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Pendahuluan• Blog di internet dapat digunakan 
untuk meningkatkan keterampilan 
menulis.

• Agar blog yang dibuat semakin 
menarik, maka perlu diisi dengan 
tulisan-tulisan yang bermanfaat.

• Blog tidak hanya sebagai tempat 
mencari informasi di internet, 
tetapi juga dapat menciptakan 
informasi, sehingga dapat menjadi 
tempat untuk meningkatkan 
kemampuan menulis.



Apa itu Blog?
• Blog adalah bentuk aplikasi web sangat sederhana yang dijalankan

menggunakan media internet.

• Istilah weblog adalah singkatan dari dua kata web dan log yaitu untuk 
masuk ke web. Blogging kependekan dari web logging. 

• Blog merupakan bagian dari situs website yang dapat diakses secara
online dan memiliki fungsi utama memuat artikel atau tulisan-tulisan 
dan gambar (foto) serta video (dimuat dalam posting) pada setiap 
halaman web.

• Blog biasanya dikelola oleh pengguna tunggal (sebagian lainnya oleh 
beberapa penulis secara bersama) dibuat sesuai dengan topik dan
tujuan dari para pengguna blog tersebut. Setiap blog yang dibuat akan
memiliki keunikan masing-masing.



Bagaimana Cara Membuat Blog?

1. Buka https://google.com,  
lalu ketik cara membuat blog

2. Buka https://youtube.com , 
lalu ketik cara membuat blog

Kumpulan Tulisan di Blog
Dapat Dijadikan Buku

https://www.praszetyawan.com/2020/04/cara-membuat-blog-
di-bloggercom-terbaru.html

https://google.com/
https://youtube.com/
https://www.praszetyawan.com/2020/04/cara-membuat-blog-di-bloggercom-terbaru.html


Manfaat Blog Bagi Siswa dan Guru

• Setiap orang dapat menggunakan blog 
untuk menulis. Blog di internet dapat
digunakan sebagai alat atau media untuk
berlatih meningkatkan keterampilan
menulis siswa dan guru.

• Bila blog ini dikelola dengan baik, maka
kemampuan ini bisa menjadi kunci
suksesnya seorang blogger. Hal ini telah
dialami banyak blogger yang sudah
puluhan tahun mengelola blognya di
internet. Termasuk penulis sendiri yang 
sudah menjadi blogger dari tahun 2007.



Yuk Kita Ngeblog!

• Dalam blog baru yang sudah dibuat, ada banyak topik bisa dituliskan. 
Ada banyak peristiwa sehari-hari bisa dicatatkan. Ada banyak polemik
yang bisa dipecahkan bersama. Setidaknya banyak hal yang didapat
jika tulisan seorang blogger mendapatkan cukup banyak perhatian
pembaca. 

• Sebuah blog dapat menimbulkan interaksi dan umpan balik, 
menghasilkan informasi, pengetahuan, atau hiburan bagi pembaca, 
maka jangan heran kalau tulisan bagus yang dibuat seorang blogger itu
ditunggu-tunggu, dan situs blog yang dibuat mendapatkan tempat
kehormatan pada urutan daftar bookmark pengunjung setia seorang
blogger. Hal itulah yang belum banyak diketahui khalayak ramai.



Blog Omjay yang Eksis & Narsis

• Blog dapat dibuat secara gratis di internet,
diantaranya di https://wordpress.com dan 
https://blogspot.com . 

• Aplikasinya bisa di install melalui ponsel atau 
handphone (HP). Kita tinggal mengunduh 
dengan mudah aplikasinya di play store. 

• Omjay juga merasakan nikmatnya menjadi
seorang blogger. Anda bisa membukanya di 
laman blog https://wijayalabs.wordpress.com
dan blog https://wijayalabs.blogspot.com.
Juga di blog berbayar https://wijayalabs.com.

https://wordpress.com/
https://blogspot.com/












Blog untuk Dunia Pendidikan

• Blog digunakan untuk memberikan pembaca yang nyata bagi 

siswa, untuk menyediakan latihan membaca ekstra, untuk 

meningkatkan rasa kebersamaan di kelas, untuk mendorong 

siswa lebih berpartisipasi, dan untuk menciptakan suatu 

portofolio online karya tulis bagi siswa. 

• Faktor kebaruan blog juga menciptakan minat pelajar untuk 

menggunakannya. Blog diyakini akan bekerja dengan baik bagi

guru yang terbiasa menggunakannya.




