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KEGIATAN BELAJAR I 

I. MENGENAL EMAIL 

Apakah  anda  tahu  tentang  email  atau  elektronik  mail?  Atau  apakah  anda 
mempunyai  keluarga  atau  teman  yang  jauh  dari  kota  anda?  Lalu 
bagaimanakah  anda  berkomunikasi  selama  ini?  Dalam  bab  ini  anda  akan 
mempelajari apakah email, bagaimana cara membuat dan menggunakannya 
dengan berbagai fasilitas yang tersedia di dalamnya. 

A.  Pengertian Email 

email  kepanjangannya  adalah  elektronik  mail  yang  berarti 

fasilitas  komunikasi  dalam  internet  yang  berfungsi  untuk  mengirim 

surat  secara  elektronik  yang  menjangkau  ke  seluruh  dunia  dalam 

waktu  hanya  beberapa  detik  saja  dan  terjamin  keakuratannya  bila 

dibandingkan dengan surat konvensional. 

Pada dasarnya email terbagi dua yaitu : 

1 POP 3 Account Yaitu email yang disediakan oleh perusahaan 

penyedia  akses  internet  dan  datanya  tersimpan  di  server,  untuk 

menggunakannya  harus  dengan  program  email  seperti  outlook 

express,  oudora  dll.  selain  itu  komputernya  harus  disetting  sesuai 

alamat emailnya. 

 Web  based  email  Yaitu  email  berbasis  web,  biasanya 

disediakan  oleh  website  dan  datanya  tersimpan  bersama  dengan 

website  itu  sendiri  di  server.  dapat  dibuka  dengan  program  browser 

seperti  Internet  explorer  atau  netscape  navigator  tanpa  perlu 

mensetting  komputernya.  Lebih  dari  70%  pemakaian  internet  adalah 

pengiriman surat elektronik. 

Dengan  email  kita  jadi  mudah  mengirim  surat  kepada  rekan 

atau  keluarga  kita  di  luar  negeri  dalam  hitungan  detik dengan  pulsa 

lokal.  .  Alamat  email  ibarat  satusatunya  mata  uang  yang  berlaku  di 

dunia internet karena dipergunakan di hampir semua keperluan dalam 

berinternet.  Sebelum  membuka  website  ini  mungkin  bagi  anda  yang 

baru pertama kali membuka  internet berpikir bahwa memiliki alamat e 

mail  harus membayar,  sebenarnya  tidak seluruhnya,  yang membayar
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biasanya  adalah  alamat  email  yang  diberikan  oleh  ISP  (Intenet 

Service Provider)  yaitu  perusahaan  penyedia  layanan  akses  internet, 

sedangkan  yang  lain  seluruhnya  GRATIS,  kita  hanya  mendaftar 

menyetujui  syaratsyaratnya,  setelah  itu  Anda  akan  memiliki  alamat 

email  :  nama  user  Anda@nama  web  site.  Bila  anda  ingin  langsung 

memiliki alamat email gratis, Anda bisa langsung mendaftar. alamat e 

mail  itu dapat Anda pergunakan dari mana  saja di seluruh dunia dari 

komputer  yang  tersambung  ke  jaringan  internet.  Anda  berminat, 

silahkan KLIK  alamat email yang Anda sukai di bawah ini. 

NAMA SITUS  ALAMAT ANDA 

YAHOO  User ID Anda@yahoo.com 

PLASA.COM  User ID Anda@plasa.com 

BELANTARA  User ID Anda@Belantara.com 

RANGKUMAN 

email  merupakan  kepanjangan  dari  elektrinic  mail  yang  berarti  fasilitas 

komunikasi  dalam  internet  yang  berfungsi  untuk  mengirim  surat  secara 

elektronik  yang  menjangkau  ke  seluruh  dunia.  Bila  dibandingkan  dengan 

surat  biasa  email  mempunyai  keunggulan  seperti  terjaminnya  informasi 

sehingga dapat lebih aman dan cepat. Ada dua jenis email, yaitu:. 

a.  email berbasis POP  mail, yaitu computer server yang dapat mengirim e 

mail  dari pengguna ke alamat email yang dituju dan sebaliknya. 

b.  email berbasis webmail. Dalam email berbasis web, pengguna tidak 

perlu memiliki account pada server POP karena akses email dilakukan 

dengan web menggunakan salah satu program browser interne

http://mail.yahoo.com/?.intl=us
http://www.plasa.com/
http://www.belantara.com/?harissutisna%40yahoo.com
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Tes Formatif I 

Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui kemampuan anda. 

1.  Fasilitas komunikasi dalam internet yang berfungsi untuk mengirim 

surat secara elektronik yang dapat menjangkau ke seluruh dunia 

adalah pengetian dari………. 

a. google  b. yahoo  c. email  d. plaza 

2. Secara garis besar email dapat dibedakan mejadi…………… 

a. 2  b. 3  c. 4  d. 5 

3.  POP mail adalah sebuah protocol yang berfungsi 

a.  Untuk  menerima  email  yang  memungkinkan  user  dapat 

membaca email dalam keadaan offline 

b.  Sebagai mail server 

c.  Sebuah aplikasi untuk chatting. 

d.  Sebagai search engine atau piranti pencari 

4.  Yang bukan termasuk manfaat email adalah.... 

a.  Mempermudah komunikasi 

b.  Pengiriman pesan tidak terbatas ruang dan waktu 

c.  Pengirim pesan lebih efektif dan efisien 

d.  Mempermudah perhitungan matematika 

5.  Agar  dapat  menggunakan  software  mail  client,  pengguna  harus 

melakukan setting atau pengaturan beberapa informasi, seperti...... 

a.  Nama (alamat IP)  c. User name/user ID 

b.  Server POP  d. Semua jawaban benar.
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Kunci jawaban 
Tes formatif I 

1. c 

2. a 

3. a 

4. d 

5. d



7 

Persentase kesuksesan belajar 

Cocokan  jawaban  anda  dengan  kunci  jawaban  pada  bagian  akhir 

modul. Untuk mengetahui tingkat penguasaan materi gunakan rumus sebagai 

berikut: 

Tingkat penguasaan = jumlah jawaban anda yang benar x 100% 

5 

Arti tingkat penguasaan : 

90%  100% = baik sekali 

80%  89%   = baik 

70%  89%   = cukup 

< 69%  = kurangApabila anda mencapai tingkat penguasaan >80% anda 

dapat  melanjutkan  ke  kegiatan  belajar  2.  Tetapi  sebaliknya,  yaitu  tingkat 

penguasaan  anda  <80%  anda  harus mengulangi  kegiatan  belajar  I  (KB  I)  . 

terutama pada bagian yang belum dipahami.
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KEGIATAN BELAJAR 2 

II. MEMBUAT ALAMAT EMAIL 

Setelah  anda  mengetahui  apa  itu  email,  Maka  anda  diharuskan  untuk 

mengetahui  langkahlangkah  membuat  alamat  email.  Dalam  bab  ini,  kita 

akan menggunakan yahoo mail sebagai contoh untuk menjelaskan tentang e 

mail melalui web browser. 

A. Cara membuat alamat email 

Untuk  dapat  bekerja  dengan  email  kita  sebelumnya  harus 

memiliki  akses  ke  salah  satu  provider  yang  menyediakan  pelayanan 

email, user agent (dapat diandaikan dengan kotak pos eletronik) yang 

dapat  kita  gunakan  sebagai  provider  ialah  diantaranya 

www.yahoo.com,  www.gmail.com  ,  www.hotmail.com, 

www.mailcity.com,  dan  lainlain.  Dalam  melakukan  kegiatan 

pengiriman dan penerimaan email,  kita  akan  dihadapkan oleh aturan 

pernulisan  alamat  DNS  (domain  name  system)  sebagai  berikut: 

pengguna@alamat  DNS  contoh  dimassantosa@yahoo.co.id. 

Penulisan teks di “pengguna” tidak dibolehkan mengandung beberapa 

karakter khusus seperti ““, “@” dan “ “ /spasi. 

Caranya  membuat  sebuah  account  email  di  internet.  Pada 

tulisan kali  ini akan diberikan contoh pembuatan email di yahoo.co.id. 

Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  buka  browser  anda 

seperti  firefox,  internet explorer atau opera dll,  kemudian ketik alamat 

berikut http://mail.yahoo.co.id dan selanjutnya pada browser anda akan 

tampak  seperti  gambar  berikut  ini  :Salah  satu  yang  akan  dibahas 

adalah  cara  membuat  email  dengan  menggunakan  yahoo  email.  Ini 

adalah  halaman  yahoo  mail  saat  anda  ketik    www.  mail  yahoo.com. 

akan tampil gambar berikut ini :

http://www.yahoo.com/
http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.mailcity.com/
mailto:dimassantosa@yahoo.co.id
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Gambar 2.1. Form pendaftaran. 

Apabila kita  telah memiliki Account silahkan masukkan username  dan 

password  kemudian  klik  sign  in  [  masuk  ].  Apabila  belum  maka  kita  harus 

daftar  terlebih  dahulu  yaitu  dengan  klik  di  bagian  yang  bertuliskan  sign  up. 

Akan muncul tampilan seperti berikut ini : 

Gambar 2.2. Pengisian form pendaftaran
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Isi seluruh field yang disediakan dan biasanya yang bertandan bintang 

* [ wajib di isi ]. Salah satu syarat isi adalah mengerti bahasa inggris sedikit. 

Masukkan firstname dan lastname [ nama Anda / bukan id ] 

yahoo userID [username] yang unik [ nama tersebut akan menjadi alamat 

email Anda kelak .masukkan password yang hanya Anda tahu dan mudah di 

ingat. 

Isi bagian if you forget your password 

Data tersebut digunakan untuk Anda saat Anda meminta password karena 

lupa. 

Kemudian dibawah akan muncul sebuah gambar berisikan character dan 

angka acak [ verify your registration ]. Isikan sesuai dengan urutan tersebut [ 

yahoo ingin memastikan yang daftar manusia bukan robot :). Setelah selesai 

klik I Agree. 

Gambar 2.3. Bentuk akhir form pendaftaran
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Lanjutkan apa yang diperintahkan oleh yahoo. Demikian juga untuk 

mendaftar di web mail gratis lainnya [ Sign up  isi data pribadi  I agree  

lanjutkan ]. 

Rangkuman 

Untuk  memiliki  alamt  email  sendiri  harus  mengikuti  langkahlangkah 

seperti  yang  ada  pada  penyedia  email  seperti  www.yahoo.com, 

www.gmail.com  ,  www.hotmail.com,  www.mailcity.com,  dan  lainlain. 

Pengalamatan  terdiri  ada  2  bagian  yatiu  User  Name  dan  Domain  Alamat. 

Contohnya  Juliadi@yahoo.com.  Juliadi  adalah  User  Name,  sedangkan 

yahoo.com  adalah  Domain.  Alamat.  .Langkahlangkah  tersebut  di  ikuti 

dengan mengisi form yang telah disediakan oleh penyedia email tadi. Setelah 

form itu  terisi  langkah terakhir dengan cara meng klik  I agree atau klik buat 

akun saya. .

http://www.yahoo.com/
http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.mailcity.com/
mailto:Juliadi@yahoo.com
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Tes Formatif II 

Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui kemampuan anda. 

1.  Pertama sekali kita memulai untuk membuat alamat email kita dengan 

mengetik situs: 

a.  www. Email.com  c. www. Millis.com 

b.  www. Mail.yahoo.com  d. www. Google.com 

2.  Apabila kita belum mempunyai account, terlebih dahulu harus 

melakukan : 

a.  Sign Up  c. Sign In 

b.  Signature  d. membuat password 

3.  Agar Password mudah di ingat maka ikuti isi dari perintah: 

a.  Are you remember your password  c. Forget your 

password 

b.  If you forget your password  d. Repeat your 

password 

4.  Dalam membuat alamat email yang sangat harus diperhatikan untuk di 

ingat adalah: 

a.  Nama situs  c. Fisrtname 

b.  User ID  d. Lastname 

5.  Setelah mengisi semua form, perintah terakhir yang harus diklik 

adalah: 

a.  Buat akun saya  c. Sign In 

b.  Sign up  d. I promise
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Kunci Jawaban 
Tes Formatif II 

1. b 

2. a 

3. b 

4. b 

5.d
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Persentase kesuksesan belajar 

Cocokan  jawaban  anda  dengan  kunci  jawaban  pada  bagian  akhir  modul. 

Untuk  mengetahui  tingkat  penguasaan  materi  gunakan  rumus  sebagai 

berikut: 

Tingkat penguasaan = jumlah jawaban anda yang benar x 100% 

5 

Arti tingkat penguasaan : 

90%  100% = baik sekali 

80%  89%   = baik 

70%  89%   = cukup 

< 69%  = kurangApabila anda mencapai tingkat penguasaan >80% anda 

dapat  melanjutkan  ke  kegiatan  belajar  3.  Tetapi  sebaliknya,  yaitu  tingkat 

penguasaan  anda  <80%  anda  harus  mengulangi  kegiatan  belajar  2  (KB  2) 

Terutama  pada bagian yang belum dipahami.
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KEGIATAN BELAJAR 3 

III. CARA MENGGUNAKAN EMAIL. 

Pada kegiatan belajar 3 ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara 

cara menggunakan email sebagai alat untuk berkomunikasi, seperti 

membuka email, menulis, mengirim, membaca dan membalas email. 

A.  Membuka email 

Setelah kita mempunyai account di server mail tertentu misalnya 

di Yahoo maka  langkah yang dilakukan untuk memulai menggunakan 

account  kita adalah dengan menuju ke web mail  server yaitu dengan 

membuka  www.yahoo.com  atau  mail.yahoo.com  sehingga  muncul 

halaman seperti Gambar berikut ini :. 

Gambar 3.1. Pengisian Username dan password 

Kemudian  memasukkan  user  name  (ID/login)  dan  password 

yang  benar.  Setelah  proses  login  selesai  kemudian  baru  kita  bisa 

menjalankan layananlayanan email yang disediakan.

http://www.yahoo.com/
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Gambar 3.2. Macammacam fasilitas email 

B. Menulis dan Mengirim Email 
Setelah klik tombol compose (tulis) maka akan keluar tampilan seperti 

Gambar  berikut ini : . 

Gambar 3.3 Halaman untuk menulis surat
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1.  To  : Alamat email tujuan, pastikan alamat ditulis dengan benar di  To 

maupun di Cc 

2.  Cc (Carbon copy) : jika diklik Add Cc maka maksudnya akan mengirim 

email  ke  lebih  dari  satu  email.  Untuk  Cc  lebih  dari  satu  dipisahkan 

dengan koma 

3.  Bbc  :  (Blind carbon copy)  :  jika diklik Add Bcc maka  fungsinya sama 

dengan Cc  tapi  penerima  kopian email  tidak  tahu  kepada  siapa saja 

email itu dicopikan 

4.  Attach  Files  :  Fasilitas  yang  memberikan  pilihan  untuk  mengirim 

lampiran  berupa  file,  baik  dukumen,  spreadsheet,  gambar,  bahkan 

aplikasi 

5.  Subject  :  Berupa  penjelasan  surat  atau  judul  surat,  disini  lebih  baik 

ditulis  yang pendek saja,  subject  yang pertama dilihat  oleh  penerima 

surat. 

6.  Message text : ketikan atau isi dari surat, caranya mengetik biasa 

seperti di word atau pengolah kata lainnya. 

Jika menulis surat telah selesai tinggal mengeklik tombol send/kirim 

untuk mengirim email. 

C.  Membaca dan membalas email 

Untuk melihat email yang sudah masuk ke dalam mailbox/kotak 

surat  kita  cukup  menggunakan  menu  Check  Mail.  Selanjutnya  akan 

tampil  halaman  yang  berisi  daftar  email  yang  sudah  diterima  seperti 

gambar berikut ini
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Gambar 3.4. Halaman untuk mengecek surat masuk 

Daftar  email  diurutkan  dari  yang  terbaru  dan  berisi  tentang  nama 

asli pengirim di bagian kiri dan judul atau penjelasan singkat dari email 

disebelah  kanan.  Kemudian  untuk  membacanya  klik  bagian  subject 

dari  kotak  surat  tersebut  sehingga  muncul  seperti  pada  Gambar 

berikut. 

Gambar 3.5. Halaman untuk membaca surat
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Untuk  membalas  email  yang  terkirim  cukup  dengan mengklik 

tombol Reply, selanjutnya akan muncul halaman seperti pada halaman 

Compose  dengan  bagian  To  sudah  terisi  alamat  dengan  sendirinya 

dan dibagian Message juga sudah terisi dengan email asli yang akan 

dibalas. 

Fungsi fasilitas lainnya adalah : 

1.  Reply All : Untuk adalah membalas email yang anda terima ke semua 

alamat  email  yang  terdapat  Cc  dan  Bcc  sehingga  surat  yang  anda 

balas diterima oleh semua, tidak hanya orang yang mengirimkan saja. 

2.   Forward : Untuk mengirim email kembali email yang diterima ke 

orang  lain dengan alamat email yang berbeda. 

2.  Delete : Untuk menghapus email yang sedang dibaca. 

D. Attachment pada Email 

Cara menggunakan attachment atau lampiran surat berbeda 

beda tergantung versi email yang digunakan. Namun dapat di jelaskan 

secara garis besar adalah : 
1. Saat akan mengirim email, Klik tombol Attach Files 
2. Klik Browse 

3. Masukan file yang akan  diupload  sebagai attachment/lampiran. 
4. Klik Attach, file sedang diupload, harap tunggu sebentar 
5. Setelah file selesai diupload, kembali ke email yang akan dikirim. 

RANGKUMAN 

Cara  menggunkan  fasilitasfasilitas  yang  disediakan  yahoo  mail 

merupakan langkah terakhir dalam menggunakan email untuk berkomunikasi 

dan menggali  informasi biasanya dengan mengirim surat ke seseorang atau 

ke  banyak  orang  sekaligus  dengan  maillis  dan  juga  dalam  surat  tersebut 

biasanya di ikut sertakan  dengan lampiranlampiran tertentu atau attachment, 

yang dapat berupa tulisan, gambar atau foto..
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Tes Formatif III 

Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui kemampuan anda. 

1.  Untuk Melihat  surat masuk  digunakan perintah: 

a.  Forward  c. Reply 

b.  Sent  d. Chekmail 

2.  Perintah untuk mengirim sebuah surat adalah : 

a.  Forward  c. Reply 

b.  Sent  d. Chekmail 

3.  Perintah membalas surat ke alamat yang berbeda dengan pengirim 

adalah : 

a.  Forward  c. Reply 

b.  Sent  d. Chekmail 

4.  Untuk mengirim  surat ke banyak Alamat dapat dilakukan dengan 

perintah: 

a.  Add Cc  c. sent 

b.  Forward  d. reply 

5.  Berikut ini adalah Perintahperintah  dalam attachment,  kecuali : 

a.  Attach File  c. Sent 

b.  Browse  d. Reply All
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Kunci jawaban 
Tes formatif III 

1. d 

2. b 

3. a 

4. a 

5. d
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Persentase kesuksesan belajar 

Cocokan  jawaban  anda  dengan  kunci  jawaban  pada  bagian  akhir 

modul. Untuk mengetahui tingkat penguasaan materi gunakan rumus sebagai 

berikut: 

Tingkat penguasaan = jumlah jawaban anda yang benar x 100% 

5 

Arti tingkat penguasaan : 

90%  100% = baik sekali 

80%  89%   = baik 

70%  89%   = cukup 

< 69%  = kurang. 

Apabila  anda  mencapai  tingkat  penguasaan  >80%  anda  telah 

menguasai modul ini. Tetapi sebaliknya, yaitu tingkat penguasaan anda <80% 

anda  harus  mengulangi  kegiatan  belajar  3.  pada  bagian  yang  belum 

dipahami.


