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Pengantar 
 

Apa itu Blog ? 

Blog atau berasal kata dari “weblog”, seperti di jelaskan 
dalam wikipedia 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. 

Fungsi Blog 

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,dari sebuah 
catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye 
politik, sampai dengan program-program media dan 
perusahaan-perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh 
seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh 
beberapa penulis, . Banyak juga weblog yang memiliki 
fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti 
menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat 
memperkenankan para pengunjungnya untuk 
meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang 
dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang 
sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif. 

Jenis-jenis Blog 

Sampai saat ini ada sekitar 10 juta lebih blog ada di 
internet. Dari sekian banyak blog yang ada, blog dapat di 
klasifikasikan menjadi beberapa jenis, di anataranya:  
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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 televisi 

10. Blog agama: Membahas tentang agama 
11. Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh 

kelompok tertentu. 
12. Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman 

website. 
13. Blog bisnis: Digunakan oleh pegawai atau 

wirausahawan untuk kegiatan promosi bisnis mereka 
14. Blog pengejawantahan: Fokus tentang objek diluar 

manusia; seperti anjing 
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15. Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi 
bisnis affiliate; juga dikenal sebagai splogs (Spam 
Blog) 

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

 

Penyedia blog gratis sangat banyak, beberapa provider 
yang populer di antaranya : Wordpress.com, Blogger.com, 
Blogsome.com, Multiply.com, Livejournal.com, 
Spaces.msn.com, Journalspace.com, my.Opera.com/ 
community, 360.yahoo.com, weebly.com. Blog yang akan 
di praktekkan pada training kali ini adalah Wordpress. 
Wordpress banyak di gunakan karena Unggul dalam 
kecepatan & kestabilan akses, paling mudah terdeteksi 
oleh mesin-mesin pencari, dan mudah digunakan. Sangat 
cocok untuk blog-blog yang mengutamakan efisiensi: 
hemat waktu, tenaga, dan pikiran. 
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Bagian 1 

Instalasi Blog Wordpress 
 
Sebelum melakukan instalasi blog wordpress, pastikan 
anda sudah memiliki akun email. Email di gunakan untuk 
verifikasi pendaftaran. Langkah-langkah dalam melakukan 
instalasi blog sebagai berikut: 
1. Masuk ke id.wordpress.com untuk wordpress berbahasa 

Indonesia. Kemudian klik tombol Daftar Sekarang.  

 
2. Pada halaman berikutnya, masukkan alamat blog, nama 

pengguna, password (untuk login ke halaman admin) 
dan alamat email (harus yang valid, untuk validasi 
pendaftaran). Kemudian tekan tombol sign up. 
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3. Email verifikasi sudah di kirim ke alamat email kita. 
Namun untuk menuntaskan pendaftaran dapat di 
lanjutkan dengan melengkapi profil diri kita sendiri. 
Tekan tombol  simpan profil. 

 
4. Selanjutnya, cek email yang sudah masuk ke akun 

email. Buka email yang di dapat dari wordpress. 

 
klik link aktivasi blog yang ada dalam email  
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Setelah link tersebut di klik, maka kita akan di arahkan 
pada halaman informasi, bahwa blog sudah aktif. 

 
Terdapat dua link View your site untuk melihat tampilan 
public (frontend) blog kita dan Login untuk masuk ke 
halaman admin blog (backend) 
 
Tampilan Frontend 
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Tampilan Backend 
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Bagian 2 

Kostumisasi Tampilan Blog 
 

Untuk mengkonstumasi/mengatur tampilan blog agar 
sesuai dengan keinginan kita, ada beberapa hal yang perlu 
di lakukan. Seperti mengganti tema, mengganti nama, 
tagline, sidebar dan lain sebagainya. Semua kostumasi 
dapat di lakukan melalaui halaman admin. 

 
1. Mengganti settingan umum blog, di gunakan untuk 

mengganti nama, bahasa dan lain sebagainya. Masuk ke 
halaman admin dengan mengetik 
namablog.wordpress.com/wp-admin pada browser. Kita 
akan di hadapkan pada halaman login. Masukkan 
username dan password, kemudian klik tombol Log In. 

 
Pada halaman admin, klik tombol setting. 
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Pada bagian general atur beberapa bagian. Hal yang 
pertama, ubah bahasa pada bagian Language menjadi 
id-Bahasa Indonesia. Klik Save Changes, maka halaman 
admin kini berbahasa Indonesia. 

 
Aturlah bagian-bagian yang di butuhkan. 

 
Site Title: Judul Blog atau Nama Blog 
Slogan : slogan/tagline dari blog kita. 
Zona waktu : atur apada UTC+7 
Format Tanggal : Pilih yang bagian paling atas. 
Format waktu : di sesuaikan saja. 
 
Pada  bagian kanan terdapat blog Picture/icon. Icon ini 
akan muncul saat akan mengomentari komen pembaca 
pada tulisan.  

 
Selain itu ada juga gravatar, gravatar akan di tampilkan 
pada bagian atas pada address bar browser, misalnya 
seperti ini: 
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2. Mengganti tampilan theme/tema. 
Pada menu Tampilan pilih submenu tema  

 
Pilih tombol aktifkan yang ada di bawah gambar tema 
atau pratampil untuk melihat preview. 
Jika salah satu tema sudah di pilih maka, tampilan blog 
akan berubah dengan melakukan refresh pada browser. 
 
Tampilan sebelum tema di ganti/dengan tema default: 
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Tampilan setelah tema di ganti. 

 
Ubahlah tema sesuai keinginan anda. 

 
3. Menambah widget/sidebar. 

Widget merupakan komponen tambahan yang dapat 
mendukung fungsi blog, antara lain kategori, untuk 
memunculkan kategori, kaleder, gambar dan lain 
sebagainya. Widget dapat di tambahkan melalui menu 
tampilan dan submenu widget. 

 
Untuk mengaktifkan widget, drag widget yang tersedia 
ke bagian sidebar.  
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Misalnya, yang dipilih adalah widget kategori, drag 
widget kategori ke sidebar, berikan judul dan klik tombol 
simpan. Drag widget yang lain untuk menambahkan 
widget yang lain. 
Gunakan widget lain yang diperlukan. 

4. Menambahkan kategori. 
Kategori merupakan pengelompokan tulisan 
berdasarkan kategori tertentu agar pembaca blog 
mudah dalam memilih dan membaca tulisan kita. 
Misalnya, untuk pecinta olahraga/blog olahraga dapat 
mengelompokkan menjadi, Sepakbola, Bulutangkis, 
Basket dan lain sebagainya. Untuk menambahkan 
kategori, pilih menu Tulisan dan pilih submenu 
Categories. 
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Isi kolom Name, jika diperlukan tambahkan Deskripsi 
dan klik tombok Tambahkan Kategori Baru. 

 
Kategori akan muncul pada halaman blog jika pada 
kategori tersebut sudah terdapat tulisan/posting. 
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Bagian 3 
Menciptakan dan Mengelola Tulisan 

 
 

Tulisan merupakan hal terpenting dalam blog. Karena awal 
penciptaan blog memang di tujukan untuk 
mempublikasikan tulisan pemilik blog. 
1. Menambahkan tulisan baru. 

Untuk memulai menulis tulisan baru, pilih menu Tulisan 
 Tambahkan Baru. 

 
Tulis Judul dan isi tulisan pada form-form di atas. 
Untuk memudahkan latihan copy paste teks di bawah ini 

 
Judul :  
Tutorial Animasi Bayangan 
Isi :  
Animasi bayangan merupakan efek yang di berikan 
pada sebuah objek sehingga objek tersebut terlihat 
lebih hidup dan berada pada bidang datar. Pada 
Flash, animasi bayangan sebenarnya duplikasi dari 
objek aslinya yang di jadikan bayangan. Objek asli 
yang akan di jadikan bayangan di tempatkan 
sedemikian rupa sehingga mengikuti gerakan, posisi 
dari objek yang asli. 
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Untuk mendapatkan efek warna bayangan yaitu 
warna gelap dan ada efek blur, pada properti objek 
duplikasi di berikan tint dengan warna abu-abu, dan 
pada Filter di berikan efek blur dan di sesuaikan. 
 

Untuk menentukan kategori tulisan, pada bagian kanan 
ada Categories dan pilih kategori yang sesuai. Pada 
tulisan ini saya menggunakan kategori “Tutorial Flash”. 

 
Untuk menerbitkan tulisan klik tombol Terbitkan. 

 
Buka halaman blog dan refresh browser, tulisan yang 
kita buat telah di tampilkan dalam blog. 
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2. Menambahkan gambar pada tulisan. 
Untuk membuat tulisan lebih menarik, perlu di 
tambahkan objek berupa gambar, video, animasi dan 
lain sebagainya. 
Untuk menambahkan gambar, tempatkan kuroso pada 
bagian atas tulisan dan klik tombol Tambhkan Sebuah 
Gambar. 

 
Klik tombol pilih berkas, pilih file yang akan di 
tambahkan.  
Setelah gambar selesai di load, atur properti gambar 
seperti judul, deskripsi, URL Tautan, Perataan dan 
Ukuran, kemudian klik tombol sisipkan ke dalam tulisan. 

 
Gambar telah masuk ke dalam tulisan, dan untuk 
memperbaharui tulisan, klik tombol perbaharui.  
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Pada halaman blog lakukan refresh pada browser, kini 
gambar telah masuk ke dalam tulisan. 

 
Untuk merubah ukuran gambar jika tidak sesuai, seleksi 
gambar dan klik tombol sunting gambar. 
 

3. Menambahkan animasi flash. 
Pada blog gratis kita juga bisa menambahkan file flash, 
namun file flash sebelumnya harus di tempatkan pada 
penyedia penyimpanan file swf seperti Share SWF 
(shareswf.com). Lakukan registrasi untuk mengupload 
file. Namun dalam latihan ini saya sudah menyediakan 
skrip embed file swfnya. 
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Untuk menambahkan file swf ke tulisan, yang di 
butuhkan adalah sumber file dan beberapa skrip 
tambahan untuk flash player. 
Pada tulisan Tutorial Animasi Bayangan tambahkan skrip 
di bawah ini di antara paragraph satu dan dua: 

 
[gigya width="430" height="380" 
src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/103
09.swf" quality="high" wmode="transparent" 
allowScriptAccess="samedomain" ] 
 

 
Dan klik tombol perbaharui, setelah refresh browser 
pada halaman blog, animasi flash sudah di tampilkan. 
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4. Menambahkan Video (Youtube) pada Tulisan. 
Ada kalanya beberapa hal lebih mudah di sampaikan 
dalam bentuk video. Untuk menambahkan video, kita 
dapat menambahkan video youtube dengan mengambil 
skrip embed pada halaman youtube. 
Buka youtube, dan serach “animasi bayangan” atau 
masukkan url berikut pada address bar: 
http://www.youtube.com/watch?v=L9q-Kw0byzg 
Video tutorial animasi bayangan telah ditampilakan.  

 
Klik tombol share dan klik tombol embed, youtube akan 
menampilkan skrip embed. 
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Blok skrip embed dan copy (menekan tombol Ctrl+C, 
pada keyboard). 
Kemudian buka tulisan, lakukan paste (Ctrl+V) pada 
teks editor. 

 
Klik tombol perbaharui, dan refresh browser pada 
halaman blog. Video youtube sudah dapat di tampilkan. 

 
Ok, sampai di sini kita sudah menciptakan tulisan yang 
kaya konten, ada teks, gambar, animasi, video di mana 
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komponen-komponen ini sangat di butuhkan dalam 
sebuah blog pendidikan. 
 

5. Menambahkan File yang dapat di Download 
Ada kalanya materi yang kita buat cukup panjang, 
sehingga tidak memungkinkan jika di tulis dalam satu 
halaman, sehingga kita perlu menyisipkan file.  File yang 
di sisipkan dapat di download oleh pengunjung, seperti 
file doc, pdf dan lain sebagainya. Misalnya artikel, 
makalah atau mungkin bahan ajar. 
Mulailah sebuah tulisan baru sebagai berikut, tempatkan 
tulisan ini di kategori “Artikel Pendidikan”: 

 
Judul: 
Urgensi Pendidikan Karakter 
Isi: 
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 
menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 
bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang 
berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat 
keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap 
akibat dari keputusan yang ia buat. 
Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan 
pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 
menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan 
nasional adalah mengembangkan potensi peserta 
didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan 
akhlak mulia. 
Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar 
pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia 
yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 
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berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi 
bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter 
yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. 
Untuk lebih lanjut download file berikut: 
Urgensi Pendidikan Karakter 
 

 
Blok pada kalimat “Urgensi Pendidikan Karakter”. 

 
Pada menu diatas isi tulisan, pilih menu “tambahkan 
media”. 

 
Kita akan di bawa ke jendela penambahan file. Pilih 
tombol “pilih berkas”. 

 
Pilih file “Urgensi Pendidikan Karakter.pdf”, dan pilih 
Open. 
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File akan di upload, lakukan penambahan yang di 
butuhkan dan klik tombol sisipkan ke dalam tulisan 

 
File urgensi pendidikan karakter.pdf telah di link-kan, 
klik tombol terbitkan pada bagian kanan, pada halaman 
blog lakukan refresh pada browser. 
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Link tersebut jika di klik, maka akan di bawa ke file pdf 
untuk di tampilkan pada browser. 
 

6. Mengedit halaman About/Tentang Saya. 
Halaman “About” atau tentang pemilik blog merupakan 
uraian singkat mengenai pemilik blog atau mudahnya 
sebagai profil pemilik blog. 
Untuk merubah halaman tersebut. Pilih menu halaman. 

 
Dekatkan kursor pada “About” dan Pilih Sunting. 

 
Edit Halaman sesuai dengan keinginan anda. Dan jika 
diperlukan tambahkan foto anda agar lebih menarik. 

 
Jika sudah selesai, klik tombol perbaharui, refresh 
browser pada halaman blog dan klik tombol “tentang 
saya” maka anda akan di bawa untuk memperlihatkan 
profil anda. 
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Bagian 4 

Mendaftarkan Blog di Mesin Pencari 
 
 
Blog yang kita ciptakan harus di ketahui oleh pengguna di 
internet. Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan 
ke Mesin Pencari, misalnya Google, pendaftaran dapat di 
lakukan secara gratis. Namun butuh waktu untuk di indeks 
oleh mesin pencari sehingga harus bersabar, namun jika 
ingin lebih cepat, gunakan yang berbayar. 
 
Ketik URL berikut di address bar. 
http://www.google.com/addurl/ akan di bawa ke halaman 
berikut ini. 

 
Isi form di atas dengan lengkap. Dan tekan tombol Add 
URL. 

 
Maka akan di bawa ke halaman berikut: 

 
Blog anda sudah terdaftar, tunggu saja dalam beberapa 
waktu. 
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Bagian 5 

Penutup 
 
 
Demikian, tutorial singkat pendaftaran blog, kostumisasi, 
menciptakan tulisan (post), menambah media dan 
pendaftaran blog ke mesin pencari. Masih banyak hal-hal 
yang belum di sampaikan dalam tutorial ini, namun secara 
umum hal-hal yang urgen telah di sampaikan. 
 
Untuk lebih dalam mengenai pengorganisasian blog, 
silahkan berlatih sendiri, gunakan internet sebagai sumber 
belajar yang sangat lengkap. Atau jika di butuhkan, cari 
referensi-refrensi yang terkait tentang blog. Jika 
membutuhkan bantuan mengenai blog, silahkan email ke 
penulis di moerhadie@yahoo.com. Atau kunjungi blog 
penulis di moerhadieberbagi.wordpress.com. 
 
Selamat Belajar, dan jangan berhenti di sini. 
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