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I. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet saat 

ini sangat mempengaruhi gaya hidup manusia, salah satunya adalah Blog yang 

merupakan salah satu fasilitas dari pemanfaatan internet. Media ini banyak digu-

nakan di berbagai bidang kehidupan. Tak luput salah satu bidangnya adalah blog 

untuk perdagangan, bersifat pribadi maupun institusi, Blog (Web Log) merupakan 

sarana untuk menyampaikan informasi secara online yang dapat digunakan siapa 

saja, serta dapat memberikan semua informasi tanpa batas ruang dan waktu.  

Sekarang ini penggunaan blog sudah sangat meluas, ada banyak sekali blog 

bertebaran di dunia maya dengan berbagai jenis konten/isinya. Untuk membuat 

blog dapat menggunakan layanan bebas bayar (gratis) dari penyedia layanan blog 

seperti blogspot, wordpress, dll. Kita akan menggunakan blog dari Wordpress.  

 

II. Pengenalan blog 

Mungkin bagi pemula (orang awam), istilah blog masih terasa asing dan 

membingungkan. Apa blog itu? Untuk apa blog dibuat? Bagaimana cara 

membuatnya? Tapi bagi kalangan blogger’s  (sebutan bagi pembuat blog) istilah 

blog sudah tidak asing lagi, bahkan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-

hari. Banyak dari mereka yang menggunakan blog (ber-blogging ria) dalam mengisi 

waktu luangnya, atau justru menjadi blog menjadi pekerjaan utama yang sangat erat 

dengan profesionalisme dirinya, mencurahkan isi hati atau mungkin sebagai sarana 

menuangkan hobi masing-masing.   

Jadi apa itu blog? Baik, mari kita bahas sama-sama. Blog atau "web log" 

adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai 

posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat 

dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), 

meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses 

oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog 

tersebut (wikipedia). Memang membuat web atau situs dibutuhkan keterampilan 

khusus, kita harus menguasai script HTML atau PHP, dan tidak semua orang dapat 

menguasai keterampilan tersebut sehingga terkadang membuat sebuah web dirasa 

sangat memberatkan karena sangat rumit. Nah, dengan adanya blog membuat web 

akan terasa sangat mudah dan menyenangkan, karena kita cukup isi content sesuai 

dengan tema yang kita tentukan tanpa harus menggunakan script HTML dan PHP 
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tadi. Dengan blog kita juga dapat menuangkan ide atau hobi masing-masing yang 

disajikan dalam bentuk tulisan dan ini merupakan salah satu cara mudah untuk 

mengenal kepribadian seseorang blogger. 

 

III. Pengertian Web Blog 

Blog atau Web Blog adalah catatan pribadi yang dapat ditulis di internet, 

berisi berupa informasi dan sering di update oleh penggunnya secara kronologis 

(menurut waktu) blog bisa dikatakan sebagai buku harian. Namun blog 

perbedaannya blog dapat dibaca oleh siapa saja, tulisan blog dapat berupa fokus 

pada satu bidang informasi saja, misal tentang: politik, budaya, teknologi, olah raga, 

pendidikan dll. Namun blog juga bisa berupa jurnal pribadi yang berisi tentang 

kisah seseorang yang mempunyai blog tersebut pada kehidupan sehari-harinya. 

 

IV. Manfaat Blog 

Adapun jika kita mempunyai blog maka manfaat yang diperoleh yaitu:  

1. Sebagai media pembelajaran yang efisien dan efektif 

2. Media publikasi ide, anjuran/ajakan, dab nasehat yang baik.  

3. Punya banyak teman  

4. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi 

5. Punya media sendiri di internet 

6. Menjadikan semakin rajin membaca 

7. Mengasah kemampuan berargumen 

8. Melatih kemampuan menulis 

 

V. Penyedia Jasa Blog 

Seiring dengan perkembangan teknologi perkembangan penyedia jasa blog 

sangat banyak sekali, blog awalnya diperkenalkan oleh blogger.com (dari google) 

dan sekarang mulai menyusul penyedia jasa blog gratis lainnya seperti: 

1. www.wordpress.com 

2. www.blogger.com 

3. www.livejournal.com 

4. www.edublog.com 

5. www.dagdigdug.com     (Indonesia) 

6. www.blogdetik.com    (Indonesia) 
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VI. Syarat Membuat Web Blog 

Untuk membuat blog pada situs layanan blog ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi ketika membuat blog, beberapa syarat yang harus dimiliki 

diantaranya adalah: 

1. Account Email 

Sebelum membuat blog kita harus mempunyai account e-mail yang aktif, bisa 

dari yahoo. Gmail, hotmail dll, karena email nantinya yang akan melakukan 

proses autentifikasi blog yang akan dibuat. 

2. Koneksi Internet 

Untuk membuat blog dibutuhkan koneksi internet, baik itu di rumah, kantor 

maupun internet mobile. 

 

VII. Blogging 

1. Langkah Membuat Blog 

Karena banyaknya jasa layanan blog yang ada, kita bisa mengambil contoh web 

blog yang paling sering digunakan oleh banyak orang dan sangat mudah, seperti 

terdapat pada www.wordpress.com dimana langkah-langkahnya dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

a. Buka web browser dengan menggunakan mozzila, ie, flock atu Opera. 

Ketikkan alamat url http://www.wordpress.com, maka akan muncul 

halaman web seperti di bawah ini, untuk halaman wordpress versi bahasa 

Indonesia  bisa mengetikan laman http://id.wordpress.com 

 

Bentuk tampilan muka laman web wordpress Bahasa Indonesia terlihat 

seperti di halaman berikut. 

http://www.wordpress.com/
http://www.wordpress.com/
http://id.wordpress.com/
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b. Untuk mempermudah kita pilih yang versi bahasa Indonesia dengan 

memilih klik pada Get started here seperti pada gambar di atas, maka akan 

muncul menu form seperti dibawah ini. Lalu isikan sesuai dengan identitas 

kita, seperti:  

1) Alamat blog anda, yang mudah diingat orang lain. 

2) Nama Pengguna , merupakan nama anda, sebagai pemilik blog 

3) Kata Sandi, merupakan password (buatlah unik dan mudah diingat) 

4) Konfirmasi, tulislah ulang kata sandi untuk autentifikasi 

5) E-mail, merupakan email yang sudah dimiliki berfungsi untuk aktifasi 

blog 

6) Pilihan bahasa : “What language will you be blogging in ?” Pilihlah : id 

– Bahasa Indonesia. 
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c. Langkah selanjutnya adalah klik pada tombol  seperti 

yang terdapat pada halaman wordpress anda. 

 

d. Setelah registrasi berhasil dilakukan, tulislah nama profil seperti yang 

tercantum seperti gambar di bawah ini, untuk aktifasi account buka email 

anda maka akan mendapat link konfirmasi account, ini penting! 
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e. Cek pada inbox email, maka akan mendapatkan URL aktivasi email seperti 

gambar di bawah ini dari wordpress.com klik tombol Activate Blog warna 

biru pada email Anda. Setelah di klik, blog Anda akan langsung aktif. 

 

f. Setelah di klik, akan muncul Dasbor seperti di bawah ini. Dasbor ini 

merupakan menu administrator yang sangat penting, karena dari sinilah 

anda mengontrol, mengelola, dan meng-update web blog anda.  
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Dashbor ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam hal  pengelolaan blog anda. 

 

g. Halaman blog wordpress Anda adalah : http://username.wordpress.com 

(username sesuai dengan nama user pada saat pertama kali mendaftar). 

 

II. Pengelolaan Blog 

Pengelolaan blog dilakukan melalui fasilitas Dasbor. Untuk mencapai 

fasilitas Dasbor ini, lakukan login pada situs http://id.wordpress.com dengan 

menggunakan username dan password anda. Kemudian setelah itu, klik pada tab 

“Blog Saya” Bentuk tampilan adalah seperti di halaman berikut. 

http://id.wordpress.com/
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Selanjutnya, masuk ke menu Dasbor dengan klik “Dasbor” yang terletak di bawah 

nama blog anda seperti berikut. 

 

 

 

Sehingga masuk di Dasbor web blog anda. Di Dasbor ini, semua hal yang 

berhubungan dalam pengaturan dan pengelolaan blog anda dapat dilakukan. 

Adapun bentuk tampilan dari Dasbor adalah sebagai berikut. 
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Menu penting pada Dasbor terdapat pada laman Dasbor yang terdapat di 

sebelah sisi kiri tersebut. 

 

Detailnya adalah seperti pada halaman berikut ini. 
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Semua menu tersebut memungkinkan anda melakukan semua pengaturan dan 

pengelolaan terhadap blog anda sesuai dengan keinginan anda. 

Beberapa pengaturan pokok akan dipandu dalam panduan ini. Anda dapat 

melakukan dan mencoba pengaturan lainnya dengan cara serupa. 

 

A. Mendesign Tampilan Blog (Themes) 

Mengganti tampilan themes atau tampilan web mendukung untuk menarik 

perhatian para pengunjung, untuk mendesain menu TEMA (themes) dapat 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 

Klik menu “tampilan”, sehingga beberapa sub menu dari tampilan muncul, 

kemudian klik Tema. Sehingga akan tampak tampilan seperti berikut ini. 
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1. Tersedia banyak pilihan tema tampilan blog anda. Pilihlah yang menurut 

Anda paling sesuai dengan keinginan Anda, bisnis anda, dan pelanggan 

anda. 

2. Klik “pratampil” di bawah tema yang anda pilih untuk melihat bentuk 

blog anda jika tema tersebut anda pilih. Jika anda sudah yakin dengan 

tema yang anda pilih, klik “Aktifkan”. 

3. Tema yang anda pilih akan ditampilkan di menu tampilan, misalnya 

dengan contoh sebagai berikut. 

 

B. Mengelola Tulisan 

1. Membuat Tulisan Baru 

a. Pilih (klik) menu “Tulisan” maka akan tampil menu seperti dibawah ini 
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b. Untuk membuat tulisan baru pilih (klik) “Tambahkan Baru” sehingga 

muncul tampilan seperti berikut. 

 

Setelah ditulis, pilihlah kategori yang pas untuk tulisan Anda, dari pilihan kategori yang 

ada di pojok sebelah kanan bawah layar. Jika tidak anda pilih, maka secara otomatis 

akan masuk pada kategori “Uncategorized”. 

Kemudian, klik “Simpan konsep” untuk menyimpan terlebih dahulu sebelum 

ditampilkan. Atau jika ingin melihat tampilannya, klik “Pratampil”. Selanjutnya kalau 

akan langsung ditampilkan, klik “Terbitkan”. 

 

2. Memasukkan / menyisipkan File pada tulisan 

a. Arahkan kursor ( I ) pada rencana posisi file pada tulisan 
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selanjutnya klik “Unggah/Sisipkan”, dan akan muncul tampilan berikut ini. 

 

Selanjutnya klik “Pilih Berkas” untuk mengambil file dari komputer, dan klik 

“open” pada window yang terbuka untuk mengambil file. Kemudian jika file 

sudah ter-upload sempurna, klik “Sisipkan ke Dalam Tulisan”. Sehingga 

bentuk akhirnya menjadi seperti ini. 
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3. Memasukkan fasilitas “Read Mode” pada tulisan 

a. Arahkan kursor ( I ) pada rencana posisi file pada tulisan 

b. Klik tanda     pada panel penulisan artikel, sehingga menjadi 

berikut. 

 

4. Memasukkan dan menghilangkan fasilitas tautan (link) pada tulisan atau gambar 

a. Klik gambar atau lakukan Highlight pada kata atau kalimat yang hendak 

diberikan tautan 
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b. Klik tanda  pada panel penulisan artikel, sehingga muncul jendela 

berikut. 

 

masukkan tautan pada kolom URL, dan kemudian klik “Tambahkan 

Tautan”. 

c. Untuk menghilangkan tautan, klik gambar atau lakukan Highlight pada kata 

atau kalimat yang tautan (link-nya) hendak dihapus, kemudian klik tanda 

 pada panel penulisan artikel tersebut. 

 

5. Melakukan edit (sunting) pada tulisan yang telah dibuat. 

a. Klik pada “Tulisan” kemudian klik lagi di “Semua Tulisan”. 

b. Arahkan kursor pada judul tulisan yang ingin diedit, selanjutnya klik 

“sunting” yang muncul seperti berikut ini. 

 

6. Menghapus tulisan yang telah dibuat 

a. Klik pada “Tulisan” kemudian klik lagi di “Semua Tulisan”. 

b. Arahkan kursor pada judul tulisan yang ingin dihapus, selanjutnya klik 

“Tong Sampah” (berwarna merah) yang muncul seperti gambar di atas. 

7. Fasilitas sharing pada tulisan. 

Setiap kali melakukan penambahan tulisan baru melalui “Tulisan”  

“Tambahkan Baru”, atau saat melakukan penyuntingan tulisan melalui “Sunting 

Tulisan”, terdapat fasilitas Likes and Share yang berfungsi untuk melakukan 

sharing ke pihak lain melalui email ataupun melalui fasilitas Facebook, Twitter, 
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dan situs jejaring lainnya. Apabila anda menghendaki tulisan anda di share , 

klik lah kotak pilihan pada fasilitas tersebut. 

 

 

8. Fasilitas pemilihan kategori tulisan. 

Sebagaimana halnya dengan fasilitas sharing seperti tersebut di atas, pada 

tempat yang sama terdapat fasilitas untuk melakukan pemilihan kategori tulisan 

yang sedang anda buat atau edit/sunting. Apabila anda menghendaki tulisan 

anda termasuk ke dalam satu kategori atau lebih, klik lah kotak pilihan pada 

kategori yang Anda maksudkan. 

 

Jika kategori yang tersedia tidak sesuai dengan kehendak anda, anda dapat 

menambahkan kategori baru dengan klik “Tambahkan Kategori Baru”, dan 

kemudian memilih kategori baru tersebut. 

Tetapi jika tidak ada satupun kategori yang anda pilih, maka tulisan anda secara 

otomatis akan masuk pada kategori “Uncategorized”. 

C. Mengelola Halaman 

Halaman (page) merupakan bagian (cabang) dari situs blog (website) anda. Oleh 

karena itu sangat penting bagi Anda untuk melakukan manajemen / pengaturan 

semua halaman dalam situs web anda untuk memudahkan alur pemikiran pengun-

jung web anda. Beberapa pengelolaan halaman yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Menambah Halaman 
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Untuk melakukan pembuatan halaman baru, mula-mula dilakukan dengan klik 

pada “Halaman” pada Dasbor dan kemudian “Tambahkan Baru”. Hal ini 

akan membuat tampilan pada layar anda sebagai berikut. 

 

2. Mengatur Tingkatan Halaman 

Halaman dapat dibuat bertingkat-tingkat, sesuai dengan susunan induk (parent 

page) dan anak (child page). Pengaturan ini dilakukan pada Fitur “Page 

Attribute” seperti berikut. 

 

Halaman pada tingkat induk dibuat dengan posisi induk adalah “(tak ada 

induk)”. Sedangkan halaman anak dibuat dengan induk yang dapat anda pilih 

sendiri, sesuai dengan halaman induk yang telah ada. 

 

3. Mengedit (menyunting) dan Menghapus Halaman 

Anda dapat menyunting dan menghapus halaman dengan beberapa langkah 

sebagai berikut : 

a. Pada Dasbor, klik “Halaman”  “Semua Halaman”. 
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b. Selanjutnya, arahkan kursor pada nama halaman yang hendak Anda sunting 

atau hapus, hingga muncul tulisan yang ada di bawah nama halaman 

tersebut sebagai berikut. 

 

Cukup klik “Sunting” untuk menyunting, dan klik “Tong Sampah” untuk 

menghapus nama halaman yang anda kehendaki. 

 

D. Mengelola Komentar 

Pada blog wordpress, setiap tulisan maupun halaman, disediakan fasilitas komentar 

bagi pengunjung yang membacanya. Pengelolaan komentar dilakukan dengan 

mengklik “Komentar” dari menu pada Dasbor, sehingga tampak sebagai berikut. 

 

Dari gambar tersebut, ditampilkan semua komentar yang telah disetujui maupun 

yang masih menunggu persetujuan dari anda, sebagai moderator situs. Pada 

gambar tersebut tampak gambar berikut :  Angka 4 

menunjukkan jumlah komentar yang sedang menunggu persetujuan anda. 

 

1. Operasional Pengelolaan Komentar 

Selanjutnya pada halaman komentar tersebut, komentar yang diberi latar 

warna merah muda merupakan komentar pengunjung yang masih menunggu 

persetujuan anda untuk ditampilkan pada tulisan atau halaman tertentu. Anda 

dapat mengarahkan kursor pada komentar ini sehingga muncul beberapa 

tulisan berikut. 
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Klik : 

a. “Setuju” untuk menyetujui komentar tersebut dan menampilkannya. 

b. “Balas” untuk menyetujui dan sekaligus membalas komentar tersebut. 

c. “Sunting Cepat” dan “Sunting” untuk menyunting komentar yang masuk. 

d. “History” untuk mengetahui kapan komentar tersebut dituliskan oleh 

pengunjung. 

e. “Spam” untuk mengkategorikan komentar yang masuk sebagai pesan 

yang tak berguna. 

f. “Tong Sampah” untuk menghapus komentar tersebut. 

 

2. Informasi pada Halaman Komentar 

a. Penulis 

Menampilkan nama, alamat email, situs web, dan IP pemberi komentar 

b. Komentar 

Menampilkan informasi mengenai waktu penulisan komentar, isi 

komentar, dan pengelolaan komentar. 

c. Tanggapan Untuk 

Menampilkan informasi mengenai letak komentar. 

 

E. Mengelola Pengaturan 

1. Pengaturan Diskusi 

Dalam rangka menimbulkan kesan interaktif kepada pengunjung, diperlukan 

pengaturan terhadap setting komentar sesuai dengan sejauh mana keinginan 

anda berinteraksi terhadap pengunjung web Anda. Anda dapat melakukan 

pengaturan dengan melakukan klik “Pengaturan” pada menu Dasbor, dan 

kemudian klik “Diskusi”, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. 
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Pada tampilan tersebut, terdapat banyak pilihan pengaturan terhadap komentar 

yang masuk. Anda dapat memilih pengaturan sesuai dengan keinginan anda 

dengan memberikan tanda cek pada pilihan anda tersebut. 

Selanjutnya, klik  pada bagian bawah laman 

Pengaturan Diskusi. 

 

2. Pengaturan Sharing 

Sharing konten dari web anda ke situs atau jejaring sosial lain dapat dilakukan 

pada web wordpress ini. Lakukan klik pada “Pengaturan” pada menu Dasbor, 

kemudian klik pada “Sharing”, sehingga muncul tampilan berikut ini. 
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Anda dapat langsung menghubungkan (mentautkan atau me-link-kan) web anda 

dengan situs jejaring sosial yang tersedia pada settingan Wordpress sesuai 

gambar tersebut. 

 

Selain itu, anda juga dapat menyediakan fasilitas sharing bagi pengunjung yang 

tertarik dengan konten tulisan atau laman anda dengan memberikan layanan 

melalui media atau situs pilihan anda pada “Enabled Services”. Hal ini 

dilakukan dengan melakukan “klik and drag” icon pada “Available Services” ke 

“Enabled Services”. Sedangkan “Live Preview” menunjukkan service ke situs 

atau melalui media apa sharing tersebut dilakukan. 

Setelah selesai, lakukan penyimpanan pengaturan tersebut dengan klik tombol 

 yang terdapat pada bagian bawah halaman Sharing 

Settings. 

 

Untuk lebih jelasnya, anda dapat melihat gambar berikut. 
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