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SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER 
YOS SUDARSO 

Penggunaan email YAHOO 
 

Surat elektronik atau nama umumnya dalam bahasa Inggris "e-mail atau email" adalah 
sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet. Dengan surat biasa seseorang perlu 
membeli prangko sebagai biaya pengiriman, tetapi surat elektronik tidak perlu memakai biaya 
untuk mengirim. Biaya yang mungkin dikeluarkan hanyalah biaya untuk membayar koneksi 
internet.  

Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu Internet belum 
terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan 'mainframe' yang terbentuk sebagai jaringan. Mulai 
tahun 1980-an surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak 
perusahaan pos di berbagai negara menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah 
tidak memakai jasa pos lagi. 
 
Membuka email di yahoo 
 Membuka email disini bukan berarti membuat sebuah account email tetapi bagaimana 
menggunakan menggunakan account email yang telah kita punya. 
Beberapa hal umum yang biasa digunakan dengan menggunakan email adalah: 
1. Membaca dan Menulis surat : 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membaca surat dengan menggunakan 
account yahoo adalah sebagai berikut : 
1. Ketikkan “mail.yahoo.com” (tanpa tanda kutip) di address bar pada browser. 

a. Browser : suatu paket perangkat lunak yang membolehkan seorang pengguna 
untuk menampilkan dan berinteraksi dengan dokumen-dokumen yang dihost oleh 
server-server web. Browser yang populer adalah Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera dan Netscape. 

b. Address bar : Sebuah kolom untuk mengetikkan alamat website yang akan kita tuju. 
Terletak di bagian atas sebuah browser. (lebih jelasnya lihat gambar) 

 

 
Gambar 1. Address bar pada Mozilla Firefox 

 
 

 
Gambar 2. Address bar pada Internet Explorer 

 
2. Tekan Enter atau klik tombol go. 

Address Bar  

Address Bar  
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3. Akan muncul sebuah tampilan seperti pada gambar berikut ini : 
 

 
Gambar 3. Tampilan awal website 

 
4. Isikan username (Yahoo ID) dan password anda pada kotak isian yang tersedia. 
5. Klik tombol Sign In atau tekan Enter 
 

 
Gambar 4. Halaman pembuka 

 
6. Untuk mengetahui apakah ada surat masuk bisa dilihat pada inbox atau klik Check 

Mail.   
7. Untuk menulis surat gunakan perintah Compose. 

a. Isikan alamat email tujuan. (misal : stikyos_pwt@yahoo.com) pada kolom to 
dan isikan judul surat di subject. 

b. Tulis isi surat pada kolom yang telah disediakan. 
c. Klik tombol send.  

 
 
 

Isikan Username 
dan Password 

disini 

Membuka dan menulis surat 
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2.  Melampirkan file ke dalam email (Attachment) 
 Attachment digunakan apabila kita ingin mengirim/melampirkan sebuah dokumen 
(misal: dokumen word, excel, power point dan lain sebagainya) ke dalam email yang kita kirim. 

a. Pada waktu akan mengirim email klik pada tombol Attach Files. 
 

 
Gambar 5. Tampilan Attach Files 

 
b. Klik pada Browse. Cari lokasi nama files (dokumen) yang akan kita sertakan dalam 

email. 
c. Jika ada dokumen lain yang akan kita sertakan maka bisa dimasukkan ke dalam file 2. 
d. Setelah selesai klik tombol Attach Files. Proses ini memerlukan waktu yang cukup 

lama tergantung dari koneksi internet dan besarnya files yang akan kita kirim. 
e. Klik Tombol Continue To Message. 

 
 
3. Keluar dari YAHOO 

Untuk keluar dari YAHOO kita gunakan perintah sign out. 
 

 
Gambar 6. Sign out 

 
Masih banyak kekurangan dari artikel ini. Kritik dan saran dari para pembaca sangat 
diharapkan oleh penulis. Semoga panduan singkat ini bisa bermanfaat. Terima Kasih. 
 
 
Referensi : 

- www.yahoo.com 
- www.wikipedia.com 

Sign Out 


