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Sekilas tentang Blog 

Blog merupakan salah satu CMS ( Content Management System ) yang OpenSource 

maksudnya yaitu suatu sistem yang dapat digunakan untuk membuat dan mengatur isi web 

site dengan baik dan mudah karena dengan kemudahannya setiap orang bisa membuat 

sebuah blog dengan sangat cepat yang berbeda dengan cara pembuatan website yang 

membutuhkan keahlian pemrograman yang rumit sedangkan pembuatan blog kalau sudah 

terbiasa pemakaian Microsoft Office maka pembuatan blog  tidak terlalu sulit dengan syarat 

harus tahu kegunaan dari menu-menu di dalamnya. Dengan adanya blog maka kita dapat 

lebih mudah menyalurkan ide dan kreativitas kita karena isi blog mudah di-update setiap 

saat kita mau. 

Ada beberapa macam Blog yang sering digunakan yaitu Wordpress,Blogger dan Multiply dan 

masih banyak yang lainnya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari menulis atau 

membuat blog antara lain : 

a. Sebagai catatan pengetahuan karena ada pepatah yang mengatakan ikatlah ilmu 

dengan cara menuiskannya, dengan menuliskannya ke blog maka ilmu anda dapat 

dibaca oleh belahan dunia yang lainnya yang sekarang tanpa batas negara, kawasan 

serta tanpa ruang dan waktu sehingga bermanfaat bagi yang lainnya. 

b. Sebagai tempat latihan menulis dan mengungkapkan pendapat secara tertulis tanpa 

ada yang menjadi  editorial terhadap tulisan anda karena andalah pemilik blog jadi anda 

bebas untuk menulis apa saja. 

c. Sebagai tempat untuk mempromosikan usaha atau bisnis untuk mendapatkan uang 

d. Sarana belajar website bagi pemula 

e. Menambah sahabat atau teman karena dengan diaksesnya blog anda maka banyak 

orang yang mengenal anda untuk sekedar bertukar pikiran atau bisnis 

Blog dapat berisi catatan harian atau apa saja yang ingin ditulis oleh pemilik blog, ide-

ide atau opini atau pandangan anda mengenai sesuatu isu yang menarik, berita terkini dan 

ulasannya menurut anda, tip dan trik misalnya masalah agama,olahraga,kesehatan, 

komputer ,keluarga,memasak,hukum dan  lain-lain, artikel masalah agama,komputer, 

pemerintahan, pendidikan, lagu dan lain-lain, pelajaran sekolah,kuliah atau kursus atau 

pengalaman pribadi yang mungkin berguna bagi orang lain, hobi dan masih banyak yang 

lainnya yang tidak ada batasan kategori dalam menuliskannya karena tulisan terserah 

kepada pemilik blog yang semakin lengkap isinya maka semakin banyak yang mengunjungi  

blog anda dengan syarat tulisan anda tidak boleh plagiat. 

Untuk mengisi blog anda tidak harus online tetapi artikel yang ingin diketik bisa dibuat 

di Microsoft Word terlebih dahulu kemudian di copy-paste ke blog dan jika suatu saat nanti 

ingin blog anda berbayar tidak lagi menggunakan wordpress seperti 

http://smpn1utan.wordpress.com yang isinya masalah pendidikan tetapi menjadi 

http://www.smpn1utan.SCH.ID (SCH.ID untuk pendidikan, go.id untuk pemerintahan ) yang 

bayar hostingnya sampai jutaan tergantung dari tempat hostingnya. 

 

http://smpn1utan.wordpress.com/
http://www.smpn1utan.sch.id/
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1. LOGIN DI WORDPRESS 

Login digunakan untuk masuk ke Dashboard sebagai tempat untuk 

melakukan pengolahan terhadap blog yang ingin kita isi dengan artikel, perubahan 

template atau yang lainnya. Cara yang pertama anda lakukan adalah : 

1. Ketik alamat blog anda di browser maka muncul gambar seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Masuk ke Log di menu Meta seperti yang dilingkar warna biru di dalam 

gambar diatas 
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3. Isi nama pengguna dengan nama blog anda seperti smpn1utan dan Kata 

Kunci dengan password yang sudah anda terima didalam email dari 

wordpress kemudian klik tombol Masuk Log 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kliklah Addnew yang dilingkar dengan warna biru untuk membuat artikel 

baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tulis Judul Artikel Anda     dan mulailah menulis pada kolom ini atau copy 

paste dari tulisan yang pernah di ketik di Microsoft Word 
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6. Jika sudah selesai klik tombol Terbitkan 

7. Kemudian kalau ingin melihat hasil dari tulisan klik Visit Site setelah tulisan 

smpn1utan’ blog sebelah kiri atas digambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Untuk keluar dari Login klik    dan  

 

 Sebelum saya akhiri tutorial ini perlu juga saya tambahkan mengenai website sekolah, 

mengapa website sekolah penting pertanyaan tersebut pasti muncul dari orang yang 

mengetahui tentang dunia IT, jawabannya adalah karena Website sekolah akan menjadi 

sarana komunikasi paling murah dan mudah antara staf pengajar, siswa, orangtua, alumni 

dan pihak-pihak yang terkait dalam dunia pendidikan serta mempersiapkan sekolah dalam 

mengimbangi kemajuan teknologi internet. Jawaban tersebut sangat tepat sebagai alasan 

mengapa website sekolah itu penting. Kalau memang website sekolah itu penting lalu apa 

yang dibutuhkan dalam membangun website sekolah itu nah pertanyaan ini lebih penting 

lagi karena menyangkut keuangan (biaya untuk buat karena harus online dan biaya hosting 

yang harga sampai jutaan tetapi kalau mau yang gratis untuk sementara di wordpress) 

baiklah kita lupakan masalah keuangan karena kalau berpikir masalah keuangan maka dapat 

mematikan kreativitas jadi yang dibutuhkan selain keuangan adalah informasi seputar 

sekolah dan kegiatannya serta kesiapan sekolah dalam mengimbangi kemajuan teknologi 

internet. 
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Karena kita berbicara mengenai website sekolah maka informasi yang diperlukan untuk 

mengisinya adalah : 

1. Profil Sekolah ( Sejarah,Misi dan Visi, Struktur Organisasi, Dewan Sekolah) 

2. Staf Pengajar (Daftar Guru, Riwayat Pendidikan Guru, Prestasi Guru) 

3. Program Kerja (Program kerja, Kalender Akademik Semester Ganjil dan Genap) 

4. Sarana ( Gedung, Perpustakaan, Mushola, Kantin, Lapangan Olahraga, Laboratorium 

bahasa, Laboratorium komputer dan parker ) 

5. Kegiatan ( OSIS, Pramuka, PMR, Pecinta Alam, Studi Tour, Kegiatan Tahunan, Drum 

Band, Paskibraka, Kelompok Belajar ) 

6. Alumni ( Data Alumni, Informasi Alumni, Jadwal Reuni ) 

7. Kelas ( Mata pelajaran, bahan belajar, buku panduan, informasi kelas, ketua kelas, 

wali kelas) 

8. Galeri Photo (Kumpulan photo sekolah seperti gedung, sarana sekolah, kegiatan, 

prestasi, studi tour, peresmian ) 

 

Sedikita informasi mengenai blog dan website, antara blog dan website adalah sama-sama 

menampilkan informasi ke internet, orang sering menyebutnya blog karena dulu isinya 

mengenai agenda harian tetapi sekarang  sudah menjadi tempat untuk menulis berbagai 

macam disiplin ilmu dan dijaman kemajuan teknologi informasi ini banyak para guru 

membuat website pribadi atau website sekolah melalui blog seperti melalui wordpress, 

multiply,blogger yang kemudian di upgrade ke hosting yang berbayar dengan domain .com, 

.net,.web.id(untuk pribadi, forum,kelompok), go.id(instansi pemerintah) serta .SCH.ID(untuk 

sekolah).  

Demikianlah tulisan yang singkat ini,mohon maaf mungkin ada tulisan yang masih kurang 

jelas lain kali disambung lagi. 

 

 

 

 


