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MENGENAL WEB BLOG

A. Pengertian Web Blog
Blog adalah kependekan dari web blog, istilah 

yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan 
Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah web blog 
untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu 
di-update secara terus-menerus dan berisi link-link ke 
website lain yang mereka anggap menarik, disertai dengan 
komentar-komentar pemilik blog dan pengunjungnya.

Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai 
dengan keinginan para pembuatnya yaitu para blogger. 
Blog yang pada mulanya merupakan catatan perjalanan 
seseorang di internet atau diary online, yaitu link ke 
website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian 
menjadi jauh lebih menarik daripada sebuah daftar link. 
Hal ini disebabkan karena para blogger biasanya juga tidak 
lupa menyematkan komentar-komentar cerdas mereka, 
pendapat-pendapat pribadi dan bahkan mengekspresikan 
sarkasme mereka pada link yang mereka buat.

Blog adalah cara mudah untuk mengenal kepribadian 
seorang blogger. Topik-topik apa yang dia sukai dan tidak 
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dia sukai, apa yang dia pikirkan terhadap link-link yang 
dia pilih, apa tanggapannya pada suatu isu. Seluruhnya 
biasanya tergambar jelas dari blog-nya. Karena itu blog 
bersifat sangat personal. Roger Yim, seorang kolumnis 
San Francisco Gate pada artikelnya di Februari 2001, 
menuliskan bahwa sebuah blog adalah persilangan antara 
diary seseorang dan daftar link di internet. Sedang Scott 
Rosenberg dalam kolomnya di majalah online Salon pada 
May 1999 menyimpulkan bahwa blog berada pada batasan 
website yang lebih bernyawa daripada sekedar kumpulan 
link tapi kurang instrospektif dari sekedar sebuah diary yang 
disimpan di internet.

Perkembangan lain dari blog yaitu ketika kemudian 
blog bahkan tidak lagi memuat link-link tapi hanya berupa 
tulisan tentang apa yang seorang blogger pikirkan, rasakan, 
hingga apa yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian 
juga menjadi diary online yang berada di internet. Satu-
satunya hal yang membedakan blog dari diary atau jurnal 
yang biasa kita miliki adalah bahwa blog dibuat untuk 
dibaca orang lain. Para blogger dengan sengaja mendesain 
blognya dan isinya untuk dinikmati orang lain.

Beberapa penyedia layanan blog gratis yang biasa 
digunakan oleh para blogger adalah:

•	 http://www.blogger.com
•	 http://www.wordpress.com
•	 http://multiply.com

•	 http://www.webly.com
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Mengingat banyaknya penyedia layanan blog yang 
ada, maka pada buku ini dibatasi pada penyedia layanan 
blog http://www.blogger.com.

B. Manfaat Blog
Memang banyak sekali manfaat yang bisa kamu 

dapatkan dari blog. Berikut ini beberapa hal tentang manfaat 
blog, setidaknya manfaat ini yang dirasakan oleh penulis: 

1. Menambah Ilmu
Setiap kita menguasai sebuah ilmu, tentu 

semakin bertambah ilmu dan pengetahuan kita, 
dan ilmu ngeblog bukan ilmu main-main lho, selain 
untuk menyalurkan ide, bakat, hobi, mengisi waktu 
luang dengan hal yang bermanfaat, juga bisa 
mendatangkan uang.

2. Menjadi Seorang Researcher (Peneliti)
Saat kamu mulai memahami cara membuat 

blog, dan menjadi blogger, mulai menulis artikel-
artikel tentang apa saja yang kamu bisa dan sukai, 
atau bahkan yang hanya tahu sedikit-sedikit, tentu 
kamu tidak ingin asal menulis karena tujuannya 
adalah pengunjung atau pembaca blog kamu 
mendapatkan info yang baik dan bermanfaat. Untuk 
menulis sesuatu yang baik, benar, dan bermanfaat 
sering kita harus melakukan sedikit research atau 
penelitian, dalam hal ini cari referensi, baik dari buku, 
dialog dengan teman, atau yang paling gampang 
adalah lewat search engine terutama Google. Nah 
pasti kamu banyak menemukan hal-hal baru karena 
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membaca dan memahami, dan kamu semakin tahu 
bagaimana melakukan research/penelitian sederhana 
bahkan singkat dan merangkumnya dalam sebuah 
artikel orisinal yang informatif dan berguna untuk 
orang lain. Kamu belajar banyak menjadi peneliti 
yang baik bukan?

3. Menjadi Penulis yang Lebih Baik
Hampir mirip dengan poin di atas, kamu 

secara tidak langsung akan semakin terbiasa menulis. 
Secara alami kamu pasti akan mencoba menyusun 
kalimat dan paragraf dan susunan kata-kata sebaik 
mungkin agar artikel kita menarik, dan nyaman 
dibaca oleh pengunjung blog. Tentu saja hal itu akan 
meningkatkan kemampuan kamu dalam menulis dan 
menuangkan isi pikiran dan isi hati dalam bentuk 
tulisan. Sadar atau tidak sadar kamu telah menjadi 
seorang penulis! Betul?

4. Menjadi Terkenal
Semakin banyak artikel bermanfaat yang kita 

tulis di blog dan semakin banyak orang membaca 
dan menyukai tulisan kita, tentunya kita akan 
semakin dikenal banyak pengguna internet karena 
artikel-artikel kita yang bermanfaat untuk mereka, 
dan semakin kita sadari manfaat blog bagi kita.

5. Menambah Teman dan Relasi
Blogger terdiri dari banyak kalangan, profesi, 

usia, dan dari seluruh dunia yang bisa saling 
berinteraksi setiap saat. Sangat besar potensi kita 
untuk memperluas pergaulan, mendapatkan teman-
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teman baru dan relasi-relasi baru khususnya dalam 
hobi/kesukaan/profesi yang sama. Dari sana sangat 
memungkinkan terjadi tukar ide, berbagi pengalaman, 
bahkan potensi-potensi usaha. Bukankah menye-
nangkan mempunyai banyak teman dengan ide dan 
kesukaan yang sama?

6. Membantu Orang Lain
Jika Anda mempunyai tips-tips atau penge-

tahuan dalam bidang tertentu yang bermanfaat bagi 
orang lain, pastilah pengunjung Anda akan merasa 
sangat terbantu dengan tulisan-tulisan Anda. Jadi, 
dengan menulis artikel-artikel dalam sebuah blog, 
kita bisa membantu orang lain, bukankah sangat 
berarti hidup kita jika bisa membantu dan bermanfaat 
bagi sesama? Begitu besarnya manfaat blog bagi kita 
jika kita benar-benar menyadarinya.

7. Menghasilkan Uang
Jangan lupa jika blog bisa menghasilkan uang! 

Bagaimana caranya? Logikanya, semakin blog kita 
banyak pengunjung, salah satu cara menghasilkan 
uang dari blog adalah melalui program periklanan 
yang biasa disebut PPC (Paid Per Click).

Jadi kita dibayar berdasarkan per klik iklan 
yang dilakukan pengunjung oleh advertiser penyedia 
jasa periklanan, baik luar maupun dalam negeri. 
Bayangkan jika harga per klik Rp 1.000,00, dan dalam 
sehari ada 1.500 pengunjung blog kita, taruhlah 
hanya 10% yang ngeklik iklan, berarti 150 klik, 
bukankah penghasilan kita sudah Rp 150.000 per 
hari? Dan tanpa kita sibuk bekerja. Wow….
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Memang tidak mudah bagaimana cara membuat 
blog yang mendatangkan banyak pengunjung ke blog kita, 
tapi dengan semangat dan rasa ingin tahu yang besar, kita 
bisa mempelajari tahap demi tahap apa saja yang bisa kita 
lakukan untuk mendatangkan banyak pengunjung di blog 
kita.

Manfaat Blog bagi Seorang Guru
1. Tempat Penyimpanan Online bagi Guru

Dengan memiliki sebuah blog maka dengan 
otomatis seorang guru memiliki tempat menyimpan 
semua media pembelajarannya. Arsip kegiatan, nilai, 
foto dokumentasi, dan bahkan menyimpan portofolio 
profesional seorang guru.

2. Menjadi Media Pembelajaran Online
Karena blog merupakan media online yang 

dapat diakses oleh siapa saja maka bagi seorang 
guru blog bisa dijadikan media pembelajaran online 
dengan cara menuliskan artikel pembelajarannya, 
soal online, media peraga, video tutorial, dan lain-
lain yang dapat diakses oleh siswanya. Sehingga 
pembelajaran dapat menembus ruang dan waktu.

3. Membuktikan Profesional Guru
Dengan memiliki blog, maka seorang guru memiliki 
nilai lebih dibanding dengan guru lain. Pemanfaatan 
media blog dapat meningkatkan kualitas diri 
dan kompetensi seorang guru. Dengan kekuatan 
memiliki blog, seorang guru dapat menuliskan apa 
pun tentang kegiatan disekolah seperti menceritakan 
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kegiatan belajar yang menyenangkan bersama siswa, 
menceritakan inovasi dalam metode mengajar yang 
memang menarik minat dan bisa jadi contoh bagi 
guru-guru yang lain untuk dipraktikkan di kelas 
mereka. Lebih banyak lagi pemanfaatan blog ini 
sebagai suatu terobosan baru dalam dunia pendidikan 
dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di 
Indonesia. Menguasai IT bagi guru merupakan salah 
satu tujuan pendidikan Indonesia agar guru tidak 
gaptek dengan media informasi online.

4. Menjalin Komunikasi Online
Dengan memiliki blog seorang guru bisa menjalin 

komunikasi sesama guru di Indonesia dan juga sesama 
pelajar/siswa. Sehingga informasi pendidikan tidak mandek 
dan dapat diakses dengan online oleh semua kalangan 
pendidikan. Dan bahkan dengan memiliki blog bisa 
mengembangkan jaringan lebih luas antarguru di negara-
negara lain.

C. Persyaratan Membuat Blog
Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum 

kita membuat blog, persyaratan ini mutlak harus dipenuhi 
agar blog yang akan atau telah kamu buat dapat eksis dan 
mencapai target dari pembuatannya, syarat tersebut yaitu:

a. Memiliki Komputer
b. Memiliki Account Email 

Account yang digunakan diusahakan dari 
google.com sebab blogspot.com adalah pemilik 
google.com.



8  •  Yusrizal Panjaitan, S.Pd.

Koneksi internet: gunakan layanan internet 
berupa modem yang banyak di pasaran seperti, 
Smart, Speedy, Internet Telkomnet Instan dan 
lain-lain.

D. Kode Etik dalam Blog
Kebebasan tanpa batas mengakibatkan timbulnya 

masalah di antaranya, memalsukan identitas penulis 
artikel dan pembuat komentar, pencurian artikel atau 
copy paste tanpa izin penulis, memberikan informasi yang 
menyesatkan, artikel yang mengandung SARA, pornografi, 
dan lain-lain. Oleh karena itu blogger harus memiliki etika 
dalam penulisannya.

Berikut ini kode etik blogger Indonesia, yaitu:

1. Kejujuran dan Niat Baik
Kami menyadari bahwa blog merupakan 

representasi kami di dunia maya yang anonim. Oleh 
karena itu kami ingin menunjukkan niat baik kami 
untuk menampilkan identitas yang tidak digunakan 
untuk menipu dan tindakan jahat lainnya dalam blog 
maupun dalam komentar di blog lain.

2. Kerahasiaan
Kami menyadari bahwa dunia internet tidak 

menjamin kerahasiaan data-data pribadi kami 
maupun data-data pribadi orang lain, sehingga kami 
harus menjaga data-data pribadi tersebut dalam 
batas tertentu agar tidak disalahgunakan oleh siapa 
pun untuk tujuan yang tidak baik.
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3. Tanggung Jawab
Kami menyadari bahwa apa yang kami 

tulis merupakan buah pikiran dan ekspresi 
perasaan kami yang mungkin dapat dipersepsi 
berbeda oleh orang lain. Oleh karena itu kami siap 
mempertanggungjawabkan dengan cara memberi 
penjelasan, atau memberikan referensi/bukti secu-
kupnya atau memperbaiki tulisan tersebut jika 
memang terbukti memiliki kesalahan.

4. Penyaringan
Kami menyadari bahwa apa yang kami tulis 

merupakan opini yang dapat memiliki pengaruh yang 
besar baik positif maupun negatif dalam masyarakat 
Indonesia. Oleh karena itu, kami akan berusaha 
untuk menyaring informasi seperlunya dalam tulisan 
maupun dalam komentar yang diajukan oleh orang 
lain.

5. Hak Cipta
Kami menjunjung tinggi hasil karya orang lain 

dengan tidak melakukan penjiplakkan blog, atau 
mempublikasikan tulisan/foto orang lain tanpa seizin 
pemiliknya.

6. Kebebasan
Kami menyadari bahwa kebebasan kami 

berekspresi dilindungi oleh undang-undang, namun 
kami juga sadar bahwa orang lain juga memiliki 
kebebasan untuk mendapatkan hak-hak asasinya.


