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Apa itu Blog? 

o Sejarah 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. 

 

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang 
dimiliki oleh PyraLab sebelum akhirnya PyraLab diakuisi oleh 
Google.Com pada akhir tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, 
banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka 
yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog 
tersebut. 

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,dari sebuah catatan 
harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai 
dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. 
Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara 
sebagian lainnya oleh beberapa penulis, . Banyak juga weblog yang 
memiliki fasi-litas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti 
meng-gunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat mem-
perkenankan para pengunjungnya untuk meninggalkan komentar 
atas isi dari tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga 
yang yang sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif. 

Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara 
total merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai 
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blogosphere. Bilamana sebuah kumpulan gelom-bang aktivitas, 
informasi dan opini yang sangat besar berulang kali muncul untuk 
beberapa subyek atau sangat kontroversial terjadi dalam 
blogosphere, maka hal itu sering disebut sebagai blogstorm atau 
badai blog. 

o Tahukah Anda? 
Istilah weblog sendiri diperkenalkan oleh seseorang yang bernama 
Jorn Barger tepatnya pada bulan Desember 1998. Beliau 
menamakan weblog untuk orang yang memiliki website pribadi 
dan sering mengupdatenya. 

 Macam-macam Blog 
o Blog politik: Tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan 

ber-basis blog (Seperti kampanye). 
o Blog pribadi: Disebut juga buku harian online yang berisikan 

tentang pe-ngalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau 
syair, gagasan jahat, dan perbincangan teman. 

o Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus 
pada ba-hasan tertentu. 

o Blog kesehatan: Lebih spesifik tentang kesehatan. Blog kesehatan 
keba-nyakan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan 
terbaru, keterangan-ketarangan tentang kese-hatan, dll. 

o Blog sastra: Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog). 
o Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan yang 

menceri-takan keterangan-keterangan tentang per-
jalanan/traveling. 

o Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. 
o Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan hukum; 

disebut juga dengan blawgs (Blog Laws). 
o Blog media: Berfokus pada bahasan kebohongan atau 

ketidakkonsistensi media massa; biasanya hanya untuk koran atau 
jaringan televisi 

o Blog agama: Membahas tentang agama 
o Blog pendidikan: Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru. 
o Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok 

tertentu. 
o Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman website. 



Pelatihan Blog | SMA Negeri 1 Sedayu – Gresik| Mei 2010                                                                                                               Halaman 4 dari 11 
 

Nurwahyu Alamsyah | http://wahyualamsyah.wordpress.com 

o Blog bisnis: Digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk 
kegiatan promosi bisnis mereka 

o Blog pengejawantahan: Fokus tentang objek diluar manusia; 
seperti anjing, sapi, dan kucing 

o Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi bisnis 
affiliate; juga dikenal sebagai splogs (Spam Blog) 

 Apa saja penyedia Blog gratis 
Penyedia Blog di dunia maya saat ini sangat banyak, mulai dari yang 
gratis sampai yang berbayar, berikut penulis akan menjelaskan 
beberapa penyedia Blog gratis yang populer di Indonesia saat ini. 
 

o Wordpress.com 

 

 

 

o Blogger.com 
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o Multipy.com 

 

 

o Blogsome.com 
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o Dagdigdug.com 

 

 

o Weblog.com 

 

o Myopera 
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 Membuat Blog di wordpress.com 

o Masuk ke wordpress.com – pilih sign up now untuk membuat blog 

baru 

 

 

 

o Masukkan username, alamat email dan password 
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o Login ke wordpress 

 

o Menulis di Blog (tekan terbitkan untuk mempublish tulisan Anda) 

 

o Mengubah tema wordpress pilih tampilan - tema 
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o Menambah widget masuk ke tampilan pilih widget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh widget 

yang telah 

terpasang 
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 Daftar Pustaka 

http://blogger.com 

http://blogsome.com 

http://dagdigdug.com 

http://google.com 

http://multiply.com 

http://my.opera.com/nicoustic 

http://speckyboy.com/ 

http://wahyualamsyah.wordpress.com 

http://weblog.com 

www.id.wikipedia.org 
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 Tentang Penulis 

I was born on February, 27th  1990 in small city 
on  west of  Madura Island, called Bang-kalan. I’m 
study at Trunojoyo University. Now, I live at 
Sum-ber sari’s Street, Kebun Village, The South 
Door, Kamal. Foot-ball, Browsing Internet, liste-
ning music,  and Reading books are my hobbies. 

I live in simple family at remote village in the 
district Kamal, and I really enjoy this position. 
Besi-des lectures, my business is wor-king 
everyday to help my father in Bangkalan market 
selling electronic goods. In addition, I was also 

busy being the head of the Bangkalan Blogger community Plat-M 

About me: 

• Name: Nurwahyu Alamsyah 

• College address: Informatics Engineering Department, Trunojoyo 
University, Raya Telang’s Street  PO.BOX 2, Kamal, Bangkalan, Madura, 
Indonesia. 

• Community : Leader of Plat-M [Nak-kanak Blogger Bang-kalan], Member 
of KOELIT (Komoenitas Linux Troenodjojo) 

• Interest: Technology, Sports, Education, Religions dan Politcs. 

• Education:  
o Elementary School of Kebun 1 - Kamal (1996-2002) 
o Junior High School 1 Kamal(2002-2005) 
o Vocational High School 2 Bangkalan (2005-2008) 
o S1 : Informatics Engineering (NRP. 08.04.1.1.1.00054), Trunojoyo 

University (2008 until now) 

• Organizations: 
o Young Member of MPA.GHUBATRAS – Universitas Trunojoyo 

(2008) 
o Member of UKMF TOFATEK – Universitas Trunojoyo (2009 - 

now) 
o Member of UKMF SOKET – Universitas Trunojoyo (2009 - now) 

• E-mail: wahyu.rooney@gmail.com 

• Blog : http://wahyualamsyah.wordpress.com 

• Mobile : 0852 300 5858 9 


