Cara Chatting Di Yahoo Messenger
Langkah pertama yang anda para pemula lakukan untuk memasuki dunia yahoo
messenger adalah adanya koneksi internet yang memungkinkan anda memasuki dunia
maya. Tidak mungkin anda mampu chatting jika tidak memiliki fasilitas koneksi internet
ini.
Kedua. Anda juga memerlukan software yahoo messenger yang terinstal dengan baik
dalam komputer anda. Atau kalau anda melakukan koneksi lewat warung internet atau
warnet anda harus mencari software ini apakah sudah terinstal atau belum. Saya kira
sangat jarang warnet yang tidak menyediakan software ini pada layanan mereka. Kalau
kebingungan silahkan download software chat client yahoo messenger
. Dalam link
tersebut terdapat beberapa versi yahoo messenger, versi lama (6 atau 7), versi 8 dan versi
9. Ada juga versi vista. Saya sarankan pilih yang versi 8 or versi 9. Sekedar info, pada
bulan agustus mendatang 2009 versi 7.5 kebawah termasuk versi 7 dan 6 sudah tidak
bisa digunakan lagi. jadi ambil versi 8 atau 9 ya
Kalau anda pengen chatting lewat handphone kamu, anda bisa memakai software ymess,
yamee or ymtiny, untuk handphone yang berbasis java. Bisa juga pake multiple client
mobile phone seperti fring, ebuddy, palringo, dan masih banyak lagi. Khusus untuk chat
client berbasis browser yang tidak perlu diinstall di hp kamu, kamu bisa juga masuk ke
yahoo messenge lewat m.heysan.com/yahoo
Beberapa chat client yahoo messenger berbasis web juga tersedia, seperti meebo, atau
yang lainnya. Kalau untuk third party chat client dari yahoo messenger kamu bisa pake
yahaven, yahelite, yazak, dll (Penggunaa chat client yahoo messenger yang
dikembangkan oleh pihak ketiga – third party – akan banyak manfaatnya dalam
pertahanan oleh serangan flooding bot / yahoo boot atau sebagai anti boot yahoo
messenger client- sesuatu yang mungkin belum penting kamu ketahui dalam tahap awal
ini tetapi suatu saat pasti bermanfaat). Tapi lupakan tentang hal ini, kita kembali ke yahoo
messenger tutorial memakai yahoo messenger biasa sebagai mana saya sebutkan di awal.
Biasanya sortcut yahoo messenger sudah terpampang di layar komputer dekstop anda.
Klik dua kali atau klik kemudian tekan enter untuk masuk menjalankan software ini.
Untuk pengetahuan yang lebih lanjut anda bisa menggunakan software-software chat
(chat client) yang lainnya selain yahoo messenger.
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Ketiga. Setelah melakukan langkah kedua anda kemudian akan dihantarkan pada sebuah
windows yang berdiri tegak disebelah kanan (ini biasanya) yang bertuliskan Yahoo!
Messenger lengkap dengan icon smile kuning yang tertawa lebar dengan mulut
merahnya. Disitu anda bisa lihat ada kolom dengan tulisan Yahoo ID dan Password. Nah
apa perlunya Yahoo ID ini beserta passwordnya. Yahoo ID adalah sebuah identitas atau
mungkin bisa dikatakan adalah roh atau tubuh kamu yang akan memasuki sebuah dunia
baru. Layaknya sebuah masyarakat anda harus memiliki tubuh beserta identitas yang
dikenal oleh masyarakat atau komunitas tersebut agar dapat memasuki dan melalang
buana didalamnya. Untuk itu anda juga memerlukan registrasi atau pendaftaran terlebih
dahulu agar dapat menjalankan identitas anda di dunia yahoo messenger.
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Yahoo ID dapat anda peroleh melalui pendaftaran lewat Get a new Yahoo! ID, dan ikuti
petunjuk selanjutnya. Anda juga bisa menggunakan alamat email anda untuk memasuki
dunia Yahoo Messenger. Tentunya dengan catatan alamat email anda tersebut adalah
email yang beralamat di yahoo. Entah itu xxx@yahoo.com , xxx@yahoo.co.id,
xxx@yahoo.us atau yang lain sebagainya. Cukup gunakan alamat awal saja tanpa diikuti
@yahoo.com jika anda ingin memasuki dunia yahoo messenger. Password yang anda
gunakan sama dengan password email anda. Akan tetapi saya sarankan untuk membuat
ID baru dan password baru karena sangat riskan menggunakan ID dari email yahoo anda.
Jika bingung silahkan clik link berikut untuk daftar atau Buat Yahoo Messenger Account
atau ID:
Click untuk Daftar atau Buat ID Yahoo Messenger
Keempat. Anda masukkan ID yahoo anda dan passwordnya pada tempatnya kemudian
tekan enter. Tunggu beberapa saat sampai anda masuk ke dunia yahoo (ditandai dengan
perubahan windows yahoo messenger anda. Jika tidak bisa maka ulangi beberapa kali
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sampai bisa masuk. Jika tidak bisa cek koneksi anda atau cek software yahoo messenger
anda.
Kelima. Untuk mencari teman, anda harus masuk ke chat room atau anda bisa melakukan
Instans Message jika telah mengenal ID teman anda. Cara masuk ke chat room maupun
cara menggunakan instans message bisa dilihat diartikel saya yang lain. Jika ada
permintaan atau pertolongan silahkan ketikkan komentar dibawah ini sehingga bisa ada
yang menolong kesulitan anda (dan ini tidak harus saya, bisa juga temen-temen yang
lain).
Cara masuk Chat Room
Yahoo Messenger >> Messenger >> Yahoo Chat >> Join a Room >>

Tunggu sampai list roomnya muncul kalau gak muncul tutup windows tersebut dan
ulangi lagi langkah diatas sampai muncul..
Kalau mau nge-room di Room Regional [ klik tanda + jangan namanya]
Klik Regional >> Indonesia >> Yogyakarta >> Yogyakarta:20
Pilih salah satu dari list room Yogyakarta yang tersedia. Klik tanda + di sebelah kiri
Yogyakarta(128)[w2], untuk melihat Room Yogyakarta yang tersedia. Catatan (128 )
merupakan indikasi bahwa ada sebanyak 128 Username atau ID di Regional Yogyakarta.
Sedang [w2] mengindikasikan ada sebanyak 2 ID yang memasang webcam. Setelah itu
klik aja 2x Room yang pengen anda masuki atau Klik Go to Room

Created By Muhammad Syahrizal

4

Sebelum masuk room anda biasanya dikasih window baru. Klik Enter aja kalau udah
selesai lodingnya.

Untuk yang pertama kali masuk room, musti ikuti link verivikasi om yahoo. Liat Gambar
Di Bawah ini yang ada tulisan http://captcha…dst. Nah klik aja link tersebut dan Jangan
Tutup Windows ChatRoom Tersebut!. Hal ini dibutuhkan karena sekarang
membutuhkan verivikasi untuk bisa masuk room.. Jika anda telah mengklik link tersebut,
biasanya secara otomatis akan dibukakan browser Internet dengan alamat yang dimaksud.
ikuti petunjuknya.. dan cling anda bisa masuk ke room.
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Jika sudah dihantarkan ke Page Internet Browser yang terdapat code Verifikasi Captcha.
Masukkan kodenya dan klik Submit.

(Terkadang, terutama jika anda pengguna yahoo messenger versi 9, gambar verifikasi
code tersebut bisa saja langsung tampil di chat room yang anda masuki, tanpa musti anda
click / membuka browser internet untuk melihat dan memasukkan kodenya. Liat gambar
dibawah ini)
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Jika anda melakukan apa yang saya perintahkan secara benar maka di Chat Room akan
terlihat tulisan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
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