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RINGKASAN 

 

Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk 

artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis 

sekaligus. Topik yang ditampilkan pada blog biasanya fokus pada satu bidang 

tertentu. Misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan sebagainya.Di 

Indonesia sendiri, banyak blogger yang telah sukses di dunia blog.Selain dikelola 

perseorangan, blog juga banyak digunakan oleh bisnis. Ada banyak fungsi dan 

manfaat blog yang tentunya menguntungkan untuk bisnis. Bidang ini melibatkan 

proses komunikasi visual dan desain komunikasi dan sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dewasa ini, tak terkecuali bagi siswa-siswa di Yayasan Al - Ishlah Kota 

Bekasi untuk meningkatkan softskill mereka. Salah satu bentuk penggunaan blog 

adalah pembuatan blog sekolah. Materi yang diberikan pada pelatihan pembuatan 

blog ini berupa, pengenalan blog, fungsi blog, jenis-jenis blog, dan praktik membuat 

blog, berupa blog sekolah. 

 Pelatihan pembuatan blog berupa pelatihan pembuatan blog sekolah yang dapat 

memberikan manfaat yang luar biasa bagi para siswa maupun sekolah. Siswa dapat 

membuat blog apapun sehingga softskill yang mereka miliki bertambah dan dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata kunci: Blog, softskill, website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_visual
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Desain_komunikasi&action=edit&redlink=1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi adalah hal yang  tidak bisa dihindari dalam 

kehidupan ini. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Manusia tidak lepas dari adanya teknologi. 

Ini berarti bahwa tekonologi merupakan cara mudah dalam melakukan setiap 

kegiatan manusia. Gaya hidup juga mulai berubah karena perkembangan 

teknologi ini. Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam 

bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa 

penulis sekaligus. Topik yang ditampilkan pada blog biasanya fokus pada satu 

bidang tertentu. Misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan 

sebagainya.Di Indonesia sendiri, banyak blogger yang telah sukses di dunia 

blog.Selain dikelola perseorangan, blog juga banyak digunakan oleh bisnis. Ada 

banyak fungsi dan manfaat blog yang tentunya menguntungkan untuk bisnis.   

 Blog merupakan website berupa media online yang berisi konten dalam 

bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa 

penulis sekaligus. Manfaat dalam pembuatan blog diantaranya yaitu : sebagai 

sarana publikasi, sebagai portofolio online, sarana branding dan mempromosikan 

produk atau jasa. 

 Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembuatan blog, menyebabkan 

meningkat pula kebutuhan dalam bidang informasi bagi para professional ataupun 

didunia bisnis. Kebutuhan dalam pembuatan blog tentunya membutuhkan tenaga 

ahli yang dapat mengoperasikan peralatannya dan mengolah blog tersebut ke 

dalam website yang baru.  

Permasalahan yang terjadi, yaitu masih kurangnya tenaga ahli yang 

memiliki penguasaan teknik dasar pembuatan blog yang baik dan benar, serta 

kurangnya pengetahuan dalam pembuatan blog yang optimal. Hal ini 

menyebabkan peluang usaha di bidang website berbanding terbalik dengan 

kebutuhan masyarakat akan dokumentasi yang sangat besar. Oleh sebab itu, 

pelatihan pembuatan blog ini dapat diajarkan mulai dari jenjang sekolah agar 
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softskill mereka mengenai blog personal, blog professional, blog bisnis atau 

perusahaan serta bentuk blog  lainya. Dengan softskill ini, siswa juga bisa 

menjadikannya sebagai sumber pemasukan dengan menawarkan jasa pembuatan 

blog. Selain itu,  keterampilan ini dapat memberikan kemudahan bagi para siswa 

dalam membuat blog di tengah teknologi yang kian berkembang. 

 Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya-

upaya dalam dalam kegiatan pengabdian masyarakat guna meningkatkan keahlian 

(softskill) siswa di Yayasan Al - Ishlah Kota Bekasi sehingga dapat membuka 

peluang dan lapangan kerja di bidang pembuatan blog. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Kegiatan  

 Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pengetahuan mengenai blog; 

b. Memberikan pengetahuan mengenai blog personel, professional 

ataupun bisnis; 

c. Memberikan pelatihan pembuatan blog menggunakan WordPress.com 

khususnya blog personel atau profesional; 

d. Sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi dalam pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

2. Manfaat Kegiatan 

a. Siswa dapat memahami informasi mengenai blog; 

b. Siswa dapat mengetahui penggunaan aplikasi WordPress.com; 

c. Siswa dapat memahami langkah-langkah dalam pembuatan Blog; 

d. Siswa dapat membuat blog personel, professional dan bisnis; 

e. Siswa memiliki softskill dalam bidang blog  yang dapat digunakan 

sebagai sumber pemasukan; 

f. Sebagai peningkatan akreditasi bagi Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. 
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BAB II 

TARGET LUARAN 

 

 Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa pelatihan 

pembuatan blog di Yayasan Al - Ishlah Kota Bekasi merupakan kegiatan yang 

diperlukan anggota siswa  untuk meningkatkan softskill mereka sehingga dapat 

menambah wawasan dan dapat menawarkan jasa sehingga memperoleh 

penghasilan tambahan. 

Adapun target paska pelatihan ini diharapkan kepada siswa Yayasan Al - 

Ishlah Kota Bekasi adalah sebagai berikut : 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan ilmu tentang aplikasi 

WordPress.com; 

2. Memberi pelatihan dalam menggunakan aplikasi WordPress.com untuk 

membuat blog; 

3. Siswa memiliki penghasilan tambahan sebagai imbalan jasa dari softskill 

yang dimiliki; 

4. Siswa dapat memahami pentingnya memiliki softskill untuk meningkatkan 

taraf  kehidupan di masa mendatang; 

5. Mengembangkan keperdulian Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya (UBJ) khususnya Dosen Fakultas Ilmu Komputer terhadap 

masyarakat lingkungan disekitarnya khususnya pada kampus 2 bekasi.  
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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam waktu satu hari, 

yaitu Kamis, 17 Maret 2022 mulai pukul 09.00 – 15.00. Kegiatan dilakukan 

secara tatap muka di  Tempat kegiatan ini yaitu di Yayasan Al - Ishlah, Bekasi 

Utara. 

 

3.2  Peserta 

 Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 20 staff Yayasan Al- 

Ishlah, Bekasi Utara ditambah 7 anggota tim pengabdian masyarakat. 

 

3.3  Pelaksanaan 

  Kegiatan Abdimas yang dilaksanakan secara tatap muka dan praktik 

pembuaatan Blog berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka ini 

dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan atau 

praktik untuk pembuaatan blog, dimulai dari materi mengenai softskill, manfaat 

memiliki softskill, mengenal istilah-istilah dalam pembuatan blog, memahami 

informasi, kemudian cara menggunakan aplikasi pembuatan Blog, yaitu 

WordPress.com. Setelah itu, peserta melakukan praktik membuat blog  

menggunakan aplikasi WordPress.com. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 

Kamis, 17 Maret 2022 dari pukul 09.00-12.00 WIB. Total Peserta kegiatan 

berjumlah 20 peserta. Lokasi penyelenggaraan pelatihan diperuntukan staff 

Yayasan Al - Ishlah Bekasi. 

 Kegiatan PKM pelatihan pembuaatan blog secara umum berjalan dengan 

lancar. Sebelum melakukan kegiatan pelatihan, pemateri memperkenalkan diri 

terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar tentang softskill, 

blog dan aplikasi WordPress.com. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai pengertian Blog serta istilah-istilah yang berhubungan dengan 

pembuaatan blog. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta 

antusias dan memperhatikan isi materi pelatihan. Kegiatan pemberian materi 
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berlangsung dari pukul 09.00 – 11.00 dan di akhir sesi pemateri memberikan 

kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang 

telah disampaikan.  

  Setelah menggali pengetahuan dasar mengenai softskill dan blog, pemateri 

melakukan praktik pembuatan Blog menggunakan aplikasi  WordPress.com di 

komputer atau laptop masing-masing peserta kegiatan. Praktik pembuatan blog ini 

berlangsung pukul 11.00 – 15.00. Setelah itu kegiatan pelatihan ditutup dengan 

kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta pelatihan.  

Pelaksanan kegiatan PKM ini dilakukan oleh  tim yang berjumlah 7 orang  

pengabdi dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:  

a. Pengenalan mengenai softskill 

b. Pengenalan blog dan manfaatnya 

c. Langkah-langkah pembuatan blog 

d. Pengenalan aplikasi pembuatan blog, WordPress.com 

e. Bagaimana membuat blog yang baik 
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LAMPIRAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

1. Denah Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat 

2. Lampiran Denah Lokasi 
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2. Foto – Foto Pengabdian Kepada Masyarakat 
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