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 A. Aplikasi WEB 

  Software navigasi yang berfungsi sebagai
 penunjuk    dan penuntun sekaligus menampilkan 
apa yang dijumpai di  internet 

  Contoh : Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera,  Safari, Google Chrome, Netscape 
Navigator 

 B. Aplikasi Email (Electronic Mail) 

  Fasilitas yang digunakan untuk mengirim  dan  
menerima surat melalui internet 



 Jenis Email 
 A. Web Base Mail 
      Email yang berbasis WEB 
     Kelebihan : 
     1. Dapat mengecek email dimana saja 
     2. Lebih cepat dan handal 
     3. Sangat mudah digunakan 
     Kekurangan : 
     1. Harus selalu terhubung ke internet 
     Contoh: 
     Gmail, Yahoomail, Hotmail, Operamail, 
     Plasamail, Operamail, Inboxmail, Bolehmail, 
     Lovemail 



 B. Pop Mail 

     Email yang berbasis client 

     Kelebihan : 

     1. Kemampuan untuk dibaca secara offline 

     2. Hanya dapat diakses dari komputer tertentu  

     Kekurangan : 

     1. Tidak dapat mengecek email di sembarang    

           tempat 

     Contoh: 

     Outlook Express, Eudora, Kmail, Evolution, 

     Thunderbird 



 C. Email – Forwarding 

     Layanan email yang digunakan untuk 

     meneruskan email ke alamat email yang 

     lain 

     Kelebihan : 

     1. Dapat menyembunyikan alamat email 

    anda yang sesungguhnya 

     Kekurangan : 

     1. Karena bersifat sementara, email tersebut 

    akan membutuhkan waktu yang lama untuk 

    sampai ke tempat tujuan 



C. Aplikasi Chatting 

 Layanan percakapan online pada internet 
yang biasa digunakan dengan pengguna lain 

 Contoh : 

 mIRC, Yahoo Massenger, Gaim, ICQ, Camprog 

D. Aplikasi Teleconference 

 Fasilitas internet yang digunakan untuk 
berkomunikasi antar pengguna internet 

 Contoh : 

 Netmeeting, Gnomemeeting, Skype 



*

 Domain/ Domain Name/ URL (Uniform Resource Locator) 

adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sebuah website  

 atau  

 Alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website 

pada dunia internet  

 Contoh : 

 http://www.indosat.net.id 

 IP : 124.81.92.144 

 http://www.google.com 

 IP : 202.164.34.02 

http://www.indosat.net.id/
http://www.google.com/


Jenis-jenis / Tipe Domain 

a. com (komersil atau perusahan) 

b. net (network) 

c. org (organisasi) 

d. info (informasi) 

e. edu (pendidikan) 

f. biz (bisnis) 

g. gov (pemerintah) 

h. sch (pendidikan) 

i. mil (militer) 

j. tv (pertelevisian) 

k. travel (pariwisata) 

 



Kode domain negara 

a. id (Indonesia) 

b. my (Malaysia) 

c. au (Australia) 

d. jp (Jepang) 

e. uk (Inggris) 

f. us (USA) 

g. sg (Singapura) 

h. fr (Perancis) 

 



*

 Search engine/ mesin pencari adalah program 

komputer yang dirancang untuk mencari 

informasi yang tersedia dalam dunia maya. 

 Contoh informasi : 

 website, blog, cerita, foto, video, lagu, 

gambar atau tulisan 

  



Jenis Search Engine 

A. Search Engine Google (http://www.google.com) 

 Kelebihan : 

 Mudah digunakan, layout yang ringkas, cepat, dapat 

memperkirakan apa yang pengguna cari, dan mempunyai 

fasilitas untuk mencari website yang sudah hilang 

 Fasilitas Google : 

 1. Tampilan antarmuka dapat dipilih 74 bahasa 

 2. Mampu membongkar isi file yang berakhiran PDF, 

     DOC, XLS, PTT, TXT 

 3. Google membagi database dengan mesin pencari 

     lainnya seperti Yahoo 

 4. Memberikan layanan tambahan seperti video 

     sharing yang dikenal dengan YouTube 

 

http://www.google.com/


Tampilan search engine Mozilla Firefox 

 



B. Search Engine MSN (Microsoft Sharing   Networks) 

http://www.id.msn.com 

 Fasilitas MSN : 

 1. Menyediakan pencarian peta, yellow pages, 

     white pages,  

 2. Menyediakan pencarian pekerjaan dan 

     rumah 

 3. Tidak ada pencarian image dan news 

http://www.id.msn.com/


Tampilan search engine MSN 



C. Search Engine Alltheweb (http://www.alltheweb.com) 

 Fasilitas : 

 1. Pada tampilan antarmuka dapat dipilih 21 

     bahasa 

 2. Memiliki page filter (memfilter situs-situs 

     yang tidak di inginkan agar tidak tampil) 

 3. Menyediakan form pendaftaran bagi siapa 

     saja yang ingin situsnya masuk ke dalam 

     data base 

http://www.alltheweb.com/


Tampilan search engine Alltheweb 



D. Search Engine Altavista (http://www.altavista.com) 

 Didirikan oleh Digital Corp  

 Pencarian audio dan video, keunggulannya adalah pencarian 

yang paling lengkap di antara semua mesin pencari 

http://www.altavista.com/


Tampilan search engine Altavista 

 



E. Search Engine Ask (http://www.ask.com) 

 Keunggulannya mampu untuk memahami bahasa manusia

  

 Situs ini berguna untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan 

  

http://www.ask.com/


Tampilan search engine Ask 



F. Search Engine Lycos (http://www.lycos.com) 

 Selain mendukung pencarian web, juga menyediakan 

pencarian file Mp3, dan video pada 

http://multimedia.lycos.com 

http://www.lycos.com/


Tampilan search engine lycos 



G. Search Engine Yahoo (http://id.yahoo.com) 

 Pertama kali di kembangkan oleh David Filo dan Jerry Yang 

 Kelebihan : 

 1. Mempunyai database yang besar dan 

     membagi databasenya dengan Google 

 2. Database Yahoo memuat semua daftar 

     halaman web 

  

http://id.yahoo.com/


Tampilan search engine Yahoo 



Informasi : 

Mesin pencari yang paling banyak digunakan : 

1. Google 

2. Yahoo  

3. MSN  


