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Kata Pengantar 
 

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya 

menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa 

pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan 

dengan baik.  

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu 

tentang sebuah blog bernama WordPress. 

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah 

membimbing penyusun agar dapat mengerti tentang bagaimana cara 

kami menyusun karya tulis ilmiah. 

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas 

kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih. 
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Isi 
 
2.1 Definisi Blog  

 

Blog merupakan singkatan dari “web log” 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. Lebih lengkapnya silahkan kawan-kawan 

merujuk ke sini. Atau jika kita merujuk webopedia.com , Blog (kependekan 

dari WebLog) adalah sebuah halaman web yang memberi layanan 

akses terbuka untuk umum berupa jurnal perseorangan. Umumnya 

diperbaharui setiap hari, dan lebih sering mencerminkan diri penulisnya. 

 

2.2 Fungsi Blog 

 

Salah satu fungsi Blog adalah sebagai sarana untuk 

mengekspresikan pendapat, berbagi cerita dengan orang lain di seluruh 

penjuru dunia, bisa juga sebagai tempat atau sarana untuk mencari 

uang, dan masih banyak fungsi lainnya. 

Fungsi Blog yang paling bermanfaat adalah dengan membuat blog kita 

mempunyai kesempatan untuk menghasilkan uang melalui blog kita. 

 

 

 



2.3 Keunggulan Wordpress: 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Cara untuk membuat blog di wordpress  

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,  

• Email Address : Isi dengan alamat email anda.. Password : Isi 

dengan kata / angka / symbol atau gabungan dari ketiganya 

yang mudah  

• Legal Flotsam: Beri tanda “centang” pada kotak.,….. 

3. Beri tanda centang pada kotak ” Give me a blog!! kemudian klik 

Next…. 

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

bar. Lalu klik Sign Up 

5. Masukkan Data-data yang 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.  Pembuatan  Blog telah selesai 



2.4 Macam Macam Blog 

Adapun macam-macam blog secara umum adalah: 

1. Blog pribadi, blog ini adalah blog yang paling populer yang 

digunakan agar seseorang bisa tampil dan menjalin berhubungan 

di internet. 

2. Blog budaya, berdiskusi tentang musik, seni, teater, dan berbagai 

budaya populer lainnya. 

3. Blog topikal, fokus pada topik-topik tertentu. Bisa yang sedang 

hangat atau biang tertentu. 

4. Blog bisnis, biasanya membicarakan tentang pasar saham dan 

berbagi topik bisnis lainnya. 

5. Blog ilmu pengetahuan, biasanya digunakan untuk medistribusikan 

data dan informasi. 

6. Mobile Blog, blog yang biasa digunakan untuk membicarakan 

tentang perangkat bergerak (mobile). 

7. Blog kolaboratif, blog jenis ini adalah untuk melakukan kerja bareng 

dengan orang lain. Setiap ide, perkembangan, masalah dan 

berbagai hal yang berhubungan dengan kerja bareng di tulis di 

blog kolaboratif 

8. Blog penjualan, Anda bisa menjual berbagai produk melalui blog. 

Silahkan tawarkan produk Anda pada blog Anda sendiri asal 

jangan blog orang lain. 

9. Forum Blog, bisa digunakan menjadi forum di internet. Ini bisa 

menggantikan peran forum yang selama ini kita gunakan. 

Meskipun demikian, forum yang biasa memiliki fitur yang lebih baik 

dari pada blog 

10. Direktori Blog, ini adalah blog yang digunakan sebagai direktori 

blog-blog yang ada. 



11. Blog Dakwah, blog yang membicarakan tentang islam, baik itu 

tausiyah, tafsir ayat atau hadist, cerita hikmah, peringatan, anjuran, 

dan lain sebagainya. Yang pada intinya mengajak manusia 

kepada jalan yang lurus (islam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesimpulan 

Blog adalah aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang 

dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Blog saat ini 

sudah marak digunakan oleh masyarakat  pada umumnya apalagi 

remaja. Blog di gunakan untuk mengespresikan diri sampai berjualan. 

Blog mempunyai dampak positif dan negative. Dampak baiknya adalah, 

setiap orang dapat melihat profil maupun informasi dari orang (sebagai 

contohnya adalah artis) yang mempublikasikan dirinya melalui internet 

tanpa harus membeli surat kabar. Dampak buruknya adalah ruginya 

para pengusaha surat kabar apabila banyak orang yang lebih dominan 

menggunakan jasa blogger dibandingkan membeli surat kabar..Selain itu 

dampak buruk yang lainnya adalah, banyak blogger-blogger yang 

menyediakan hal-hal yang negatif, seperti gambar-gambar ataupun film 

porno. Semoga kita dapat memnafaatkan blog dengan baik dan tidak 

menyalahgunakannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Pustaka 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog 

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

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

http://belajar-yok.blogspot.com/2007/05/cara-membuat-blog-di-
wordpress.html 

http://menulisaja.wordpress.com/2010/05/17/macam-macam-blog/ 


