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Materi  

iTunes adalah sebuah piranti lunak dari Apple Computer yang bisa memutar, mengorganisasi 
dan membeli lagu (dari iTunes Store). iTunes juga bisa digunakan untuk mengelola isi di iPod, 
iPhone, iPod Touch dan iPad. Para pengguna iOS menggunakan iTunes untuk mengunduh 
aplikasi dari App Store. Piranti lunak ini tersedia dalam versi yang bisa dijalankan menggunakan 
sistem operasi Mac OS X, Windows 2000, XP dan Vista. Versi iTunes yang sebelumnya juga 
bisa dijalankan dalam Mac OS 9 namun Apple sudah tidak menyediakannya lagi. Piranti ini 
telah mendapatkan reputasi karena mudah digunakan dan organisasi lagunya yang bagus. 

Sebelum munculnya iTunes, sebuah perusahaan piranti lunak Casady & Greene sudah 
menciptakan sebuah piranti pemutar lagu bernama SoundJam MP. Apple membeli piranti lunak 
tersebut dari Casady & Greene dan membawa tiga programmer dari perusahaan tersebut untuk 
menciptakan iTunes. Versi iTunes yang pertama terlihat sangat mirip dengan SoundJam MP 
hanya ditambah dengan kemampuan merekam lagu ke dalam CD dan beberapa perubahan 
dalam penampilannya. Untuk versi selanjutnya Apple sudah menambahkan banyak fitur 
lainnya. 

iTunes memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya untuk mengorganisasi, mengubah 
informasi dan merekam lagu dari sebuah CD. Selain itu iTunes juga bisa mengirim lagu ke 
dalam perangkat pemutar lagu, iPod, dan juga membeli lagu dari iTunes Store melalui internet. 

Salah satu fitur iTunes yang menarik adalah kemampuannya untuk membuat Smart Playlist 
yang merupakan sebuah playlist yang bisa mengubah isinya bila pengguna melakukan 
manipulasi terhadap lagu yang ada di dalam koleksinya. 
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Berikut adalah langkah- langkah untuk melakukan instalasi iTunes: 

1. Klik masteran iTunes yang telah di download sebelumnya. 

 

2. Selanjutnya anda akan masuk pada kotak dialog seperti gambar berikut. Kotak dialog ini 
berisi informasi mengenai apa itu iTunes. Klik next untuk melanjutkan ke langkah 
selanjutnya. 

 

3. Pada langkah ketiga akan masuk pada kotak dialog yang berisi dimana folder program 
iTunes akan di letakkan. Pada instalasi kali ini,saya akan meletakkan file program 
iTunes pada local disk C.Setelah anda menentukan letak file iTunes lalu klik “install” 
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4. Apabila kotak dialog muncul seperti gambar dibawah ini klik “yes” untuk melanjutkan ke 
langkah selanjutnya. 

             

5.  iTunes akan melakukan proses instalasi.Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi 
selesai. 

             

6. Berikut adalah tampilan ITunes setelah selesai melakukan instalasi.Lalu klik “Finish” 
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7. Setelah selesai melakukan proses instalasi,maka anda akan dihadapkan pada pilihan 

untuk melakukan restart sekarang atau nanti. Jika anda menghendaki untuk melalukan 

restart klik “Yes” namun jika anda tidak menghendaki untuk melakukan restart klik “no” 

 

 
 

8. Berikut program iTunes telah selesai di install dan sudah terdapat dalam desktop. 

 
 

9. Ketika anda mulai klik program iTunes,maka file akan menampilkan menu seperti 

gambar berikut.Kotak dialog ini berisi mengenai license agreement untuk iTunes.Baca 

dan selanjutnya klik “agree” 
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10. Setelah pada langkah ke-9 anda pilih “agree” untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya 

klik “agree”  

 
 

11. Disini anda  sudah dapat menggunakan aplikasi iTunes pada PC/Laptop anda.explore 

aplikasi ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Klik “Go to the iTunes Store” 

untuk mendownload lagu dari iTunes,namun jika anda memilih “Scan for media” untuk 

memilih lagu yang sudah tersedia sebelumnya dari PC/Laptop anda. 

 

 
 

 

12. Untuk memutar lagu melalui iTunes,pilih “scan for media” disana anda dapat 

menambahkan lagu dari laptop anda ke dalam program iTunes. 
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13. Berikut adalah lagu yang berhasil di tambahkan dalam program “iTunes” 
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