimacam bentuk font bisa dilakukan perubahan, modifikasi dalam keperluan pengolahan 

kata,  seperti  cetak  miring  (  italic  ),  cetak  tebal  (  bold),  cetak  normal,  pangkat  atas 

( superscript) , pangkat bawah (subscript) , coret ganda ( double striketrough ) coret tunggal 

( striketrough ) dan lain sebagainya. Sedangkan untuk format paragraf dapat kita lihat pada 

ilustrasi4 dibawah ini.

ilustrasi4

Dalam  format  paragraf  ada  kolom  pengaturan  paragraf  /  baris  secara  lurus  kekiri  (  Left  

Alignment ) , lurus ke tengah (  Centered Alignment ), lurus kekanan (  Right Alignment ) dan 

lurus kanan dan kiri (  Justified Alignment ). Tentunya kolom inden paragraf kiri, kanan dan 

inden pada awal pargraf ( Special )
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BULLET AND NUMBERING 

Bullet and Numbering merupakan fasiltas pembuatan inden pada beberapa barik kalimat untuk 

menunjukan urutan atau bagian tertentu. Bullet and Numbering ( Titik dan Benomeran ) bisa 

diaktifkan lewat menu utama Format dan submenu Bullte & Numbering perhatikan  ilustrasi5 

dibawah ini 

ilustrasi5

Banyak pilihan yang bisa  digunakan baik menggunakan simbol,  titik,  angka maupun angka 

romawi.  Bentuk  ini  disediakan  untuk  bisa  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam 

memberikan indent baris yang ingin ditonjolkan.
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HEADER & FOOTER 

Untuk memberikan catatan pada setiap halaman pengolah kata kita bisa memberikan catatan 

atas dan bawah ( Header & Footer ) dari menu utama kita bisa mengaktifkannya melalui menu 

View – Header & Footer. Selain untuk memberikan catatan halaman atas dan bawah header 

dan footer biasa juga digunakan untuk memberikan penomeran halaman. 

ilustrasi6

Untuk berpindah dari header ke footer dapat digunakan tombol switch yang muncul dimenu 

box ( lihat ilustrasi6 ) gambar atas.
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CETAK DOKUMEN 

Setelah  selesai  melakukan penulisan  hal  yang akan dilakukan selanjutnya  adalah  melakuan 

pencetakan dokumen ( Pint Document ) menu ini bisa diakses melalui logo printer yang ada di 

tool bar atau memalui menu utama File – Print ( ilustrasi7 ) 

ilustrasi 7

Pilih printer yang tersedia dalam kolom Name ( nama printer ) bila dikehendaki hanya halaman 

tertentu maka isikan halaman yang akan dicetak pada kolom  Pages dan jumlah yang akan 

dicetak pada kolom Number of Copies 
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Ms EXCEL 2003

Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang sering digunakan dalam proses penjumlahan, 

pembagian,  pengalian dan yang lebih komplek lagi. Pemanfaatan Excel biasanya digunakan 

untuk semua dokumen yang berhubungan dengan pengolahan angka, baik laporan keuangan 

maupun statistic.

Secara umum tampilan Ms Ofice Excel mempunyai kemiripan dengan Ms Office Word pada 

tata letak dan fungsi menu dan batas halaman. Hanya saja pada Ms Office Excel ditambahkan 

fasiltas menu pengolahan angka yang lebih komplek. 

Ilustrasi 8
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Dalam gambar ilustrasi8 kita melihat Lembar Kerja ( Work Sheet ) Ms Excel 2003 dipenuhi 

dengan  cell  –  cell  untuk  pengolahan  angka  dan  huruf.  Tentu  saja  walaupun  kita  bisa 

memasukan huruf ( kata, atau kalimat ) dalam excel namun fungsi utama dari Ms Excel adalah 

untuk  mengolah  angka.   Cell  merupakan  pertemuan  antara  lajur  kolom  (  Column  )  yang 

kebawah dan baris ( Row ) yang kesamping. 

Gari – garis yang nampak pada cell tersebut adalah garid bantu ( grid ) sehingga garis tersebut 

tidak akan muncul pada saat lembar kerja dicetak ke printer. Untuk membuat garis agar tercetak 

pada printer  kita  harus melakukan /  meberikan garis  border  pada cell  tersebut  dengan cara 

melakukan blok terhadap cell yang akan diberikan garis.

Ilustrasi 9
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Pada ilustrasi9 kita melakukan bloking terhadap beberapa cell yang akan berika garis ( border ) 

kemudian memilih Tab Menu Border untuk memberikan garis kiri,atas,kanan,bawah ( Outside ) 

dan garis didalam cell ( Inside ) untuk jenis garis kita bisa memilihnya pada kolom Style yang 

ada disisi kanan menu Format Border.

PROSES OPERASI ANGKA 

Perkalian, Penjumlahan dan Pembagian 

Seperti  yang  telah  disebutkan  bahwa  Ms  Excel  merupakan  aplikasi  yang  berfungsi  untuk 

melakukan proses matematika,  akuntansi  dan operasi  angka,  maka kita akan melihat ( lihat 

ilustrasi10 ) pada prose perkalian dalam lembar kerja excel 

ilustrasi 10

Pada kolom monitor diatas ( pada gambar di posisi diatas kolom C ) kita melihat =F8*G5 yang 

artinya  adalah  Cell  F8 dikalikan  dengan  Cell  G5,  sedangkan  simbol  Sama Dengan (  = ) 

mempunyai  arti  bahwa  ini  adalah  operasi  matematika,  maka  secara  otomatis  excel  akan 

memberikan hasil perkalian tersebut pada posisi Cell G8. 
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SIMBOL OPERATOR DALAM EXCEL

Simbol Makna / Arti

= Memulai operasi Matematika

* Perkalian

/ Pembagi

- Pengurangan

+ Penjumlahan

Operator matematika ini berlaku sesui dengan urutannya artinya ( * ) perkalian akan diproses 

lebih dulu sebelum ( / ) pembagi dan seterusnya sesuai dengan hirarki / urutan yang berlaku 

dalam operator matematika.

Contoh :

= F4+F5*F7 

Maka dalam rumusan tersebut,  F5 akan dikalikan lebih dahulu dengan F7 kemudian hasilnya 

akan di jumlahkan dengan  F4.  Maksud dari  hirari  adalah seperti  contoh yang disampaikan. 

Namun  dalam  rumusan  matematika  ada  cara  untuk  digunakan  agar  bisa  memproses 

penambahan ( + ) diproses lebih dahulu sebelum perkalian ( * ) 

Contoh :

= (F4+F5)*F7

dengan rumusan tersebut maka F4 akan ditambahkan dahulu dengan F5 dan kemudian baru 

dikalikan dengan F7.  Simbol kurung yang mengapit F4 dan F5 menjadikan kedua cell tersebut 

diproses terlebih dahulu.
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SORTING DATA 

Fasilitas lain yang disediakan oleh Ms Office Excel dan pengolah data / angka lainnya adalah 

Sorting Data. Sorting data banyak digunakan untuk mengurutkan angka – angka yang sering 

kali  dibutuhkan  untuk  memudahkan  pembacaan  data  angka.  Tingkat  pengurutannya  pun 

mencakup beberapa  urutan  kolom yang dibutuhkan (  maksimal  3  kolom )  sehingga  sangat 

membatu pembacaan data – data angka. 

Ilustrasi 11

Pada ilustrasi 11 kita melihat bahwa ada 3 kolom untuk menentukan urutan penggurutan, kolom 

pertama  sampai  ketiga  mempunyai  pilihan  sendiri  –  sendiri  baik  diurutkan  secara  keatas  ( 

Ascending ) maupun kebawah ( Descending ).  Menu penggurutan data dapat diaktifkan melalui 

menu utama Data – > Sort.
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MEMFORMAT DATA  ANGKA

Angka merupakan bidang utama yang banyak dikerjakan oleh Ms Excel 2003 oleh karena itu 

disediakan berbagaimacam bentuk penampakan ( formating ) angka dalam Ms Excel 2003 ini. 

Penulisan bilangan 2000000 bisa kita tampilkan dengan bentuk RP. 2,0000,000 untuk nilai mata 

uang Indonesia dan 2.000.000 untuk nilai umum. 

Illustrasi 12 

Dalam ilustrasi12 kita lihat cara melakukan perubahan tampilan pada angka di Ms Excel 2003. 

Dengan cara lakukan mengelompokan ( Blocking ) bagian yang akan kita ubah tampilannya 

klik kanan lalu pilih menu Formating Cells maka akan didapatkan menu Format Cells seperti 

pada ilustrasi 12 diatas.
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Ms POWERPOINT 2003

Microsoft Power Point meruapakan salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk membuat 

media presentasi. Selain Ms Power Point ada beberapa aplikasi sejenis seperti : Open Office 

Imppress ( Presentation ) dan iNOTE ( Macinthos ). Seperti halnya aplikasi Office di Microsoft 

dan yang lain hampir memiliki kesamaan tata letak ( layout ), dibawah adalah tampilan Ms 

Power Point 2003 yang akan kita pelajari :

ilustrasi 13

Dalam ilustrasi 13 diatas tampilan Power Point dibagi menjadi 3 bagian, bagian paling kiri 

terdapat Kontrol Panel untuk halaman slide dengan bagian bawahnya adalah kontrol tampilan 

slide.  Bagian tengah merupakan lembar penulisan,  peletakan gambar media presentasi  yang 
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akan disampaikan. Bagian paling kanan adalah bagain pengaturan desain dan tata letak yang 

telah  tersedia.  Khusus  pada  bagian  kanan  jika  belum  tampil  bisa  dimunculkan  dengan 

mengaktifkan menu Format – Slide Design atau Slide Layout.

Ilustrasi 14

Pembuatan presentasi hampir sama dengan kalau kita membuat naskah ataupun tulisan, hanya 

saja presentasi bisanya berisikan informasi inti saja yang dituliskan untuk memberikan tekanan 

maksud  yang  akan  disampaikan.  Penambahan  halaman  slide  dapat  dilakukan  dengan 

meng”klik” icon  New Slide ataupun dengan mengaktifkan menu  Insert - New Slide begitu 

seterusnya hingga selesai. 
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DESAIN DAN TATA LETAK SLIDE

Desain slide / presentasi dan Tata Letak yang baik, menarik dan bagus akan menjadi perhatian 

khusus  dalam  pembuatan  presentasi,  karena  ini  akan  membantu  memberikan  perhatian 

tersendiri kepada audience ( pemirsa / pendengar ) presentasi. Untuk itu dalam pembuatan slide 

presentasi harus sangat diperhatikan desain dan tata letak agar bisa mendapatkan perhatian yang 

lebih dari audience sehingga materi yang ingin kita sampaikan tersampaikan.

Secara khusus Power Point telah menyediakan beberapa desain dan tata letak yang menarik 

untuk bisa langsung digunakan. Untuk bisa menggunakan desain dan tata letak tersebut kita 

bisa mengaktifkan melalui menu Format – Slide Design atau Format – Slide Layout 

ilustrasi 15
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SLIDE LAYOUT DAN SLIDE DESIGN 

Slide Layout dan Slide Design hampir mempunyai fungsi yang sama, keduanya berfungsi untuk 

memberikan effek pada tampilan slide yang kita bikin. Perbedaan pada kedua fasilitas tersebut 

adalah : 

Slide  Layout,  memberikan  fasilitas  tata  letak  yang  berhubungan  dengan  tulisan  dan 

gambar  pada  slide.  Sedangkan  Slide  Design  memberikan  effek  latar  belakang  / 

background slide dengan gambar ataupun warna. 

SLIDE TRANSACTION / EFFEK TRANSISI SILDE

Slide Transaction atau Effek Transisi / Perpindahan antar slide digunakan untuk memberikan 

effek tertentu pada saat pergantian antar slide dalam sebuah presentasi. Pemberian effek yang 

tepat pada saat transisi slide bisa sangat membantu dalam sebuah presentasi, namun berlebihan 

dalam memberikan effek transisi tidak baik dalam sebuah presentasi. Selain memberikan effek 

keindahan / estetika effek transisi slide sebenarnya bisa digunakan untuk memecah perhatian 

antar subjek dalam sebuah presentasi. 

Untuk memberikan effek transisi pada slide kita bisa mengaktifkan menu utama Slide Show – 

Slide Transcation setelah itu pada kolom panel disebelah kanan akan muncul Slide Transaction 

Panel. Lihat Ilustrasi 16 dibawah saat Power Point pada posisi mengaktifkan Slide Transaction 

Panel.
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Ilustrasi 16

MENJALANKAN PRESENTASI 

Setelah slide kita buat,  kita beri  background yang bagus dan animasi pergantian slide yang 

sesuai,  kini  slide  sudah  siap  untuk  dijalankan sebagai  media  presentasi.  Menjalankan slide 

presentasi bisa dengan menggunakan tombol F5 pada keyboard atau dengan Menu Slide Show - 

View Slide atau dengan mengklik tombol disamping kiri bawah ilustrasi 16 
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INTERNET 

Browsing, Email dan Chat 

Perkembangan teknologi  informasi  tidak  bisa  kita  lepaskan dari  Internet  bahkan  tidak  bisa 

dipungkiri bahwa perkembangan teknologi komputer sangat ditunjang dengan adanya internet. 

Dari  tahun ke tahun internet makin mudah dan murah digunakan diberbagai penjuru dunia. 

Selain  menunjang  perkembangan  teknologi  itu  sendiri,  internet  sangat  membantu 

perkembangan dan penyebaran pengetahuan lainnya sehingga sangat berguna sebagai media 

pembelajaran dan pencarian informasi.

BROWSING INTERNET 

Salah satu dari sekian banyak fasilitas di Internet adalah Browser. Browser merupakans sebuah 

aplikasi  yang  dibuat  dan  digunakan  sebagai  media  untuk  memasuki  data  di  Internet.  Ada 

berbagai  macam  dan  jenis  browser  seperti  :  Mozilla  Firefox,  Safari,  Opera,  Internet 

Explorer dan Chrome . 

Untuk latihan ini kita akan menggunakan Mozilla Firefox sebagai browser untuk mengkases 

data / informasi di internet. Mozilla Firefox merupakan aplikasi browser yang bisa dikatakan 

terbaik dan mempunyai  banyak fasilitas  yang dapat  menunjang pengunaan browser  sebagai 

media akses internet lebih memudahkan sesuai dengan kebutuhan umum atupun tertentu.

Dalam ilustrasi 17 dibawah adalah gambar browser Mozilla Firefox sedang mengakses halaman 

google di internet. 
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Ilustrasi 17

Secara umum browser terdiri dari icon – icon dengan fungsi sebagai panel dan menu untuk 

melaukan  akses  internet,  konfigurasi  dan  lain  sebagainya.   Mari  kita  lihat  bagian  bagian 

browser tersebut satu – demi satu, utamanya adaah bagian yang paling penting.

Address Bar ( Kolom Alamat ) 

Terletak pada bagian atas dibawah menu dan icon browser itu sendiri.  Fungsinya tentu saja 

sesuai dengan nama yang digunakan adalah untuk menuliskan alamat internet yang akan dituju.

Alamat Internet atau URL ( Uniform Resource Locator ) 

Adalah sebuah aturan penulisan dalam memberikan alamat di Internet. Hal ini disepaki bersama 

dalam sebuah lembaga dunia yang mengatur internet atau yang dikenal juga dengan nama IETF 

( The Internet Engineering Task Force ) 

Aturan dalam penulisan alamat internet dinataranya adalah : tidak diperkenankannya penulisan 
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alamat internet dengan spasi, koma dan tanda garis bawah ( under score ) . Jadi dalam penulisa 

alamat internet semisal :

http://www.google.com  atau www.yahoo.com atau http://www.alamat-web-diakses.com 

penggunaaan karakter lain masih memungkin walaupun bukan pada alamat inti  dari  sebuah 

URL. 

TAB 

Tab  meruapakan  fasilitas  yang  sangat  membantu  kita  dalam  menggunakan  web  browser. 

Adanya Tab dalam browser memudahkan kita berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. 

Menu Tab bisa kita aktifkan melalui File – Ne Tab, sedangkan untuk berpindah dari halaman 

satu ke lainya kita cukup melakukan klik pada tab tersebut. ( ilustrasi 18 )

Ilustrasi 18
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MESIN PENCARI SEARCH ENGINE 

Search Engine atau Mesin Pencari merupakan fasilitas internet yang paling banyak digunakan / 

digemari oleh pengguna internet, baik pemula maupun para ahli. Dengan Search Engine kita 

bisa  memanfaatkan  untuk  mencari  semua  data  yang  ada  di  Internet,  sehingga  kita  bisa 

memperoleh  informasi,  berita,  dokumen  dan  lain  sebagainya  sebagai  bahan  masukan 

( informasi ) atau pun pembelajaran. 

Beberapa  mesin  pencari  sangat  digemari  oleh  pengguna  internet  karena  kemampuannya 

mencari data diantaranya adalah :

http://www.google.com , http://www.yahoo.com , http://dmoz.org dan masih banyak lagi mesin 

pencari di intenet namun ketiga tersebut bisa dibilang sebagai mesin pencari favorit bagi semua 

pengguna internet. 

Ilustrasi 19

Dengan adanya menu Tab seperti yang kita bahas sebelumnya kita bisa membuka hasil yang 

dicari dengan melakukan klik kanan pada Link hasil carian dan kemudian halaman tersebut 

akan muncul disampingnya ( ilustrasi 19 )
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EMAIL 

Selain  mesin  pencari  email  merupakan  fasilitas  yang  banyak  dimanfatkan  sebagai  media 

komunikasi yang cukup efektif, efisien dan multiguna. Dengan email semua data yang ingin 

kita kirim bisa disampaikan, baik berupa tulisan, gambar, suara dan film. 

Layanan Email di internet disediakan secara gratis oleh bermacam email provider ( penyebutan 

yang digunakan bagi  sebuah perusahaan atau lembaga yang menyediakan layanan email  di 

internet ) bisa disebutkan layanan email gratis di internet diantaranya adalah : 

1. http://www.gmail.com  

2. http://www.yahoo.com   

3. http://www.hotmail.com   

4. http://www.msn.com   

dan masih banyak lagi email provider di internet yang menyediakan layanan email gratis bagi 

untuk bisa digunakan. 

Ada beberapa email provider yang tidak gratis namun itu lebih pada layanan atau service yang 

diberikan saja perbedaannya dengan email yang gratis tersebut. Untuk kebutuhan kita sekarang 

ini email gratis sudah lebih dari cukup untuk digunakan sebagai media komunikasi. 
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MEMBUAT EMAIL 

Untuk lebih memudahkan kita mengerti tentang email, kita bisa mencobanya membuat sebuah 

email yang akan digunakan sebagai media komunikasi. 

Ilustrasi 18

Dalam  ilustrasi  18  kita  melihat  tampilan  sebuah  email  provider  dengan  alamat  : 

http://mail.yahoo.com Klik Sign Up for Yahoo !! untuk memmulai melaukan pendaftaran email 

di Yahoo
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ilustrasi 20

Setelah kita mendaftar dengan Klik Sign up For Yahoo!! maka kita akan dibawa ke halaman 

yang berupa form isian tentang data diri kita seperti tampak pada ilustrasi 20 diatas. Lalu kita 

isikan semua data pada kolom form email tersebut. Dengan isian sebagai berikut :

1. Nama lengkap ( Nama depan dan nama belakang – Isian )

2. Jenis kelamin ( Pilihan ) 

3. Bulan, tanggal dan tahun kelahiran ( Pilihan )

4. Negara Tempat tinggal ( Pilihan )

5. Kode Pos ( isian )

6. Alamat email dan alamat email yang diinginkan ( isian dan pilihan )

7. Password / Kata Kunci ( Isian, Minimal 6 angka atau huruf dan maksimal 32 angka atau 

huruf )

8. Password / kata Kunci ( Isian, Mengulang isian kolom Password sebelumnya [ 6 ]  )
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Kemudian kita kebawah halaman form tersebut untuk mengisi kolom isian selanjutnya  lihat 

ilustrasi 20 

ilustrasi 21

9. Email Alternatif ( Isian bisa kita kosongkan )

10. Pertanyaan Keamanan ( Pilihan atau Isian, Bisa kita pilih salah satu pertanyaan yang 

ada atau kita membuatnya sendiri )

11. Jawaban dari pertanyaan kolom 10 yang tadi kita pilih atau isikan. ( Isian )

12. Kode Verifikasi yang tampil di Nomor 13 

13. Kode Verifikasi yang Harus di masukan pada kolom Nomor 12

14. Tanda Persetujuan yang harus diaktifkan / diberitanda centang 

15. Tombol Pembuatan email 
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Setelah kita  selesai  dengan prose pendaftaran,  kita  sudah bisa menggunakan email  tersebut 

untuk kerperluan berkirim email dan menerima email. 

Ilustrasi 22 

Ilustrasi 22 menunjukan Kota email ( Mail Box ) milik kita, dalam Kota Email tersebut dibagi 

menjadi  beberapa bagian untuk keperluan menulis  email  baru (  New ),  penyimpanan email 

masuk ( Inbox ) , penyimpanan sementara ( draft ), daftar email yang pernah dikirm ( Sent ), 

tempat penampungan pembuangan email (  Trash ), penyimpanan alamat (  Contact ) dan lain 

sebagainya. Sedangkan Check Mail berfungsi untunk mengecek email yang masuk.
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Ilustrasi 23

Tampilan  email  saat  kita  akan  melakukan  penulisan  /  pengiriman  email.  Pada  Kolom  To 

diisikan alamat email yang akan kita kirimi, sedangkan Kolom Cc, Bcc dapat kita kosongkan 

karena kolom tersebut berfungsi untuk beberikan tembusan email kepada pihak lain. Sedang 

Kolom Subject Disikan Judul Surat / Email yang akan kita kirim. Isi email sendiri kita tuliskan 

pada kolom yang paling lebar dibawah kolom subject. 

Setelah kita isi semua kolom – kolom yang diperlukan Klik Sent untuk melakukan pengiriman 

email, tunggu beberapa saat maka email kita akan terkirim kealamat yang kita tuju. 

Selain mengirimkan email yang kita tuliskan pada kolom isi email, kita juga bisa mengirimkan 

file  dalam  email  dengan  cara  Klik logo  Attachment.  Setiap  email  provider  biasanya 

memberikan  batasan  besar  file  yang  bisa  kita  kirim,  seperti  yahoo  dan  gmail  misalnya 

memberikan batasan sampai  10 MB untuk sekali  kirim file  dalam email,  namun sebaiknya 
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memperhitungkan  juga  kecepatan  internet  yang  kita  gunakan  dan  yang  digunakan  oleh 

penerima email kita, karena jika kecepatan internet email kita atau yang menerima tidak cepat 

maka  akan  makan  waktu  sangat  lama  untuk  mengirim  atau  menerimanya.  Untuk  ukuran 

kecepatan internet di Indonesia sekarang ini 1 MB file yang dikirim dengan email sudah cukup 

besar.

Ilustrasi 24

Gambar  diatas  menunjukan  proses  attachment (  menyertakan  file  dalam  email  )  untuk 

dikirmkan ke alamat yang dituliskan pada Kolom To 

Setelah selesai melakukan pembacaan, pengiriman dan pengecekan email jangan lupa untuk 

melakukan Sign Out atau Log Out pada email dengan cara Klik Sign Out atau Log Out dimenu 

email.
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CHAT 

Arti dalam bahasa indonesia Chat adalah  “ngbobrol” dan memang chat yang dimaksud dalam 

internet  juga  berguna  untuk  melakukan  komunikasi  atau  mengobrol baik  antar  dua  orang 

ataupun kelompok. Pada awalnya chat hanya bisa dilakukan melalui text atau tulisan, namun 

dengan perkembangan teknologi sekarang ini chat sudah bisa dilakukan dengan suara dan video 

( gambar ). Seperti email, chat juga disediakan oleh banyak provider chat di internet ada Yahoo 

Messeger,  Gtalk, Jabber,  Skype,  ICQ  dan lain sebagainya.  Persyaratannya juga seperti  kita 

akan membuat email, kita harus mendaftar terlebih dahulu sebelum bisa memanfaatkan fasiltas 

chat tersebut.  Dalam latihan sebelumnya kita sudah membuat email di Yahoo, maka kita sudah 

bisa  langsung  memanfaatkan  fasilitas  Chat  yahoo  dengan  menggunakan  Account  email 

tersebut.

Ilustrasi 25
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Gambar diatas ( ilustrasi 25 ) merupakan tampilan untuk memasuki / menggunakan fasilitas 

Yahoo Messeger yang bisa kita gunakan untuk chat. Pada tampilan tersebut masukan Account 

Yahoo Anda pada Kolom Yahoo ID dan  masukan password Account anda pada kolom 

Password. Setelah Account ID dan Password dimasukan maka kita akan masuk pada panel chat 

Yahoo Messeger 

ilustrasi 26 

Ilustrasi 28 adalah tampilan Yahoo Messeger Chat yang telah aktif. Karena untuk chat dengan 

seseorang kita harus mendaftarkan Account orang yang akan kita ajak chat maka kita akan 

menambahkan Account Yahoo orang yang kita kenal dalam Yahoo Messeger ( YM ) kita. Pada 
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YM panel (  disebelah kanan ) kita  Klik Contact kemudian kita pilih  Add A Contact  untuk 

menambahkan Account Yahoo teman kita.maka akan muncul kotak dialoq untuk menambahkan 

Account Yahoo teman kita. Masukan email Yahoo teman kita pada kolom Type The Persson 

Messenger's ID or Email Address kemudian kita klik Next untuk melanjutakan lalu muncul 

pilihan  apakah  kita  akan  mengkelompokkan  temen  kita  tersebut  dan  memberikan  diskrip 

singkay namun kita bisa abaikan hal tersebut dan klik Next untuk melanjutkan. 

KONFIRMASI PENAMBAHAN ACCOUNT 

Setiap  kita  melakukan  penambahan  account  teman  kita,  maka  teman  kita  akan  diberikan 

konfirmasi  apakan  akan  menerimanya  atau  menolaknya  begitu  pula  sebaliknya.  Kita  akan 

diberikan konfirmasi saat temen kita atau orang lain menambahkan account kita pada mereka 

kita akan diberikan konfimasi, lihat ilustrasi 27 dibawah

ilustrasi 27
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Dalam  illustrasi  27  tersebut  use  h0b0ng  (  h0b0g@yahoo.com )  akan  menambahkan  user 

sofian.moha  (  sofian.moha@yahoo.com )  dalam daftar  teman  chatnya  (  Buddy,  Contacts ) 

setelah  ditambahkan  maka  sofian.moha  dan  h0b0ng  bisa  berkomunikasi  dengan  Yahoo 

Messenger seperti ilustrasi 28 dibawah.

Ilustrasi 28 

BERGABUNG KE RUANG CHAT 

Selain chat personal antar teman YM juga bisa digunakan untuk chat bersama dalam satu forum 

(  disebut  Chat  Room )  Chat  Room merupakan  fasilitas  lain  dari  yahoo  untuk  melakukan 

obrolan bersama sesuai dengan forum yang telah dibentuk atau yang baru akan dibentuk. Untuk 

bergabung kedalam ruang forum yang sudah ada kita bisa  Klik Messenger  → Yahoo Chat –  

Join Room setelah kita mengklik menu tersebut, kita akan diberikan pilihan Chat Room yang 

bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita  ( ilustrasi 29 ) 
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ilustrasi 29

Kolom disebelah kiri adalag Kategori (  Catagories ) berisikan kelompok – kelompok forum 

yang ada disebelahnya, disebelah kanan ( Yahoo Rooms ). Pertama kita pilih kategori disebelah 

kiri  kemudia  kita  pilih  Yahoo  Rooms  yang  akan  kita  masuki  disebelah  kanannya. 

Pengelompokan kategori berdasarkan nama negara kemudia nama kota pada sub kategorinya. 

Setelah kita klik Goto Room, kita akan dibawa keruang yang kita pilih tapi sebelum aktif dalam 

ruang yang kita pilih tersebut, sebelumnya kita diberikan konfirmasi untuk kita masukan, hal ini 

diberikan untuk menjaga keamanan ruang chat di Yahoo demikian tulis mereka . Ilustrasi 30 

menunjakan tampilan konfirmasi dan ilustrasi 31 adalah ruang chat yang sudah kita masuki 

setelah berhasil menuliskan kode konfirmasi acak di yahoo chat.
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Ilustrasi 30

ilustrasi 31 
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ISTILAH & SIMBOL DALAM CHAT 

Penulis kata dalam Chat hampir mempunyai kesamaan dalam SMS, singkat dan mempunyai 

beberapa simbol dasar yang mengambarkan ekpresi. Singkatan dan Simbol yang biasa 

digunakan diantaranya adalah : 

ASL : Age Sex Location ( Umur, Jenis Kelamin, Tinggal Dimana )

PLS : Please ( Tolong )

BTW : By The Way ( Omong – omong, ungkapan pemotong pecakapan )

DC : Disconnect ( Sambungan Internet Terputus )

NOP : No problem ( Tidak Masalah ) 

ASAP : As Soon As Possible ( Secepatnya )

AFAIK : As Far AS I Know ( Setahu Saya )

CMIIW : Correct Me If I am Wrong ( Moof dibetulkan kalau saya salah )

:) : Tersenyum

:)) or :D : Tertawa

:( : Sedih 

:(( : Menangis

>:D< : Memberikan Pelukan 

:-c : Telphone Saya ( Call me )

:P : Mencibirkan Lidah 

:* or :x : Memberikan Ciuman

=)) : Tertawa terpingkal – pingkal

x-( : Marah

;) : Memberikan kerling mata

Masih banyak lagi simbol – simbol yang biasa digunakan dalam chat di Yahoo Messenger dan 

chat lainnya. 
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