Cara Membuat Email

Cara Membuat Email
“Mas, bagaimana sih cara buat email?” Atau “Mas, tolong buatkan email ya..” Masih ada beberapa
teman, keluarga, yang menanyakan kepada saya pertanyaan di atas. Saya pikir tidak ada salahnya
kalau saya unggah saja ke blog ini tutorialnya.
Email atau electronic mail atau surat elektronik (sering disebut surel) saat ini sudah merupakan
suatu kebutuhan pokok menggantikan surat konvensional untuk kebanyakan orang, selain akses
internet murah dan banyak sekali mobile phome atau gadget yang cukup terjangkau untuk bisa
mengakses internet, ber-social network, dan aktivitas dunia maya yang lain.
Ada beberapa situs besar penyedia layanan surel gratis, dan dua situs yang paling banyak diminati
adalah Yahoo! dan Google. Berikut akan kita bahas satu persatu.
Yahoo!
1. Bukalah alamat URL www.yahoo.com.
2. Klik Buat Account

3. Kemudian akan muncul form aplikasi seperti dibawah ini. Setelah diisi semua, kemudian klik
tombol kuning “Buat Account Saya” pada bagian terbawah form
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Setiap tanda ini bisa
diklik untuk memilih
salah satu pilihan yg ada.

Diisi dengan nama
email Anda
Ada pilihan:
_____@yahoo.co.id
_____@yahoo.com
Untuk kata sandi
gunakan kata2 yang
mudah diingat

Klik tombol ini
bila semua kolom
sudah terisi
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4. Setelah selesai akan ada konfirmasi dari Yahoo!, bahwa Anda telah berhasil membuat
akun/email. Hati-hati agar menyimpan nama surel dan kata sandinya dengan baik. Masukkan
nama surel Anda pada kolom ID Yahoo! dan kata sandi pada kolom Sandi, kemudian klik
Masuk (pada bagian kanan bawah kotak – lihat gambar di bawah).

Masukkan alamat
surel/email Anda
disini
Masukkan kata
sandi Anda disini

Klik tombol ini
bila sudah diisi,
atau tekan enter

5. Anda akan masuk pada halaman muka akun email Anda (gambar di halaman 4). Di bawah ini
adalah penjelasan untuk menu-menu pada sebelah kiri gambar.
Email Masuk

Draft

Tempat untuk melihat email-email yang masuk, untuk email baru yang
belum terbaca akan terlihat pada sebelah kanan tulisan email masuk, hal
yang sama terjadi pula item yang lain
Tempat menyimpan draft surat yang belum terkirim

Email Keluar

Tempat menyimpan email-email yang berhasil kita kirim

Spam
Sampah

Bila ada email yang dianggap oleh Yahoo! sebagai virus atau email tak
dikenal akan dimasukkan ke tempat ini
Tempat email yang sudah dihapus

Kontak

Tempat menyimpan alamat-alamat email

Sign Out (keluar)

Untuk keluar dari kotak email
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.
Untuk keluar
klik Sign Out

Menu-menu
yang tersedia

Untuk melihat dan
membaca email yg
masuk klik Email
Masuk. Angka
disebelahnya
menunjukkan
jumlah email yg
belum terbaca.

6. Ok.. selesai. Jangan lupa klik sign out bila sudah selesai. Selamat berkreasi dengan email/surel
Anda. Bila sudah memiliki email kirim ke email saya di sigitaryw@yahoo.com, untuk lebih
mempererat silaturahim.
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