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Kata Pengantar 

 

 

 

Puji syukur pengarang panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya pengarang dapat menyelesaikan makalah yang 

berjudul Wordpress sebagai tugas TIK dengan baik. Tak lupa, pengarang juga 

mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua pengarang serta teman-teman 

yang ikut terlibat dalam pembuatan makalah ini. 

Terimakasih juga pengarang ucapkan kepada Bapak Ibnu selaku guru 

pembimbing pelajaran TIK. 

Pengarang sangat berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pengarang  

dan para pembaca. Makalah ini tentu masih jauh dari kata sempurna,maka dari itu 

saran dari pembacalah yang pengarang harapkan untuk menyempurnakan makalah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 29 Oktober 2010 

 

 

 

 

        Pengarang 

Ummi Habibah & Vidya Ismayanti 
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³PENDAHULUAN³ 

 

4 Latar Belakang 

Sudah tak dapat dielakan lagi bahwa teknologi semakin kesini semakin maju. 

Internet adalah kebutuhan (sebagian besar orang) seahri-hari. Mengirim surat, 

mencari informasi, berdiskusi, mencari hiburan bahkan  kita juga dapat 

mengetahui perkembangan globalisasi diseluruh belahan dunia melalui internet. 

Sudah seharusnya kita sudah mulai mengenal apa itu “blog” dan terlibat dalam 

perkembangan globalisasi. 

 

4 Pembatasan Masalah 

Makalah saya ini akan membahas tentang blog wordpress 

 

4Pembahasan Masalah 

1. Apakah yang dimaksud dengan blog? 

2. Apa fungsi blog bagi kehidupan sehari-hari? 

3. Apa saja macam-macam blog? 

4. Dimana kita dapat membuat blog? 

5. Bagaimana cara membuat blog? 

6. Apa keunggulan wordpress? 
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³PEMBAHASAN³ 

 

4Definisi Blog  

 

Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan 

oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger 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.  

Blog merupakan situs web dimana item diposkan secara berkala dan 

ditampilkan dalam urutan kronologis mundur. Istilah blog adalah singkatan dari 

weblog atau web log. Mengarang blog, memelihara sebuah blog atau 

menambahkan artikel ke blog yang sudah ada disebut “blogging“. Masing-masing 

artikel pada sebuah blog disebut “tulisan blog”, “tulisan” atau “masukan”. Orang 

yang menulis atau memasukkan dan memelihara tulisan di blog disebut “blogger“. 

Sebuah blog terdiri dari teks, hypertext, gambar, dan link (ke halaman web dan 

video, audio dan file lainnya). Blog menggunakan dokumentasi dengan gaya 

percakapan. Seringkali blog fokus pada “wilayah kepentingan” tertentu, seperti 

Washington, DC, politik yang sedang berlangsung, dan beberapa blog 

mendiskusikan pengalaman pribadi. 

Sebuah blog pada dasarnya seperti sebuah jurnal yang tersedia di web. 

Blog biasanya Diperbaharui harian menggunakan software yang memungkinkan 

orang dengan sedikit atau tidak ada latar belakang teknis untuk memperbarui dan 

memelihara blog. Posting di blog ini hampir selalu diatur dalam urutan 

cronological terkini dengan penambahan fitur yang paling menonjol. Menulis 

dalam sebuah blog hampir selalu dalam urutan kronologis dengan penambahan 

fitur yang paling terkini yang paling menonjol. 
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4Fungsi Blog 

 

Tentu saja blog memiliki banyak fungsi, antara lain: 

1. Blog sebagai media searah: 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 arah: 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 Tujuan: Bentuk ini pun hanya memiliki 

perbedaan tipis dengan dua bentuk diatas, jika keduanya hanya di buat 

dengan seadanya, yang ini di buat dengan tujuan tertentu. Diantaranya 

sebagai maklumat dan pendidikan, promosi barang jualan, dan 

pengiklanan. 

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

penulis yang berpendidikan ataupun yang mempunyai pengalamannya 

sendiri. 

• Promosi barang/jualan :Blog jenis ini sekiranya kita tidak mampu 

membuatnya kita boleh mengupah orang lain, yang penting kita ada 

barangs sendiri atau pun mengedarkan barangan orang lain yang ingin kita 

pasarkan. 

• Pengiklanan: blog dapat digunakan untuk mengiklankan barang atau jasa.  

4. 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). 
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4MACAM - MACAM BLOG  

 

˘Dilihat berdasarkan penulisnya blog dapat dibedakan atas : 

1. Blog Personal 

Blog personal dikelola oleh perseorangan atau pribadi. Blog personal diasanya 

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

oleh si pembaca blog tersebut yang biasanya juga orang-orang tersekat si blogger 

juga. 

2. Blog Corporate 

Blog corporate dibuat berdasarkan tujuan bisnis. Biasanya dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan tertentu dengan tujuan membentuk brand, komunitas 

dengan pelanggan, atau kegiatan PR. 

 

˘Berdasarkan media yang digunakan blog dibedakan atas : 

1. Blog yang terdiri atas kumpulan video, disebut vlog. 

2. Blog yang terdiri atas kumpulan link, disebut linklog. 

3. Blog yang terdiri atas kumpulan foto, disebut photolog. 

4. Blog yang terdiri atas kumpulan artikel dan menggunakan media campuran, 

disebut tumblelog. 

 

˘Berdasarkan topik yang dibahas dalam blog, dibedakan atas : 

1. Blog politik 

2. Blog ekonomi 

3. Blog fashion 

4. Blog pendidikan 

5. Blog spam 
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4LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT BLOG DI WORDPRESS 

 
Untuk membuat blog dalam WordPress, ikuti langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Tentu anda harus masuk ke situs www.wordpress.com. Kemudian klik 

pada bagian Sign Up Now untuk membuat halaman blog baru. 

2. Isi form-form yang tersedia : 

• Username : isi dengan nama yang anda pakai sebagai alamat blog anda”. 

Lebih baik anda memakai nama anda langsung supaya mudah diingat  

• Email Address : Isi dengan alamat email andaPassword : Isi dengan kata 

/ angka / symbol atau gabungan dari ketiganya yang mudah anda ingat tapi sulit 

atau tidak mungkin diketahui orang lai 

• Legal Flotsam: Beri tanda checklist pada kotak. 
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3. Beri tanda checklist pada kotak ” Gimme a blog!! kemudian klik Next…. 

4. Masukkan Judul blog pada Blog title yang akan muncul pada status bar. Untuk 

bahasa, pilih bahasa Indonesia saja defaultnya sih bahasa Inggris. Beri tanda 

checklist  pada Privacy agar blog anda masuk ke dalam search 

engine…Kemudian klik Sign Up.. 

5. Masukkan Data-data diri anda, kemudian kemudian klik Save Your Profile… 

6. Pastikan bahwa alamat email anda valid. Data untuk aktivasi halaman blog 

akan dikirim ke alamat email tersebut. Untuk mengedit alamat email, klik Update 

Email…. 

7. Pihak WordPress telah mengirim data untuk aktivasi ke alamat email 

anda…..klik link untuk aktivasi dan anda juga akan mendapatkan username dan 

password untuk masuk mengedit halaman blog anda… 

8. Selamat anda telah berhasil mempunyai blog 

 

 

4Keungulan WordPress 

 

Berikut merupakan beberapa keungulan WordPress yang paling dijagokan: 

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 
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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. 

8. Dukungan Komunitas 

Dengan adanya WordCamp yang merupakan kopi darat berkumpulnya penggiat 

WordPress dari berbagai belahan dunia, WordPress pun semakin kuat 

pengembangannya. 
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4Daftar pustaka 

http://fifinhidayat.blogspot.com/2009/03/macam-macam-blog.html  

http://www.bloggerpemula.info/pengertian-blog-dari-beberapa-sumber/  

http://herisquare.webnode.com/news/fungsi-blog/ 

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

wordpress/  

http://yusupman.wordpress.com/2010/01/31/8-keunggulan-wordpress/ 
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