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BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dimana peranan website internet menjadi
kebutuhan utama dalam pemberian informasi tercepat diera globalisasi sekarang ini,
dimana berbagai kalangan mulai memanfaatkan weblog sebagai media untuk
memberikan informasi, dan informasi yang diberikan melalui Blog atau Weblog dapat
diakses oleh semua pengguna Internet di dunia.

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2008 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara
bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau
merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen.
Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari
IlmuKomputer.Com.
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BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Blog Atau Weblog

Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh
Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger (www.robotwisdom.com)
menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang
selalu diupdate 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 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. Melalui Blognya, kepribadian Blogger
menjadi mudah dikenali berdasarkan topik apa yang disukai, apa tanggapan
terhadap link-link yang di pilih dan isu-isu didalamnya. Oleh karena itu Blog
bersifat sangat personal.

Perkembangan lain dari Blog yaitu ketika Blog memuat tulisan tentang apa yang
seorang Blogger pikirkan, rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari.
Blog kemudian juga menjadi Diary Online yang berada di Internet. Satu-satunya
hal yang membedakan Blog dari Diary atau Jurnal yang biasa kita miliki adalah
bahwa Blog dibuat untuk dibaca orang lain.

B. Sejarah Blog

Blog pertama kemungkinan besar adalah halaman "What’s New" pada browser
Mosaic yang dibuat oleh Marc Andersen pada tahun 1993. Kalau kita masih
ingat, Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer bahkan
sebelum Nestcape.

Kemudian pada Januari 1994 Justin Hall memulai website pribadinya "Justin’s
Home Page" yang kemudian berubah menjadi "Links from the Underground"
yang mungkin dapat disebut sebagai Blog pertama seperti yang kita kenal
sekarang.
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Hingga pada tahun 1998, jumlah Blog yang ada masih sangat sedikit. Hal ini
disebabkan karena saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus tentang
pembuatan website, HTML, dan web hosting untuk membuat Blog, sehingga
hanya mereka yang berkecimpung di bidang Internet, System Administrator atau
Web Designer yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan Blog-Blog
mereka sendiri.

B. Jenis – jenis Blog

1. Blog politik: Tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan berbasis
blog (Seperti kampanye).

2. Blog pribadi: Disebut juga buku harian online yang berisikan tentang
pengalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat,
dan perbincangan teman.

3. Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada
bahasan tertentu

4. Blog kesehatan: Lebih spesifik tentang kesehatan. Blog kesehatan
kebanyakan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru,
keterangan-ketarangan tentang kesehatan, dll

5. Blog sastra: Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog).

6. Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan
keterangan-keterangan tentang perjalanan/traveling.

7. Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru.

8. Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan hukum; disebut juga
dengan blawgs (Blog Laws).

9. Blog media: Berfokus pada bahasan kebohongan atau ketidakkonsistensi
media massa; biasanya hanya untuk koran atau jaringan televise.

10.Blog agama: Membahas tentang agama

11.Blog pendidikan: Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru.

12.Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu.

13.Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman website.
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14.Blog bisnis: Digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk kegiatan
promosi bisnis mereka

15.Blog pengejawantahan: Fokus tentang objek diluar manusia; seperti anjing

16.Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi bisnis affiliate; juga
dikenal sebagai splogs (Spam Blog)

BAB III

MEMBUAT BLOG

A. Perisiapan

Untuk membuat Weblog tidak dibutuhkan kemampuan dibidang web design
karena semua aplikasi telah tersedia sehingga orang awampun bisa membuat
Weblog sendiri, waktu yang diperlukan juga relative singkat yaitu sekitar 5 menit
dan tidak ada biaya iuran yang dikeluarkan untuk memiliki Weblog sendiri.

Hal – hal yang perlu disiapkan dalam yaitu alamat blog contoh
http://nama_anda.namablog.com, content yang akan dimasukan kedalam blog,
blog tempat untuk mendaftar dan saat ini ada banyak situs Blog yang yang
memberikan account gratis diantaranya : blogspot.com, multiply.com dan
wordpress.com

B. Membuat account Blog

1. Blog di Blogspot.com

Pada bagian ini kami akan menjelaskan langkah – langkah untuk membuat
account Blog, dan kami memilih blogspot.com sebagai tempat untuk
membuat account Blog.
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Langkah awal silakan buka browser Anda dan masuk ke
http://www.blogspot.com atau bisa juga melalui http://www.blogger.com, lihat
gambar berikut :

Tampilan halaman Blogger

Silakan klik CIPTAKAN BLOG ANDA, maka akan tampil form yang harus untuk
pembuatan account Blog di blogspot.com, perhatikan gambar berikut :
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Form pendataran blogspot.com

Form pendataran blogspot.com
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Cara pengisian form pendaftaran diatas adalah :

- Alamat email : masukan alamate mail Anda, contoh : deydi@mokoginta.web.id,
alamat email email yang kita masukan sekaligus sebagai user untuk login di
blogspot.com

- Ketik ulang alamat email : silakan masukan alamat email yang sama contoh :
deydi@mokoginta.web.id, hal ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada
kesalahan.

- Masukan password : masukan password atau kata sandi yang akan digunakan
saat kita akan login kedalam member area Blog.

- Ketik ulang sandi : ketikan sandi yang sama sama seperti password diatas.

- Tampilan nama : masukan nama Anda

- Verifikasi kata : perhatikan kata acak yang ditampilkan dibagian atas kolom
verifikasi kata, masukan kata acak tersebut ke kolom verifikasi kata.

- Penerimaan persyaratan : berikan centang pada kotak kecil penermaan
persyaratan, hal ini menandakan bahwa Anda setju dengan semua syarat yang telah
ditentukan oleg blogspot.com

Jika semua form telah diisi dengan benar, silakan klik tombol LANJUTKAN pada sudut
kanan bawah. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke langkah selanyutnya yaitu
pemberian nama Blog, lihat gambar dibawah ini :

Beri nama Blog
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- Judul blog : tulislah judul Blog yang sedang dibuat, jika kita membuat Blog
sekolah silakan masukan judul yang berhubungan dengan sekolah, contoh : Blog
Fakultas Teknik UTSU, atau jika Blog untuk pribadi bisa ditulis dengan : Situs
Pribadi Mokoginta atau silakan ditulis sesuai dengan keinginan Anda.

- Alamat Blog : masukan alamat Blog Anda, contoh http://teknik-
utsu.blgspot.com, dengan alamat inilah Blog yang kita buat dapat diakses.

Selanjutnya klik tombol LANJUTKAN pada sudut kanan bawah untuk lenjut pada
tahap yang ke 3 yaitu memili themplete atau layout tampilan Blog yang sedang
dibuat.

Memilih template

Secara default blogspot.com telah menyediakan beberapa jenis template yang
bisa dipilih sesuai dengan dengan keinginan, sebagai contoh pada gambar
diatas kami memilih template No. 897, setelah template dipilih selanjutnya klik
tombol LANJUTKAN. maka akan tampil halaman dengan pesan Blog yang
sudah jadi.
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Proses pembuatan account Blog selesai, dan selanjutnya silakan mengisi Blog
dengan content yang sesuai dengan kategori Blog, contoh jika yang dibuat Blog
pendidikan isilah content dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan.
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2. Blog di wordpress.com

Langkah awal silakan buka browser Anda dan masuk ke
http://www.wordpress.com. lihat gambar berikut :

Tampilan halaman wordpress
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Silakan klik SING UP NOW, maka akan tampil form yang harus untuk pembuatan
account Blog di wordpress.com, perhatikan gambar berikut :

Form pendataran wordpress.com

Form pendataran wordpress.com
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Cara pengisian form pendaftaran diatas adalah :

- Usernama : masukan masukan username untuk Blog yang akan Anda buat.

- Password : masukan password atau kata sandi yang akan digunakan saat kita akan
login kedalam member area Blog.

- Konfirm : ketikan sandi yang sama seperti password diatas,

- Email Address : masukan alamat email Anda

- Legal Flotsam : Beri tanda centang pada kotak samping tulisan I have read and
agree to the fascinating term of service

- Pada pilihan dibawahnya silakan centang pada kolom sampng tulisan gimme a
Blog!, karena yang sedang kita buat adalah account Blog.

Jika semua form telah diisi dengan benar, silakan klik tombol NEXT pada sudut kiri
bawah. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke langkah selanyutnya yaitu aktivas Blog
yang baru kita buat, lihat gambar berikut :

Aktivasi Blog

Untuk aktifasi Blog silakan buka email yang kita gunakan saat mendaftar pada
wordpress.com, atau perhatikan pesan seperti pada gambar diatas dimana kode aktivasi
sudah dirim ke alamat email yang diberi tanda warna kuning.
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Adapun isi kode aktivasi yang dikirim oleh wordpress.com ke email adalah :

Kode aktivasi

Perhatikan link berwana merah pada isi email diatas, silakan klik link tersebut, dan Anda akan
diarahkan ke halaman berikut ini :

User dan password Blog
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Pesan diatas menandakan proses pembuatan account Blog telah selesai dan untuk
login di member area Blog dapat menggunakan username dan password yang
disebutkan pada halaman diatas.

Untuk melihat hasil Blog yang telah dibuat silakan ketik pada browser alamat Blog yaitu :
http://teknikutsu.wordpress.com, dan hasilnya adalah sebagai berikut :
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BAB IV

ADMINISTRASI BLOG

Setelah memiliki account Blog yang perlu dilakukan adalah mengelolah atau
administrasi Blog, kegiatan administrasi dilakukan melalui halaman khusus yang disebut
member area.

a. Admnistrasi Blog di Blogspot.Com

Untuk mengakses member area silakan masukan user naa dan email Anda di form
login, lihat gambar berikut :

Ya
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Yang dapat kita kita lakukan melalui member area adalah :

1. Posting informasi yang aka diberikan kepada pengunjung Blog.

posting informasi

2. Pengaturan format, komentar, arsip, email dll.

Pengaturan
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3. Tata letak (font, warna, edit script HTML dan template)

Tata letak
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a. Administrasi Blog di wordpress.com

Setelah memiliki account Blog yang perlu dilakukan adalah mengelolah atau
administrasi Blog, kegiatan administrasi dilakukan melalui halaman khusus
yang disebut member area, caranya ketik : http://teknikutsu.wordpress.com/wp-
login.php kemudian masukan username dan password.

Member login
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Tampilan member area.

Yang dapat kita kita lakukan melalui member area adalah :

4. Posting informasi yang aka diberikan kepada pengunjung Blog.

5. Pengaturan format, komentar, arsip, email dll.

6. Tata letak (font, warna, edit script HTML dan template)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Weblog melebihi surat elektronik (Email), karena satu posting blog yang anda bahas,
dapat dibaca oleh pengunjung blog yang tak terbatas. Beda dengan email yang
hanya bisa dibaca oleh orang yang kita kirimkan. Selain itu, pengunjung blog juga
dengan cepat dapat memberikan respon terhadap posting blog melalui komentar
yang dapat langsung dituliskan di blog tersebut
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B. Saran

Jika Anda ingin menyampaikan buah pikiran dengan mudah, Anda dapat
menggunakan layanan Blog yang tersedia gratis di internet.

Biografi Penulis

Deydi Mokoginta (Deyidi
Mokoginta), lahir di Kotamobagu
tanggal 19 September 1981, SD dan
SMP di Desa Bilalang Kec. Passi
Kab. Bolmong, kemudian
melanjutkan ke SMK 23 Maret
Kotamobagu–Sulawesi Utara lulus
tahun 1999 dan saat ini sedang
melanjutkan S1 Teknik Informatika
di Universitas Teknologi Slawesi
Utara (UTSU)

Penulis juga menjadi webmaster
situs Surat Kabar Harian Swara Kita
www.swarakita-manado.com dan
Bolmong News www.bolmong.com
serta beberapa web bisnis lainnya
www.bisnisnet.com,
www.revellexprss.com,
www.iklanrakyat.com dan beberapa
web lainnya.

Informasi lain tentang penulis bisa
dilihat di www.mokoginta.web.d
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