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A. Pengertian Weblog 

Webblog adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh John Barger pada bulan 

Desember 1997. Blog atau weblog adalah catatan pribadi seseorang di internet. 

Webblog berisi informasi yang sering diupdate secara berkala. Blog biasanya berisi 

informasi tentang politik, materi pelajaran, olah raga dll. Tetapi sebagian besar berisi 

informasi perjalanan dan kehidupan sehari-hari seorang bloge dan pemikirannya. 

 

Beberapa penyedia weblog :  

 http://www. wordpress.com 

 http://www.blogger.com 

 http://us.webnode.com/ 

 

Ciri-ciri weblog : 

 bagian utamanya dibagi menjadi beberapa kategori 

 terdapat arsip untuk berita atau informasi lama 

 ada tempat buat orang lain untuk meninggalkan pesan atau komentar 

 biasanya terdapat link ke web/blog favorit atau yang sering dikunjungi 

(blogroll). 

 

Kategori weblog : 

 personal bloger 

orang yang hanya menulis catatan hariannya di blog 

 business bloger 

orang yang menggunakan blog untuk mempromosikan produk yang dujualnya 

 organizational bloger 

orang yang menggunakan blog untuk keperluan komunitasnya 

 profesional bloger 

adalah bloger yang dibayar untuk melakukan aktifitas blognya. 

Persyaratan membuat blog : 

 E-mail 

 Koneksi Internet 

  

http://www.blogger.com/
http://us.webnode.com/
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B. Langkah-langkah membuat weblog dengan wordpress 

 

 Daftar Buat weblog gratis di wordpress 

 

1. Buka web browser, arahkan URL ke http://id.wordpress.com. 

 

  

 

2. Klik Log Masuk → klik link mendaftar 

 

  

http://id.wordpress.com/
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3. Daftarkan alamat email, nama pengguna, kata sandi, alamat blog 

 

 

 Mengganti Tema Weblog 

 

1. Pilih tampilan → tema 
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2. Pilih tema twenty teen dan aktifkan 

 

 

 Membuat halaman  

1. Pilih halaman → tambah halaman, beri nama halaman : tentang saya 

 

2. Setelah selesai klik terbitkan 
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 Membuat menu pada halaman weblog 

1. Pilih tampilan → menu →  buat menu baru 

 

2. Masukan nama menu yang akan dibuat, misal : menu web, kemudian klik buat 

menu  
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 Posting tulisan di halaman  

1. Pilih halaman → semua halaman → Beranda → sunting 

 

 

2. Masukan tulisan dibagian yang sudah disediakan kemudian klik perbarui  
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 Menambahkan Widget pada halaman weblog 

1. Pilih tampilan → widget → arsip → area widget utama → tambahkan widget 

 

 

 Menambahkan widget counter 

1. Buka situs http://www.tinycounter.com 

2. Click Here to Create Yout Free Counter 

 

http://www.tinycounter.com/
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3. Isi form registasi  

 

4. Klik create counter 
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5. Copy Paste kode script yang sudah jadi kedalam situs/blog kita 

 

6. Masuk ke halaman admin blog wordpress  

7. Pilih widget → text  

 

8. Drag widget TEXT ke sidebar 

9. Beri judul dan paste kode scrip yang tadi di copy 

10. Klik simpan dan selesai 


