
 



 
INTERNET BLOG 
 
 

Blog… kata ini tentu sudah tidak asing lagi bagi anda yang sering berselancar di internet. Tahun 1993 sebenarnya blog sudah dimulai, 

tetapi baru akhir - akhir ini demam blog sudah benar - benar mewabah. Tidak ketinggalan para provider GSM, seperti Satelindo 

dengan M3-blog dan Telkomsel yang baru – baru ini merilis mypulau. Para provider besar melihat peluang yang besar dengan adanya 

booming blog yang sangat cepat di Indonesia. 

 

Blog merupakan singkatan dari “web log” adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) 

pada sebuah halaman web umum. Posting-posting tersebut seringkali dimuat dalam urutan secara terbalik (isi terbaru dahulu baru 

kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web semacam itu biasanya dapat diakses oleh semua 

pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Blog juga dapat disebutkan sebagai diary online, 

yang dapat dibuat oleh siapa pun dan isinya kebanyakan pengalaman sehari – hari maupun opini pribadi dari para pemilik blog.  

 

JENIS – JENIS BLOG 

Saat ini perkembangan blog tidak hanya terbatas pada tulisan saja, tetapi dalam beragam bentuk, karena seringkali tergantung dari cara 

penulis mengekspresikan cerita yang dibuat.  Bentuk blog dapat bervariasi, tidak hanya pada tulisan, tetapi dapat juga berupa foto 

bahkan video. 

1. General Blog 



Bentuk blog seperti ini yang paling sering dijumpai di dunia maya, yaitu isi blog berupa tulisan, entah itu menceritakan kehidupan 

sehari - hari, opini pribadi tentang suatu topik, bahkan dijadikan sebagai ajang kampanye guna pengumpulan massa. Penulisnya 

disebut sebagai blogger. 

2. Photo Blog 

Seringkali disebut juga blog  foto, merupakan pengembangan dari General Blog. Jadi isi blog tidak melulu terbatas pada teks. 

Sudah banyak jasa penyediaan free photo blog yang dapat ditemukan di internet. 

 

3. Audio Blog 

Audio blog lebih dikenal dengan nama podcast. Blog ini berisi suara, tetapi bukan hanya terbatas pada musik, melainkan termasuk 

berita ataupun sekedar curhat. Orang yang memiliki audio blog ini disebut podcaster. Karena bersifat audio, maka pemakainya 

harus kreatif dalam memasukkan file ke audionya. 

 

4. Mobile Blog 

Disebut mobile blog, karena blog tidak hanya dapat dibuat melalui pc, tetapi dapat juga dibuat melalui media ponsel atau PDA. Di 

Indonesia, mobile blog perlahan - lahan mulai merambah ke para pengguna blog, tetapi kekurangan mobile blog adalah 

keterbatasan hanya pada ponsel atau PDA jenis tertentu yang bisa digunakan untuk meng-upload data - data kedalam blog. 

 

5. Video Blog 

Dengan harga terjangkau, sudah dapat diperoleh handycam, kamera digital bahkan ponsel yang sudah dilengkapi dengan fasilitas 

video. Sehingga memudahkan orang - orang untuk dapat membuat video sederhana, meskipun dengan durasi pemutaran yang 

singkat. Hal inilah yang menimbulkan ide kreatif untuk memunculkan blog jenis baru yaitu video blog. Vlog singkatan dari video 



blog sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000, tetapi keberadaannya belum terlalu populer di Indonesia. Sudah ada beberapa situs 

yang menyediakan fasilitas vlog ini. 

BEBERAPA TIPS : 

 Untuk pemula, sebaiknya cukup menggunakan general blog, karena didalamnya dapat diaplikasikan dengan foto - foto bahkan 

video.  

 Di internet sudah tersedia berbagai macam blog yang gratis,  

 Sebelum membuat blog, sebaiknya tentukan topik yang sesuai minat atau hobi anda, agar ketika anda menulis tidak kehabisan 

bahan dan tidak menjadi beban bagi anda untuk mengisi blog, misalnya minat anda tentang memasak, jadi anda bisa membuat 

blog tentang resep - resep masakan kesukaan anda. Banyak hal dalam kegiatan sehari - hari anda yang bisa dijadikan topik 

menarik dalam menulis di blog. 

 

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN BLOG : 

Tutorial pembuatan blog ini menggunakan blogspot(blogger) sebagai tempat pembuatannya. Sebelum kita belajar membuat blog, kita 

harus mempunyai satu alamat e-mail yang masih aktif. Karena kita membuat blog di blogspot, maka sebaiknya kita memiliki satu 

alamat e-mail di gmail. 

 



 

Pendaftaran Akun Baru Blog 



 

Isi Biodata Secara Lengkap 



 

Isi biodata secara lengkap 

Setelah lengkap diisi, klik next 



 

Verifikasi via Handphone 

Klik Tombol Continue 



 

Masukan Nomor Kode 
Verifivasi via SMS dari Google 



 

Masuk Ke Area Manajemen 
Blog. Memulai Membuat Blog 



 

Setting Menggunakan 
Bahasa yang disesuai pilihan 
anda

Pilih Bloger untuk memformat 
blog anda 



 

Ketik Judul blog. Tulisan ini 
muncul sebagai tittle web di 
browser

Klik untuk melanjutkan



 

Buat Blog Baru



 

BANNER di halaman web blog 
anda 

Alamat Web Blog anda 

Pilih Templet web blog anda

Klik Untuk Next 



 

Isi Artikel Baru 



 

Judul Artikel 

Model Editor Text 

Tombol Action 



 

Model Editor HTML 



 

LABEL = Group Artikel. Untuk 
Mengelompokan Artikel ‐ 
Artikel



 

Format Tanggal Tayang Artikel 



 

Pilihan: 

1. Komentar boleh/tidak 
2. Format teks/HTML 
3. Pindah Baris 



 

Daftar Artikel yang sudah dibuat 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



CONTOH BLOG Dosen Jakstik : Mohamad Saefudin Blog – http://saef‐web.blogspot.com 

 


	Document1.pdf
	modul-blogspot.pdf

