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The Motto When Using Blogs 
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Blog 

 Blog = Weblog 



 Jurnal Online 



 Buku Harian Online 

 Cerminan Kepribadian seseorang 



Blog 
 Sebuah blog adalah situs web Anda 

yang mudah-di-gunakan, di mana 
Anda dapat dengan cepat 
memposting pemikiran Anda, 
berinteraksi dengan orang lain, dan 
banyak lagi keuntungan lainnya. 

 Pembelajaran : dijadikan media 
interaksi antara guru dan pakar 
(guru); antara guru dan siswa, 
antar siswa dan siswa. 
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Jenis-Jenis Blog 

Blog 

work view : 

1. Blog politik: Tentang berita, politik, aktivis, dan semua    
    persoalan berbasis blog (Seperti kampanye).  
 
2. Blog pribadi: Disebut juga buku harian online yang  
    berisikan tentang pengalaman keseharian seseorang,  
    keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat, dan  
    perbincangan teman.  
 
3. Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu,  
    dan fokus pada bahasan tertentu. Blog kesehatan: Lebih  
    spesifik tentang kesehatan.  
 
4. Blog kesehatan kebanyakan berisi tentang keluhan  
    pasien, berita kesehatan terbaru, keterangan- 
    ketarangan tentang kesehatan, dll. 



Blog 

work view : 

5. Blog sastra: Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog). 
 
6. Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan  
    yang menceritakan keterangan-keterangan tentang  
    perjalanan/traveling.  
 
7. Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita  
    riset terbaru.  
 
8. Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan  
    hukum; disebut juga dengan blawgs (Blog Laws).  
 
9. Blog media: Berfokus pada bahasan kebohongan atau  
    ketidakkonsistensi media massa; biasanya hanya untuk  
    koran atau jaringan televisi  
 
10. Blog agama: Membahas tentang agama 

Jenis-Jenis Blog 



Berbagai Manfaat Blog 

Blog 

work view : 

1.Sarana Belajar Menulis. 
    Dengan Memiki blog, kita wajib menulis 

bagaimanapun caranya. Blog kita harus di isi secara 

berkala baik itu dengan berbagai artikel atau cerita 

yang bisa kita buat sendiri. 

2. Sarana Promosi diri yaitu sebagai media promosi diri. 

3. Sarana Promosi produk dan jasa 

    Jika dulu kita harus membuat sebuah website 

sebagai toko online untuk menjual produk, maka saat 

ini blog juga bisa menjadi toko online kita. 



Lanjutan 

4. Sumber Penghasilan 

Penghasilan bisa kita peloreh saat produk berhasil di 

jual melalui blog, namun ada cara lain untuk meraih 

penghasilan dengan manfaat blog, yaitu tentang 

adsense yang di tawarkan oleh google. 

5. Tempat Curahan Hati 

Blog juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat curhat 

dan menulis diare serta penjalanan hidup kita. 

 

Dan masih banyak lagi manfaat blog lainnya. Namun 
pada dasarnya memiliki blog juga akan memperluas 
jaringan sosial kita. 



Bebagai situs penyedia jasa Blogging 

Blog 

work view : 

  



Bebagai situs penyedia jasa Blogging 

Blog 

work view : 

  



Bebagai situs penyedia jasa Blogging 

Blog 

work view : 



Bebagai situs penyedia jasa Blogging 

Blog 

work view : 

  



Bebagai situs penyedia jasa Blogging 

Blog 

work view : 

  



Bebagai situs penyedia jasa Blogging 

Blog 

work view : 

  



TUGAS ANDA 
• Blog dibuat di WordPress.com 

• Ganti themes blognya (tidak boleh menggunakan themes standar/default themes) 

• Buat minimal 5 blog post/artikel dengan tema IT/Komputer 
Isi untuk setiap artikel , dan satu artikel berisi tugas pembuatan video anda. 
a. Ada gambar –> add image 
b. Ada kategori 
c. Ada tags 

• Tambahkan minimal Widgets berikut pada sidebar : 
a. Author –> Silakan setting di bagian User > My Profile untuk mensetting              
gambar author dan profilnya 
b. Blog stats –> statistik pengunjung blog 
c. Achieve –> arsip tulisan 
d. Recent Post –> tulisan terbaru 
e. Category –> kategori rulisan 
f. Links/Blogroll –> minimal ada 2 link, yaitu ke 
* www.Unj.ac.id   

• dengan Name : Universitas Negeri Jakarta, Web Address: http://www.unj.ac.id, Description : 
Bebas 
dan 
* Dosen Komputer 
dengan Name : Dosen Komputer, Web Address: http://diatnurhidayat.wordpress.com/, 
Description : Dosen Praktek Komputer 

http://wordpress.com/


#Cara Pengumpulan Tugas : 

 Silakan berikan komentar anda di tulisan ini dan kirim ke email 
dosen diat@unj.ac.id  dengan isi subjek seperti isi komentar. 

 Isi komentar adalah : 

 Kelas ## Noreg (jangan pake spasi) ## Nama (sesuai di 
absensi)#Alamat blognya. 

 Contoh : 
Kelas A ## 1 ## 08E12345 ## I.B. Ardhi Putra#Alamat Blog : 
http://diatnurhidayat.wordpress.com/ 

 Format harus benar. Kalo salah nilai dikurangi !! 
Tugas dikumpulkan paling lambat tanggal : SELASA, 11 JUNI 
2013 JAM 12.00 WIB 
 

 NB : 
Halaman ini hanya digunakann untuk mengumpul tugas BUKAN 
sebagai tempat bertanya. Jika ada pertanyaan mengenai tugas 
silakan berikan komentar pada tulisan “Tempat Bertanya Tugas 
Blog WordPress“ 
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