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Kata Pengantar 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyusun artikel 

tentang WORD PREES ini. Sebagai tugas TIK yang diberikan oleh Bapak Ibnu, 

guna untuk memperoleh nilai dan sebagai pelengkap tugas kami. 

Kami ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu 

kami dalam proses pembuatan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Kami sadar bahwa dalam artikel ini masih banyak kekurangan-

kekurangnya. Kami juga mohon maaf apabila banyak kata-kata didalamnya yang 

kurang berkenan. Semoga artikel ini dapat memberi manfaat bagi para 

pembacanya.  
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Pendahuluan 

I. Latar Belakang 

Sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi membantu khususnya orang 

tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pada  zaman kini, 

proses pendidikan sudah berkembang. Dimana anak mendapatkan  pengetahuan 

teknologi dalam sekolah. Teknologi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan 

masyarakat. Hal itu di akibatkan setiap aktivitas manusia kini sudah tergantung 

dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga hal itu menjadi keutamaan. 

 

Proses penanaman pengetahuan teknologi pun sangat di utamakan, agar 

terbentuknya SDM yang lebih baik lagi. Peran guru pembimbing sangatlah 

berpengaruh dalam hal ini. 

  

Pengetahuan mengenai wordpress dan blog ini juga merupakan salah satu yang 

diberikan. Karena dalam berjalannya waktu blog dan wordpress ini merupakan 

sebuah sarana dari inspirasi anak- anak bangsa untuk menampung krreativitas dan 

pengetahuannya melalui sebuah artikel yang dibuatnya. Sehinnga blog tersebut 

diharapkan dapat berguna bagi para pengguna internet yang memang sedang 

membutuhkan sumber artikel tersebut. 

 

Hasil kreativitas tersebut tidak kalah menarik dan berguna dari hasil yang 

memang telah di ciptakan oleh orang yang ahli akan sesuatu hal yang memang 

menjadi bahasan dalam sebuah artikel pada suatu blog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



artikel wordpress Page 5 
 

ISI 

Blog 

 

Sejarah Asal Usul Kemunculan Blog 

 

Blog merupakan hasil evolusi dari diary online, yaitu diary atau catatan harian 

mengenai pendapat, opini, dan apapun dalam bentuk yang dipublikasikan secara 

online (menggunakan website). Salah seorang pioneer dari internet-based 

journalist ini adalah Justin Hall, yang melakukan membuat online diarynya Justin 

Links From The Underground ketika dia masih merupakan pelajar dari 

Swarthmore College. 

 

Kala itu, Blog (atau ketika itu bernama online diary) pada umumnya merupakan 

website yang berisi kumpulan link menuju halaman web lain yang disertai 

komentar dan opini pemilik online diary tersebut mengenai halaman dari tujuan 

link tersebut. Sehingga online diary ketika itu bisa juga dikatakan sebagai katalog 

link berdasarkan opini pemilik. Para diarist adalah editor yang memilih link mana 

yang menarik dan menampilkan link tersebut di online diarynya. 

 

Pada tahun 1997, Jorn Barger, seorang programer yang juga mengelola website 

online diary “robot wisdom” menciptakan istilah weblog yang diambil dari kata 

“logging the web”. Logging bisa diartikan masuk. Jadi, logging the web bisa 

diartikan “memasuki web”. Korelasinya adalah blogger awal di kala itu 

merupakan orang yang masuk ke belantara web dan menyortir link-link menarik 

berdasarkan opininya. 

 

Hingga 1998, baru ada beberapa website yang dapat diidentifikasikan sebagai 

blog, hingga ketika itu menjelajahi semua weblog masih memungkingkan untuk 

di lakukan. 
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Pada tahun 1999, Peter Merholz menyebutkan istilah weblog sebagai wee-blog, 

hingga akhirnya dibuat pendek menjadi blog saja. Orang yang mengelola blog 

kemudian di sebut “blogger”. 

 

Dari titik itulah semuanya berubah. Semakin hari, semakin banyak orang yang 

membuat blog. Pertumbuhan blog menjadi semakin signifikan ketika Pitas merilis 

Blogger.com pada Juli 1999. Blogger.com merupakan web service yang 

memungkinkan orang yang bahkan tidak memiliki kemampuan html sekalipun 

mampu menciptakan dan mengelola blog. 

 

Di titik ini, blog benar-benar berubah. Bahkan definisi blog mulai bergeser. 

 

Blog yang awalnya merupakan kumpulan link yang dikomentari oleh pemilik 

blog, mulai bergeser menjadi media ekspresi bebas semau pemilik blog yang 

ditampilkan secara kronologis terbalik. 

 

Dari sini, semuanya benar-benar berubah. Blog bertumbuh demikian cepat. 

Terlebih setelah Movable Type diluncurkan dan wordpress sebagai project 

kelanjutan cms b2 dirilis ke publik sebagai blog engine. 

 

Setelah itu, blog dan blogosphere terus berevolusi menjadi blogosphere yang kita 

huni hari ini. 

 

Definsi Blog 

 

Kata blog berasal dari kependekan weblog. Menjadi penulis blog, mengelola blog, 

atau menambahkan artikel pada blog yang sudah ada di sebut “bloging”. Artikel 

pribadi di dalam blog disebut “blog post”, “post”, atau “entries”. Seseorang yang 

memasukan tulisan ini disebut “bloger”. Sebuah blog adalah perpaduan 

teks,hyperteks, gambar, dan link(limk ke eb lain, atau video, audio, dam file 

lainnya). Blog menggunakan dokumentasi bergaya konvensional. Seringkali blog 

terfokus pada topic tertentu, seperti apa yang terjadi dengan politik dunia. 
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Beberapa blog membicarakan pengalaman pribadi. Demikian definisi blog 

menurut www.wikipedia.org . 

 

Sedangkan menurut www.computersprintersrepairshouston.com dan 

www.matisse.net, weblog pada dasarnya adalah sebuah jurnal yang tersedia di 

web. Aktifitas memperbaharui blog disebut “bloging” dan seseorang yang 

memeliki blog disebut “bloger”. Blog biasanya di-update setiap hari dengan 

menggunakan software yang memungkinkan mereka yang memiliki latar 

belakang teknis sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali bias meng-update dan 

mengelola blog-nya. Tulisan pada blog hamper selalu berurutan. 

 

Kalau diambil benang merah dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa blog adalah sebuah sarana tulis-menulis tempat semua orang bebas 

mengekspresikan apa yang ingin disampaikan dan tulisan tersebut dapat dilihat 

oleh semua pengguna internet. 

Fungsi blog. 

1.Blog sebagai media sehala:Bentuk ini hanya memaparkan pengalaman hidup 

penulis,atau satu nukilan, semata-mata hanya suka-suka saja, kemudian menutup 

ruang komen bagi pembaca. 

2.Blog sebagai media dua hala:Bentuk ini serupa seperti yang pertama, hanya 

saja dengan cara ini, mampu memberi peluang kepada pembaca untuk memberi 

komen serta mengenali penulis seterusnya menjalin persahabatan melalui blog itu.  

3.Blog sebagai media berbagai hala:Bentuk ini pun hanya memiliki perbedaan 

tipis dengan dua bentuk diatas, jika keduanya hanya di buat dengan suka-suka, 

yang ini  di buat dengan tujuan tertentu. Diantaranya sebagai maklunat dan 

pendidikan, promosi barang jualan, perhidmatan, dan pengiklanan. 

     ·     Maklumat dan Pendidikan:Blog jenis ini hanya boleh di buat oleh 

penulis yang berpendidikan ataupun yang mempunyai pengalamannya sendiri.  
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     ·     Promosi barangan jualan dan perhidmatan:Blog jenis ini sekiranya kita 

tidak mampu membuatnya kita boleh mengupah orang lain, yang penting kita ada 

barangan atau perhidmatan sendiri atau pun mengedar barangan orang lain yang 

ingin kita pasarkan. 

     ·      Pengiklanan:Blog jenis ini saya dapati adalah blog yang lebih mudah 

digunakan, kita hanya perlu mengetahui sedikit sebanyak cara dan teknik 

“blogging”. Sementara itu kita tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak, ini 

karena kita boleh memulai blog kita di www.blogger.com/start dengan percuma. 

Bagi yang mampu bisa menggunakan domain dan hosting yang membutuhkan 

biaya seperti di www.namsahaz.com serta mengunakan weblog 

www.wordpress.com Salah satu contohnya adalah “Google Adsense” dan ini 

juga disebut dengan “pay per click”. Apabila kita menggunakan blog bentuk ini, 

maka kita berperan sebagai “Adsense Publisher”, yang mana kita berkerja dengan 

Google sebagai majikan. Setiap iklan yang diklik akan dibayar berupa cek setelah 

sampai minimum USD100 apabila nilai minimum tidak dapat dicapai pada bulan 

itu, maka akan dibawa ke hadapan hingga nilai USD100 cukup dan cek akan tiba 

di tangan anda.   

      Blog sebagai media dengan cara yang salah:Bentuk ini selalu di gunakan 

oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, yang mereka tahu akan mendapat 

keuntungan secara mudah dengan memaparkan benda-benda yang dilarang, bagi 

mereka yang penting adalah uang. ( saya kira saya tidak perlu mengulas lanjut 

tentang rupa bentuk blog ini, tentunya anda semua sudah dapat memaklumi hal 

tersebut). 

Macam-Macam Blog 

 

Blog saat ini beragam bentuknya. Blog tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis 

layanan blog yang digunakan, tetapi juga berdasarkan isi dan cara penampilannya. 

 

Ø Berdasakan penulisnya, blog dibedakan atas: 

 

https://www.blogger.com/start
http://www.namsahaz.com/?aff=547
http://wordpress.com/
https://www.google.com/adsense/login/en_US/?destination=%2Fadsense%2Fhome
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-Blog Personal 

 

Blog personal dikelola oleh perseorangan atau pribadi. Blog personal biasanya 

berisikan hal-hal yang menarik perhatian blogger dan kemudian dikomentari oleh 

pembaca blog tersebut yang biasanya adalah orang-orang dekat si bloger juga. 

 

-Blog Corporate 

 

Blog Corporate dibuat dengan tujuan bisnis. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan tertentu dengan tujuan membentuk brand, komunikasi dengan 

pelanggan, atau kegiatan PR. 

 

Ø Berdasarkan media yang digunakan, blog dibedakan atas: 

Blog yang terdiri atas kumpulan video, disebut vlog; 

Blog yang terdiri atas kumpulan link, disebut linklog; 

Blog yang terdiri atas kumpulan foto, disebut photolog; 

Blog dengan artikel yang lebih pendek dan menggunakan media campuran, 

disebut tumblelog. 

 

Ø Berdasakan topic yang dibahas di dalam blog, blog dibedakan atas: 

Blog politik; 

Blog ekonomi; 

Blog fashion; 

Blog pendidikan; 

Blog spam atau splog. 

 Keunggulan WordPress 

 

WordPress adalah salah satu portal blog paling populer di seluruh dunia. 

Berdasarkan keterangan tertulis WordPress yang dikutip detikINET, Sabtu 

(30/1/2010), berikut adalah 8 keungulan WordPress yang paling dijagokan: 
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1. Berbasis Open Source 

WordPress ini berbasis Open Source, sehingga bisa didapatkan secara gratis dan 

dapat dikembangkan siapa saja. 

2. Kustomisasi 

WordPress memiliki keunggulan dalam hal Content Management System (CMS). 

Hal ini memudahkan pengguna untuk menambahkan dan mengubah isi dari situs 

maupun blog, sesuai kebutuhan. 

3. Plugin 

Dukungan plugin ini sangat bervariasi, dari mulai pemblokir Spam seperti 

Akismet, pengatur komentar seperti Intense Debate, pembuat pooling seperti Pool 

Daddy, sampai dengan keamanan, pembuat forum, dan plugin untuk e-commerce. 

4. Themes 

WordPress memiliki theme yang sangat banyak, sehingga menyediakan tampilan 

sesuai dengan yang pengguna butuhkan. 

5. Search Engine 

WordPress memiliki struktur dan sistem yang mudah dikenali oeh mesin pencari 

seperti Google dan Yahoo. 

6. Dukungan, Perawatan dan BackUp 

WordPress didukung oleh perusahaan besar dengan mengedepankan kemudahan 

penguna untuk melakukan perawatan dan backup. 

7. Riset dan Pengembangan Berkelanjutan 

WordPress melakukan pengembangan terus menerus untuk mencapai 

kesempurnaan yang dilakukan para developernya. 
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8. Dukungan Komunitas 

Dengan adanya WordCamp yang merupakan kopi darat berkumpulnya penggiat 

WordPress dari berbagai belahan dunia, WordPress pun semakin kuat 

pengembangannya.(Detiknet.com) 

Langkah- langkah membuat blog 

Pertama-tama, masuk ke http://www.wordpress.com lalu klik SIGN UP maka 

setelah itu anda akan melihat tampilan SIGNUP.  

Anda punya dua pilihan, Cuma pengen username aja tanpa punya blog (rugi amat) 

atau langsung punya blog. Pilih Gimme a blog! Lalu kalau semua form sudah 

terisi, klik next yang akan membawa anda ke proses berikutnya. 

 

  
Di kolom blog domain pilih nama blog anda misal: andi atau impianku atau 

apalah sesuka anda. Di kolom blog title silahkan tulis kata mutiara atau slogan 

anda..kalau punya saya sih Setitik Debu Dijalan Dakwah  trus pilih pakai bahasa 

Indonesia, kan kita cinta Indonesia hehehehe kalau sudah, klik Signup. dan anda 

akan melihat halaman ini 
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Kalau sudah, tutup windowsnya wordpress dan buka email anda..disana akan ada 

informasi berguna tentang blog anda tercinta   
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PERHATIAN: JANGAN BUANG E-MAIL INI karena didalamnya ada API Key 

yang berfungsi seperti password kalau anda akan bermain-main dengan akismet 

(yang ini ndak saya bahas). So….kalau sudah, buka lagi 

http://www.wordpress.com dan langsung login menggunakan username dan 

password anda. Setelah masuk, klik PENGGUNA. Ini akan membawa anda ke 

halaman PENGGUNA.. 

 

 
 

 

disini anda bisa memilih gambar diri yang akan tampil setiap kali anda 

memposting sebuah komentar, baik di wordpress maupun di beberapa situs lain 

yang mengenali gambar wordpress..jadi ndak Cuma di wordpress aja…  

 

  

Kalau sudah puas dengan setting pribadi anda, klik OPSI yang akan membawa ke 

jendela OPSI..disini anda bisa mengatur apa saja..tinggal klik, mudah kan?  
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Puas dengan semua setting itu? Selanjutnya klik TAMPILAN. Maka halaman 

yang akan tampil adalah tempat kita mengatur tampilan blog yang kita inginkan 

alias tema. Jangan khawatir soal setting..anda bisa merubahnya kapan saja anda 

mau kalau ingin merubah sesuatu.  
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Ada banyakkkk sekali pilihan tema yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Tiap 

tema punya kelebihan masing-masing..ada yang bisa mengganti header alias 

tampilan atas blog kita dan lain-lain…klik saja untuk melihat previewnya..kalo 

ndak cocok ya tinggal ganti kan? Kalau sudah cocok, klik saja aktifkan tema atau 

activate. Sudah menemukan tema yang cocok? Selanjutnya masih di TAMPILAN, 

klik WIDGET. Apakah Widget itu? Anda lihat: Sekilas info, Update Terbaru dan 

Agenda Minggu Ini di halaman blog saya? Itulah Widget..macam-macam 

isinya..bisa kata mutiara pilihan anda, bisa statistik blog; sudah dikunjungi berapa 

kali, menampilkan foto-foto pilihan anda di Flickr dan masih banyak lagi…. 

Sekarang klik Widget…iya, yang saya katakan tadi….masih di TAMPILAN, klik 

WIDGET. 
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Di gambar widget, kolom sisi masih dalam keadaan kosong. Kreatifitas dan selera 

anda yang menentukan, mau diisi apa aja kolom sisi (sidebar) itu. Scroll aja 

langsung ke bagian bawah halaman widget dan  
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anda akan menemukan pilihan seperti gambar diatas itu. Untuk pilihan Widget 

Teks, anda memasukkan isinya secara manual. Anda lihat: Sekilas info, Update 

Terbaru dan Agenda Minggu Ini di halaman blog saya? Itu pakai Widget 

Teks..jadi tiap kali saya ada update di blog, saya selalu membuka halaman Widget 

dan menuliskan update apa saja yang sudah saya lakukan..misal, saya sudah 

menambah 1 video di halaman download dll..tidak wajib memang, tapi saya pikir 

akan memudahkan pengunjung blog untuk tau update apa aja selain tulisan yang 

sudah saya buat? Cara mengatur Widget, drag saja Widget yang kita inginkan dari 

Widget yang tersedia ke kolom sisi. 

 

  

 

Atur juga urutannya..jangan lupa  mana yang anda inginkan tampil paling atas, 

tengah, bawah dan lain-lain..repot? yahhh namanya juga rumah kalau baru 

ditempati kan kita mesti atur banyak hal..tapi di wordpress ini paling mudah 
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pengaturannya..ndak bikin pusing…OK beres mengatur Widget sekarang kita 

beralih ke Kategori. Klik KELOLA lalu pilih KATEGORI.  

 

 
 

 

Ini akan memberikan gambaran pada pengunjung blog, di blog ini ada apa aja 

ya…silahkan masukkan kategori apa aja..bisa makanan, kajian agama, teknologi, 

game dan lain-lain. Selesai membuat kategori? Sekarang klik 

BLOGROLL..apalagi ini blogroll….blogroll adalah link. Punya teman yang juga 

punya blog atau situs? Cantumkan link ke mereka disini.  

 



artikel wordpress Page 19 
 

 
 

 

Masih di BLOGROLL, klik TAMBAHKAN TAUT. Blogroll ini nanti bisa kita 

tampilkan di Widget..ndak lupa kan memasukkan Blogroll ke Sidebar/ Kolom 

Sisi? Kalau lupa ya nanti buka lagi Widget dan drag Blogroll ke Kolom Sisi.  

 

Tips memperindah blog 

 

1. Tulisan 

 

Ingin tulisan kita tampil hanya sebagian saja, dan bila di klik judulnya akan tampil 

secara keseluruhan? mudah  saat membuat atau mengedit tulisan, klik KODE lalu 

klik kursor mouse ke bagian yang ingin kita perlihatkan sebagian saja, setelah itu 

klik MORE 
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2. Halaman 

 

Ingin punya buku tamu? Atau halaman download? Dari Dashboard pilih TULIS 

lalu pilih BUAT HALAMAN, beres   

 

 

3. Ingin meletakkan icon status Yahoo Messenger anda, jadi orang yang surfing 

tau saat itu anda online? klik Widget trus pilih Teks Widget dan masukkan 

masukkan kode dibawah ini. Ganti black_sword_hungry_friends dengan id Yahoo 

anda   
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Kesimpulan 

Blog merupakan singkatan dari weblog. Secara garis besar, Weblog dapat 

dirangkum sebagai kumpulan website 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 pembuat blog dinamakan Blogger. 

 

Blog memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut: 

Ø sebagai media sehala 

Ø sebagai media dua hala 

Ø sebagai media berbagai hala 

adapun macam- macam blog, sebagai berikut: 

Ø Blog pribadi 

Ø Blog budaya 

Ø Blog topical 

Ø Blog bisnis 

Ø Blog ilmu pengetahuan 

Ø Mobile Blog 

Ø Blog kolaboratif 

Ø Blog penjualan 

Ø Forum Blog 

 

Blog memiliki keunggulan, keunggulan tersebut antara lain: 

Ø bisa didapatkan secara gratis dan dapat dikembangkan siapa saja. 
Ø memudahkan pengguna untuk menambahkan dan mengubah isi dari situs 

maupun blog, sesuai kebutuhan. 
Ø pemblokir Spam, pengatur komentar, pembuat pooling, sampai dengan 

keamanan, pembuat forum, dan plugin untuk e-commerce. 
Ø menyediakan tampilan sesuai dengan yang pengguna butuhkan. 
Ø struktur dan sistem yang mudah dikenali. 

Ø mengedepankan kemudahan penguna untuk melakukan perawatan dan 
backup. 

Ø melakukan pengembangan terus menerus untuk mencapai kesempurnaan 
yang dilakukan para developernya. 

Ø semakin kuat pengembangannya. 
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Cara- cara membuat blog: 

Ø masuk ke http://www.wordpress.com lalu klik SIGN UP 

Ø Pilih Gimme a blog! Lalu klik next 

Ø klik Signup 

Ø tutup windowsnya wordpress dan buka email anda 

Ø klik OPSI 

Ø Klik KELOLA lalu pilih KATEGORI.  

Ø Klik finish 
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Daftar Pustaka 

http://gusthy.wordpress.com/2008/05/08/langkah-langkah-membuat-blog-di-

wordpress/ 

http://muzzzlieh.wordpress.com/2010/01/01/sejarah-definisi-dan-macam-macam-

blog/ 

adhiani.wordpress.com/2008/01/.../pengertian-dan-fungsi-blog 

bloggingly.com/definisi-blog-apa-itu-blog/ 

http://www.belajarmembuatblog.com/ 

 

http://gusthy.wordpress.com/2008/05/08/langkah-langkah-membuat-blog-di-wordpress/
http://gusthy.wordpress.com/2008/05/08/langkah-langkah-membuat-blog-di-wordpress/
http://www.belajarmembuatblog.com/

