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1. Cara Download Skype 

Artikel cara download Skype ini dibuat sebagai sebuah rangkaian artikel panduan Skype untuk 

mendukung program TalkShare FORMISKAT. Cara download skype sebenarnya cukup mudah 

dan ringkas. Langkah pertama cara download skype, anda dapat langsung saja mengklik link 

berikut http://www.skype.com 

 
 

Kemudian arahkan kursor anda pada menu get skype, lalu klik windows 

 

tata cara download skype berikutnya, klik tombol download now dan jika semuanya lancar maka 

anda melihat tulisan seperti ini. 

http://www.skype.com/
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terakhir anda hanya perlu menunggu sebentar hingga proses download selesai. Nah sekian 

petunjuk cara download skype, semoga bermanfaat. 
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2. Cara Menginstal Skype 

Cara menginstal skype ini merupakan artikel ke dua dari seri panduan skype. Artikel pertama 

membahas tentang cara download skype dan sekarang dilanjutkan dengan bahasan cara 

menginstal skype. Langkah selanjutnya setelah anda mendownload skype adalah 

mengeksekusi/menjalankan file SkypeSetup.exe yang telah anda download tersebut. kemudian 

akan tampil jendela seperti berikut 

 

Langkah selanjutnya dalam cara menginstal skype ini adalah memilih bahasa lewat dropdown 

menu yang disediakan dan klik tombol I agree – Install.  Kemudian akan muncul jendela seperti 

berikut : 

 

http://thekaku.com/cara-download-skype/
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tunggu hingga proses instal skype mencapai 100%, dan jika semuanya lancar maka akan muncul 

jendela seperti berikut 

 

Jika anda dapat melihat jendela seperti di atas maka selamat, itu berarti proses instal telah 

berhasil. Sekian dulu artikel tentang cara menginstal skype. Semoga bermanfaat ya. Tunggu 

artikel berikutnya tentang cara menggunakan skype. 
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3. Cara Menggunakan Skype 

Cara menggunakan skype adalah tahap ketiga setelah kita mendownload skype dan 

menginstalnya. Untuk mengetahui lebih lanjut cara menggunakan skype, kita harus terlebih 

dahulu mendaftarkan diri. Untuk mendaftarkan diri anda perlu menjalankan aplikasi skype yang 

telah diinstal. Selanjutnya akan muncul jendela seperti berikut : 

 

bagi anda yang telah memiliki akun skype, anda tinggal menuliskan skype name dan password 

anda. Namun bila belum memiliki silakan anda mengklik Don’t have a Skype Name dan 

selanjutnya akan muncul jendela berikut : 

http://thekaku.com/cara-download-skype/
http://thekaku.com/cara-menginstal-skype/
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Isi dengan lengkap lalu klik I agree – create account. Jika semuanya lancar maka kita akan lanjut 

pada cara menggunakan skype berikutnya. Apabila proses pendaftaran akun berhasil maka 

anda akan langsung menuju jendela berikut 

 

isi dengan lengkap lalu OK, berikutnya akan akan tampil jendela berikut : 
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cara menggunakan skype selanjutnya anda tinggal mengklik start using Skype dan secara 

otomatis anda akan masuk ke aplikasi skype. Kemudian untuk menggunakan skype anda perlu 

memasukkan teman-teman anda ke dalam kontak dengan cara mengklik tombol Add a contact 

 

selanjutnya akan muncul jendela berikut : 
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isi dengan lengkap lalu klik Add. anda perlu menunggu konfirmasi dari teman anda atas 

permintaan add concact tadi. Nah jika teman anda dalam keadaan online dan sudah menerimaa 

permintaan contact, maka anda sudah dapat berkomunikasi menggunaka skype sekarang. 

Mungkin itu saja cara menggunakan skype dari saya. Semoga berguna. 

DAPATKAN INFO IT TERBARU DAN BERBAGAI TUTORIAL SERTA INFORMASI 

MENARIK LAINNYA DI. 
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