
WEB BROWSER 

World Wide Web (www atau disebut web) adalah suatu ruang informasi dimana sumber-sumber daya yang 
berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier (URI).  Melalui web kita 
mengakses informasi-informasi global baik berupa teks, gambar, suara, dll. 

WWW adalah layanan merupakan layanan yang paling sering digunakan dan memiliki perkembangan yang 
sangat cepat, karena dengan layanan ini kita dapat menerima infromasi dalam berbagai format (multimedia). 

Untuk mengakses layanan web (www) dari suatu penyedia informasi web (web server) digunakan suatu 
program yang dinamakan web browser. Macam-macam web browser antara lain: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera, Safari, Netscape Navigator, Netscape Communicator, Arena, Lynx, Konqueror, dll. 

Contoh tampilan dari web browser: 

   
 

 

SEARCH ENGINE 

Mesin pencari (search engine) internet adalah program yang dirancang untuk membantu menemukan 
informasi pada web server, yang dijalankan melalui web browser. Search enginge menampung database 
sistu-situs dari seluruh dunia yang jumlahnya milyaran halaman. Untuk mencarinya cukup memasukkan kata 
kuncinya pada kolom yang tersedia, lalu akan ditampilkan link ke situs serta informasi singkat dan alamat 
URL-nya. Mesin pencari yang populer antara lain adalah Google, Yahoo!, MSN Search, Altavista, Lycos, 
HotBot, Webcrawler, AOL, dll. Mesin pencari yang terbuka (open-source) contohnya adalah Htdig, Nutch, 
Egothor dan OpenFTS. 

1. http://www.id.yahoo.com  

 
 



2. http://lycos.com  

  
 

3. http://www.google.co.id 

 
 

 

Langkah-langkah Pencarian Informasi: 

1. Ketik alamat search engine (misal www.google.co.id) pada browser seperti gambar di atas. 

2. Ketik kata kunci yang digunakan pada kolom yang tersedia, misal ICT Center Purwodadi  dan klik 
tombol Telusuri seperti tampilan berikut: 

 

 

3. Selanjutnya akan ditampilkan 
10 daftar link situs yang 
berkaitan dengan kata kunci 
tersebut seperti gambar 
berikut: 



 
 

 

SURFING/BROWSING 

Surfing atau browsing merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelajahi dunia maya atau web. 
Aktivitas browsing dilakukan dengan cara mengetik alamat web (URL; Uniform Resource Locator) pada 
toolbar navigasi yang tersedia. 

Langkah-langkah browsing: 

1. Klik double pada icon Internet Explorer atau Mozilla Firefox 

2. Ketik alamat web atau URL pada kolom yang tersedia 

3. Tunggu beberapa saat sampai tampilan halaman web terlihat secara keseluruhan. 

4. Untuk membuka halaman baru pada jendela baru digunakan menu File – New Window  atau 
Ctrl+N, atau File – New Tab untuk membuka halaman baru pada jendela yang sama. 

 

Menyimpan halaman web 

Untuk menyimpan informasi atau tampilan suatu situs web dilakukan dengan cara sbb: 

1. Menyimpan semua informasi dan tampilan halaman web: 

 Internet Explorer; klik Save As, dan pilih folder tempat penyimpanan, nama file dan tipe file 

 Firefox: klik Save Page As, dan pilih folder tempat penyimpanan, nama file dan tipe file 

2. Menyimpan isi / bagian dari tampilan halaman web: 

 Sorot (highlight) text atau gambar yang dikehendaki, lalu klik kanan Copy (Ctrl+C) dan pastekan 
(Ctrl+V) di MS Word   

 

 



EMAIL (Electronic Mail) 

Email merupakan layanan surat elektronik melalui internet. Layanan webmail yang populer adalah Yahoo 
Mail (http://mail.yahoo.co.id) dan Gmail (http://gmail.com)  

 

A. Yahoo Mail 

1. Ketik http://mail.yahoo.co.id 

 

 
 

Keterangan: 

 ID Yahoo: kolom pengisian account Yahoo! 

 Sandi: kata sandi (password) 

 Tombol Masuk: untuk login ke Yahoo! Mail 

 Tombol Daftar: untuk mendaftarkan account baru 

 



 

2. Membuat Email 

Untuk membuat account baru, klik Daftar sehingga tampilan menjadi sbb: 

 
 

 Klik tombol Buat Akun Saya 
 

 

 



3. Login ke Yahoo! Mail  

Untuk login dilakukan dengan mengisi akun dan sandi serta meng-klik tombol masuk, sehingga 
tampilan sbb: 

 

 
 

Keterangan: 

 Cek email: tombol untuk menampilkan daftar email yang masuk 

 Tulis: tombol untuk menuju menu pembuatan email 

 Email masuk: berisi daftar email yang masuk 

 Draft: berisi daftar draft email 

 Email keluar: berisi daftar email yang telah dikirim 

 Spam: berisi email yang sampah (spam) 

 Sampah: berisi email yang dihapus dari daftar 

 Kontak: berisi daftar nama email lain yang dapat dikontak langsung (chating) 

 



4. Mengirim Email 

Untuk mengirim email, langkah-langkahnya sbb: 

 klik pada Tulis 

 Isi alamat email yang akan dituju 

 Isi topik email  

 Ketik isi dari email pada kolom yang tersedia 

 Jika disertai file lain, klik pada Lampirkan. Arahkan ke file yang akan disertakan 

 Klik pada Kirim 

 

 
 

Keterangan: 

 Kirim: tombol untuk pengiriman email 

 Lampiran: tombol untuk melampirkan file ke dalam email 

 Simpan Draft: tombol untuk peyimpanan draft email 

 Ejaan: berisi daftar bahasa untuk koreksi ejaan kata pada email 

 Batal: tombol pembatalan pengiriman email 

 Kepada: alamat email yang dituju 

 Cc (carbon copy): alamat lain yang diberi salinan email 

 Topik: judul dari email yang akan dikirim 

 Kotak kalimat: tempat penulisan email 

 



5. Membaca email 
Untuk pembacaan email dilakukan dengan cara: 

 Klik pada Email Masuk 

 Pilih email yang akan dibuka sehingga muncul preview dari isi email 

 
 

 Jika akan dibuka sepenuhnya, dobel klik pada email yang diinginkan seperti berikut: 

 
 

 

 

 

 

6. Keluar dari Yahoo! Mail, klik Sign Out 

B. Gmail 

Keterangan: 
 Hapus: tombol untuk menghapus email 
 Balas: tombol untuk membalas email 
 Teruskan: tombol untuk meneruskan isi email ke alamat lain 
 Spam: menandai email sebagai spam 
 Pindahkan: tombol untuk memindahkan email 
 Cetak: untuk mencetak email 
 Tindakan lain: fungsi lain seperti penandaan bacaan, dll 

 



1. Ketik http://gmail.com  

 
Keterangan: 

 Username: nama pengguna email 

 Password: kata sandi yang digunakan 

 Sign In: tombol untuk login 

 Sign up for Gmail: tombol untuk mendaftar ke Gmail 

 

2. Membuat Email 

 Klik pada Sign up for Gmail 

 Isi form pendaftaran yang tersedia 

 Klik tombol Saya menerima, Buat account saya 

 



 
 



 
 

 
 

 
 



Membuat Blog dengan Blogger.com  

Cara yang paling mudah untuk membuat website atau blog adalah dengan menggunakan fasilitas 
blog gratis, diantaranya adalah blogger.com dan wordpres.com. Sebenarnya pada saat akan 
membuat blog di blogger.com dan wordpress.com sudah diberi panduan secara langsung pada 
web tersebut. Namun untuk memudahkan untuk pemula, maka saya akan mencoba memandu 
anda untuk membuat blog. 

Membuat blog melalui blogger dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Menuju alamat bloger 

Ketik http://blogger.com 

 

2. Membuat Google account 
Langkah pertama adalah membuat Google account yang diperlukan untuk mengakses fasilitas 
blogger. Ada beberapa data yang harus anda isi antara lain : 

• Alamat email : isikan alamat email yang anda miliki untuk membuat Google account 
• Password : kata kunci yang akan digunakan untuk log in ke Google acccount 
• Nama tampilan : Nama yang akan muncul pada setiap postingan blog anda, misalnya : bisnis 

pemula 

 



3. Mengisi data blog 
Langkah selanjutnya adalah mengisi data atau identitas blog yang akan anda buat, antara lain : 

• Judul blog : Judul dari blog kita ( usahakan mengandung keyword yang kita inginkan) 
• Alamat blog (URL) : alamat blog berbentuk URL (usahakan mengandung keyword juga) 

 

 

4. Memilih blog template (Tampilan blog) 
Langkah selanjutnya adalah menentukan template atau tampilan blog yang kita inginkan. Untuk 
kebutuhan bisnis, pilih tampilan blog yang enak dipandang, dengan tulisan mudah dibaca. 

 



5. Mengisi blog (Posting) 

Setelah semua langkah di atas selesai, maka selanjutnya anda bisa langsung mengisi content blog 
anda sesuai keinginan. 

 

Selamat mencoba! Mudah-mudahan langkah sederhana ini bisa membantu anda khususnya 
pemula, untuk membuat blog dan mempromosikan bisnis anda. 

 


