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Mengakses InternetBab
5

Browser merupakan suatu software/program yang dikhususkan untuk 
dapat mengakses dan melihat isi dari sebuah website yang kita akses di internet. 
Browser yang saat ini paling banyak digunakan adalah Internet Explorer dan 
Mozilla Firefox. Selain itu, browser lainnya adalah Opera, Netscape Navigator/
Communicator, Arena, Lynx, serta beberapa browser lainnya. Tiap-tiap browser 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang lebih unggul 
dalam hal tampilan yang serba 3 dimensi, ada juga yang lebih unggul dalam 
hal kecepatan akses, ada yang lebih unggul dalam masalah keamanan/proteksi, 
dan dalam fasilitas-fasilitas lainnya. Pernahkah kalian menggunakan sebuah 
web browser? Dapatkah kalian membuka alamat web dengan web browser? 
Pada bab ini, kalian akan mempelajari lebih mendalam tentang web browser 
beserta tata cara akses internet dengan web browser.

Setelah mempelajari materi pada bab ini kalian akan dapat memahami 
cara menggunakan browser, menjalankan dan mengenal area kerja Internet 
Explorer, memahami alamat internet dan hyperlink, memahami cookies dan 
pengelolaannya, memahami cara menyimpan file halaman web dan download, 
memahami mencari informasi pada halaman web, menggunakan Favorites 
Internet Explorer, memahami langkah mencetak file hasil browsing, dan 
memahami mencari web dengan menggunakan search engine, serta mengakses 
situs bermanfaat.

Gambar 5.1 Akses internet dapat dilakukan dengan berbagai macam browser

Sumber: http://www.rileks.com/images/content/11894420860.jpg
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Peta Konsep
Sebelum mempelajari materi dalam bab ini, coba bacalah peta konsep di bawah ini agar kamu 
mudah memahami alur pembelajarannya.

Kata Kunci:
• Browser     • Download      • Internet Explorer   
• Browsing     • Favorites      • Search Engine   
•	 Bridge	 	 	 	 	 	 •	 Hyperlink	 	 	 	 	 	 •	 Surfing		 	

Browser

Download

Mencetak Hasil 
Browsing

Favorites

Cookies

Search Engine

Hyperlink

1. Internet 
Explorer

2. Mozilla 
Firefox

3. Opera
4. Netscape 

Navigator

Menggunakan 
Browser

Mengkakses 
Internet

Mengakses situs 
bermanfaat



Bab 5:  Mengakses Internet 113

Internet sebagai jendela informasi superkaya sangat menarik bagi semua 
orang di dunia. Internet merupakan jendela pembuka wawasan karena di 
dalam internet terdapat ribuan database teks, suara, dan gambar yang dapat 
kalian lihat dan dengar dengan mudah di manapun. Alasan kedua adalah kita 
dapat membuka segala jenis dokumen atau file, baik dari cerita biasa hingga 
dokumen intelektual dan aktual secara gratis dan bebas. Alasan selanjutnya, 
internet dapat digunakan untuk bergabung dan berdiskusi mengenai berbagai 
topik yang sangat kompleks. Selain itu, internet juga  dapat digunakan untuk 
bermain games. 

A.  Pengertian Web Browser

Dewasa ini internet bukan merupakan sesuatu yang aneh di masyarakat, 
karena penggunaan internet sebagai media komunikasi massa sudah hampir 
kita temui di mana-mana. Untuk dapat menjelajahi internet tersebut diperlukan 
sebuah software yang disebut web browser. Proses pencarian di halaman web 
atau internet disebut browsing. Karena informasi dalam internet ditulis dan 
dibuat dengan kode HTML, maka kode-kode ini hanya dapat dibaca oleh 
komputer yang dilengkapi program yang disebut dengan web browser. Web 
browser berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode HTML menjadi sebuah 
halaman web. Browser berperan dalam membantu menjelajahi dunia internet. 
Beberapa software web browser yang sering digunakan di antaranya sebagai 
berikut.
1.  Internet Explorer
2.  Netscape Navigator
3.  Mozilla Firefox
4.  Opera

Gambar 5.2 Tampilan Internet Explorer

Sumber: http://sandroaw.wordpress.com
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Internet Explorer adalah salah satu software web browser yang sangat 
terkenal dan banyak digunakan. Untuk menjalankan Internet Explorer tidak 
berbeda dengan software lain.

Adapun langkah-langkah mengaktifkan atau memanggil Internet Explorer 
adalah klik Start, pilih Program, kemudian pilih Internet Explorer.

Seperti kebanyakan program aplikasi Windows, area kerja Internet Explorer 
juga memiliki hampir semua komponen “window” yang sama, hanya tentunya 
ada perbedaan menu dan toolbarnya.

Gambar 5.3  Menjalankan Internet Explorer
Sumber: Dokumen penerbit

Gambar 5.4  Area Kerja Internet Explorer

Sumber: Dokumen penerbit
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Keterangan gambar:
1. Title Window, adalah baris judul alamat internet yang terbuka dan selalu 

diikuti nama program Internet Explorer.
2. Menu, adalah baris yang berisi perintah-perintah untuk pengoperasian 

Internet Explorer.
3. Standard Buttons, adalah baris yang berisi tombol standar pengoperasian 

Internet Explorer.
4. Address Bar, adalah baris yang terdapat kotak teks untuk tempat mengisi 

teks alamat internet yang ingin dikunjungi. Di ujung kanannya terdapat 
tombol Go untuk mulai memproses permintaan alamat internet.

5. Links, adalah baris penghubung ke alamat internet secara cepat tanpa 
mengetik alamatnya yang dapat ditambah atau dikurangi.

6. Workspace, adalah area kerja atau isi dari alamat internet yang tampil atau 
sedang diproses berdasarkan permintaan.

7. Status Bar, adalah baris informasi status link alamat internet yang tampil 
atau terbuka dalam Workspace.

B.  Memahami Alamat Internet dan Hyperlink

Sebelum melakukan akses internet, terlebih dahulu  kalian harus  mema-
hami  pengunaan alamat internet dan hyperlink. Sebuah situs web dapat diakses  
halaman informasinya melalui alamat internet yang dimilikinya.

Diskusi 5.1

Buatlah kelompok belajar dengan anggota maksimal 5 orang, kemudian diskusi-
kan permasalahan di bawah ini!
1. Bagaimana cara akses internet menggunakan web browser lain seperti Mozilla 

Firefox?
2. Sebutkan kelebihan-kelebihan dari web browser yang kalian kenal!
Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!

Gali Informasi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang jenis-jenis browser, Anda 
dapat mengakses link berikut melalui internet.
http://solihatbudisetiyadi.wordpress.com/2008/10/20/jenis-jenis-browser/
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1.	 Alamat	Internet
Alamat internet atau alamat sebuah web kadang disebut URL (Uniform 

Resource Locator) yang biasanya terdiri dari 4 bagian sebagai berikut.
a. Nama protocol (protocol adalah aturan-aturan atau standar yang membuat 

komputer dapat saling berbagi informasi).
b. Lokasi dari situs, contohnya WWW (World Wide Web).
c. Nama organisasi yang mengatur situs.
d. Sebuah akhiran yang mengidentifikasikan jenis dari organisasi (contohnya 

.com untuk sebuah organisasi komersial).
Sistem penamaan atau cara untuk menuliskan format URL adalah sebagai 

berikut: “http://www.alamat domain/berita/index.Htm
Keterangan:
http : Source type  atau service transfer yang digunakan di dalam 

Web, selain http (Hyper Tex Transfer Protocol) juga ada FTP 
(File Transfer Protocol).

www : Alamat informasi yang dituju, WWW singkatan dari World 
Wide Web.

Alamat Domain : Alamat informasi yang dituju atau alamat website yang di-
aktifkan (host domain).

Berita : Alamat directory atau folder sebagai tempat informasi ter-
sebut (path or directory).

Index.Htm : nama homepage yang dibuka (file name).
Contoh: http://www.channel-11.net/event/2.htm  

2.	 Hyperlink

Gambar 5.5  Alamat internet dan hyperlink

alamat internetHyperlink

Sumber: http://www.laptopplaza.com

Harga laptop baru murah, notebook baru murah hanya di warung notebook tempat jualan 
online harga murah 100% baru. Dapatkan harga laptop ... www.warungnotebook.com/

Hyperlink

Pointing finger
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Di dalam situs web biasanya kalian akan melihat teks yang warnanya berbeda, 
bergaris bawah atau berada dalam kotak (tombol). Inilah yang disebut hyperlink 
atau link. Jika bagian ini diklik, kalian akan dibawa ke halaman web lainnya. kalian 
dapat mengetahui bahwa teks tersebut aktif (link) karena jika melewatkan pointer 
mouse di atasnya, pointer itu berubah menjadi pointing finger.

C.  Memahami Cookies dan Pengelolaannya

Cookies umumnya berukuran kurang dari 100 bytes, sehingga tidak akan 
mempengaruhi kecepatan akses internet atau browsing. Akan tetapi, karena 
umumnya browser diatur secara default untuk menerima cookies, maka 
user tidak akan tahu bahwa cookies sudah ada di komputer. Cookies dapat 
berguna terutama pada situs yang memerlukan registrasi, sehingga setiap 
kali mengunjungi situs tersebut, cookies akan me-login-kan user tanpa harus 
memasukkan username dan password lagi.

1.	 Pengertian	Cookies
Cookies adalah file teks yang diciptakan oleh situs internet untuk menyim-

pan informasi di komputer kalian. Informasi itu seperti preferensi ketika kalian 
mengunjungi situs tersebut. Satu contoh ketika kalian mengunjungi situs web jasa 
penerbangan dan menanyakan jadwal penerbangan, situs itu bisa saja membuat 
cookie yang mengandung informasi perjalanan kalian atau hanya sekedar 
menyimpan rekaman halaman apa saja yang pernah kalian lihat dalam situs itu. 

Cookies juga dapat menyimpan informasi diri kalian seperti nama, alamat 
e-mail, alamat rumah atau kantor, nomor telepon yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi atau mengontak kalian. Ini hanya dapat terjadi apabila kalian 
memberikan informasi tersebut di dalam sebuah situs web.
Fungsi cookies adalah sebagai berikut.
a. Membantu website untuk “mengingat” siapa kita dan mengatur preferences 

yang sesuai sehingga apabila user kembali mengunjungi website tersebut 
akan langsung dikenali.

b. Menghilangkan kebutuhan untuk meregister ulang di website tersebut 
saat mengakses lagi (site tertentu saja), cookies membantu proses login 
user ke dalam web server tersebut.  

c. Memungkinkan website untuk menelusuri pola web surfing user dan 
mengetahui situs favorit yang sering dikunjunginya. 
Jenis cookies ada 2 macam, yaitu nonpersistent cookies dan persistent 

cookies.

a. Nonpersistent (session) cookies

Suatu cookie yang akan hilang sewaktu user menutup browser dan 
biasanya digunakan pada ‘shopping carts’ di toko belanja online untuk 
menelusuri item-item yang dibeli.
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b.   Persistent cookies

Diatur oleh situs-situs portal, banner/media iklan situs dan lainnya 
yang ingin tahu ketika user kembali mengunjungi site mereka. (misal 
dengan cara memberikan opsi ”Remember Me” saat login). File-file ini 
tersimpan di hardisk user. 

Kedua tipe cookies ini menyimpan informasi mengenai URL atau 
domain name dari situs yang dikunjungi user dan beberapa kode yang 
mengindikasikan halaman apa saja yang sudah dikunjungi. Cookies dapat 
berisi informasi pribadi user, seperti nama dan alamat e-mail. Akan tetapi, 
dapat juga user memberikan informasi ke website tersebut melalui proses 
registrasi. Dengan kata lain, cookies tidak akan dapat “mencuri” nama dan 
alamat e-mail, kecuali diberikan oleh user. Namun demikian, ada kode 
tertentu (malicious code) yang dibuat, misalnya dengan ActiveX control 
yang dapat mengambil informasi dari PC tanpa sepengetahuan user. 

2.	 Mengendalikan	Cookies
Cookies dapat dikendalikan dalam Internet Explorer dikarenakan hal ini 

berkaitan dengan privasi pengguna internet. Caranya adalah sebagai berikut.
a. Di Internet Explorer, klik menu Tools lalu pilih Internet Options.
b. Pada tab Privacy, gerakkan slider ke atas atau ke bawah untuk meningkat-

kan level privasi atau merendahkannya.

Kalian dapat mengubah dan melihat penjelasan level privasi itu mulai 
dari level terendah, yaitu memperbolehkan semua Cookies (Accept All Cookies) 
sampai level tertinggi, yaitu memblok semua cookies (Block All Cookies).

Gambar 5.6 Internet option privacy

Sumber: www.homeandlearn.co.uk

Block All Cookies

Accept All
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3.	 Menghapus	Cookies
File-file cookies yang ada dalam komputer kalian dapat dihapus dengan 

cara sebagai berikut.
a. Di Internet Explorer, klik menu Tools lalu pilih Internet Options.
b. Pada tab General, klik Settings, kemudian pilih View files.
c. Pilih file Cookie yang ingin dihapus.

d. Kalian dapat menghapus semua cookie dengan klik Delete.
e. Cookies pada tab General dan konfirmasikan dengan tombol OK.

Gambar 5.7  Menghapus Cookies
Sumber: www.abdn.ac.uk

Gambar 5.8  Temporary Internet File
Sumber: www.unhsolutions.net
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D.  Cara Menyimpan File Halaman Web dan Download

 melakukan akses internet, tentu saja langkah selanjutnya yang kalian 
ambil adalah menyimpan file tersebut atau mendownloadnya. Bagaimana 
cara menyimpan atau mendownload file dari web yang diinginkan? Untuk 
memahaminya, pelajari materi berikut dengan baik.
1.	 Menyimpan	File	Halaman	Web

Halaman web dalam Internet Explorer dapat disimpan ke dalam file di 
komputer kalian. Ini bertujuan nantinya halaman web tersebut dapat dibuka 
kembali tanpa melakukan koneksi ke internet (work offline).
Langkah-langkah penyimpanan file halaman web adalah sebagai berikut.
a. Di Internet Explorer, klik menu Files lalu pilih Save As.
b. Tentukan lokasi penyimpanan dalam Save in.
c. Pada kotak teks File name ketik nama file (atau biasanya nama halaman 

web telah tersedia), klik Save untuk mulai menyimpan.

Gambar 5.9 Tampilan save web page
Sumber: www.amijaya.com

File halaman web

Nama file 
halaman web

Lokasi file 
penyimpanan

Save untuk mulai 
menyimpan

Gali Informasi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang cookie, kalian dapat 
mengakses link berikut melalui internet dan mendownloadnya secara gratis.
http://safri-lubis.info/file/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14.
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2.	 Download
Download adalah proses pengambilan informasi berupa file, data, atau 

program yang disediakan oleh sebuah situs web dan menyimpannya ke dalam 
komputer kalian.

Tipe file hasil download biasanya ekstensi PDF (dari aplikasi Acrobat 
Reader), ekstensi PPT (dari aplikasi Microsoft PowerPoint), DOC (dari aplikasi 
Ms. Word), HTM atau HTML merupakan ekstensi dari file HTML, dan lain 
sebagainya. Ada pula file-file hasil download berupa gambar yang mempunyai 
format data JPG, JPEG, TIFF, GIF, dan lain sebagainya.
Cara download suatu file adalah sebagai berikut.
a. Perhatikan terlebih dahulu link atau ikon dalam halaman web yang me-

nunjukkan bahwa itu akan mengarah pada kandungan file, baik itu file 
data maupun program.

b. Klik link atau ikon tersebut.
c. Selanjutnya akan muncul kotak dialog file download, klik tombol Save 

untuk mulai download.
d. Kotak dialog Save As akan muncul, ketik nama file yang diinginkan, lalu 

klik Save.

3.	 Mencari	Informasi	pada	Halaman	Web
Keinginan untuk mencari informasi berupa kata atau kalimat dalam 

halaman web dapat diwujudkan melalui Internet Explorer dengan fasilitas 
Search dan Find.
Langkah pencarian informasi dengan Search adalah sebagai berikut.
a. Di Internet Explorer, klik tombol Search dalam toolbar Standard Buttons. 

Di sebelah kiri window akan muncul panel pencarian.

Daftar Isi Pedoman Prog Dikmenjur.xlg

GARIS BESAR PROG. DIKEMENJUR.doc

69 Kb

890,5 Kb

06.09.2004  12:22

06.09.2004  12:23

50

60

Gambar 5.10 Tampilan mendownload

Sumber: Dokumen penerbit

Save untuk 
mulai download
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan dan jelaskan area kerja web browser !
2. Jelaskan 4 bagian dari alamat internet !
3. Jelaskan fungsi cookies !
4.  Sebutkan langkah-langkah menyimpan sebuah halaman web yang ditampilkan di 

browser!
5. Jelaskan alasan mengapa kita perlu menyimpan halaman web ke hardisk!
6.	 Jelaskan	langkah-langkah	mendownload	sebuah	file	dari	halaman	web!

b. Pilih modus pencarian pada Choose a category for your search, lalu ketik 
kata/kalimat yang ingin dicari, klik Search.

Langkah pencarian informasi dengan Find adalah sebagai berikut.
a. Di Internet Explorer, klik menu Edit, kemudian pilih Find (on This page).
b. Dalam kotak teks Find what, ketik kata atau kalimat yang ingin dicari, lalu 

klik Find Next.

Gambar 5.11  Tampilan mencari informasi pada web
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Gambar 5.12  Tampilan mencari informasi pada web
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E.  Menggunakan Favorites Internet Explorer

Saat membuka suatu situs web, kalian dapat menyimpan alamat web yang 
menarik atau yang sering kalian kunjungi ke dalam suatu fungsi pada Internet 
Explorer yang biasa disebut dengan Favorites.

Favorites pada dasarnya adalah folder tempat menyimpan kumpulan 
alamat web, di mana dalam folder tersebut kalian dapat mengorganisasikan 
isinya seperti membuat dan memindahkan folder baru, merubah nama, atau 
menghapus isi di dalamnya.

1.	 Menambah	Alamat	Web	dalam	Favorites
Untuk menambahkan suatu alamat web dalam Favorites pada Internet 

Explorer, maka langkah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut.
a. Pilih dan buka button Favorites pada menubar ataupun toolbar.
b. Kemudian, klik Add untuk menambah atau mengisi alamat web browser 

yang kalian inginkan.
c. Setelah itu akan muncul kotak dialog dari Add favorite.

d. Kemudian, isikan alamat web yang kalian inginkan di kolom Name dan 
klik OK untuk mengakhirinya.

2.	 Mengelola	Favorites
Jika Anda ingin mengelola isi dari Favorites, maka langkah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut.
a. Buka menu Favorite pada menubar atau toolbar.
b. Setelah kotak dialog terbuka, maka pilih Organize favorite.

c. Pada Organize favorite kalian dapat membuat folder baru dengan menekan 
button Create folder.

Gambar 5.13 Tampilan menambahkan favorites
Sumber: http://www.infokomputer.com/
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d. Kalian juga dapat mengganti nama folder/file dengan menggunakan 
button Rename atau dapat menghapus folder/file dengan memanfaatkan 
fungsi dari button Delete pada kotak dialog Organize favorite.

F.  Mencetak Hasil Browsing

Halaman web yang ditampilkan oleh web browser dan telah sesuai dengan 
keinginan kalian dapat langsung kalian cetak dengan langkah sebagai berikut.
a. Pilih menu File pada menubar, kemudian klik Print.
b. Setelah itu akan tampil kotak dialog Print.

c. Kalian dapat memilih jenis printer yang akan digunakan serta jumlah dan 
halaman yang akan diprint pada Select Printer.

d. Kemudian klik button Print pada bagian bawah kotak dialog untuk 
mencetak file.

Gambar 5.14 Tampilan mengelola favorites

Find Next untuk 
mulai mencari

Merubah 
nama alamat 
web favorite

Menghapus 
nama alamat 
web favorite

Menutup 
window 
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Membuat 
folder favorite

Memindahkan 
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Gali Informasi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang cara mencetak favorites 
dalam Internet Explorer, kalian dapat mengakses link berikut melalui internet.
http://www2.telkom.net/index.php?option=com_content&task=view&id=706&Itemid=41
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Untuk mengantisipasi kesalahan cetak, kalian dapat melihat file hasil 
cetakan di layar terlebih dahulu sebelum file tersebut dicetak ke printer. 
Langkahnya adalah sebagai berikut.
a. Pilih menu File pada menubar
b. Kemudian klik Print Preview
c. Setelah itu akan tampil hasil cetakan dalam layar yang ditampilkan per 

halaman seperti gambar berikut ini.
d. Apabila tampilan cetakan pada layar itu sesuai dengan harapan, maka klik 

tombol Print untuk mulai mencetak.

Gambar 5.15 Tampilan mencetak hasil browsing
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Gambar 5.16 Tampilan Print Preview hasil browsing
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G.  Mencari Web Menggunakan Search Engine

Karena begitu banyaknya web dan situs pada masa sekarang ini, maka kita 
membutuhkan suatu alat untuk melakukan pencarian situs atau web tersebut. 
Alat ini dikenal dengan istilah search engine. Berikut kita akan berkenalan 
dengan beberapa search engine yang sangat terkenal.

Dalam penggunaan mesin pencari (Search Engine) yang perlu diperhatikan 
adalah ketika hendak memasukan kata yang akan dicari harus pada posisi 
text box yang disediakan oleh mesin pencari. Perlu diingat, ketika kalian akan 
melakukan pencarian, maka kalian minimal mengenal satu suku kata dari web 
yang akan kalian cari. Hal ini akan mempermudah pencarian, mempercepat 
pencarian, dan meminimalisasi pencarian web-web yang tidak diharapkan.

1.	 Menggunakan	Search	Engine	AltaVista
Berikut adalah perkenalan pertama kita dengan search engine AltaVista. 

Mari kita masuk ke halaman mesin pencari kita dengan mengetikan http://
www.AltaVista.com pada Address Bar yang disediakan oleh Web Browser.
Setelah itu, tekan Enter atau klik tombol Go, maka akan muncul seperti gambar 
di bawah ini.

Gambar 5.17 Tampilan situs Altavista.com

Sumber: http://www.AltaVista.com

Misalnya kalian akan mencari gambar monitor, maka ketik kata tersebut 
pada text box dan tekan tombol Find. Selanjutnya, akan muncul beberapa 
pilihan alamat web yang kalian tuju dan juga alamat-alamat web yang mirip 
dengan apa yang kalian ketikan pada textbox.

Diskusi 5.2

Buatlah kelompok belajar dengan anggota maksimal 5 orang, kemudian diskusikan 
permasalahan tantang cara kerja sebuah hyperlink.
Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
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2.	 Menggunakan	Search	Engine	Google
Search engine Google saat ini merupakan salah satu mesin pencari 

yang paling banyak digunakan dalam dunia browsing. Bagaimanakah cara 
menggunakan Search engine Google? Berikut langkah-langkah mencari infor-
masi dengan Search engine Google.
a. Buka halaman Internet Explorer.
b. Ketikkan http://www.google.co.id pada combo box Address.
c. Tekan enter hingga tampil halaman google.
d. Pilih salah satu kriteria pencarian (web, gambar, group, directory).
e. Ketik kata kunci/kalimat atau topik dari situs yang akan dicari.

Gambar 5.18 Tampilan mencari gambar monitor menggunakan situs Altavista
Sumber: http://www.AltaVista.com

Gambar 5.19 Tampilan mencari web dengan topik jaringan komputer
Sumber: http://www.AltaVista.com
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f. Klik pilihan telusuri dengan google untuk memulai atau saya lagi beruntung 
untuk langsung membuka homepage yang paling sesuai dengan topik 
yang kita tuliskan.

Gambar 5.20 Tampilan situs google.co.id
Sumber: www.google.co.id

Gambar 5.21  Tampilan mencari gambar monitor menggunakan situs google
Sumber: www.google.co.id

Gambar 5.22  Tampilan mencari web dengan topik jaringan komputer
Sumber: www.google.co.id
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3.	 Menggunakan	Search	Engine	Yahoo
Berikut ini merupakan langkah-langkah mencari informasi menggunakan 

Search engine Yahoo.
a. Buka halaman Internet Explorer.
b. Ketikkan http://www.yahoo.co.id pada combo box address.
c. Tekan enter hingga tampil halaman yahoo.

Gambar 5.23  Tampilan situs yahoo.co.id
Sumber: www.yahoo.co.id

Gambar 5.24 Tampilan mencari web dengan topik jaringan komputer
Sumber: www.yahoo.co.id
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4.	 Menggunakan	Search	Engine	Lycos
Search engine yang keempat adalah Lycos. Cara menggunakan mesin 

pencari ini adalah sebagai berikut.
a. Buka halaman Internet Explorer.
b. Ketikkan http://www.lycos.com pada combo box Address.
c. Tekan enter hingga tampil halaman lycos.
d. Ketikkan kata kunci pada kotak Search.
e. Tekan enter untuk memulai pencarian.

Gambar 5.25 Tampilan mencari gambar monitor menggunakan situs Yahoo
Sumber: www.yahoo.co.id

Gambar 5.26  Tampilan situs Lycos.com
Sumber: www.lycos.co.id
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Gambar 5.27  Tampilan mencari gambar monitor menggunakan situs lycos
Sumber: www.lycos.co.id

Gambar 5.28  Tampilan mencari web dengan topik jaringan komputer
Sumber: www.lycos.co.id

H. Mengakses Situs Bermanfaat

Dewasa ini banyak sekali situs-situs internet yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Tentunya situs yang dianggap bermanfaat berbeda antara  satu 
orang dengan yang orang lain. Hal ini didasarkan pada kebutuhan atau 
manfaat yang dapat diambil dari situs yang bersangkutan. Sebagai contoh, 
seorang pegawai yang sangat sibuk sering mengakses situs layanan-layanan 
yang memberikan kemudahan dalam untuk menunjang kehidupan sehari-
hari tanpa harus mengganggu jam kerjanya. Berbeda dengan pegawai di atas, 
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seorang pelajar lebih sering mengakses situs-situs yang menyediakan informasi 
pembelajaran karena dianggap sangat bermanfaat. Begitu pula dengan orang-
orang yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pada 
materi ini, kalian diajak untuk memahami cara-cara mengakses situs yang 
bermanfaat dalam proses pembelajaran, seperti cara mengakses situs Buku 
Sekolah Elektronik (BSE) dan situs Wikipedia Indonesia.

1.	 Akses	Situs	Buku	Sekolah	Elektronik	(BSE)
Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah inisiatif dari Departemen Pendidikan 

Nasional Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar elektronik 
untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Langkah-langkah 
yang harus dilakukan untuk mengakses situs ini adalah sebagai berikut.
a. Bukalah web browser yang ada di komputer kalian, misalnya Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan sebagainya. Dalam materi ini 
digunakan web browser Internet Explorer.

b. Ketikkan alamat bse.depdiknas.go.id pada kolom address bar Internet 
Explorer, kemudian klik Go hingga  muncul halaman situs Buku Sekolah 
Elektronik (BSE) seperti gambar berikut.

Gambar 5.29  Memasukkan alamat pada address bar
Sumber: dok. penerbit

Gambar 5.30  Tampilan halaman muka situs Buku Sekolah Elektronik

Sumber: bse.depdiknas.go.id.
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c. Pilih jenis dan tingkat pendidikan yang kalian inginkan hingga muncul 
halaman yang menyajikan tampilan depan buku-buku pelajaran serta 
pilihan download atau baca online. Untuk dapat mendownload atau 
membaca online buku-buku dalam situs ini, kalian harus menjadi anggota 
terlebih dahulu. Bagi yang sudah menjadi anggota dapat langsung 
mengisikan nama pengguna dan password, kemudian tekan login. Untuk 
yang belum menjadi anggota, kalian dapat mendaftar dengan cara klik 
menu Pendaftaran atau klik link Tekan ini di samping pertanyaan “Belum 
menjadi anggota?” di bawah kolom login. Perhatikan gambar berikut!

Gambar 5.31  Tampilan halaman download atau baca online Buku Sekolah Elektronik

Sumber: bse.depdiknas.go.id.

Gambar 5.32  Perintah login bagi anggota yang ingin mendownload atau membaca online BSE
Sumber: bse.depdiknas.go.id.



d. Isilah data diri kalian sesuai kolom yang tersedia dengan benar, kemudian 
klik Simpan. Setelah proses berhasil, kalian dapat login dengan nama 
pengguna dan password yang telah kalian buat. Selanjutnya, kalian dapat 
mendownload atau membaca online buku-buku dalam situs tersebut.

2.	 Akses	Situs	Wikipedia	Indonesia
Situs Wikipedia merupakan proyek ensiklopedia multibahasa dalam 

jaringan yang bebas dan terbuka, yang dijalankan oleh Wikimedia Foundation, 
sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Wikipedia Indonesia 
sendiri merupakan anak situs ensiklopedia tersebut dengan bahasa Indonesia. 

Gambar 5.33  Form pendaftaran untuk menjadi anggota situs BSE
Sumber: bse.depdiknas.go.id.
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Gambar 5.34  Tampilan halaman depan situs Wikipedia Indonesia
Sumber: http//id.wikipedia.org.
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Cara yang dapat dilakukan untuk mengakses situs Wikipedia Indonesia adalah 
sebagai berikut.
a. Bukalah web browser yang ada di komputer kalian, misalnya Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan sebagainya. Dalam materi ini 
digunakan web browser Internet Explorer.

b. Ketikkan alamat http://id.wikipedia.org pada kolom address bar Internet 
Explorer, kemudian klik Go hingga  muncul halaman situs Wikipedia 
Indonesia seperti gambar 5.34.

Mari Berlatih 5.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan langkah  menambah alamat web dalam favorites !
2. Jelaskan langkah untuk mencetak hasil browsing
3.		 Sebutkan	beberapa	fitur	mesin	pencari	Google	!
4. Jelaskan kelebihan dari mesin pencari Google !
5.		 Jelaskan	perbedaan	fitur	mesin	pencari	Google	dengan	Yahoo	!
6.  Jelaskan perbedaan mesin pencari dengan direktori web!

Gambar 5.35  Hasil pencarian judul “internet” pada situs Wikipedia Indonesia

Sumber: http//id.wikipedia.org.
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Tugas Praktik 5.1

Petunjuk Keselamatan Kerja:
Berhati-hatilah saat kalian mengoperasikan komputer. Pastikan semua perangkat telah 
tersambung dengan benar. Periksalah sambungan listrik dengan teliti agar terhindar 
dari bahaya sengatan listrik dan korsleting. Gunakanlah perangkat keras komputer 
dengan baik dan lindungilah data atau software yang penting dari kerusakan serta 
ancaman virus.
Kerjakan tugas praktik di bawah ini dengan baik!
1. Jalankan Internet Explorer!
2. Tampilkan website mesin pencari!
3. Lakukan pencarian informasi tentang bahaya merokok!
4. Simpanlah informasi yang kalian peroleh!

Anda telah mempelajari materi tentang Mengakses Internet. Selanjutnya, 
bacalah rangkuman berikut agar kalian memahami inti sari uraian materi 
pada bab ini. Kerjakan uji kompetensi pada akhir bab untuk mengukur tingkat 
pemahaman Anda dalam mempelajari materi Mengakses Internet.

Jendela Teknologi

Baterai Notebook HP Tahan Hingga 3 Tahun
Pengumuman ini dibuat oleh Boston-Power, sebuah supplier dari baterai lithium-ion yang 

akan dijual dengan nama baterai Sonata ke Hewlett-Packard (HP). Representative dari HP and 
Boston-Power menolak untuk memberikan banyak detail mengenai hubungan mereka, terutama 
karena nama perusahaan yang baru saja berdiri, B-P. Representative dari HP mengatakan bahwa 
HP	akan	menjual	baterai	Sonata	di	beberapa	notebook,	tanpa	menspesifikasikan	model	notebook	
yang dimaksud. Menurut HP, divisi notebook komersial baru akan melihat-lihat modelnya.

Menurut pihak HP, baterai Sonata tersebut akan dijual dengan range harga antara $20 
hingga $30. HP akan memasukkan project baterai tersebut ke program baterai notebook HP 
Enviro Series dengan teknologi Sonata. Garansi baterai akan meng-cover performance baterai, 
khususnya di bagian kapasitas. Jika kapasitas baterai drop di bawah garansi atau kurang dari 
100 persen, maka user dapat menggantinya dengan baterai lain. 

Menurut Boston-Power, teknologi Sonata ini dapat bertahan hingga tiga tahun, menawrkan 
kapasitas yang prima selama waktu tersebut seperti baterai baru. Baterai Sonata juga dapat 
diisi lebih cepat dibandingkan baterai yang lainnya. Klaim terbesar untuk notebook ini dari kedua 
perusahaan adalah user sangat tertarik dengan baterai Sonata yang sudah dapat di-charge 
dengan kapasitas 80% hanya selama 30 menit. Awal tahun 2009, HP menjadi pembuat notebook 
pertama yang menggunakan baterai.

Sumber:http:// herman-it.blogspot.com
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A. Pilihlah a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling benar!
1. Program untuk menjelajahi internet disebut ....

a. Browser
b. mIRC
c. Searching
d. Outlook Express

2. Perangkat lunak di bawah ini yang dapat kita gunakan untuk men-
jalankan chatting adalah ....
a. Microsoft Internet Explorer
b. Cube FTP
c. Oulook Express
d. Yahoo Messanger

3. Webpage yang kita temui pada website, dikenal dengan istilah ....
a. Homepage c. URL
b. Link d. Protocol

Uji Kompetensi

Rangkuman

1. Beberapa software web browser yang sering digunakan di antaranya sebagai 
berikut.
a. Internet Explorer
b. Netscape Navigator
c. Mozilla
d. Opera

2. Alamat internet atau alamat sebuah web kadang disebut URL (Uniform Resource 
Locator) yang biasanya terdiri dari 4 bagian.
a. Nama protocol (protocol adalah aturan-aturan atau standar yang membuat 

komputer dapat saling berbagi informasi).
b. Lokasi dari situs, contohnya WWW (World Wide Web).
c. Nama organisasi yang mengatur situs.
d.	 Sebuah	akhiran	yang	mengidentifikasikan	jenis	dari	organisasi.	(contohnya	

.com untuk sebuah organisasi komersial).
3. Dalam mencari informasi dapat menggunakan mesin pencari antara lain meng-

gunakan altavista.com, google.com, yahoo.com, dan lycos.com.
4. Internet dapat digunakan untuk mengakses situs-situs yang bermanfaat bagi 

proses pembelajaran seperti situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan situs 
Wikipedia Indonesia.

Rangkuman
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4. Berikut ini langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk men-
jalankan Internet Explorer, kecuali ....
a. Melalui Start
b. Melalui desktop
c. Menggunakan My Computer
d. Menggunakan Quick Launch

5. Opening http://www.yahoo.co.id. Keterangan tersebut dapat kita 
temui pada bagian ....
a. Status bar
b. Baris judul
c. Toolbars
d. Address bar

6. Nama domain adalah suatu alamat URL yang digunakan untuk ....
a. Menjelajahi internet
b. Sistem pemberian alamat website
c. Menunjukkan alamat e-mail
d. Menemukan alamat situs di internet

7. http://www.ajangkita.com/berita/domain_baru. Dari alamat URL 
di atas yang menunjukkan directory yang dituju adalah ....
a. http
b. www.ajangkita.com
c. Berita
d. Domain baru

8. Jenis file yang dapat diakses oleh alamat URL adalah ....
a. .htm c. .doc
b. .xls d. .draw

9. Pada saat kita menjelajah internet bagian link tertentu pointer kita 
berubah menjadi simbol ....
a. Garis lurus
b. Pensil
c. Tangan
d. Anak panah

10. Kode yang digunakan untuk membuat halaman web adalah ....
a. http
b. www 
c. .com
d. domain

11. Sebuah alamat yang menunjukkan rute suatu file pada web adalah ....
a. URL c. Homepage
b. Protokol d. Website
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12. Apabila kita telah selesai memasukkan alamat situs pada internet 
yang akan kita kunjungi, tombol yang kita pilih adalah ....
a. Next dan Enter
b. OK dan Next
c. Go dan OK
d. Go dan Enter

13. Berikut ini adalah mesin pencari yang dapat kita gunakan, kecuali 
....
a. www.lycos.com
b. www.telkomnet.com
c. www.google.com
d. www.msn.com

14. Salah satu kelebihan dari mesin pencari yahoo adalah ....
a. Mempunyai database yang benar
b. Mudah digunakan
c. Dalam pencarian suatu halaman web dapat membaca operator 

boolean
d. Mudah menemukan website yang tergabung dalam tripod.com

15. Apabila kita sudah memasukkan kata kunci pada mesin pencari 
yahoo, untuk mengawali suatu pencarian menggunakan tombol ....
a. Telusuri dengan google
b. Next
c. Search
d. Go

16. Di bawah ini hyperlink yang tampil pada halaman awal google, 
kecuali ....
a. Web 
b. Search 
c. Image
d. Directory

17. Metode pencarian pada google untuk memudahkan dan memper-
cepat pencarian adalah ....
a. Algoritma pencarian
b. Aljabar boolean
c. Kotak teks pencarian
d. Tombol pencarian

18. Hyperlink yang kita gunakan untuk mencari file dengan tipe gif 
adalah ....
a. Web c. Groups
b. Image d. Directory
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19. Di bawah ini yang bukan merupakan tipe penyimpanan website 
adalah ....
a. .*htm
b. .*doc
c. .*mht
d. .*txt

20. Proses pengambilan file dengan tipe pdf dari internet disebut ....
a. Save
b. Copy
c. Download
d. Upload

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Sebutkan browser yang digunakan untuk mengakses internet!
2. Apa kepanjangan URL dan jelaskan pengertiannya?
3. Apa yang dimaksud dengan search engine?
4. Jelaskan kegunaan kotak teks pencarian dalam mesin pencari google!
5. Sebutkan tipe file yang dapat kita pakai apabila menyimpan halaman 

web!
6. Sebutkan cara untuk mengaktifkan internet dan jelaskan langkah-

langkahnya!
7. Jelaskan standar button dalam akses internet!
8. Jelaskan perbedaan antara URL dengan nama domain!
9. Sebutkan contoh search engine yang menyediakan fasilitas bahasa 

Indonesia!
10. Sebutkan kriteria yang dapat kita gunakan untuk menentukan mesin 

pencari!

Setelah kalian mempelajari materi Mengakses Internet ini,
1. Sudahkah kalian memahami materi yang disampaikan?
2. Adakah materi yang belum kalian pahami tentang cara mengakses internet?
3. Manfaat apa yang dapat kalian peroleh dari pelajaran bab ini?
4. Bagaimanakah kesan kalian setelah mempelajari materi ini?
Konsultasikan masalah kalian dengan guru pembimbingmu!

Refleksi




