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KATA PENGANTAR 

 

Berkat Rahmat Allah SWT, maka alhamdulillah, telah terselesaikan modul perkuliahan 

Teknologi Informasi untuk Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun Akademik 

2014/2015 ini. Modul ini dapat dijadikan acuan dasar bagi mahasiswa untuk pembelajaran pada 

mata kuliah Teknologi Informasi disamping beberapa buku penunjang lainnya.  

Dengan terselesaikannya modul ini, semoga mahasiswa semakin terbantu dalam hal 

referensi dan perkuliahan. Sehingga mahasiswa mampu mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal. 

Untuk itu mohon saran, kritik dan masukannya agar modul perkuliahan ini lebih baik lagi 

dan dapat digunakan dalam pembelajaran berikutnya. Kritik, saran dan masukannya dapat 

melalui telp/sms/whatsapp ke 081 56789 1646 atau ke mbak.septi@gmail.com. 

 

Februari 2015 

Penulis 
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KONFIGURASI BIOS 

 

A. DEFINISI BIOS 

BIOS (Basic Input/Output System) atau Basic Integrated Operating System ialah sebuah perangkat 

antarmuka antara sistem operasi dengan perangkat keras. 

BIOS diimplementasikan sebagai program yang dapat dijalankan untuk mengontrol keyboard, layar 

tampilan, dan beberapa fungsi khusus lain menyangkut akses tingkat rendah Sistem computer/  

Piranti komputer  

Saat komputer di hidupkan akan membaca BIOS untuk melakukan POST( Proses Power On SelfTest) 

adalah proses pemeriksaan komponen-komponen PC pada saat komputer melakukan cold boot 

(ketika baru dinyalakan atau setelah kita tekan tombol reset), dalam Proses ini yang akan di periksa 

antara lain integritas memori, kesiapan card-card, Hard disk, CD-ROM/DVD ROM, Floppy disk, RAM, 

Processor, LAN onboard, Soundcard onboard, VGA onboard. 

Jenis-Jenis BIOS : 

 AMI BIOS 

 AWARD BIOS 

 DTK BIOS 

 IBM PS/2 BIOS 

 PHOENIX BIOS 

Dalam modul ini digunakan Award BIOS sebagai contoh untuk menkofigurasi komponen PC. 

Sedangkan untuk BIOS dengan merk lain hampir sama, hanya letak dan namanya saja yang mungkin 

berbeda. Pada AWARD BIOS terdapat beberapa menu pokok yaitu: MAIN, ADVANCED, POWER, 

BOOT, EXIT.  

B. Langkah – langkah  konfigurasi bios 

Berikut langakah - langkah untuk mengetahui konficurasi BIOS : 

1. Jika komputer sudah dirakit maka segera hidupkanlah komputer untuk memulai proses booting 

mouse, keyboard harus terpasang terlebih dahulu. 

2. Tekan tombol del/F2 untuk masuk ke menu BIOS menekan tombol del/F2 tampilan setup awal  : 
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3. Kemudian akan masuk BIOS. Motherboard yang digunakan disini adalah  AwardBIOS. Jadi 

langkah-langkah berikut ini disusun berdasarkan AwardBIOS. Pengaturan untuk  

jenis BIOS lainnya kurang lebih sama saja. Nah, hal pertama yang harus di  

lakukan adalah mengeset waktu yang akan digunakan oleh sistem komputer. Aturlah  

melalui menu [Main] [System Time]. Untuk mengubahnya, gunakan tombol [+], [-]  

dan tombol [Tab] pada keyboard Anda. 

 
4. Selanjutnya, dengan cara yang sama, ubahlah tanggal pada sistem komputer   

melalui menu [System Date] 

5. Setelah mengeset waktu dan tanggal dari sistem, selain itu dapat juga memasang  

password BIOS agar orang lain tidak dapat mengubah setelan BIOS.  

Caranya, pilih menu [Supervisor Password], lalu tekan tombol [+] pada kibor.  

Selanjutnya, masukkan password pada boks Enter Password, lalu klik  

[Enter]. Masukkan kembali password Anda pada boks Confirm Password, kemudian  

kembali klik [Enter]. Nah, sekarang status opsi Supervisor Password pasti  

menjadi Enabled. 

6. Bila PC Anda akan dipakai beramai-ramai, Anda juga bisa mengeset user password  

untuk masing-masing pengguna. Manfaatkan saja menu [User Password]. Cara  

mengesetnya sama saja  dengan pengaturan pada supervisor password. 

7. Sekarang bukalah menu [Advanced] dengan menekan tombol [‡] (arah panah ke  

kanan) pada kibor Anda, lalu pilih [I/O Device Configuration] kemudian [Enter]. 

8. Di sini Anda dapat mengatur penggunaan fitur onboard pada motherboard Anda.  

Misalnya, bila Anda menggunakan kartu suara dan modem yang bukan on-board,  
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ubahlah opsi [Onboard AC97 Audio Controller] dan [Onboard AC97 Modem  

Controller] menjadi [Disabled] dengan menekan tombol [+] pada kibor Anda.  

Selanjutnya klik [Esc] untuk kembali ke menu [Advanced]. 

9. Sekarang pilih opsi [PCI Configuration] lalu tekan [Enter]. Kemudian agar slot  

USB Anda berfungsi set opsi [USB Function] menjadi [Enabled]. Jika belum, Anda  

bisa mengubahnya dengan menekan tombol [+]. Jika sudah, kembali ke menu  

[Advanced] dengan menekan tombol [Esc]. 

10. Selanjutnya dapat mengubah manajemen penggunaan listrik dari komputer  

melalui menu [Power] dengan menekan tombol [+]. Namun untuk mudahnya, tak usah  

mengubah hal apa pun dalam pengaturan ini. 

 
11. Selanjutnya buka menu [Boot]. Nah, untuk memudahkan penginstalan sistem operasi  

yang akan dilakukan setelah ini, ubahlah pola boot dari PC. Set CD ROM sebagai  

boot device pertama, kemudian hard disk sebagai boot device ke dua dan floopy  

boot device ke tiga, dengan menggunakan tombol [+] atau [-]. Gunanya, agar tiap  

kali booting, komputer mencari adanya sistem operasi di CD-ROM dulu, baru  

kemudian hard disk, dan floopy.  

Untuk semua pengaturan  : 

 Auto   : Secara otomatis akan detect sendiri 

 Enabled  : berarti bisa digunakan 

 Disable   : tidaK Bisa digunakan 
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Setelah tombol auto dipilih, kemudian muncul gambar dibawah ini : berarti harddisk detect) 

 
Untuk selanjutnya pengaturan CPU/prosesor 

 
 

Untuk selanjutnya pengaturan RAM 

 
Untuk selanjutnya pengaturan Sound card 
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Untuk selanjutnya pengaturan VGA 

 
 

C. Konfigurasi BIOS melalui sistem operasi 

Untuk selanjutnya selain pengaturan menggunakan BIOS, pengaturan dengan menggunakan 

komputer  yang sudah terinstal dengan sistem operasi  yaitu dengan cara : 

1. Buka windows explorer  

2. Klik kanan pada my computer   properties 
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3.   Komponen yang belum terinstal akan tampil seperti berikut 

   
4. klik kanan pada icon komponen tersebut selanjutnya klik update driver Maka akan 

tampil keluaran seperti gambar di bawah ini. 
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Kemudian pilih instal dan akan tampil gambar seperti berikut : 

 
 

12. Masukkan CD instalasi Windows ke CD-ROM drive. Setelah itu, pilih menu  

[Exit] [Exit Saving Changes] untuk keluar dari BIOS dan menyimpan pengaturan  

yang Anda buat barusan. Selanjutnya komputer di restart. Dan jika Anda tadi  

mengaktifkan user password, maka akan muncul bok password. Isi password  

tersebut agar komputer dapat melanjutkan proses booting. 

D.  Sistem Operasi 

1. Pengertian sistem operasi 

Adalah kumpulan perintah untuk mengatur, mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan 

semua sistem kerja komputer 

BIOS : sarana penyimpan perintah yang di buat perusahaan dan juga sebagai perangkat 

penghubung antara sistem operasi dengan hardware 
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Bila di tinjau dr tampilannya sistem operasi di bedakan menjadi 2 macam  : 

a. Sistem operasi berbasis text : sistem operasi yg menggunakan layar text, contohnya  ; 

DOS, UNIX, LINUX, NOVEll NETWARE 

b. Sistem operasi berbasis grafis : sistem operasi yg menggunakan layar  grafis, contohnya : 

Windows, sistem 7 

2. Tujuan Mempelajari Sistem Operasi 

 Agar dapat menilai sistem operasi dan memilih alternatif OS yang sesuai dengan tujuan 

pembangunan sistem. 

 Pemakai harus dapat berinteraksi dengan sistem operasi dalam menyelesaikan tugasnya. 

 Konsep dan teknis pada sistem operasi dapat diterapkan pada pembangunan aplikasi-

aplikasi lain. 

3. Tujuan dari SO 

 Menjalankan program-program dari user dan membantu user dalam menggunakan 

komputer. 

 Menyediakan sarana sehingga pemakaian komputer menjadi mudah (convenient). 

 Memenfaatkan perangkat keras computer yang terbatas secara efisien(resource 

manager). 

 Sebagai penyedia layanan (virtual machine) menyediakan sekumpulan layanan ke 

pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan dalam penggunaan sumber daya 

sistem computer 

4. Sasaran Sistem Operasi 

• Kenyamanan  :  Sistem OS harus membuat user menjadi lebih nyaman 

• Efisiensi  : menjadikan penggunaan sumber daya komputer secara efisien 

5. Macam-macam SO 

a. Sistem Operasi DOS 

Memulai DOS (Disk Operatyng System) Dalam pengoperasian DOS terdapat Command-

command/perintah yang dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu: 

 Internal Command 

 Adalah perintah yang tidak lagi membutuhkan file khusus, karena semua instruksi internal 

sudah ditampung dalam file command.com 

 External Command 

 Perintah yang membutuhkan file-file khusus.  

Sistem Operasi Dos mempunyai beberapa versi : 

 Ms DOS buatan Microsoft 

 PC DOS buatan IBM 

 DR DOS buatan Digital Research 

 

Perintah – perintah dalam DOS : 
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1. MD(make directory) buat folder 

2. CD.. (current directory) Untuk pindah ke folder utama 

3. CD untuk pindah ke folder yang dituju 

4. Dir (Directory)untuk melihat isi 

5. Copy untuk mengcopy 

6. Rename untuk mengubah nama 

7. Cut untuk memindahkan 

8. Delete umntuk menghapus file/folder 

b. Sistem Operasi WINDOWS 

 Sistem operasi buatan microsoft dengan teknik tampilan grafis (GUI : General user 

Interface) 

• sistem operasi windows untuk sistem leading edge dan mainstream 

memanfaatkan  kecanggihan pemrosesan yang paling mutakhir dan banyak 

pengguna. 

contoh : windows 7, Vista, XP 

Mengapa Windows/kelebihan windows di banding yg lain  : 

• Interface GUI (general user interface) yaitu grafis yg bagus 

• Plug and play pemasangan perangkat baru secara otomatis dideteksi dan 

dikonfigurasi oleh sistem 

• Nama file yang panjang tidak dibatasi oleh gaya penamaan seperti DOS 

• Sangat modular sehingga memberi fleksibilats 

• Multi tasking (multiprogram)  

• Peningkatan kecepatan dan kapasitas memori juga dukungan memori shg aplikasi 

menjadi lebih komplek dan saling berhubungan 

• Pertumbuhan client/server computing 

c. Sistem Operasi UNIX 

 Diciptakan tahun 1969 oleh Bell labs. 

 Platform internet banyak menggunakan freebsd 

 Tingkat keamanan yang tinggi 

 Keleluasaan dalam pengaturan jaringan 

 Client/server merupakan element utama dalam lingkungan unix 

 Contoh operasi unix adalah freebsd, open bsd,  dan netbsd 

d. Sistem Operasi LINUX 

 Cloning dari unix 

 Open program/free open source 

 Multitasking 

 Multiuser 

 Multiplatform 

 Implementasi TCP/IP 
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e. Sistem Operasi Novell 

 Dibuat oleh novell 

 Sistem OS jaringan yang hampir sama dengan dos, akan tetapi dirancang khusus  

untuk mengelola komunikasi data antar beberapa komputer 

 Menggunakan protokol IPX 
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SETTING PHERIPERAL KOMPUTER 

 

Setting pheriperal  

Digunakan untuk mengatur semua hal yang ada dalam komputer. 

Untuk mengatur setting melalui : 

1. Start  Control Panel 

Muncul tampilan control panel  : 

 
Yang diatur dalam control panel  : 

1. Regional and languange : untuk mengatur bahasa 

2. Mouse, Keyboard   : untuk mengatur keyboar dan mouse 

3. Display     : untuk mengatur tampilan monitor 

4. Add/Remove program  : untuk menambah dan mengurangi program 

5. Power option   : untuk menentukan pengaturan waktu komputer mati 

6. Taksbarr and menu  : untuk mengatur tampilan taksbar 

7. Phone and modem  : untuk mengatur modem 

8. Device and Printer   : untuk pengaturan printer 

9. Taskbar and start menu : untuk mengatur user dan tampilan taksbar 

10. Dekstop Gadgets  : untuk mengatur tampilan gadgets  

Serta ,masih banyak yang lainnya 
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 MICROSOFT OFFICE WORD 2007 

 

Mengenal Area Kerja MS Word 2007 

Tab Home: 

 

Tab Insert: 

 

Tab Page Layout: 

 

Tab References: 
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Tab Mailings: 

 

Tab Review: 

 

Tab View: 

 

Membuat Dokumen Baru atau Menggunakan Template ( Installed Template) 

Klik : Microsoft Office Button  - New 
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Format Karakter dan Teks 

Untuk mengatur format atau teks yang telah di ketik ikuti langkah berikut: 

1. Pilih ( sorot ) karakter  yang akan diatur formatnya. 

2. Pada Tab Home dalam group Font  atur format  karakter/fontnya 

3. Buka Kotak Dialog Font ( Ctrl+D) 

 
 

Untuk mengatur  jarak antar karakter pada dokumen , pilih tab Character Spacing 

 
 

Penyalinan Format dengan Format Painter 

Jika ingin menyalin format yang sudah ditentukan pada suatu teks lain ikuti langkah sbb: 

1. Sorot teks format  yang ingin di salin 

2. Pada tab home di Group Clipboard klik tombol perintah ,kemudian sorot teks yang 

akan mau di format. 
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Mengatur Format Paragraf 

Paragraf adalah segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Untuk mengatur 

paragraph pada MS Word 2007 ada di menu Group Paragraph atau bias juga dengan meng klik 

Box Launcer Paragraph. 

 

Menambah Bingkai ( Border ) 

Untuk memperindah paragraph yang dibuat , kita dapat menambah bingkai ( border ) yaitu 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Sorot paragraph yang akan di bingkai. 

2. Pada Tab Home dalam group Pargraph klik Border dan pilih Border and Shadings. 

3. Pilih dan atur bingkai nya. 

Menambah Horizontal Line 

Sama seperti langkah di atas kemudian pilih tombol Horizontal Line 

Bullet and Numbering 

Menu untuk membuat penomeran pada teks dapat dilihat pada Grup Menu Paragraph khususnya 

pada sub menu- sub menu sbb :  

Mengatur Styles 

Style tulisan dapat diatur pada Group Box Style seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 

 

Latihan-Latihan: 

1. Buatlah resume anda secara ringkas dengan menggunakan template equity resume. 



Modul Mata Kuliah Teknologi Informasi Tahun Akademik 2014/2015 
 

 
18 Contact person : mbak.septi@gmail.com 

2. Buatlah Layout Fax dengan menggunkan template yang ada untuk membuat Fax yang berasal 

dari HRD Department kepada Seluruh Unit kerja yang isinya pengumuman Hari Libur 

3. Rancanglah secara bebas korps surat perusahaan ( tanpa gambar ) dengan menggunakan 

Horizontal Line. 

Membuat Cover 

Untuk membuat halaman muka / cover page secara cepat dan mudah klik Tab Insert, Pilih Cover 

Page: 

 

Sebagai latihan rancanglah halaman depan : Laporan Produksi Bulanan Departemen Anda, 

sesuaikan judul maupun gambarnya. 

Memasukkan Tabel, gambar dan Grafik 

Untuk memasukkan tabel, gambar ataupun grafik dapat memilih icon menu :

 

Tabel 

MS Word 2007 memberikan banyak pilihan layout dan desain tabel. Untuk membuat tabel klik menu 

berikut: 
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 Untuk memperkuat pemahaman tabel, buatlah tabel sederhana sebagai berikut 

No NIP NAMA DEPARTEMEN 

1 00988888 Ali Hasan, ST Teknik 

2 98889998 Yusrizal,M.Si Keuangan 

3 77666877 Deasy Sandra, SH Humas 

Klik Tanda Silang Pada Ujung Tabel sehingga muncul menu sebagai berikut: 

 

Pilihlah bentuk tabel yang diinginkan. Di MS Word 2007 juga memungkinkan kita dalam membuat tabel 

secara cepat yaitu dengan memilih Quick Tabels sbb: 

 

Sebagai latihan rancanglah kalender tahun 2009 

Untuk melatih kemampuan dalam memasukkan gambar dan grafik kerjakan latihan berikut ini: 

1. Buka kembali latihan membuat korp surat tambahkan logo perusahaan. 

2. Buatlah gambar struktur organisasi perusahaan anda. 

3. Buat gambar sebagai berikut: 
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4. Buat sebuah grafik sederhana produksi harian minyak sebagai berikut: 

 
 

Menggunakan Header dan Footer 

Untuk menggunakan Header dan Footer dapat di klik sub menu  property menu 

header dan footer dapat dilihat sbb :  

Untuk latihan : Buat header dan Footer yang berisi teks, tanggal dan logo perusahaan. 

Page Number 

Untuk memasukkan dan mengatur nomor halaman dapat melalui sub menu sbb: 

  

 

0

1

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr

Duri

Kisaran

Rumbai
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Menyisip Simbol dan Persamaan Matematis 

Untuk memasukkan dan mengatur simbol dan persamaan matematis dapat melalui sub menu sbb: 

 

Sebagai latihan buatlah tulisan sebagai berikut : 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA 
Jalan G. Obos, Kompleks Islamic Center Palangka Raya 
 0536-3226947 

 0536-3222105 

 

Format Halaman 

Untuk mengatur format halaman dan ukuran kertas dapat melalui Grup Page Layout.  Untuk mengatur 

margin dokumen pilih menu margins: 

 

Untuk orientasi kertas pilih Orientation: 
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Ukuran kertas dapat diatur melalui menu Size: 

 

Memformat Dokumen Menjadi Bentuk Kolom 

Masih pada Grup Page Layout pilih menu columns sbb: 
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Sebagai latihan : Buat tulisan dengan model sebagai berikut: 

 

Page Breaks dan Section Breaks 

Kita dapat memutus halaman di mana saja di dokumen kita , menu untuk Page Break adalah sebagai 

berikut: 

 

Untuk mengaktifkan section break dapat di pilih menu berikut: 
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Hyphenation 

Jika kata terlalu panjang memenuhi akhir dari baris,maka MS Office 2007 memindahkan kata tersebut ke 

awal dari baris berikutnya sebagai ganti dari membuat tanda penghubung, untuk mengaktifkan tanda 

penghubung aktifkan menu sbb : 

 

Line Number 

Untuk menampilkan jumlah baris  aktifkan menu sbb: 

 

Watermark 

Untuk membuat cap latar belakang dokumen aktifkan  menu sbb: 
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Sebagai latihan buatlah dokumen sebagai berikut 

 

Page Color 

Untuk memberi warna dan efek pada latar belakang dokumen pilh menu sbb: 

 

Tabel of Contents 

MS Word 2007 memberikan kemudahan kita dalam membuat daftar isi. Pengaturan daftar isi ada pada 

kelompok menu: 
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Untuk membuat daftar isi ikuti cara sebagai berikut: 

1. Pilih/sorot keterangan pada judul atau sub judul 

2. Di kelompok menu Tabel of Contents pilih Add Text-Level 1 

3. Lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel yang lain 

4. Arahkan ke halaman kosong,kemudian klik menu Tabel of Contents pilih layout sesuai dengan 

keinginan. 

5. Jika terjadi perubahan posisi halaman judul atau sub judul anda tinggal mengklik Update Tabel  

Footnote 

Footnote atau catatan kaki ada pada kelompok menu sbb : 

 

Klik Dialog Launch Footnotes sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: 
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Sebagai latihan buatlah dokumen sebagai berikut: 

 

 

Caption 

Kelompok menu Caption digunakan untuk membuat tanda baik untuk gambar, tabel ataupun persamaan 

matematis. Kelompok menu ini adalah sbb: 
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Untuk membuat keterangan gambar, tabel ataupun persamaan matematis klik Insert Caption sehingga 

muncul kotak Dialog sbb: 

 

Untuk membuat daftar gambar ataupun tabel secara otomatis klik Inset Tabel of Figures. 

Index 

Kelompok menu Index ada pada menu berikut: 

 

Langkah-langkah dalam membuat index adalah sebagai berikut: 

1. Pilih kata atau frasa yang akan diberi index 

2. Klik menu mark entry sehingga munculkotak dialog sebagai berikut: 

 
3. Pilih Mark All 

4. Arahkan ke halaman kosong kemudian klik Menu Insert Index. 
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Mailings 

Tab mailing pada MS Word 2007 berhubungan dengan surat-menyurat yang berisi beberapa 

grup menu yaitu antara lain : 

Envelopes Labels 

 klik Create maka akan muncul Kotak Dialog sebagai berikut untuk mengatur 

pengisian baik pada Layout Envelope maupun Label: 

 

Mail Merge 

Anda ingin membuat surat yang isinya sama tapi dengan tujuan yang berbeda-beda, termasuk alamat 
dan nama tujuan. Dengan cara biasa Anda bisa saja membuat dokumen tersebut dengan mudah, 
hanya saja masalahnya akan timbul jika ternyata tujuan para penerima surat tersebut jumlahnya 
banyak. Mungkinkah Anda mengetikkan satu persatu surat tersebut kemudian memasukkan nama 
mereka ke dalam bagian Yth. Mungkin saja, kenapa tidak? Tapi betapa repotnya Anda jika harus 
memasukkan nama- nama tersebut pada bagiannya masing-masing satu-persatu, tidak itu saja, Anda 
juga akan kerepotan jika ternyata ada bagian dari isi surat yang harus diganti. Akankah Anda 
menggantinya satu persatu? Ya kalau sudah begini tentu jadi masalah besar bukan? 
 
Untunglah Microsoft Word menyediakan fasilitas untuk mempermudah pekerjaan tersebut, namanya 
Mail Merge 
Intinya Mail Megre menawarkan suatu solusi, bahwa jika kita ingin membuat surat dengan banyak 
penerima yang berbeda tapi isi surat tersebut sama, maka kita tidak harus membuat salinan isi surat 
tersebut sebanyak penerima surat dan menambahkan satu-persatu nama penerima dan alamatnya 
pada bagiannya masing-masing. 
 
Dengan adanya Mail Merge ini kita dapat dengan mudah menjalani ritual ini. Adapun prinsipnya 
adalah kita membuat "Dokumen Master", membuat daftar penerima surat yang dimasukkan dalam 
suatu "variabel" tertentu. Terakhir gabung variabel tersebut ke dalam dokumen, jadi dah. Singkat 
kata, yang dibutuhkan untuk membuat mail merge ini adalah: 
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1. Dokumen Master, Microsoft Word menyebut ini dengan "Main Dokumen" yaitu dokumen yang 
berisi surat tersebut. Dokumen ini merupakan bagian dari surat tersebut yang isinya sama antara satu 
penerima dengan penerima lainnya. 
2. Data Source, yaitu Suatu file yang berisi informasi untuk digabung dalam Dokumen Master. Sebagai 
contoh, daftar nama dan alamat penerima surat serta informasi- informasi penting lainnya. 
 
Langkah untuk membuat Mail Merge adalah sebagai berikut: 

1. Buat dokumen baru sebagai berikut 

 
2. Pilih Start Mail Merge- Step by Step Mail Merge Wizard 

 
3. Pada menu Select Document Type,pilih Letter Pilih Next 
4. Pada Select Starting Document pilih option Use The  Current Document ,kemudian 

pilih Next.  
5. Pada Select Recipient Pilih Option Type a New List,kemudian pilih Create. 

 
 

6. Pada New Address List , tekan tombol Customize Columns 
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7. Di sub menu Customize Address List tekan tombol Add . 
8. Tambahkan Field Names : Nama dan Departemen,sedangkan untuk Field Name yang 

lain bias dihapus dengan tombol Delete. 
9. Jika sudah ditambah tekan tombol OK. 

 
10. Isikan nama-nama seperti di atas di Sub Menu New Address List 
11. Simpan daftar alamat tadi dengan nama daftarnama 
12. Kembali ke Kotak Dialog Mail Merge Tekan Tombol Next untuk ke Step 4. 
13. Pada Kotak Dialog Write Your Letter,pilih More Items sehingga mincul sub menu sbb 

: 

 
14. Drag dan Drom Field Nama dan Departemen ke Dokumen Utama ke Kolom yang 

bersesuain kemudian tekan tombol Insert. 
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15. Pada Kotak Dialog Mail Merge tekan tombol Next 

 
16. Di Sub Menu Preview your Letter klik tombolPanah ke Kanan dan Ke Kiri untuk melihat 

hasilnya 
17. Untuk Mengakhiri Mail Merge di Kotak dialog pilih Next. 

Kelompok Menu yang Berhubungan dengan Mail Merge adalah sbb: 

 
Sebagai Latihan Buatlah Dokumen Master sbb : 
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Sumber data untuk surat di atas adalah sebagai berikut: 

NAMA PERUSAHAAN DEPARTEMEN TGL LAHIR 

Ali Kurdi, ST PT Adi Perkasa TI 20-12-1976 

M. Nasri Lubis PT Adi Perkasa TI 13-10-1980 

Yulius Ongo, SE PT Adi Perkasa Finance 01-11-1979 

Chelsie Olivia PT Adi Perkasa Produksi 13-05-1971 

Nurdin Hasibuan PT Mulia Abadi EDP 12-12-1984 

Deasy Sandra, SE PT Mulia Abadi EDP 23-06-1969 

Muhibuddin PT Mulia Abadi Akuntansi 20-07-1967 

Dede Suheri, SH,M.Si PT Mulia Abadi Legal 12-09-1973 

Musri Siagian, ST PT Duta Engineering Teknik 24-08-1976 

Benny Rahmad, S.Psi PT. HRD Star HRD 17-08-1977 

Rita Sutanggang,M.Pd Universitas 1908 Pengembangan 23-11-1972 

Ifri Hamdi Hasibuan Universitas 1908 Akuntansi 12-12-1981 

 

Untuk latihan selanjutnya gunakan menu Rules di Grup Write & Insert Field untuk membuat 

kolom Nilai kelulusan, dimana aturannya nilai 0-40= Tidak Lulus, 41-50=Cukup, 51-75=Baik,76-

85= Sangat Baik dan 86 sd 100=Istimewa. 

Memasukkan Comment 

Seblum dokumen di cetak atau di pubikasikan perlu di cek kembali atau di review apakah ada 

kesalahan baik dari sisi isi/content maupun layout. MS Word 2007 menyediakan fungsi tersebut 

pada Tab Review yang mempunyai Grup menu sebagai berikut: 
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Kita dapat menyisip komentar/comment pada sebuah dokumen, untuk memasukkan comment 

ikuti langkah sbb: 

1. Pilih atau sorot teks yang ingin diberi komentar kemudian klik New Comment pada Grup 

Menu Comments 

 
2. Ketikkan komentar perti yang terlihat pada gambar di atas 

 

Macro 

Salah satu kelebihan Microsoft Word adalah adanya satu fasilitas yang bernama macro. Fasilitas ini 
mempunyai fleksibilitas dimana user dapat membentuk dan mengarahkannya untuk berbagai macam 
kepentingan dalam koridor otomatisasi. Dari yang sederhana sampai yang mampu berreplikasi seperti 
virus macro. 
 
Macro merupakan kumpulan perintah - perintah dalam Word yang dirangkai menjadi satu perintah. 
Sehingga pekerjaan yang berulang - ulang dapat dilakukan secara otomatis dan mudah. Hal ini akan sangat 
menguntungkan ketimbang melakukan perintah - perintah secara satu per satu dan berulang - ulang. 
Contoh yang sederhana misalnya kita sering menuliskan suatu kata atau kalimat yang sama secara terus - 
menerus, maka yang semacam ini dapat dibuatkan macronya sehingga pekerjaan mengetik menjadi lebih 
cepat dan mudah serta tidak membuang - buang waktu.  
 
Macro Bawaan Microsoft Word 
--------------------------- 
Sebenarnya semua perintah - perintah yang ada dalam Word merupakan macro. Misalnya ketika pembaca 
memilih menu File kemudian Save, maka Word akan menjalankan macro yang bernama FileSave. Begitu 
juga ketika anda memilih menu Help kemudian About Microsoft Word, maka akan dijalankan macro 
HelpAbout sehingga tampil kotak About Microsoft Word.  
 
Bila seorang user membuat sebuah macro dengan nama yang sama dengan nama macro yang telah ada 
dalam Word commands, maka Microsoft Word akan mendahulukan macro yang dibuat oleh user. 
 
Membuat Macro 
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------------- 
Ada dua cara untuk membuat macro; menggunakan macro recorder atau menggunakan editor Visual 
Basic yang telah disertakan saat anda menginstall Microsoft Word. Untuk mengaktifkan editor Visual Basic 
ikuti langkah-langkah berikut ini : 

1. Microsoft Office Button  
2. Tekan tombol Word Option 
3. Padamenu Word Option Pilih Popular 
4. Centang Pilihan : Show The Developer in The Ribbon 

 
Untuk memulai membuat macro yang sederhana ikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Klik Tab Developer 
2. Pilih menu Visual Basic 
3. Pada Editor VisualBasic ketikkan program berikut : 

 
Sub Percobaan() 
' 
' Percobaan Macro 
' 
' 
 
Selection.TypeText Text:="Saat ini saya sedang belajar membuat macro" 
    Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=42, Extend:=wdExtend 
    Selection.Font.Bold = wdToggle 
 
End Sub 
 
 
 
 

Untuk menjalankan macro di atas pilih menu Macro sehingga muncul Menu sebagai berikut: 

 
 
Pilih nama makro yang kita buta tadi yaitu :Percobaan, kemudian tekan tombol Run untuk melihat 
hasilnya. 
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MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2007 

 

Mengenal Area Kerja MS Power Point 2007 

 

ANATOMI DASAR SLIDE 

Bagian dasar sebuah slide dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

   MEMULAI MEMBUAT PRESENTASI 

Power Point digunakan untuk membuat slide/lembaran presentasi. Perlu diingat dalam membuat 

presentasi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

 Isi presentasi hanya memuat hal-hal yang penting saja, jangan membuat teks yang panjang seperti 
dalam membuat makalah. 

 Lama presentasi disesuaikan dengan waktu yag diberikan kepada kita sebagai presenter. 
 Membuat presentasi yang menarik. 
 

TITLE 

SUB 

TITLE 
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Cara mudah dan cepat dalam membuat file presentasi adalah dengan menggunakan template yang 

telah ada, seperti yang akan di jelaskan sebagai berikut: 

1. Klik Microsoft Office Button 

2. Pada menu New Presentation Pilih Installed Templates. 

 

Layout Slide 

Pilih Tab Home klik menu Layout sehingga muncul pilihan-pilihan layout slide sbb : 

 

Memasukkan Ilustrasi 

Pada Tab Insert pilih Grup Menu sbb : 
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Memasukkan Obyek Teks 

Pada Tab Insert pilih Grup Menu sbb: 

 

Mengatur Background 

Untuk mengatur background slide ikuti langkah berikut : klik kanan pada slide yang ingin diatur 

background-nya,sehingga muncul properti background sbb : 

 

MEMASUKKAN OBJEK DARI WORD DAN MS EXCEL 

Dengan fasilitas yang ada pada Power Point, kita dapat mengambil data dari MS Word ataupun MS Excell, 

prinsipnya keduanya sama yaitu: 

 Sorot dan pilih data yang akan mau di ambil pada MS Word atau Excell 
 Pilih Copy 
 Pindah ke Power Point, pada Tab Home pilih Menu Paste sbb 
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TRANSISI PADA SLIDE 

 Perpindahan antar slide disebut dengan transisi yang dapat kita atur sedemikian rupa dengan 

efek-efek tertentu. Biasanya perpindahan antar slide di picu oleh event tertentu yaitu klik kiri pada mouse, 

menekan tombol enter, tombol cursor ke kanan       , ke bawah      atau menekan tombol spasi. 

Cara menambah efek transisi pada slide adalah sebagai berikut: buatlah dua slide secara bebas, 

selanjutnya kita akan membuat efek transisi antara slide 1 ke slide 2 dengan cara sebagai berikut:Pada 

Tab Animations pilih lah jenis transisi yang kita inginkan seperti berikut: 

 

Secara lengkap Grup Tab Transition adalah sebagai berikut: 

 

Multimedia Pada Power Point 

Power Point dapat menghasilkan slide-slide presentasi yang kaya akan objek multimedia. Dari sisi 

pengertiannya multimedia adalah: 

 Informasi yang dihasilkan komputer dalam bentuk audio, video, animasi, text, grafik dan image 
 Bidang yang berkaitan erat dengan integrasi oleh komputer terhadap 

text,grafik,gambar,video,animasi,audio dan media lainnya dimana segala informasi dapat 
direpresentasikan,disimpan,dikirim dan diproses secara digital. 
 

Di power point kita tidak hanya bisa menghasilkan slide-slide presentasi saja tetapi bisa juga menghasilkan 

aplikasi multimedia sederhana. Obyek-obyek multimedia yang dapat didukung oleh Power Point adalah : 

animasi dan file-file berformat movie ataupun sound 
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FORMAT MOVIES DAN SOUNDS 

 Untuk memasukkan file-file berformat movie dan sound dapat kita lakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut ini: Pada Tab Insert pilih Grup Menu Media Clips  

 

Selanjutnya kita dapat memasukkan file Movie maupun Sound pada slide kita. 

ANIMASI 

Teknik animasi adalah bagian yang paling menarik pada Power Point karena dengan fasilitas ini akan 

menjadikan slide presentasi kita menjadi lebih menarik lagi. Membuat animasi pada power point 

sangatlah mudah. Setiap objek baik itu gambar maupun teks dapat dibuat animasinya, yaitu kita tinggal 

meng klik Tab Animations pilih Grup Menu Animations dan Pilih Custom Animation. Sehingga muncul 

property animations sebagai berikut: 

 

 Tekan tombol Add Effect untuk menambahkan efek animasi 

 

 Ada 4 kelompok animasi dasar yang di setiap animasi tersebut mempunyai beberapa jenis animasi 
lagi 

 Entrance 
Kelompok animasi ini berisi sekumpulan animasi untuk menampilkan bagaimana objek 

masuk atau muncul di slide. Yang termasuk dalam kelompok animasi ini adalah: 
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 Emphasis 
Kelompok animasi ini berfungsi untuk memberikan efek penekanan pada obyek. Yang 

termasuk dalam kategori Emphasis adalah: 
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 Exit 
Fungsi animasi pada kelompok Exit kebalikan dari Enrance. Animasi yang ada pada 

kelompok ini adalah: 
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 Motion Paths 
Dengan menggunakan Motion Path kita bisa mengatur alur dan arah gerakan dari obyek 

yang akan di animasikan. Yang termasuk dalam kategori animasi ini adalah : 
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PROPERTI ANIMASI 

 Setiap jenis animasi , contohnya saya memakai animasi Fly In,  akan memiliki property sebagai 

berikut: 

 

Keterangan gambar: 

Nomor 1 : Nama animasi, dalam contoh ini adalah Fly In. 

Nomor 2 : Aksi kemunculan animasi apakah On Click, With Previous atau After Previous. Jika di pilih On 

Click berarti obyek yang di animasi tadi akan muncul setelah di klik. With Prevous dan After prevous akan 

menampilkan obyek secara otomatis setelah obyek sebelumnya muncul. Dengan After Previous kita bisa 

mengatur kemunculan berupa jeda waktu dari sebuah obyek , yaitu dengan cara meng-klik ganda obyek 

yang bersangkutan pada  daftar animasi (Nomor 5 ), sehingga akan muncul property menu sebagai 

berikut: 

 

1 

2 

3 4 

5 
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Pilih Tab Timing atur jeda waktu kemunculan obyek pada bagian delay:….second. 

Nomor 3: Direction atau arah kemunculan obyek apakah menuju ke dalam ( In ) atau keluar ( out ). 

Nomor 4: Speed atau kecepatan dari kemunculan obyek yang bisa kita atur apakah Very Slow, Slow, 

Medium, Fast atau Very Fast 

Nomor 5: daftar obyek yang dianimasikan 

 

PRESENTASI NON LINEAR ( INTERAKTIF ) 

Secara umum dari sudut pandang perpindahan/transisi antar slide, jenis presentasi dapat dibagi menjadi 

2 yaitu: 

 Presentasi Linear 
 Presentasi Non Linear ( Interaktif ) 

 
Presentasi linear adalah jenis presentasi yang perpindahan antar slidenya berjalan secara linear dan 

berurutan, setelah slide 1 ke slide 2 terus ke slide 3 ..begitu seterusnya. Jenis presentasi ini tidak 

memungkinkan interaksi dengan user ( yang melihat presentasi ). 

Berbeda dengan presentasi linear, perpindahan antar slide pada presentasi non linear bisa tidak 

berurutan, misal dari slide 2 bisa saja meloncat ke slide 4 dan seterusnya. Untuk bisa meloncat ke slide 

tertentu di perlukan navigasi yang ditujukan ke pada user sehingga user diberik pilihan untuk bisa menuju 

ke slide-slide yang diinginkan, inilah kenapa jenis presentasi non linear disebut juga presentasi interaktif. 

Untuk lebih memahami konsep presentasi non linear mari kita lihat contoh sebagai berikut: 

1. Buat 3 slide sbb 
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2. Pilih Tab Insert 

3. Di Slide 1 sorot Tulisan : SEKILAS PERUSAHAAN 

4. Di grup menu Links pilih Action sehingga muncul properti sbb 

 

5. Pada menu Action Setting atur properti sebagai berikut: di tab Mouse Click , pada Action on Click, 
pilih Hyperlink to: Slide.., kemudian pilih Slide 2 seperti terlihat pada gambar dibawah ini 
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6. Lakukan hal yang sama untuk tulisan Produk, atur ke Slide Nomor 3 
7. Juga hal yang sama di lakukan untuk teks KE MENU UTAMA yang ada di Slide 2 dan 3, arahkan 

teks tersebut ke First Slide. 
8. Tekan tombol F5 untuk melihat hasilnya. 

 

Teknik yang penting dalam membuat presentasi non linear di sini adalah mengatur properti pada 

Action Setting sebagai berikut: 

 

Tab Mouse Click 

 Mouse Click maksudnya adalah ketika obyek di klik maka akan menimbulkan aksi sebagai berikut: 

None: Tidak menimbulkan aksi apapun 

Hyperlinks to : Jika obyek di klik akan meloncat atau menuju ke 

 



Modul Mata Kuliah Teknologi Informasi Tahun Akademik 2014/2015 
 

 
49 Contact person : mbak.septi@gmail.com 

 

Run Program: Jika di klik akan menjalankan aplikasi tertentu yang berekstensi *.exe 

Play Sound: jika obyek diklik akan memainkan suara tertentu 

Highlight Click: Jika obyek diklik maka akan ter ” highlight ” 

 

Tab Mouse Over 

Fungsinya – fungsinya hampir sama pada tab Mouse Click tetapi jika pada Mouse Click aksi terjadi ketika 

obyek di klik maka pada even Mouse Over jika pointer mouse berada di atas obyek. 
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 MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 

 

Mengenal Area Kerja MS Excel 2007 

 

Formula 

Di MS Excel terdapat banyak menu untuk menambah fungsi ataupun rumus-rumus seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

 

Fungsi-Fungsi Yang Sering Di Gunakan 

Kita akan membahas beberapa fungsi-fungsi penting yang sering digunakan yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

Fungsi Logika IF 

Bentuk penulisan logika IF adalah sbb: 

=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 

Buat laporan sederhana lembur sebagai berikut: dasar perhitungan lembur adalah jika jam kerja lebih dari 

8 jam maka di kolom keterangan terisi LEMBUR jika tidak maka terisi TIDAK LEMBUR. Cara memasukkan 

fungsi tersebut adalah sorot sel C3 ketikkan fungsi sbb: 
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=IF(B3>=8,"LEMBUR","TIDAK LEMBUR") 

Klik dan tarik dari sel    C3 sampai dengan C5. 

Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP 

Penulisan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah sebagai berikut: 

=VLOOKUP(Lookup_value,tabel_array,col_index_num) 

=HLOOKUP(Lookup_value,tabel_array,row_index_num) 

COntoh penerapan dari fungsi ini adalah sebagai berikut,buatlah Laporan Pembayaran Upah Sebagai 

Berikut: 

 

 Pada Sel D3 ketikkan fungsi sebagai berikut:   =VLOOKUP(B3,$G$3:$I$4,2) 

 Pada Sel E3 ketikkan fungsi sebagai berikut:  =C3*VLOOKUP(B3,$G$3:$I$4,3) 

 Tarik kedua rumus tadi ke bawah atau dari D3 sampai D5 dan dari E3 sampai E5. 

Fungsi Statistika 

Ada beberapa fungsi statistika yang sering digunakan yaitu: 

COUNT Menghitung banyak data 

SUM Menghitung penjumlahan data 
AVERAGE Menghitung rata-rata data 
MAX Menghitung nilai terbesar data 
MIN Menghitung nilai terkecil data 

 

 

 

 

 

Untuk memahami fungsi-fungsi Statistika di atas kita akan menambah Laporan Pembayaran Upah sebagai 

berikut: 
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Untuk membuat laporan di atas ikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

 Pada sel E7 ketikkan fungsi sbb: =SUM(E3:E5) 

 Pada sel E8 ketikkan fungsi sbb: =AVERAGE(E3:E5) 

 Pada sel E9 ketikkan fungsi sbb: =MAX(E3:E5) 

 Pada sel E10 ketikkan fungsi sbb: =MIN(E3:E5) 

 Pada sel E11 ketikkan fungsi sbb: =COUNT(E3:E5) 

Membuat Grafik 

MS Excel 2007 memberikan semakin kemudahan dalam membuat grafik, untuk memahani cara 

pembuatan grafik, buatlah sebuah tabel sederhana sbb: 

 

Langkah-langkah membuat grafik dari tabel di atas adalah sebagai berikut: 

 Sorot range data yang akan dibuat grafiknya yaitu dari C4 : F7 

 Pada Tab Insert dalam Grup Charts pilih jenis grafiknya. 

 Setelah memilih jenis grafiknya tekan tombol OK,sehingga nantinya akan tercipta grafik sbb: 

 
 



Modul Mata Kuliah Teknologi Informasi Tahun Akademik 2014/2015 
 

 
53 Contact person : mbak.septi@gmail.com 

Koneksi ke Database Server 

MS Excel dapat kita koneksikan ke database server seperti Oracle, MS SQL Server, Firebird, MySQL dan 

lain sebagainya. Pada bahasan ini kita akan mencoba mengkoneksikan MS Excel ke database server 

MySQL. Koneksi ke database tersebut membutuhkan software tambahan yaitu MyODBC yang harus di 

install di komputer kita. 

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi MyODBC sebagai berikut: 

1. Pada Windows berturut-turut pilih Control Panel-Administrative Tools-Data Sources (ODBC )  

2. Pada menu ODBC Data Source Administrator ( Lihat Gambar ) tekan tombol ADD. 

 

Gambar 4.13 Menu ODBC Data Source Administrator 

3. Di menu Create New Data Source, pilih MySQL ODBC 3.51 Driver, kemudian tekan tombol Finish 

 

Gambar 4.14 Menu Create New Data Source 

4. Lakukan konfigurasi MyODBC, Pada Data Source Name ( DSN ), isikan nama DSN kita, misal di sini kita 

beri nama bahankimia, untuk pilihan Host/Server Name ( IP ) ketikkan localhost jika database MySQL 

di mesin local atau  nomor IP jika mesin database di komputer lain. Pada isian Database Name isikan 

nama database di MySQL tempat dimana kita mengambil datanya, Isikan nama user dan password 

untuk masuk ke database server MySQL, akhirnya tekan tombol OK. 
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Sekarang kita akan mengkoneksikan MS Excel dengan database MySQL,langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada MS Excel Pilih Tab Data 

2. Pilih From Other Sources-From Microsoft Query 

 

3. Pada Choose Data Source pilih nama ODBC yang telah kita buat tadi, tekan OK 

 

4. Pilih nama tabel pada MySQL 
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5. Pilih kolom-kolom yang mau ditampilkan di MS Excel, tekan Next 

6. Kemudian Pada Kotak Wizard-Filter Data tekan tombol Next 

7. Kemudian Pada Kotak Sort-Order tekan tombol Next 

8. Selanjutnya tekan tombol Finish 

9. Pada menu Import Data tekan tombol OK 

10. Data pada database MySQL akan terkoneksi dan ditampilkan pada MS Excel sbb: 

 

Untuk memfilter data anda tinggal mengklik tombol pada label kolom di atas 

Pivot Tabel 

Fasilitas Pivot Tabel memudahkan dalam rekapitulasi dan analisa data, untuk memahami fungsi dari Pivot 

Tabel ini buatlah laporan penjualan sebagai berikut: 
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Langkah untuk membuat Pivot Tabel adalah sbb: 

1. Sorot range yang mencakup seluruh nama filed ( judul kolom )berikut seluruh data yang ada dalam 

hal ini adalah dari sel B4 sampai E13 

2. Pada Tab Insert klik Pivot Tabel 

3. Pada menu Create Pivot Tabel ,tekan tombol OK 

 

4. Layout Pivot Tabelakan terlihat di lembar Excel 

5. Pada Pivol tabel Field List ,centang seluruh Kolom yaitu : TglFaktur,Pelanggan, Merek dan Unit . 



Modul Mata Kuliah Teknologi Informasi Tahun Akademik 2014/2015 
 

 
57 Contact person : mbak.septi@gmail.com 

 

6. Akan terlihat Layout Pivot Tabel sbb: 

 

 

Macro Pada Ms Excel 

Procedure dan Function 

 Procedure & Function 
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 Semua kode program ditulis dalam procedure atau function 

 Procedure tidak mengembalikan nilai  

 Function dapat mengembalikan nilai  

 Declaration 

 Variable yg dideklarasikan dalam procedure atau function hanya berlaku secara lokal 

(pada prosedure atau function tsb). 

 Variable global berlaku secara global di simpan di baris paling atas. 

 Contoh: Public nama as string 

 Contoh: 

  Public nama As String 

  Function kurangkan(angka1 As Integer, angka2 As Integer) 

      Dim hasil As Integer 

      kurangkan = angka2 - angka1 

  End Function 

  Sub tambahdankurang() 

      Dim nilai1 As Integer 

      Dim nilai2 As Integer 

      Dim nilai3 As Integer 

      Dim nilai4 As Integer 

     

      nilai1 = 1982 

      nilai2 = 9128 

      nilai3 = nilai1 + nilai2 

      nilai4 = kurangkan(nilai1, nilai2) 

     

      nama = "F-Xtudent" 

      namanya  

  End Sub 

  Sub namanya() 

      namamu = nama  

  End Sub 

 Range/Cells 

 Storing Value:  

 Range(“A1”).Value=“Statistika” 

 Range(“A2”).Value=12 
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 Assign Range Value:  

 Sel=Activecell.Value  

 Assign Range Address:  

 SelName=Range(“E4”).Address  

 SelName=Range(“A1:E4”).Address  

 Activate Range:  

 Range(“A1”).Select 

 Range(“A1:D5”).Select 

 Range(Sel,SelName).Select 

 Copy Range to:  

 Range(“A1:A3”).Copy Range(“B1”) 

 Paste Range: 

 SelectionPasteSpecial Paste:=xlValues, _ 

     Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

     False, Transpose:=False 

 Clear Range:  

 Range(“A1:A3”).Clear 

 Activate Range rth,cth:  

 Activecell.Offset(r,c).Select  

 Insert Column:  

 Selection.EntireRow.Insert  

 Assign Absolute Formula:  

 Range(Sel).Formula=“=A2+A3” 

 Assign Relative Formula:  

 Range(Sel).FormulaR1C1=“=R[1]C+R[2]C” 

 Font Manipulation: 

 Activecell.Font. 

 Name; Size 

 ColorIndex=(0-56); 

 Color=RGB(0-255, 0-255, 0-255) 

 Bold; Italic; Underline (Boolean[True/False]) 

 Worksheets/Sheets 

 Add New Worksheet:  

 Worksheets.Add After:=ActiveSheet  
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 Assign Sheet Name: 

 Worksheets(“Sheet1”).Name=“Grafik” 

 Delete Sheet:  

 Sheets(“Grafik”).Delete 

 Activate Sheet:  

 WorkSheets(“Grafik”).Activate  

 Move Sheet:  

 ActiveSheet.Move Before:=Sheets(“Grafik”) 

 Workbooks/Books 

 Add New Workbook:  

 Set Newbook=Workbooks.Add  

 Newbook.Name=“myData” 

 Open Workbook: 

 Workbooks.Open “C:\Data.xls” 

 Activate Workbook:  

 Workbooks(“Data”).Activate  

 Save Workbook:  

 ActiveWorkbook.Save  

 ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=“C:\Data2.xls” 

 Close Workbook:  

 ActiveWorkbook.Close  

 Get Location of Workbook: 

 Lokasi=ActiveWorkbook.Path  

 Accessing Range on Specific Workbook and Worksheet 
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 Nilai=Workbooks(“Data”).Worksheets(“Grafik”).Range(“A1:D5”).Value 

 Application 

 Turn off Screen Updating: 

 Application.ScreenUpdating=False 

 Turn off Display Alert: 

 Application.DisplayAlerts=False 

 Suspending Execution:  

 Application.Wait(Now+TimeValue(“00:00:01”))  

 Statust Bar: 

 Application.Statusbar=“Running” 

 

Conditional dan Looping Syntax 

Contoh Penggunaan Conditional: 

    If ActiveCell.Value <= 5 Then 

        Status = "baby" 

    ElseIf ActiveCell.Value <= 10 Then 

        Status = "child" 

    ElseIf ActiveCell.Value <= 20 Then 

        Status = "teen" 

    Else 

        Status = "old" 

    End If 

Contoh Penggunaan Looping Syntax: 

For m = 1 To 10 
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        ActiveCell.Value = m 

        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

        m = m + 1 

    Next m 
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INTERNET 

 

A. SEJARAH INTERNET 

1. Internet 

Internet merupakan jaringan rangkaian komputer [ networking ] yang menghubungkan komputer 

satu dengan komputer lain di seluruh dunia. Internet berguna untuk kita berkomunikasi dan bertukar 

informasi, file, data, suara, gambar dan sebagainya antara individu dan manusia diseluruh dunia. 

 

Internet - adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan 

jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung - secara 

langsung maupun tidak langsung - ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan 

dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat 

IP 32 bit. Contoh: 202.155.4.230 .  

 

Dengan ber INTERNET kita dapat memperoleh berbagai informasi apa saja dimana saja dan kapan 

saja [ no limit, anywhere and anytime ]. Anda tinggal ke search engine Dunia seperti Yahoo dan 

google. Ketik kalimat yang Anda ingin cari maka akan ditampilkan alamat website yang memberikan 

informasi tersebut. 

 

Komputer dan jaringan dengan berbagai platform yang mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-

masing (Unix, Linux, Windows, Mac, dll) bertukar informasi dengan sebuah protokol standar yang 

dikenal dengan nama TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP tersusun atas 

4 layer (network access, internet, host-to-host transport, dan application) yang masing-masing 

memiliki protokolnya sendiri-sendiri. 

2. Sejarah Internet Dunia dan Indonesia 

Sejarah internet bermula ketika beroperasinya jaringan ARPANET pada tahun 1969. Jaringan 

ARPANET pertama tersebut hanya menghubungkan empat host komputer dan besar bandwitdh-nya 

hanya 50 kbps. 

 

Sedangkan sejarah di INDONESIA Jaringan internet masuk ke indonesia pada tahun 1989-an, jaringan 

ini menghubungkan 5 universitas dengan fasilitas Dial UP yang di sebut UNInet (UI, ITB, UGM, ITS, 

dan UT). Mailing pertama kali di indonesia yaitu indonesian@janus.berkely.edu.  

 

ISP pertama di Indonesia adalah IPTEKNET (http://www.iptek.net.id/) yang beroperasi penuh 

menjelang awal 1994. Pada tahun yang sama P.T. IndoInternet (http://www.indo.net.id/) atau 

IndoNet yang dipimpin secara part-time oleh Sanjaya mulai beroperasi. IndoNet merupakan ISP 

komersial pertama Indonesia yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari P.T. Lintas Arta. 

Bandwith  adalah istilah yang menunjukkan kapasitas media dalam membawa informasi   
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3. Layanan Internet 

1. E-mail (Electronik Mail) 

 Fasilitas untuk menerima dan mengirim teks, suara, video, dan gambar melalui internet 

2. FTP (File Transfer Protokol) adalah program yang digunakan untuk mentransfer file dari 

komputer server ke komputer lain di internet 

3. Gopher adalah bagian dari internet yang memungkinkan pemakai mengakses informasi di 

komputer lain, hanya berupa tulisan  

4. IRC (Internet Relay chat) merupakan wadah dari internet untuk saling berkomunikasi dgn 

pemakai lain 

5. Mailing List group diskusi di internet 

6. VOIP(Voice over internet Protokol) telpon di internet 

7. Telnet untuk akses data komp&menjalankan program serta harus regristrasi untuk dapat 

menggunakan web jarak jauh 

8. www (World wide web) fasilitas untuk bertukar informasi di internet 

9. Teleconfrence fasilitas yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audio visual secara 

perorangan dan kelompok 

4. Manfaat dan keunggulan internet 

  Manfaat dari internet 

 Media informasi dan komunikasi  

 Media Promosi  

 Media komunikasi interaktif  

 Media reseach dan development 

 Media pertukaran data 

 Keunggulan Internet 

 Komunikasi murah  

 Informasi yang sangat besar  

 Tantangan baru untuk usaha  

 Keterbukaan “tanpa sensor” 

 Jangkauan yang tidak terbatas  

B. PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET 

1. Perangkat keras dan fungsinya untuk akses internet 

Secara umum ada dua (2) cara untuk dapat tersambung ke Internet, yaitu melalui sambungan 

perorangan dan melalui sambungan perkantoran. Sambungan perorangan(home user) biasanya 

digunakan di rumah atau kantor menggunakan satu buah komputer saja. Sambungan 

perkantoran/kampus (corporate user) biasanya berupa sekumpulankomputer yang terkait dalam 

sebuah jaringan lokal (biasa di sebut Local AreaNetwork/LAN) yang tersambung pada kecepatan 

tinggi ke Internet. Dari sisi peralatan, konfigurasi sambungan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Komputer – modem – Internet. 

2. Banyak Komputer – Router – Modem – Internet 
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a. Sambungan perorangan 

Pada sambungan perorangan ke Internet ada beberapa alternatif teknologi sambungan yang 

banyak digunakan di Indonesia, beberapa di antaranya adalah seperti berikut : 

 Menggunakan modem dial-up. Pada teknik dial-up, modem dipasang di komputer,baik di 

dalam maupun di luar kotak komputer. Melalui komputer tersebut, kita dapat menelepon 

tempat akses Internet. 

 Menggunakan handphone. Dengan semakin maraknya penggunaan handphone di Indonesia, 

Internet melalui handphone juga semakin marak. Hampir semua operator selular di Indonesia 

memberikan akses Internet sebagai layanan tambahan di jaringan selular mereka. Secara 

umum ada dua (2) teknologi, yaitu Wireless application protocol (WAP) akses 9 kbps,General 

packet radio service(GPRS) akses 115 kbps dan 3G9Third generation) akses 2 mbps 

Menggunakan Wireless, atau WiFi, atau HotSpot. Pada saat ini kebanyakan laptop yang di jual di 

pasaran telah mempunyai peralatan Wireless Internet atau lebih dikenal WiFi. Dengan peralatan 

WiFi yang ada kita dapat langsung terhubung kejaringan Interent di tempat-tempat yang tersedia 

akses WiFi atau dikenal sebagai HotSpot. 

b.  Sambungan Warnet/Sekolah 

 Menggunakan modem ADSL atau Speedy. 

 Menggunakan Wireless Internet. 

 Menggunakan Satelit atau VSAT. 

Beberapa ciri khas sambungan perkantoran, WARNET atau sekolah, yaitu, 
 Banyak komputer tersambung sekaligus ke sebuah sambungan Internet. 

  Proses pemakaian bersama satu sambungan Internet bagi banyak komputer biasanya di 

bantu menggunakan router. 

 Sebagian sambungan beroperasi 24 jam sehari. 

 

Perangkat2-nya : 

a. Komputer 

Komputer merupakan syarat untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer sangat 

menentukan untuk cepat dan lambatnya dalam mengakses internet. 

Spesifikasi secara umum  : 

1. Procesornya pentium  

2. Windows ‘95 

3. RAM / memory 16 mb  

4. Hardisk min 10 gb  

b. Modem  

Adalah singkatan dari modulator-demodulator yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan 

menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telephone. Modem adalah alat yang 

bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Dengan adanya 

modem pengguna PC dapat terkoneksi dengan dunia internet 



Modul Mata Kuliah Teknologi Informasi Tahun Akademik 2014/2015 
 

 
66 Contact person : mbak.septi@gmail.com 

 
Gambar 2.1 Modem Eksternal 

PC biasanya menggunakan modem Dial up yang dihubungkan dengan line telpon. Secara fisik 

modem dial up di bagi menjadi 2 : Internal dan Eksternal 

 

Jenis-jenis modem : 

1. Modem analog yaitu modem yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital 

2.  Modem ADSL(Asymetrik Digital subcriber line) kecepatan akses berkisar antara 1024 kbps 

untuk downstream dan 128 kbps untuk upstream 

3. Modem TV Kabel untuk dapat terhubung dengan internet pengguna kabel modem harus 

mendaftar pada penyedia TV kabel dan ISP  

c. NIC (Network interface card) 

NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan 

komputer. Pada umumnya NIC sekarang sudah On board di komputer. 

A. Jenis-jenis NIC :  

1. Etherned Card  

Komputer yang belum mempunyai port LAN dapat menggunakan etherned card yang di 

pasangkan pada slot ekspansi. Kartu ini mempunyai koneksi kabel twisted pair & koaksial 

dengan konektor RJ-45 dan BNC 

2. Localtalk connector adalah kartu jaringan yang di gunakan untuk komputer Machintos 

3. Token ring mirip dengan kartu etherned tapi menggunakan portvmempunyai 9 pin. 

B. Tipe-tipe etherned card 

 10base5 kartu yang menggunakan kabel koaksial dengan diameter 0,5 inchi dan berwarna 

kuning. Topologi yang digunakan BUS. Jangkauan max 500 m. kecepatan akses 10 Mbps 

 10base2  kabel koaksial, diameter 5 mm, BUS, jangkauan max 185 m dan transmisi 10 

Mbps 

 10baseT kabel Twisted pair,jangkauan max 100 m, tranmisi 100 Mbps, topologi STAR  

 10baseF  kabel fiber optik,STAR, jang max 2000 m dan transmisi 100 Mbps 

 100baseT   kabel UTP, transmisi 200 Mbps 

d. HUB/Swicth 

Hub befungsi untuk menyatukan kabel-kabel network dari setiap client dan server dan perangkat 

lainnya. Hub ada 2 hub pasif dan hub aktif (switch). Hub di pasaran trdiri dari 8, 12,  24, 32 

komputer. Hub biasanyadigunakan pada topologi star dengan Konektor  RJ45 
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e. Media penghubung jaringan 

Media transmisi adalah jalur fisik antara pengirim dan penerima dalam sebuah sistem transmisi 

data. Media transmisi jaringan adalah KABEL JARINGAN yang berfungsi untuk menghubungkan 

satu komputer dengan komputer lainnya. 

Jenis kabel ada 3  : 

i. Twisted Pair 

Media transmisi paling tua & paling banyak digunakan. Kecepatan maksimal data 10 – 100 

Mega byte per sekon. Membutuhkan hub atau swicth untuk meghubungkan jaringan. 

Paling umum dipakai untuk sistem telepon.  

Twisted pair terdiri dari 2 macam : 

  UTP(Unshielded twisted pair) 

 STP (Shielded twisted pair) 

 

ii. Koaksial 

Tidak menggunakan hub atau swicth dalam membangun jaringan LAN. Sulit dalam 

memelihara karena jika di temukan pada kerusakan pada satu titik akan mempengaruhi 

kinerja jaringan. Thick coaxial atau 10base5, biasanya digunakan untuk jaringan LAN pada 

instalasi Ethernet antar gedung. Thin coaxcial atau RG-58, 10Base3, dan thinet, biasanya 

digunakan untuk pemasangan jaringan dalam satu rungan yang sama.  

iii. Serat Optik 

Serat optik juga mempunyai kekebalan terhadap interferensi elektromagnetis. sinyal yang 

kecil pada serat optik menyebabkan serat optik dapat dipakai untuk menghubungkan 2 end-

point yang terpisah sejauh 100 km. Serat optik masih mahal  Serat optik terkonstruksi dari 

selubung kaca murni yang berdiameter sangat kecil dan memakai sinar laser sebagai data 

carriernya.  

 

f. Konektor 

Konektor di gunakan untuk membuat jaringan konektor RJ45 untuk twisted pair dan BNC untuk 

koaksial. Untuk memasang  konektor ke kabel jaringan menggunakan alat crimping. 
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g. Router 

Router adalah alat penghubung an-tara LAN dan Internet yang INDIKATOR merute-kan transmisi 

antara keduanya. Perbedaan router dengan modem 

 router merupakan alat tambahan membantu proses akses internet 

 kalo modem akses internet secara langsung router mengakses  

ip address dari modem kalo modem dari ISP  

 

2. Domain Name system (DNS) 

Adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer. Fungsi dari DNS 

untuk mempermudah pengguna di internet melakukan akses ke situs yang di kunjungi  

Contoh  :  yahoo = 209.131.36.158 

Tingkatan-tingkatan domain : 

1.  Top level DNS 

 gTLD (Generic Top Level Domain) 

 com,  co : Komersial  

 edu : edukasi / pendidikan  

 ac  : akademik / pendidikan  

 gov, go : Government/Pemerintahan  

 mil  : militer  

 net  : Networking  

 org, or : organisasi  

 fm/am : Radio AM/FM  

 tv  : televisi  

 biz  : bisnis  

 web : website  

 info : informasi  

contoh  : www.google.com    www.rohmadie.info    www.septiana.info  

 ccTLD (Country code Top Level Domain) 

id : Indonesia, sg : singapura, my : malaysia, us : Amerika Serikat, dll 

2. Second level domain 

  co.id  : Komersial di Indonesia 

 ac.id  : akademik / pendidikan di Indonesia  

 go.id  : Government/Pemerintahan di Indonesia 

 mil .id  : militer di Indonesia 

 net .id  : Networking di Indonesia 

 or.id  : organisasi di Indonesia 

 biz.id  : bisnis di Indonesia 

 web.id  : website di Indonesia 
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contoh : www.erlangga.co.id          www.stainpalangkaraya.ac.id  

3. Third Level Domain 

mail.yahoo.com      mail.google.com    mail.rohmadie.info     rohmadi.stainpalangkaraya.ac.id  

3. ISP (internet service provider) 

(Internet Service Provider) atau ISP atau disebut juga Provider adalah sebuah badan atau organisasi 

yang menyediakan pela-yanan jasa internet. Jika kita ingin mengakses internet dan terhubung 

dengan jaringan telepon melalui modem, kita dapat langsung mendaftar ke salah satu ISP yang ada 

di lokasi (kota) kita msing msing-masing atau nasional. Misalnya : Indosat, Indosat.net, Lintas Artha, 

Rad Rad-net, Wasantara.net, Meganet, Elganet, Centrin dan lain, atau melalui Telkomnet ( 

Telkomnet Telkomnet@-Instan Instan) tanpa harus mendaftar dan membayar biaya langganan ( 

abonemen abonemen) kecuali pemakaia) pulsa telepon dan langsung ditagih melalui tagihan 

rekening telepon masing masing-masing. 

 

ISP di bagi menjadi 2 : 

1. ISP tertutup 

Isp yang memberikan akses internet hanya pada jaringan local dalam lembaga yang 

bersangkutan. Mislnya : UI, UNBRAW 

2. ISP terbuka 

Isp yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas. Misalnya : Telkom, indosat 

 

Layanan dalam ISP : 

a. Dial up adalah layanan akses internet dengan menggunkan modem dial up yang dihubungkan 

dengan line telpon 

Ada 4 macam penggunaan akses internet dengan dial up: 

1.  Personal dial up penggunaan ISP di tujukan untuk perorangan 

2. Corporate dial up penggunaan di tujukan untuk perusahaan 

3. Night server dial up di tujukan untuk akses internet pada malam hari sampai pagi hari 

4. Lan dial up isdn di gunakan untuk akses internet dengan kecepatan tinggi melalui telpon 

digital 

b. Mobile access adalah layanan akses internet dengan menggunakan telpon seluler 

c. Wireless adalah layanan akses internet tanpa kabel 

d. Hotspot adalah layanan akses internet pada lokasi tertentu dengan menggunakan wifi 

e. Dedicated connection layanan akses internet selama 24 jan selama 7 hari 

4. Jaringan internet 

i. LAN (Local Area Network) 

Adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer atau workstation yang satu 

dengan komputer yang lain di rumah atau perkantoran.Jarak koneksi beberapa km ,transfer data 

antara 2-10 Mega byte per sekon. Jaringan LAN dibagi atas jaringan client/server dan peer-to-

peer.  

1. Client/server Adalah tipe jaringan yang difungsikan  untuk client dan server  Komputer 

server melayani client dengan fasilitas seperti file server, print server, web server dan mail 

server.  
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2. Peer  to peer Adalah tipe jaringan  yang memperlakukan  semua komputer setara. Tidak ada 

yang melayani dan dilayani semua komputer bertindak sendiri-sendiri, tetapi tetap saling 

dapat berhubungan untuk saling sharing resources.  

ii. MAN ( Metropolitan Area Network ) 

Pada prinsipnya sama dengan LAN hanya jarak yang ditempuh oleh MAN berkisar 10 – 50 km. 

Sangat cocok diterapkan untuk membangun jaringan antarkantor yang letaknya berdekatan 

dalam kota yang sama. 

iii. WAN ( Wide Area Network ) 

Adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang luas. WAN dapat menghubungkan jaringan 

antar negara bahkan benua.  

5. Biaya akses internet 

a. Time Based 

perhitungan biaya sesuai waktu online. Sebagai contoh untuk akses internet via TelkomNet Instan 

yang biayanya Rp 160/menit + ppn 10% = Rp 176/menit. Maka bila kita mengakses internet 

selama 60 menit/1 jam maka perhitungannya adalah 60 X 176 = Rp  10.560/jam. Cukup mahal ya. 

Untuk ADSL Speedy juga menggunakan metode yang sama dimana Speedy memberikan akses 50 

jam/bulan dengan biaya Rp 200.000. Kelebihannya permenit akan dikenakan tambahan biaya Rp 

25/menit. Sebenarnya cukup sih karena biaya perjamnya jadi 200.000/50=Rp 4.000/jam, biaya ini 

hampir sama dengan di warnet. Keuntungan dari timebased adalah kita tidak perlu memikirkan 

website apa yang akan kita buka, apakah website penuh video dan gambar tidak akan 

mempengaruhi biaya akses. Tapi kerugiaannya bila akses melambat entah dikarenakan apapun 

maka pembayaran tetap sama sesuai dengan lama kita melakukan akses. 

b. Data Based 

perhitungan biaya berdasarkan jumlah upload dan download data yang kita gunakan selama 

akses. Contohnya adalah GPRS/3G(WCDMA)/CDMA sebagian besar menggunakan metode ini. 

Demikian juga dengan Speedy Personal yang menerapkan metode biaya yang sama. Biasanya 

provider memberikan jatah akses berkisar 250MB-5GB perbulan dengan biaya Rp 100.000 – Rp 

500.000.. 

c. Flat rate/Unlimited  

Adalah biaya akses internet tidak tergantung pada jumlah data yang di ambil atau waktu akses 

internet. Jadi flat rate mengenakan biaya yang tetap setiap bulannya pada pengguna. Misalnya  :  

Telkom Speedy yang menggunakan modem ADSL mengenakan biaya akses internet Rp. 1000000,-

/bulan dengan bandwith 384 kbps. 
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SURAT ELEKTRONIK (SUREL) / ELECTRONIC MAIL (EMAIL) 

 

E-mail atau electronic mail merupakan suatu fasilitas komunikasi dalam internet untuk mengirim surat 

secara elektronik yang dapat menjangkau seluruh dunia.  

Kelebihan e-mail dibandingkan dengan surat biasa adalah: 

 Menjamin komunikasi lebih aman 

 Tidak membedakan jarak dan waktu 

 Biaya murah 

 Dapat mengirim banyak surat, semudah mengirim sepucuk surat 

 Surat yang dating dengan mudah dicatat dan dikembalikan pengirimnya atau disampaikan ke 

orang lain 

Kelemahan e-mail adalah: 

 E-mail tidak selalu sampai, kesalahan sedikit saja pada alamatnya sudah cukup untuk 

menggagalkan pengiriman 

 Tidak semua orang melihat e-mail mereka secara teratur. 

 Seringkali terjadi pemalsuan identitas 

 Sering menerima kiriman e-mail sampah (junk e-mail) biasanya bersifat e-mail komersial atau 

penipuan(spam) 

 Rawan terjadi penyadapan apalagi yang bersifat rahasia. 

Untuk memperoleh layanan e-mail, ada beberapa cara pendaftaran yang dapat dilakukan: 

a. Melalui Penyedia layanan e-mail gratis : 

 Yahoo, beralamat di mail.yahoo.com 

 Hotmail, beralamat di hotmail.com 

 Plasa, beralamat di plasa.com 

 Telkom, beralamat di Telkom.net 

 Gmail, beralamat di mail.google.com atau www.gmail.com 

b. Melalui Undangan 

c. Melalui ISP 

Contoh, ISP CBN yang memberikan layanan (e-mail) kepada pelanggannya SMA 47, dengan 

memberikan e-mail gratis yang beralamat di smun47@cbn.net.id 

Contoh lain, mail.kemenag.go.id    mail.stainpalangkaraya.ac.id     mail.rohmadie.info  
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d. Dari tempat bekerja (perusahaan) 

Layanan e-mail ini lebih bersifat kedinasan. Beberapa perusahaan, instansi, dan lembaga pendidikan 

seperti sekolah dan universitas sudah memamfaatkan layanan e-mail ini. Pendaftaran biasanya 

dibatasi untuk kelompok atau anggota organisasi mereka 

e. Dengan membeli (menyewa) 

 

Struktur E-mail 

Nama_user@namahost.namadomain 

Keterangan  : 

Nama_user  : nama pengguna /alamat surat 

@   : tempat/lokasi 

Nama host  : Mail server / kotak pos 

Nama domain : level domain 

 

Layanan e-mail terdiri dari 3 macam system, yaitu: 

a. Layanan e-mail berbasis client (POP/SMTP) 

Layanan berbasis POP(Post Office Protocol) ini menggunakan jasa ISP untuk menampung semua e-

mail yang ditujukan kepadanya kemudian mendownload semua email yang masuk menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Outlook dan Outlook Express untuk Windows, dan Thunderbird dan Eudora 

untuk Sistem Linux.  

b. Layanan e-mail berbasis web 

Layanan e-mail ini memerlukan koneksi internet untuk melakukan seluruh kegiatan pere-mailan dan 

dilakukan melalui suatu situs web, atau bersifat online. Berbeda dengan layanan berbasis client yang 

bersifat offline( tidak terhubung ke internet), layanan e-mail ini bisa dibuka dimana saja tempat yang 

memiliki jaringan untuk akses internet. Contoh layanan e-mail ini disediakan oleh situs situs yang 

menyediakan layanan e-mail gratis seperti yahoomail, gmail, hotmail, lycos dan lain lain. 

c. Layanan E-mail Forwarding 

E-Mail forwarding adalah layanan e-mail yang meneruskan e-mail yang diterimanya ke alamat  

e-mail kita yang lain. E-mail ini bermanfaat bagi orang yang suka berganti-ganti alamat e-mail.  

Kelebihan e-mail forwarding adalah kita dapat menyembunyikan alamat e-mail  yang sesungguhnya. 

Selain itu, bila kita mengganti alamat e-mail, kita tidak perlu memberitahu alamat e-mail yang baru. 

Kita cukup memberikan  alamat e-mail forwardingnya. 
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Perbedaan e-mail berbasis web dan berbasis client 

a. Web mail hanya dapat dibaca / diakses secara online, sedangkan mail client bisa dibaca pada saat 

offline 

b. Web mail dapat diakses dimana saja tempat yang terkoneksi ke internet, sedangkan mail client 

hanya dapat diakses dari computer tertentu dengan mail client 

c. Web mail memerlukan web browser untuk membuka e-mail, sedangkan mail client hanya 

memerlukan perangkat lunak mail client 

d. Web mail kapasitas penyimpanannya terbatas sesuai dengan layanan web, sedangkan mail client 

tidak terbatas yakni tergantung kapasitas harddisk. 

 

Fungsi E-mail: 

 Sarana surat menyurat secara elektronik 

 Sarana komunitas diskusi (groups) 

 Sarana komunikasi online (chat)  

 

Membuat acoount e-mail baru pada situs yahoo mail. 

1. Aktifkan browser, lalu ketikkan www.yahoo.com pada address bar 

.  

2. Klik link buat account pada bagian yahoo mail. 
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3. Setelah di klik, akan muncul tampilan registrasi dan isikan biodata pada Form yang ada sesuai 

dengan ketentuan. 

 

4. Setelah selesai mengisi form, klik tombol “Buat Account Saya” pada bagian bawah halaman. 

 

5. Terakhir, anda akan ditanya tentang konfirmasi biodata, jika sudah benar, klik tombol “Lanjutkan” 

6. Apabila daftar identitas Anda diterima, maka Anda akan mendapat account dari yahoo mail ini 

dan dengan pesan/surat masuk yang isinya ucapan selamat bahwa user telah berhasil memiliki e-

mail. 

 

Membuat E-mail pada situs Gmail.com   

a. Ketikkan situs mail.google.com atau www.gmail.com pada address bar, dan klik tombol Create 

Acccount 
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b. Isikan biodata pada form registrasi yang tampil, 

 

 

a. Isikan nomor ponsel untuk melakukan verifikasi e-mail. Kemudian klik tombol kirim kode 

verifikasi 

 

b. Tunggu sejenak, kemudian kita akan menerima pesan pada ponsel yang berisi kode verifikasi dan 

isikan ke kolom 
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c. Apabila daftar identitas Anda diterima, maka Anda akan mendapat account dari gmail ini dan 

dengan pesan/surat masuk yang isinya ucapan selamat bahwa user telah berhasil memiliki e-mail. 

 

Sign In ke yahoo mail: 

1. Klik link sign in pada jendela web www.yahoo.com atau langsung ke mail.yahoo.com  

 

2. Isikan  id yahoo dan password pada kotak teks yang telah disediakan, dan klik tombol Sign In, 

centang selalu sign in hanya jika online di komputer sendiri. 

   

3. Bukti bahwa kita sudah masuk ke yahoo, ada sapaan untuk user pada sudut kanan atas. 

  

 

Sign In ke google mail: 
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1. Buka jendela web mail.google.com atau langsung ke www.gmail.com  

2. Isikan id google mail dan password pada kotak teks yang telah disediakan, dan klik tombol Masuk, 

centang Tetap masuk hanya jika online di komputer sendiri. 

    

3. Tunggu proses membuka emai dan muncul seperti dibawah ini, kalau akses internet anda lambat, 

pilih/klik Muat tampilan HTML biasa. 

 

4. Bukti bahwa kita sudah masuk ke yahoo, ada sapaan untuk user pada sudut kanan atas. 

   

 

 

Membaca dan Mengirim Yahoo mail: 
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1.  Klik link mail pada jendela yahoo mail.    

 

2. Klik link e-mail masuk untuk membaca e-mail yang belum dibaca 

 

3. Pilih salah satu e-mail, secara utomatis, isi pesan yang pilih akan tampil di kolom dibawahnya 

E-mail yang dipilih 

 Isi Pesan 

4. Untuk menulis pesan, klik tombol tulis pesan, pada sisi kiri tampilan surat 

 

5. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog untuk menulis surat. 
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             Body Text 

6. Pada kolom Kepada (to), isikan alamat e-mail tujuan, jika ingin mengirim e-mail ke banyak tujuan, 

isikan e-mail pada kolom CC(Carbon Copy) dan BCC(Blind Carbon Copy), dan masukkan judul e-

mail pada kolom Judul. Dan untuk menulis surat, ketikkan isinya di body text. 

7. Apabila sudah selesai menulis isi surat, klik tombol kirim untuk melakukan proses pengiriman e-

mail. Apabila berhasil, tampilannya seperti dibawah ini: 

 

 

Membaca dan Mengirim Google mail: 

1. Klik link kotak masuk untuk membaca e-mail yang belum dibaca atau menu lainnya tergantung 

pemilihan Anda 
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2. Pilih salah satu e-mail, klik, isi pesan yang pilih akan tampil pada halaman berikutnya 

E-mail yang dipilih 

 

 

3. Untuk menulis pesan, klik tombol tulis pesan, pada sisi kiri tampilan surat 
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4. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog untuk menulis surat. 

 

5. Apabila sudah selesai menulis isi surat, klik tombol kirim untuk melakukan proses pengiriman e-

mail. Apabila berhasil, tampilannya seperti dibawah ini: 

 

 

 

  

Isikan alamat e-mail 

pengirim 

Isikan subjek/judul e-mail 

pengirim 

Isi Surat 

Untuk melampirkan file 
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PEMBUATAN WEBLOG (BLOGSPOT) 

 

1. Masuk ke situs blogger di www.blogger.com   atau   www.blogspot.com  

2. Masukkan akun google / gmail dan password anda kemudian klik Masuk 

 
3. Anda akan diminta mengisi profil di google+, tp sebaiknya lewati dulu langkah ini dengan klik 

Lanjutkan Ke blogger 

 
4. Isikan Judul Blog dan alamat yang diingikan dan pilih template, lalu klik Buat Blog. 

 
5. Jika selesai maka akan tampil : 

 
6. Klik Lihat blog untuk melihat blog anda.  
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