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INTERNET INTERAKTIF 1 
 
 
Pengertian Internet adalah “ Sebuah jaringan komputer yang menghubungkan jutaan 
komputer yang tersebar di seluruh dunia “ 
 
1. Cara mengakses internet 

-  Melalui sebuah ISP (Internet Service Provider): yaitu perusahaan yang 
melayani koneksi ke internet. Contoh ISP Indonet.net, indosatnet dan wasantara.net 
-  Melalui jaringan TV kabel(TV yang dihubungkan melalui kabel). Cara akses ini 
umumnya ditawarkan di kota-kota besar dan dikenal dengan sebutan internet kabel. 
 

2. Sumber Daya Internet 

 a.  Email 

 Electronic Mail adalah salah satu kemudahan atau aplikasi yang paling banyak 
digunakan di Internet. Hal ini karena e-mail merupakan alat komunikasi yang paling 
murah dan cepat. 
 Dengan e-mail kita dapat berhubungan dengan siapa saja yang terhubung ke 
Internet di seluruh dunia dengan biaya panggilan lokal (apabila kita menggunakan 
line telepon atau ISDN). E-mail mempelopori penggunaan telepon dan fax dimasa 
kini. 
 Konsep e-mail adalah seperti kita mengirim surat dengan pos biasa, dimana kita 

mengirimkan ke kantor pos dengan menuliskan alamat yang kita tuju. 
 Dari kantor pos tersebut akan disampaikan ke kantor pos yang terdekat dengan 
alamat yang dituju dan akhirnya sampai ke alamat tersebut. Dan si penerima hanya 
membuka kotak posnya saja yang ada di depan rumah. 
 Di sini si pengirim tidak tahu apakah si orang yang dituju tersebut sudah 
menerima surat tersebut, sampai surat itu dibalas. 
 Dengan e-mail data dikirim secara elektronik sehingga sampai di tujuan dengan 

sangat cepat. Kita juga dapat mengirim file-file seperti program, gambar, grafik dan 
sebagainya. 
 Kita juga dapat mengirim ke lebih dari satu orang sekaligus dalam satu saat. 

 
 b.  Newsgroup 

 Yang dimaksud "News Group" adalah forum perbincangan, atau boleh 
dibayangkan sebagai suatu tempat dimana terdapat ruangan-ruangan perbincangan 
yang unik, dan tiap-tiap ruangan mempunyai topik perbincangan yang berbeda-
beda. 
 Disetiap ruangan itu biasanya terdapat lebih dari satu orang yang saling 
bertukar pendapat atau pikiran. 
 Jadi kita memberikan pendapat kita ke semua orang yang ada di ruangan 
tersebut. 
 News Group juga dianggap seperti "Bulletin Board" yang ada di sekolah atau 

kantor, dimana setiap orang boleh meletakkan artikel-artikel atau pendapat-
pendapatnya dan boleh dilihat dan dibaca oleh semua orang. 
Newsgrop merupakan suatu kelompok diskusi tidak menggunakan email. Diskusi 
dilakukan dengan melakukan koneksi langsung ke lokasi newsgroup. Dalam hal ini 
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tidak ada mekanisme untuk menjadi anggota terlebih dahulu untuk mengakses 
suatu newsgroup. 
Untuk mengakses newgroup diperlukan perangkat lunak yang dinamakan 
newsreader yakni berupa suatu program yang dipasang dikomputer klien. Contoh 
newsreader yaitu WinVn yang merupakan program dilingkungan windows bersifat 
domain publik. 

 
 c.  Mailing List atau list atau group diskusi : adalah suatu sumber daya di 
internet yang memungkinkan anggota suatu kelompok berdiskusi melalui surat 
elektronis. Jika ada seorang anggota kelompok yang mengirimkan surat maka semua 

anggota akan mendapatkan surat tersebut. 
 
       d.  WWW 

-  Dasar World Wide Web (WWW) 
Web menggunakan protokol yang disebut HTTP(Hypertext Transefer 

Protocol) yang berjalan pada TCP/IP. Adapun dokumen web ditulis 
dalam format HTML(HyperText Markup Language) dokumen ini 
diletakakan dalam web server(server yang melayani permintaan 
halaman web) dan diakses oleh klien(pengkases informasi) melalui 
perangkat lunak yang disebut Web Browser atau sering disebut 
Browser saja. 

Istilah web site(situs web) menyatakan lokasi dari nama domain web 
contoh, toko buku online Amazon memiliki situs web : 
www.amazon.com 

Informasi yang terdapat pada web disebut halaman web(web page). 
Untuk mengakses sebuah halaman web dari browser, pemakai 
perlumenyebutkan URL(uniforma Resource Locator). URL tersususn 
atas tiga bagian: 

1. Format Transfer 
2. Nama host 
3. Path berkas dokumen 
sebagai contoh, url dapat berupa 

 
 
protokol    nama direktori  
 
 
http://www/pesona.com/tyhias/index.html 
 
 
 nama untuk web server  nama dokumen web 
setiap situs memiliki sebuah homepage, yaitu sebuah halaman utama bagi 

sebuah situs 
-  Web Portal: suatu situs web yang memiliki fitur seperti direktori, mesin 

pencari(search engine, email atau group diskusi 
Direktori merupaka daftar link yang disusun menurut kelompok 

tertentu(misalnya pendidikan, kesehatan) dan apat digunakan 
sebagai titik awal untuk menuju ke informasi tertentu. Ex.yahoo.com 

http://www.amazon.com/
http://www/pesona.com/yhias/index.html
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Search engine adalah fasilitas yang memungkinkan pemakai mencari 
suatu informasi tertentu dengan memasukkan suatu kata kunci. 
Ex.google.com 

Portal tingkat dunia yang terkenal anatara lain About,Altavista,America 
online,Excite Network,Google,Lycos,Microsoft Network,Teoma, dan 
Yahoo.com 

-  Multimedia pada Web : untuk mendukung multimedia, komputer klien 
harus dilengkapi dengan program yang disebut viewer atau terkadang 
disebut plug-in.Program-program ini perlu disediakan karena sejumlah 
berkas tertentu memang tidak didukung oleh browser. Sebagai contoh 

untuk memainkan berkas film berekstensi. MOV diperlukan perangkat 
lunak Qicktime 

        
 e.  FTP 

 File Transfer Protocol (FTP) adalah salah satu aplikasi di Internet untuk 
mengambil (download) dan meletakkan (upload) suatu file di FTP server. 

 Dengan hal ini kita dapat bertukar file dengan cepat. Pada saat ini banyak 
program atau software yang bebas untuk di download dari manapun di Internet. 
 Biasanya perintah internet yang digunakan untuk ftp adalah ftp://  
 

  
f. Telnet 
 Telnet dapat menghubungkan komputer yang terletak jauh dari komputer kita. 
Jadi yang dilihat di monitor komputer adalah isi dari komputer yang kita 
hubungkan tersebut. Ini sering juga disebut "Remote Login". Hal-hal yang dapat 
dilakukan dengan Telnet :  
-   Mencari katalog perpustakaan, kampus, dsb  
-   Mencapai database  
-   Mencapai Buletin Board Organisasi Pemerintahan. 
  
 Untuk menggunakan Telnet kita harus mempunyai "IP address" atau "domain 

name", dan juga kita harus mempunyai hak untuk mencapai yaitu dengan "login 
name" dan "password". 

  
3. Pengenalan Pembuatan Web Page 

Aplikasi web biasanya dibuat menggunakan HTML (Hypertext Manipulation 
Language) 

 


