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 A. Layanan Internet 

1. WWW (Word Wide Web) 

 Bentuk dokument di internet yang disimpan ke 

server-server yang terdapat di seluruh dunia. 

 Dokument dibuat menggunakan format HTML 

(HyperText Markup Language) yang dapat memuat 

teks, gambar, animasi, audio dan video 

 



2.  Email (Electronic Mail) 

 Fasilitas yang digunakan untuk 

mengirim dan menerima surat melalui 

internet. 

 Jenis Email : 

 A. Web Base Mail 

 B. Pop Mail 

 C. Email Forwarding 

   



 Keunggulan e-mail 

1.Pengiriman yang cepat 

2.Biaya murah 

3.Mendukung isi multimedia 

4.Kenyamanan karena tidak terbatas 

ruang dan waktu 

5.Relatif  lebih aman 



3.  IRC (Internet Relay Chat) 

 Layanan percakapan online pada internet yang biasa 

digunakan dengan pengguna lain. 

 contoh :  

 mIRC, Yahoo Massanger, ICQ 

4. Milis (Mailing List) 

 Aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana 

diskusi atau bertukar informasi dalam satu 

kelompok melalui email 

 Contoh :  

 YahooGroups, PlasaGroups, Googlegroups 



5. Video Conference 

 Fasilitas internet yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pengguna lain. 

 Contoh :  

 Netmeeting, Gnomemeeting, dan Skype 

6. FTP (File Transfer Protokol) 

 Protokol yang digunakan untuk melakukan 

transfer dari satu komputer ke komputer lain. 

 Contoh :  

 CuteFTP 



7. E-News (Electronic News) 

 Penyampaian informasi dengan 
menggunakan teknologi internet 

8. E-Learning 

 Suatu model pembelajaran dengan 
menggunakan media komunikasi dan 
informasi khususnya internet 

9. E-Commerce 

 Kegiatan transaksi perdagangan 
secara online melalui media internet 



B. Manfaat Layanan Internet 

1.Sarana informasi, seperti kesehatan, 

hoby, pengembangan pribadi, rohani, 

sosial 

2.Sarana komunikasi 

3.Alat bantu untuk dunia pendidikan 

4. informasi untuk kehidupan profesional , 

seperti saint, teknologi, perdagangan, 

saham, komunitas, berita, bisnis. 

 

 



C. Layanan E-mail 

1.Jenis-jenis E-mail 

  A. Web Base Mail 

 B. Pop Mail 

 C. Email Forwarding 

2.Bagian-bagian E-mail 

 kelas9d@yahoo.com 

 

mailto:kelas9d@yahoo.com


3.  Keunggulan E-mail 

 A. Fast 

  Email yang di kirim akan langsung sampai ke 

tempat tujuan dimanapun berada. 

 B. CC (Carbon Copy) 

  Dengan fasilitas ini e-mail dapat dikirim ke 

beberapa orang sekaligus. 

 C. BCC (Blind Carbon Copy) 

  Memungkinkan e-mail dapat dikirim ke beberapa 

orang sekaligus 

  



D. Attachment 

  Memungkinkan pengguna untuk mengirim file seperti 

 file gambar, program, audio maupun video 

E.  Auto replay dan Audio forward 

  E-mail bisa di setting untuk membalas atau meneruskan ke 

  e-mail lain secara otomatis 

 


