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http://join.quizizz.com



Setelah menyelesaikan, peserta dapat :

 Mengetahui pengertian web log (Blog);

 Mengetahui fungsi dan manfaat web log (Blog);

 Mengetahui langkah-langkah pembuatan web log 
(Blog);

 Membuat web log (Blog) di salah satu penyedia
layanan blog tidak berbayar
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Tujuan
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Agenda

1. Pengertian blog

2. Ciri-ciri umum sebuah blog

3. Manfaat dan tujuan blog

4. Membuat blog

– Mendaftar blog

– Memasukkan artikel di blog

– Menambahkan gambar pada artikel di blog

– Etika menulis blog



 Situs web yang berisi tulisan-
tulisan, artikel atau informasi
bermanfaat yang diupdate
(diperbaharui) secara teratur dan
dapat diakses secara online baik
untuk umum maupun pribadi
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Pengertian Blog



Ciri-ciri Umum
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 Memiliki Nama dan Alamat yang 
dapat diakses secara online

 Memiliki tujuan

 Memiliki isi atau postingan yang 
berupa artikel, catatan, dan
informasi lainnya
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Ciri-ciri umum dari blog (1)



 Postingan atau isi blog terarsip
(tersimpan sesuai tanggal, bulan
dan tahun posting)

 Isi blog umumnya selalu
bertambah atau terupdate sesuai
dengan tujuan blog
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Ciri-ciri umum dari blog (2)



 Menyampaikan informasi yang bermanfaat
untuk diri sendiri maupun bagi orang lain

 Memberikan keuntungan bagi diri sendiri
maupun orang lain

 Menyalurkan hobby dan mengisi waktu
luang dengan kegiatan yang positif

 Berkarya atau aktualisasi diri
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Manfaat dan Tujuan blog (1)



 Saling bertukar pengetahuan dengan
pembaca, blogger menulis, pengunjung
memberikan tanggapan atau komentar

 Berbagi pengalaman

 Berbagi software berguna, seperti foto, 
film/video, dokumen dan sebagainya.
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Manfaat dan Tujuan blog (2)



Ada banyak penyedia layanan blog di Internet, antara lain :

Blogger, 

BlogDetik

Tumblr, 

TypePad,

Wordpress
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Membuat blog



Untuk praktek, membuat blog di wordpress.com

Syarat : harus memiliki akun email

Langkah-langkah : 

Masuk ke laman www.wordpress.com
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Mendaftar blog (1)

http://www.wordpress.com/


Klik Get started untuk mulai mendaftar blog
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Mendaftar blog (2)



 Masukkan email, username, password dan alamat/nama Blog
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Mendaftar blog (3)

Alamat Email

Huruf kecil/angka, 
tanpa spasi

Minimal 6 huruf
tanpa spasi



 Lebih cepat dan mudah gunakan akun Google/Gmail, pastikan 
login terlebih dahulu ke gmail
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Mendaftar blog (3)

Misal/Gunakan
akun lain



 Memberi judul blog (name your site), topik (tagline), dan pilihan
tujuan, kemudian klik “continue”
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Mendaftar blog (4)

Boleh pakai spasi



 Membuat alamat blog, kemudian Pilih Free > Select (di bagian
bawah) untuk melanjutkan, kemudian Start with Free, continue
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Mendaftar blog (5)



 Memilih “theme” atau tampilan blog, menu ada di sebelah kiri, 
klik “themes”. pilih Free dan pilih salah satu atau dapat langsung
tahap berikutnya, 
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Mendaftar blog (6)



 Dengan demikian proses mendaftar blog di Wordpress.com telah
selesai. 

Gunakan selalu pilihan Login via Google untuk ke blog di 
wordpress.com

Sebagai contoh alamat blog  adalah : 

http://wahyupur.wordpress.com
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Mendaftar blog (7)



 Untuk memulai menulis atau memasukkan artikel di blog dapat 
menekan icon “New Post”/’Write di pojok kanan atas serta pilih
blog, atau “menu sebelah kiri : Blog Post > Add :
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Memasukkan Artikel di Blog (1) 



 Isikan judul dan artikel/materi seperti gambar dibawah ini :
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Memasukkan Artikel di Blog (2) 

Dari gambar di atas sebenarnya dapat dilihat bahwa untuk
menulis artikel di wordpress serti mengetik di Word



Untuk memulai menulis isi Blog dapat dilihat seperti gambar dibawah 
ini. 

Setelah selesai menulis, tekan tombol “Preview” atau Publish untuk 
mempublikasikan
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Memasukkan Artikel di Blog (3) 

Judul Artikel

Isi Artikel



Berikut ini contoh hasilnya setelah diklik “Preview”

Apabila ingin memperbaiki, klik link  “Edit”

Untuk melihat blog, klik Visit Site
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Memasukkan Artikel di Blog (4) 



Untuk menambahkan gambar (foto) pada saat menulis artikel di 
Blog dapat dilakukan dengan cara klik icon  “Add” > Media
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Menambahkan Gambar pada Artikel 
di Blog (1) 



Kemudian pilihlah file gambar/foto yang sudah ada di komputer, 

setelah gambar dipilih klik “Open”
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Menambahkan Gambar pada Artikel 
di Blog (2) 



Berikutnya akan ada proses “upload”, setelah gambar berhasil 
masuk di artikel, pilih, kemudian Ïnsert, klik “Preview” untuk 
melihat hasilnya, Update untuk menyimpan.
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Menambahkan Gambar pada Artikel 
di Blog (3) 



Berikut ini contoh hasilnya
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Menambahkan Gambar pada Artikel 
di Blog (4) 



Kita bisa menambahkan media selain gambar/foto, yaitu 
dokumen, video, audio melalui menu media

Caranya sama add media, kemudian pilih jenis media yang akan 
ditambahkan: dokumen, video, audio . Langkah selanjutnya sama 
dengan menambahkan gambar/foto.
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Menambahkan Media lain pada 
Artikel di Blog (4) 



 Site Page : Halaman-halaman Blog

 Blog Post : Posting artikel

 Media : Media/Gambar/Foto

 Testimonial : testimony

 Comments : komentar

 Themes : tampilan blog

 Sharring : dibagikan

 People : orang lain ikut bersama
mengelola blog

 Plugins : fungsi tambahan
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Fungsi Menu



 Apabila seorang guru mengisi blog-nya dengan materi-materi
pembelajaran maka blog tersebut dapat dimanfaatkan untuk
mendukung proses pembelajaran

Guru dapat menugaskan siswanya untuk membaca materi di blog 
serta berinteraksi langsung dengan memasukkan pertanyaan
ataupun pendapat melalui fasilitas “comment” pada setiap artikel

Materi pembelajaran di blog tersebut dapat dimanfaatkan oleh
siswanya, bahkan oleh siswa lain ataupun masyarakat yang dapat
mengakses blog tersebut.
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Blog untuk pembelajaran



12 butir etika blog hasil kesepakatan para blogger indonesia yang 
tergabung dalam komunitas Blogilicious pada tahun 2012 :

1) Menghargai dan menjunjung tinggi perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual dengan menghindari plagiarisme, 
pembajakan, dan selalu mencantumkan sumber setiap kali 
mengutip karya orang lain.

2) Tidak mendiskreditkan pihak lain dan selalu berkomitmen
untuk menulis secara proporsional.

3) Tidak menampilkan tulisan atau gambar yang mengandung
unsur pornografi.
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Etika menulis blog (1)



4) Selalu berbagi pengetahuan dan kebaikan melalui blog 
masing-masing.

5) Tidak berprasangka dan hanya menulis berdasarkan fakta
yang diyakini bisa dibuktikan serta tetap dengan menjunjung
tinggi etika kesopanan dalam menulis.

6) Tidak melakukan spamming melalui kolom komentar.

7) Tetap menjaga kesopanan dan rasa saling menghormati
dalam memberikan komentar pada blog yang dikunjungi.
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Etika menulis blog (2)



8) Tidak melakukan hack pada website atau blog lain.

9) Tidak menampilkan tulisan atau gambar yang mengandung
unsur SARA.

10) Menggunakan bahasa yang baik dalam menulis.

11) Tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam
menulis tetapi tidak melanggar hak-hak orang lain.

12) Bersedia meralat informasi yang telah ditulis dalam blog jika
di kemudian hari terdapat kesalahan dalam memuat tulisan
di blog
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Etika menulis blog (3)



 -, http://id.wikipedia.org/wiki/Blog

 -, http://myblogmylife.blogdetik.com/cara-membuat-
blog/manfaat-blog/

 -, http://anjari.blogdetik.com/2011/07/04/12-etika-
ngeblog-yang-harus-blogger-tahu/comment-page-1/

 -, Pengelolaan Blog, PPPPTK Bidang Otomotif dan 
Elektronika MALANG, 2013
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