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ELEKTRONIK MAIL (E-MAIL) 

A. Electronik Mail 

E-Mail merupakan singkatan dari Electrinic Mail. Email adalah surat yang dikirim secara elektronik 

melelui internet maupun jaringan computer. E-mail pertama dikirim oleh seorang insinyur yang 

bernama Ray Tomlinson pada tahun 1971. 

Beberpa kelebihan e-mail dibandingkan dengan surat pos biasa: 

1. Pengiriman cepat 

2. Biaya lebih murah, hanya perlu biaya koneksi internet saja 

3. Mendukung isi multimedia, baik berkas dokumen, gambar, audio,mapun video 

4. Kenyamanan karena tidak terbatas ruang dan waktu  

5. Keamanan lebih terjamin  

 

B. Bagian-bagian dari Alamat E-mail 

Perhatikan contoh alamat berikut ini 

Dedymulyana_tkj@yahoo.co.id 

Keterangan  

1. Dedymulyana_tkj : nama kotak surat (mailbox) atau nama pengguna email 

2. Yahoo.co.id : nama mailserver tempat pengguna yang dituju,, rinciannya 

- Yahoo : subdomain (milik pemegang nama domain) 

- Co : second level domain, menunjukkan bahwa domain ini termasuk kategori perusahaan 

(com) 

- Id : top level domain, menunjukkan bahwa domain ini terdaftar di otoritas domain Indonesia 

(id) 

C. Etika Penggunaan E-mail 

1. Sebaiknya jangan mengirim attachment (lampiran) terlalu besar lebih dari 512 Kb 

2. Selalu isi kolom subjek,jangan dibiarkan kosong  

3. Gunakan kata-kata dengansantun 

4. Jangan menggunakan huruf besar  

 

D. Jenis-jenis E-mail 

1. POP Mail  

Pop mail adalah e-mal yang diterimah oleh pihak propider yang menjadi langganan kita 

Kelebihan  

a. Kemampuan dibaca secara ofline (tidak terhubung ke internet) 

b. Koneksi ke internet hanya digunakan pada saat dowload email dan kirim e-mal saja 

Kekurangan : 

Kita tidak bisa mengecek e-mail dari sembarang tempat atau di warnet lain 

2. Web Based email 

e-mail ini merupakan email yang ditawarkan oleh berbagai situs, seperti yahoo, hotmail, boleh 

mail dll, biasanya bersifat gratis 

Kelibihannya: 

Kita bisa mengecek e-mal dimana saja dan browser apa saja 

Kekurangan: 

Untuk membaca email dan mengirim email harus selalu online (terhubung ke internet) 

3. E-mail Forwoding  

Email Forwording adalah layanan e-mail yang meneruskan e-mail yang diterima ke alamat email 

kita yang lain. 

Kelebihan : 

Kita bisa menyembunyikan alamat e-mail kita yang sesungguhnya, berikan saja alamat e-mail 

Forwording kepada orang lain 
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Kekurangan : 

Pengiriman dan penerimaan e-mail akan membutuhkan waktu yang cukup lama 

 

E. Membuat Acount E-mail 

Kita bisa membuat e-mail dengan menggunakan website penyedia layanan email gratis seperti 

www.yahoo.com, www.google.com, www.plasa.com dll 

Langkah membuat acount e-maildengan www.yahoo.com 

1. Aktif web browser dan ketik alamat website penyedia layanan email contoh www.yahoo.com, 

maka akan muncul halaman web yahoo seperti berikut. 

 
2. Klik tab Mail, kemudian klik Sign Up (untuk membuat acount email), maka akan tampil halam 

web sebagai berikut 

 
 

3. Lalukan pengisisn legestrasi acount email 

Nama awal , nama akhir, jenis kelamin, otoritas email, yahoo ID (alamat email), password 

(minimal 6 karakter bisa huruf,angka atau keduanya), Re-type password (ketik ulang password) 

Apabila kamu lupa password 

- Pilih pertanyaan yang akan membuat kamu ingat pasword (sandi) 
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- Tulis jawaban  

- Tentukan tanggal lahir , dan kode pos,  

4. Ketikkan Verifikasi pendaftaran anda  

5. Klik I Agree, apabila bila anda berhasil maka akan ditamilkan informasi bahwa registrasi sudah 

komplit anda sudah berhasil : selamat datang … 

 

F. Login  dan Membuka Emai 

Langkah membuka emial (login) 

1. Aktifkan web browser, ketikkan alamat website penyedia layanan e-mail 

2. Klik tab Mail, kemudian Klik Sign In, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut 

 
3. Ketik User Id (alamat e-mail anda) dan Password (sandi)  

4. Klik Login atau tekan enter, apabila user id dan password benar maka anda akan diperbolehkan 

untuk masuk ke otoritas email anda seperti berikut  

 
5. Untuk membuka email, klik Check Mail 

6. Untuk membaca email klik dua kali di subjek e-mail yang ingin dibaca 

7. Untuk menjawab email klik Reply/Balas  

Ketik User ID 

Ketik Password 



  
Dedymulyana_tkj@yahoo.co.id 4 

 
  

G. Menulis  dan mengirimkan e-mail 

1. Apabila anda sudah login dan masuk ke otoritas email anda 

2. Klik Compose atau tulis untuk menulis pesan atau surat, maka akan muncul kaotak dialog 

berikut ini 

  
3. Masukan alamat e-mail penerimaan dan subjek dari e-mail yang akan kita kirim 

4. Ketik isi e-mail  

5. Setelah selesai mengetikan isi email, klik tombol Send   

 

H. Menggunakan E-mail untuk Mengirim File  

1. Klik Compose atau Tuli 

 
2. Ketik alamat email penerima dan subjek 

3. Ketik isi surat 

 

Ketik alamat email tujuan 

Isi subjek imail 

Area pengetikan isi email 

Ketik alamat email tujuan 

Isi subjek imail 

Area pengetikan isi email 

Melampirkan File 
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4. Untuk mengirimkan file atau lampiran klik Attach files, maka akan tampil seperti berikut  

 
5. klik tombol browse Untuk menambahkan file yang ingin disertakan bersama email. Kotak 

choose file akan ditampilkan 

6. Carilah dan kemudian pilih file yang ingin sertakan  

7. Klik tombol Attach Files. File-file yang dipilih 

8. Selanjutnya akan ditampilkan isi email yang sudah ditulis 

9. Klik Send, apabila anda berhasil melakukan pengeriman maka akan muncul dialog berikut ini 

    
 

 

 

 

 

 

 

Menetukan tempat 

penyimpanan file yang 

akan dilampirakan  
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I. Milis (mailing List) 

Mailing List merupakan salah satu fasilitas internet untuk sarana diskusi melau e-mail. Untuk 

bergabung dengan milis anda harus mendaftarkan email anda terlebih dahulu. 

1. Pendaftaran Mailing List  

a. Ketik alamat website penyedia layanan milis seperti www.groups.yahoo.com 

b. Klik Sign In, jika anda sudah mempunyai acount email yahoo masukan user id dan password. 

Jika tidak “Click here to register” 

c. Klik “Create a group” dan pilih kategori milis yang ingin kita buat pada “Browse Group 

categori”  

d. Pilih kembali kategori grup yang lebih kecil 

e. Klik “Place my group here” untuk menempatkan milis yang sedang dibuat di kategori grup 

yang sudah dipilih. Langkah selanjutkan akan ditampilkan  

f. Masukkan deskripsi milis yang sedang dibuat,kemudian Klik “continue” 

g. Masukkan Word Verfication sesuai dengan gambar yang ditampilkan, klik “contineu” 

h. Klik “ Invite People to Join” untuk mengundang orang lain untuk bergabung 

i. Masukan alamat email yang akan diundang 

j. Klik ”Invite People”  

k. Klik Go to group untuk melihat halaman web dari milis yang baru saja dibuat  

 

 

J. Mendaftar Menjadi Anggota Milis 

1. Masukkan ke email acount anda  

2. Klik tombol Compose 

3. Masukkan alamat email grup milis seperti smpn1-ckl@yahoogroups.com 

4. Klik tombl Send 

5. Bukalakah email anda tersebut. Isi email akan ditampilkan  

6. Anda akan diminta untuk menkomfirmasi pendaftaran milis anda, Klik replay 

7. Klik send       

Penjelasan Praktikum 1 

1. Tampilkan yahoomail di jendela web browser  

2. Buatlah sebuah acount email baru   

3. Masukan login email anda  

4. Tulis sebuah email yang isinya biodata dan kirimkan ke alamat dedymulyana_tkj@yahoo.co.id  

5. Logout email anda 

Penjelasan Praktikum 2  

1. Login ke email anda 

2. Tulis email dan kirimkan kepada teman anda  

3. Bukalah email yang anda terima dari teman anda  

4. Balaslah (replay) emal tersebut 

Pejelasan Praktikum 3 

1. Buatlah sebuah milis, cukup satu kelas 

2. Daftarkan email anda kemilis tersebut  

3. Gunakan milis tersebut untuk diskusi 

 

     

  


