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Pengenalan Blog 

 

 

Blog adalah singkatan dari WeBlog yang artinya jenis situs web yang menyerupai tulisan-

tulisan pada halaman web, biasanya disusun diurutkan secara kronologis (waktu kejadian) mulai 

dari postingan yang terbaru berada di bagian atas halaman utama (halaman depan / homepage) 

diikuti postingan paling lama dibawahnya. Blog adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh 

Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah WeBlog untuk 

menyebut kelompok website pribadi yang selalu diperbarui secara kontinyu dan berisi link ke 

website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. 

Secara garis besar, WeBlog dapat dirangkum sebagai kumpulan tulisan pribadi yang 

memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, 

seperti karya tulis, kumpulan tautan internet, dokumen-dokumen seperti word, excel, PDF, 

gambar ataupun multimedia lainnya. 

Para penulis blog dinamakan Blogger. Melalui Blognya, Blogger menjadi mudah dikenali 

berdasarkan topik apa yang disukai dan apa yang sering ditulis, apa tanggapan terhadap tautan 

yang dipilih dan isu-isu didalamnya. Oleh karena itu Blog bersifat sangat personal tapi tak jaring 

bagi beberapa orang blog dijadikan sebagai sarana penghasil pundi – pundi rupiah. Banyak 

Blogger tanah air yang berhasil meraup keuntungan dari kegiatan menulis blog tersebut. 

Pengenalan Blog 1 
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APA YANG HARUS DITULIS DALAM BLOG ? 

 Pertanyaan tersebut sering muncul dari Blogger pemula yang ingin memulai membuat 

sebuah blog. Lalu apa saja yang harus ditulis atau akan dituliskan dalam blog tersebut ? 

Pemilihan apa yang akan ditulis tergantung dari tema blog yang dibuat oleh Blogger. Sebagai 

contoh seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi berencana membuat sebuah blog. Dari hal 

tersebut dapat dilihat bahwa blog yang akan dibuat sebaiknya menyangkut kegiatannya sehari – 

hari atau yang ia gemari seperti bertemakan teknologi, mata kuliah tertentu, sharing tentang 

bangku perkuliahan maupun hal – hal menarik lainnya seputar kehidupan atau hanya sekedar 

berbagi informasi. 

 Berikut ini beberapa tema tulisan blog yang sering dipublikasikan : 

 Catatan harian atau apa saja yang ingin ditulis oleh Blogger. 

 Ide-ide, opini, dan pandangan tertentu. 

 Berita terkini dan ulasannya. 

 Tips dan trik misalnya seputar olahraga, keluarga, masak-memasak, komputer, otomotif, 

elektronik. 

 Artikel agama, hukum, seni musik, lirik lagu. 

 Pelajaran sekolah, kuliah, dan kursus. 

 Pengalaman pribadi yang berguna jika dibaca orang lain yang membaca blog tersebut. 

 

APA SAJA MANFAAT MEMILIKI BLOG ? 

 Dalam membuat blog seorang Blogger akan mendapatkan banyak manfaat antara lain : 

 Sebagai catatan pengetahuan agar tidak hilang begitu saja karena lupa atau terselip. 

 Sebagai sarana untuk membandingkan pendapat atau pengetahuan di mata umum. 

 Latihan menulis dan menggunakan pendapat secara tertulis. 

 Personal branding. 

 Memanfaatkan blog sebagai bisnis untuk mencari uang. 

 Sarana belajar komputer. 

 Menambah sahabat dan teman di dunia maya. 
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APA SAJA YANG DIBUTUHKAN DALAM MEMBUAT BLOG ? 

 Pembuatan blog tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Bagi Anda pemula dalam 

dunia blog, anda dapat mencoba menggunakan beberapa platform penyedia blog gratis seperti 

blogspot, Wordpress, tumblr dan masih banyak lainnya atau jika anda berencana serius di dunia 

blog, anda dapat membeli hosting dan domain untuk meletakkan blog anda. Biaya yang 

dibutuhkanpun tidak terlalu mahal. Untuk domain .com dan hosting standar dalam setahun, anda 

cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp. 250.000 dengan spesifikasi standar. 
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Struktur Halaman Blog
 

 Tampilan blog memiliki berbagai macam bentuk, ini dapat disesuaikan dengan keinginan 

dari pemilik blog. Pemilihan tata letak dan desain blog menjadi penentu atau ciri khas dari suatu 

blog. Terkadang blog yang terkenal memiliki tampilan yang berbeda dengan yang lainnya 

sehingga pengunjung lebih faimiliar dengan blog yang dikunjunginya. 

 Berikut ini adalah beberapa komponen dan tata letak pada halaman blog yang sering 

diterapkan : 

 

1. Header 

Komponen Header berada dibagian atas halaman blog, Header berfungsi untuk 

menampilkan logo blog, menu (navbar) dan kolom pencarian pada blog. Penggunaan Header 

lebih merujuk pada identitas dari blog serta sitemap atau halaman - halaman apa saja yang 

terdapat pada sebuah blog . 

 

Sidebar 
Content 

Footer 

Header 

2 
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2. Content 

Bagian Content merupakan bagian utama dari blog. Penempatan dari bagian ini berada 

ditengah dari halaman blog, tak jarang bagian Content berada diantara dua buah Sidebar. 

Penempatan bagian ini juga berpengaruh terhadap fokus dari pembaca blog yang ada, pemilihan 

warna latar belakang pada bagian ini juga menjadi faktor utama dalam desain blog. 

Halaman Content yang relevan berisi 5 - 7 postingan didalamnya. Postingan tersebut 

diurutkan dari terbaru ke postingan lama, postingan yang ada hanya berupa cuplikan dengan 

beberapa kata didalamnya penempatan tanggal dan waktu posting juga menjadi suatu nilai 

tambah bagi pengunjung blog. 

3. Sidebar 

Sidebar berada di samping bagian Content, pada bagian Sidebar berisi tentang posting 

terbaru, posting yang sering dibaca, komentar terakhir dari pembaca dll. Bagian Sidebar dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan atau informasi apa yang ingin ditampilkan. Tak jarang beberapa 

Blogger meletakkan daftar Tag, daftar Tag ini berfungsi mempermudah pengunjung untuk 

memilih artikel sesuai dengan kategori yang ada. 

4. Footer 

Bagian Footer berada di paling bawah halaman blog. Pada bagian Footer tidak memuat 

banyak informasi, informasi yang sering disajikan seperti copyright dari blog, tahun pembuatan 

serta sitemap dari blog (list menu, kategori, tag) dan juga halaman untuk menjadi subscriber. 

Sebagai contoh menggunakan blog milik Dosen Erwin Sutomo / 2012 (blog.stikom.edu/erwin) 

 
 

Header 

Sidebar 

Blog Post 

Sidebar 
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Bagian – Bagian pada Header 

 

 
 

 

 

Bagian – Bagian pada Post 

 

 

 
 

 

Judul Blog / Blog Title 

Deskripsi Blog 

Page 

Judul Post 

Tanggal Post Jumlah 

Komentar 

Kategori Tag 
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Bagian – Bagian pada Sidebar 

 

 
  

Post Terbaru 

Kategori 

Tag / kumpulan Tag 

Tag / kumpulan tag atau kumpulan kata 

kunci adalah kata kunci seluruh post 

yang telah di publikasikan. Setiap tag 

akan memiliki ukuran font / font size  

yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah 

post yang mengunakan tag tersebut. 

Contoh disamping postingan dengan tag 

SI/TI lebih banyak dari postingan dengan 

tag social media.  
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Mengelola sebuah blog merupakan sesuatu yang tidak terlalu sukar bagi Anda yang telah 

terbiasa menggunakannya. Hanya beberapa menu dan tools yang perlu Anda pahami untuk 

memanfaatkan blog Anda dalam menunjang aktifitas blogging. 

 Sebelum Anda memulai blogging, Anda harus masuk ke halaman dashboard dengan 

memasukkan username dan password Anda. Berikut ini tahapan untuk masuk ke halaman 

dashboard blog Anda : 

1. Bagi Anda pengguna blog Dosen Stikom, Anda dapat masuk ke halaman dashboard dengan 

mengakses URL http://blog.stikom.edu/namablog/wp-admin 

2. Kemudian akan muncul form login. Silahkan isikan username dan password yang Anda 

miliki untuk mengakses halaman dashboard 

3. Setelah username dan password terisi, pilih tombol Log in kemudian Anda akan dialihkan 

menuju dashboard utama blog Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memulai Blog 3 
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MENU PADA DASHBOARD WORDPRESS 

 

 Setelah Anda berhasil memasukkan username dan password, Anda akan dilihkan menuju 

halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman yang berfungsi untuk mengelola 

blog Anda baik itu membuat postingan, menambahkan halaman, mempercantik blog sampai 

dengan pengaturan tingkat lanjut seperti penambahan pengguna maupun menambahkan plugin 

untuk menunjang fungsionalitas blog Anda. 

 Pada halaman dashboard terdapat beberapa menu, letak menu ini berada di sidebar 

sebelah kiri halaman dashboard. Masing – masing menu tersebut memiliki fungsionalitas yang 

berbeda - beda. Berikut ini beberapa menu yang dapat Anda gunakan untuk menunjang aktifitas 

blogging Anda : 
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Mengarahkan Anda menuju halaman dashboard utama 

Mengelola segala update terkait blog Anda (versi Wordpress, 

plugin dll) 

Mengelola postingan, kategori dan tag pada blog 

Mengelola segala media atau file yang Anda miliki pada blog 

Mengelola halaman pada blog 

Mengelola komentar – komentar 

Mengatur tampilan blog meliputi menu, layout dll 

Mengatur tampilan blog meliputi menu, layout dll 

Mengelola pengguna blog (Administrator, Eaditor, Moderator, 

Subscriber) 

Mengelola postingan seperti import maupun export dan RSS Feed 

Pengaturan pada blog (Ganti password, alamat blog, judul blog dll) 
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 Setelah Anda memahami beberapa fungsi dari menu yang ada pada halaman dashboard. 

Selanjutnya Anda dapat membuat sebuah postingan. Postingan pada blog merupakan hal wajib 

yang harus dimiliki sebuah blog. Pada Wordpress, untuk membuat sebuah postingan tidaklah 

terlalu sukar. 

 

MENAMBAHKAN POSTINGAN BLOG 

Berikut ini beberapa tahapan dalam membuat postingan pada blog Wordpress Anda : 

1. Pastikan Anda telah login dan dapat mengakses halaman dashboard 

2. Pilih menu Posts pada menu sidebar 

3. Pilih sub menu Add New 

4. Kemudian akan tampil halaman Add New Post. Pada halaman Add New Post terdapat 

beberapa isian antara lain judul postingan, isi postingan, tag, kategori dan pemilihan 

format postingan yang akan Anda terbitkan. 

 

5. Masukkan judul dan isi postingan yang akan Anda terbitkan. 

Mengelola Blog 

4 
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6. Setelah judul dan isi postingan telah dimasukkan. Langkah selanjutnya adalah memilih 

format postingan Anda. Format postingan ini merupakan jenis dari post yang akan Anda 

terbitkan. Beberapa template blog memberikan tampilan yang berbeda pada masing – 

masing format postingan ini. Pada contoh kali ini, kita akan membuat postingan dengan 

format Standard. 

7. Kemudian Anda dapat menentukan kategori dan tag untuk postingan yang akan Anda 

terbitkan. Penambahan kategori dan tag terdapat pada sidebar sebelah kanan halaman 

Add New Post. 

 

Kategori dan tag digunakan untuk mengelompokkan postingan anda kedalam suatu 

pokok bahasan tertentu. Sekilas kategori dan tag memiliki fungsi yang hampir sama. Pada 

kategori digunakan untuk mengelompokkan postingan Anda ke dalam sebuah pokok 

bahasan tertentu, kategori memiliki sub kategori yang merupakan bagian dari kategori 

utama. Sedangkan tag hampir sama dengan kategori akan tetapi tag tidak memiliki sub 

tag. Tag sering digunakan sebagai kata kunci dari postingan yang kita buat. 

8. Setelah semuanya terisi, Anda dapat menekan tombol Publish untuk menerbitkan  

postingan Anda. Anda dapat melihat postingan yang baru saja diterbitkan dengan 

mengakses alamat blog Anda. 
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MENGGANTI THEME BLOG DOSEN 

 Bagi Anda pengguna blog Dosen Stikom Surabaya, Anda dapat mengganti theme dari 

blog sesuai dengan keingingan Anda. Adapun tahapan dalam penggantian theme ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pilih Theme yang ingin Anda terapkan pada blog. 

Wordpress memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengganti tampilan sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Selain itu Wordpress juga memberikan beberapa Theme 

gratis yang dapat Anda gunakan. Terdapat tiga jenis Theme yang sering digunakan pada 

Wordpress. 

a. Theme Gratis 

Theme gratis merupakan Theme yang diberikan secara cuma – cuma bagi pengguna 

Wordpress. Wordpress sendiri menyediakan Theme gratis yang dapat diunduh 

langsung di halaman websitenya. Selain Wordpress terdapat beberapa penyedia 

Theme  gratis yang dapat Anda temukan lainnya. 

b. Theme Berbayar 

Wordpress di website resminya selain menyediakan Theme gratis juga menyediakan 

Theme yang berbayar. Harga untuk masing – masing Theme tersebut pun relatif 

tergantung dari kerumitan dan desain yang ditawarkan. Selain pada website resmi 

Wordpress, Anda juga dapat mengunduh Theme berbayar pada situs seperti 

themeforest.com dll. 

c. Nulled Theme 

Nulled Theme bukan merupakan Theme gratis akan tetapi merupakan Theme berbayar 

yang sengaja digratiskan. Penggunaan Nulled Theme sangatlah berbahaya karena 

kebanyakan Nulled Theme terdapat program malware yang dapat mengganggu 

fungsionalitas blog Anda dan tentunya server yang Anda gunakan. Selain itu 

penggunaan Nulled Theme juga melanggar undang – undang. 

2. Kirim template Anda. 

Setelah Anda mendapatkan Theme yang dirasa cocok, Anda dapat mengirimkan Theme 

tersebut ke Administrator blog Anda (Bagian PPTI Stikom Surabaya) untuk diunggah ke 

dalam blog Anda. 
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3. Terapkan Theme 

Setelah Theme diunggah oleh Administrator, Anda dapat menerapkan Theme tersebut 

langsung ke halaman blog Anda pada menu Appearance. 
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Tag dan Catagory 

Tag dan Category memiliki perananan penting bagi Search Engine. Karena dengan 

adanya tag dan kategori search engine akan lebih mudah menemukan post pada Blog Anda yang 

sesuai dengan kriteria atau kata kunci pencarian oleh user. Selain itu tag dan kategori dapat 

memudahkan user dalam mencari posting yang memiliki keterkaitan (tag yang sama atau 

kategori yang sama). Post Blog akan lebih terorganisir dengan adanya kategori dan tag di tiap 

post. 

 

Fungsi Tag 

Menandai sebuah post sesuai dengan pokok bahasan sehingga lebih terorganisir. 

 

Tujuan Tag 

1. Memudahkan user dalam mencari post yang memiliki keterkaitan dengan post saat ini. 

2. Memudahkan user dalam mencari post dengan tema tertentu/ keyword tertentu. 

Mengorganisasi  

Posting Blog 
5 

Tampilan 

Kategori pada 

post 

Tampilan Tag 

pada post 
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3. Memudahkan Search Engine dalam mengindex Blog Anda.  

 

Fungsi dan Tujuan Kategori 

Fungsi kategori adalah untuk mengumpulkan post yang memiliki kategori yang sama, 

sehingga lebih terorganisasi dan memudahkan  pembaca memilih post yang memiliki kategori 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membuat kategori dan tag terdapat pada 

sidebar sebelah kiri halaman posting. Pengisian kategori dan 

tag didasarkan pada jenis atau pokok bahasan dari artikel 

yang akan diterbitkan. Yang membedakan antara kategori 

dan tag adalah kategori memiliki sub kategori yang 

merupakan cabang dari kategori utama. Sedangkan untuk tag 

tidak memiliki sub bagian. 
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Wordpress self hosting dan Wordpress Blog (wordpress.com) memiliki beberapa 

perbedaan antara lain kemudahan pengguna dalam melakukan penyesuaian pada blog yang 

dimilikinya. Wordpress self hosting menyajikan menu kostumisasi lebih lengkap dibandingkan 

dengan Wordpress blog. Anda dapat mengakses menu ini di halaman dashboard utama dari blog 

Anda. Untuk blog Dosen Stikom sendiri menggunakan Wordpress versi self hosting sehingga 

dapat mempermudah dalam mengelola blog yang Anda miliki. 

Berikut ini beberapa pengaturan tingkat lanjut yang dapat diterapkan dalam 

meningkatkan performa blog Anda : 

1. MENGGANTI PASSWORD 

 Untuk mengganti password login Wordpress, Anda dapat masuk ke halaman dashboard 

kemudian pada top menu pilih Edit My Profile 

 

 Kemudian Anda akan dialihkan menuju halaman setting profile, pada bagian Account 

Management pilih Generate Password untuk merubah password Anda. 

 

Pengaturan Blog 

Tingkat Lanjut 
6 
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 Setelah Anda memilih Generate Password, akan muncul form yang berisi password acak 

yang dibuat oleh sistem. Jika Anda ingin menggunakan password tersebut, tekan tombol Update 

Profile untuk menyimpan password baru Anda. Akan tetapi jika Anda ingin menggunakan 

password Anda sendiri, Anda dapat merubah password acak tersebut kemudian  menyimpannya 

dengan menekan tombol Update Profile. 

 

2. MENGELOLA MENU 

Pengguna blog dapat mengatur menu yang akan ditampilkan pada blog. Untuk megelola 

menu pada blog Anda dapat masuk ke dashboard kemudian pilih Appearance dan kemudian pilih 

Menus pada sidebar sebelah kiri. Pengaturan berupa tambah menu, posisi menu dan penambahan 

link pada menu dapat dilakukan pada pengaturan Menu ini. 

 

 

  



Modul Pelatihan Blog | Pengembangan & Penerapan Teknologi Informasi 2016 

 

 
19 

 

3. MENGGANTI JUDUL BLOG 

Untuk mengganti judul blog, Anda dapat masuk pada Menu Settings kemudian pilih 

General. Selanjutnya akan muncul form untuk mengganti judul blog, alamat, tagline dll. Setelah 

Anda selesai melakukan perubahan tekan tombol Save Changes. 

 

 


