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Teori Blog
Blog adalah kependekan dari weblog. Blog pertama kali muncul diakhir era 1990-an.
Weblog sendiri terbentuk dari dua kata yaitu web and log. Weblog adalah jurnal atau berita
berkala yang diupdate secara berkelanjutan oleh pengola blog/blogger dan ditujukan untuk
konsumsi publik. Blog secara umum mereprensentasikan kepribadian dari si penulis
website. Istilah weblog pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Barger pada bulan Desember
1997. Jon Barger menggunakan istilah weblog untuk menyebut website pribadi yang selalu
diupdate secara berkelanjutan dan berisi link-link ke website lain yang dianggap menarik
dan biasanya disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. Aktivitas dalam
mengupdate blog disebut sebagai blogging dan orang yang mengelola/menulis blog disebut
sebagai blogger. Ada yang mengatakan jika blog dimulai dari halaman What's New pada
browser Mosaic yang dibuat oleh Marc Andersen pada tahun 1993. Mosaic adalah browser
pertama sebelum adanya Internet Explorer bahkan sebelum Nestcape. Kemudian pada
Januari 1994 Justin Hall memulai website pribadinya Justin's Home Page yang kemudian
berubah menjadi Links from the Underground yang mungkin dapat disebut sebagai Blog
pertama seperti yang kita kenal sekarang. Perkembangan blog hingga akhir tahun 1998
sampai pertengahan tahun 1999 belumlah menggembirakan, jumlah Blog yang ada belum
seberapa untuk ukuran komunitas maya. Penyebabnya pada saat itu diperlukan keahlian
dan pengetahuan khusus tentang pembuatan website, HTML, dan web hosting untuk
membuat Blog, sehingga hanya mereka yang berkecimpung di bidang Internet, System
Administrator atau Web Designer yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan
Blog-Blog mereka sendiri. Penggila blog barulah komunitas tertentu yang didominasi oleh
kelompok orang tertentu yang memiliki keahlian tertentu pula. Pada bulan Juli 1999 lahir
pembuat layanan blog pertama, Pitas, yang memungkinkan siapapun dengan pengetahuan
dasar tentang HTML dapat menciptakan Blog-nya sendiri secara online dan gratis dan
jumlah blog pun bertambah hingga ratusan. Namun baru pada awal Agustus 1999 sebuah
perusahaan Silicon Valley bernama Pyra Lab meluncurkan layanan Blogger.com jumlah
Blog bertambah banyak begitu rupa hingga blogger.com ini telah memiliki hingga 100.000
Blogger yang menggunakan layanan mereka dengan pertumbuhan jumlah sekitar 20% per
bulan.

Blogger.com dan Pitas tentu tidak sendirian, layanan pembuat blog online diberikan pula
oleh Grouksoup, Edit this Page dan juga Velocinews. WordPress adalah suatu program
komputer berbasis web yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman web php dan
menggunakan database mySQL. WordPress adalah suatu program komputer berbasis web
yang mempunyai konsep weblog. Alasan mengapa memilih WordPress untuk weblog adalah
gratis, mudah didapat, mudah digunakan, dan tersedia dokumentasi yang lengkap. Hingga
saat ini WordPress terus dikembangkan dan telah mencapai versi yang ke 2.0.5. Untuk
Mengetahui lebih lanjut dan mendapatkan WordPress anda dapat mengunjungi situs resmi
WordPress yaitu http://wordpress.org/. Dengan wordpress anda dapat membuat weblog
sendiri atau website pribadi tanpa perlu mengerti bahasa pemrograman web atau
database, dan yang terpenting adalah gratis. Cukup download dan anda bisa langsung
menggunakannya, menuliskan berbagai topik hangat, menuliskan keseharian anda,
menuliskan segala unek-unek dalam pikiran anda atau pun tulisan-tulisan lainnya dan yang
terpenting adalah bergabung dengan ribuan blogger di dunia dengan memajang blog anda
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di internet.

:-)

panduan lengkapnya klik di panduan blog
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