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PENGENALAN BLOG 
 

Blog adalah singkatan dari web log yang artinya 

jenis situs web yang menyerupai tulisan-tulisan pada 

halaman web, biasanya disusun diurutkan secara 

kronologis (waktu kejadian) mulai dari postingan yang 

terbaru berada di bagian atas halaman utama (halaman 

depan/homepage) diikuti postingan paling lama 

dibawahnya. Blog adalah istilah yang pertama kali 

digunakan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. 

Jorn Barger menggunakan istilah WeBlog untuk menyebut 

kelompok website pribadi yang selalu diperbarui secara kontinyu dan berisi link-link ke website 

lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. 

Secara garis besar, WeBlog dapat dirangkum sebagai kumpulan tulisan pribadi yang 

memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, 

seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen (file-file Word,PDF,dll), gambar 

ataupun multimedia.  

Para penulis Blog dinamakan Blogger. Melalui Blognya, Blogger menjadi mudah 

dikenali berdasarkan topik apa yang disukai, apa tanggapan terhadap link-link yang dipilih dan 

isu-isu didalamnya. Oleh karena itu Blog bersifat sangat personal. 

BLOG DAPAT BERISI 
� Catatan harian atau apa saja yang ingin ditulis oleh blogger. 

� Ide-ide, opini, dan pandangan anda. 

� Berita terkini dan ulasannya menurut pendapat anda. 

� Tips dan trik misalnya seputar olahraga, keluarga, masak-memasak, computer, otomotif, 

elektronik, dan lainya. 

� Artikel agama, hokum, seni music, lirik lagu dan lainya. 

 

� Pelajaran sekolah, kuliah, dan kursus. 

Pengenalan Blog 1 
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� Pengalaman pribadi yang berguna jika dibaca orang lain. 

 

MANFAAT BLOG 
� Sebagai catatan pengetahuan kita agar tidak hilang begitu saya karena lupa atau terselip. 

� Sebagai sarana untuk membandingkan pendapat atau pengetahuan kita di mata umum. 

� Latihan menulis dan menggunakan pendapat secara tertulis. 

� Personal branding. 

� Memanfaatkan blog sebagai bisnis untuk mencari uang. 

� Sarana belajar computer. 

� Menambah sahabat dan teman 

 

YANG HARUS DIPERSIAPKAN 
� Cukup 1 buah email. 

 

BAGIAN – BAGIAN PADA BLOG 
Sebagai contoh kita akan menggunakan blog milik Bapak Erwin Sutomo 
(blog.stikom.edu/erwin) 

 
 
 

 

Header

Sidebar 

Blog Post 

Sidebar



Modul Pelatihan Blog untuk Mahasiswa | Pengembangan Media Online, Juli, 2012 

 

 
3 

 

Bagian – Bagian pada Header 
 

 
 
 
 

Bagian – Bagian pada Post 
 

 

 
 
 
 

 

Judul Blog / Blog Title 

Deskripsi Blog 

Page 

Judul Post 

Tanggal Post Jml Komentar 

Kategori Tag 
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Bagian – Bagian pada Sidebar 
 

 
 

Post Terbaru 

Kategori 

Tag cloud/kumpulan Tag 
Tag cloud/kumpulan tag atau kumpulan 
kata kunci adalah tag dari seluruh post 
yang telah di publikasikan. Setiap tag
akan memiliki ukuran font/font size  yang 
berbeda-beda sesuai dengan jumlah 
post yang mengunakan tag tersebut. 
Contoh disamping postingan dengan tag

SI/TI lebih banyak dari postingan 
dengan tag social media.  
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Langkah-langkah pendaftaran cukup sederhana, yaitu: 

1. Buka http://wordpress.com 

2. Klik pada tulisan “mulailah disini” 

 

Isikan data-data anda seperti contohpada form dibawah ini: 

 

Membuat Blog 2 



Modul Pelatihan Blog untuk Mahasiswa

 

 

3. Langkah selanjutnya adalah membuat nama domain blog 

valid maka selanjutnya untuk menghindari domain komersil, silakan 

“Tidak terima kasih!, saya akan menggunakan alamat yang gratis”

email. 

 

 

Tekan “Activate Blog” maka akun A

 

4. Buka halaman blog Anda, misal: ferdianarief.wordpress.com

Anda telah terposting “Hello Word”, dengan tampilan kurang lebih seperti dibawah ini.
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Langkah selanjutnya adalah membuat nama domain blog Anda. Jika alamat Anda dinyatakan 

untuk menghindari domain komersil, silakan tekan link tulisan 

!, saya akan menggunakan alamat yang gratis”. Proses validasi akun via 

Tekan “Activate Blog” maka akun Anda sudah aktif. 

nda, misal: ferdianarief.wordpress.com dan secara default 

posting “Hello Word”, dengan tampilan kurang lebih seperti dibawah ini.

 

alamat Anda dinyatakan 

tekan link tulisan 

validasi akun via 

 

 

dan secara default dalam blog 

posting “Hello Word”, dengan tampilan kurang lebih seperti dibawah ini. 
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Untuk memulai blog kita terlebih dahulu harus login terlebih dahulu melalui 
http://wordpress.com. 

 

 
 

Setelah login berhasil maka anda akan dibawa ke halaman dashboard akun Anda. Halaman 
dashboard adalah halaman admin dimana Anda bisa melakukan apa saja yang berkaitan dengan 
blog anda. Sebagai contoh kita akan melakukan posting.  

Memulai Blog 3 

Masukan Username 
dan password 
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1. Pada halaman dashboard kita bisa melakukan apa saja melalui navigasi yang berada 

disebelah kiri.sebagai contoh kita akan melakukan posting data, maka pilih “Tulisan”. 

 

Klik dashboard blog 
yang ingin anda edit 

Klik “Tulisan” 
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2. Anda bisa melakukan posting apa saja sesuai format yang di dukung oleh wordpress.

memulai posting, Anda dapat tekan navigasi “Tambah Baru”.

Ada fitur tambahan yang bisa kita gunakan, yaitu pengkategorian 

agar labih terorganisir. 

 

Tambah Baru 

Tambah Media 
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Anda bisa melakukan posting apa saja sesuai format yang di dukung oleh wordpress.

nda dapat tekan navigasi “Tambah Baru”. 

Ada fitur tambahan yang bisa kita gunakan, yaitu pengkategorian dan tagging

 

Masukan tulisan 
anda disini 

Tambah Kategori 

Pilih Kategori yang ada 

Tambah tag 

Untuk 
Menampilkan

 

Anda bisa melakukan posting apa saja sesuai format yang di dukung oleh wordpress. Untuk 

 

tagging postingan kita 

Masukan tulisan 

enampilkan 
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Untuk melampirkan gambar atau dokumen yang lain kita bisa menggunakan button 

“Tambahkan Media” untuk melampirkannya. 

 

 

Jika Anda ingin agar tulisan yang tampil hanya sebagian paragraph saja (tidak semua tampil), 

maka Anda bisa menggunakan fasilitas “insert more tag”. untuk menampilkan paragraph 

yang dianggap penting dan mampu untuk membuat pembaca tertarik untuk membaca lebih 

lanjut. 

Klik untuk pilih berkas 

Konfigurasi Tampilan 
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Hasil tampilan setelah dipublikasikan. 

 

 

Klik Button 
Insert More 

Tanda 
pemotongan kata 

Continue 
reading 
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Desain Tema/Theme Blog merupakan hal yang penting dalam sebuah Blog. Hal ini 
karena desain yang menarik akan membuat pembaca lain lebih nyaman dan senang mengunjungi 
sebuah Blog. 

Anda dapat mengganti Theme Blog Anda dengan desain yang sudah disediakan. Banyak 
Theme yang dapat dapat Anda pilih. Beberapa (tidak semua) Theme juga menyediakan fasilitas 
kustomisasi untuk mengubah header dengan gambar pilihan Anda sesuai ukuran yang telah 
ditentukan. Untuk menyesuaikan ukuran gambar, Anda dapat mengubah  gambar dengan 
program aplikasi Adobe Photoshop atau program lainnya. 

 

Langkah-Langkah Merubah Themes: 

1. Masuk ke menu Apperance kemudian pilih submenu Theme. 

2. Dalam menu tersebut terdapat beberapa pilihan Themes yang dapat Anda gunakan  

3. Pilih salah satu Theme yang ingin Anda gunakan, Klik Activate untuk langsung 
mengaktifkan Theme tersebut atau klik Preview untuk melihat terlebih dahulu sebelum 
langsung menggunakan theme tersebut.  

Mengganti Themes 4 
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Masuk ke menu 
Apperance kemudian 
submenu Theme. 

Pilih activate untuk langsung 
mengaktifkan atau Preview untuk 
melihat terlebih dahulu 
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Mengunduh Theme dari Website Wordpress.org 

Wordpress  menyediakan beberapa Theme gratis yang dapat Anda gunakan. Adapun langkah-
langkahnya sebagai berikut: 

1. Masuk ke halaman http://wordpress.org/extend/themes/ Pilih Theme yang sesuai dengan 
keinginan Anda.  

2. Kemudian pilih download, Anda akan menerima file berupa .zip file 

3. Serahkan file .zip file ini ke administrator, kami akan membantu Anda mengunggah 
Theme pilihan Anda ke server, dan selanjutnya Anda dapat memilih pilih Theme tersebut 
pada menu dashboard > apperance > Theme 
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Tag dan Catagory 

Tag dan Category/kategori memiliki perananan penting bagi Search Engine. Karena 

dengan adanya tag dan kategori search engine akan lebih mudah menemukan post pada Blog 

Anda yang sesuai dengan kriteria atau kata kunci pencarian oleh user. Selain itu tag dan kategori 

dapat memudahkan user dalam mencari posting yang memiliki keterkaitan (tag yang sama atau 

kategori yang sama). Post Blog akan lebih terorganisir dengan adanya kategori dan tag di tiap 

post. 

 

Mengorganisasi  

Posting Blog 5 

Tampilan Kategori 
pada post 

Tampilan Tag pada 
post 
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Fungsi Tag 
Menandai sebuah post sehingga lebih terorganisir  
 

Tujuan Tag 
1. Memudahkan user dalam mencari post yang memiliki keterkaitan dengan post saat ini. 
2. Memudahkan user dalam mencari post dengan tema tertentu/ keyword tertentu. 
3. Memudahkan Search Engine dalam mengindex Blog Anda.  

 
Fungsi dan Tujuan Kategori 

Fungsi kategori adalah untuk mengumpulkan post yang memiliki kategori yang sama, 
sehingga lebih terorganisasi dan user memilih post yang memiliki kategori yang sama. 

 

 

 

Klik Add New Category 
jika ingin mengisi/ 
menambah kategori 
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Tampilan Menu pada Dashboard 

Berikut ini adalah tampilan navigasi dari dashboard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menambah dan mengatur Blog 

 Menambah dan mengatur file dan gambar yang disertakan ke dalam post 

 Menambah dan mengatur tautan ke halaman lain atau Blog lain 

 Menambah dan mengatur page yang muncul seperti menu pada Blog 

 Mengatur, dan menghapur komentar yang diberikan user lain pada post kita 

Mengatur theme atau tampilan Blog kita 

Mengatur fungsi/fasilitas tambahan pada Blog kita 

Mengatur user yang login. Mengganti password saat kita log in  

Beberapa fasilitas untuk export dan import konten pada Blog  

Mengatur kinerja Blog kita, pengaturan bahasa, pengaturan alamat, dll.  

Pengaturan Blog 

Tingkat Lanjut 6 
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Mengganti Password 

 

 

 

Klik Pengaturan 
Pribari  

Isikan password baru 
dan tekan update 
profile jika telah 
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Manajemen Gambar 

 

 

 

Menambah Link 

Links digunakan untuk mengatur dan menampilkan link ke website lain atau Blog lain pada Blog 
Anda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengunjung dan menambah referensi user.  
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Contoh tampilan link-link yang terdapat pada Blog Bapak Erwin: 
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Menampilkan widget pada sidebar  

Istilah Widget di dunia dalam Blog berarti perangkat mekanis kecil seperti knop atau saklar, 
perangkat mekanis kecil atau control, atau gadget. Wordpress menyediakan banyak sekali 
Widget yang dapat Anda pasang pada sidebar Blog Anda.  

Beberapa langkah untuk mengaktifkan widget pada halaman Blog Anda : 

1. Masuk ke menu apperance kemudian sub menu widget. 

2. Drag tulisan archive pada tab available widgets ke tab main sidebar. 

3. Aktifkan setting show post count untuk menampilkan jumlah post yang Anda posting tiap 
bulannya. 
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Tampilan setelah dilakukan drag 

 

DRAG 

Beri centang Show 
post counts 

Klik save 


