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Abstract: Remaja Masjid Jami’ Al-Umary merupakan
organisasi yang berlokasi di Desa Kelayu Kecamatan
Selong Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan–kegiatan
yang diadakan oleh remaja masjid ini biasanya terkait
pendidikan
Al-Quran
dan
kegiatan
sosial
kemasyarakatan serta peningkatan skill dan ilmu
pengetahuan. Salah satu skill yang menjadi penting
diera globalisasi saat ini yaitu pemahaman tentang
penggunaan internet dan media sosial. Blog merupakan
salah satu media penyebaran informasi sekaligus media
untuk mendokumentasikan ide, gagasan dan kegiatankegiatan yang dimiliki oleh penggunanya. Laman
Blogger.com adalah salah satu wadah untuk membuat
blog yang dapat diakses secara gratis. Pembuatan blog
menggunakan blogger.com sangat mudah dan bisa
dilakukan oleh siapa saja. Pengabdian ini bertujuan
untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan
kepada anggota Remaja Masjid Jami’ Al-Umary dalam
mendokumentasikan
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan, mengulang menulis materi yang
didapatkan di sekolah dan melatih kemampuan
mahasiswa dalam menyampaikan ide-ide dan gagasan
yang bisa tersimpan dengan baik menggunakan media
blog. Kegiatan
pengabdian
masyarakat
ini
berlangsung
dalam
bentuk sosialisasi melalui
ceramah dan pendampingan pembuatan blog langsung.
Hasil yang dicapai yaitu para peserta pelatihan telah
memiliki pengetahuan membuat blog dibuktikan
dengan adanya blog yang dimiliki secara pribadi dan
para peserta memiliki kemampuan dalam mendesain
dan membuat konten pada blognya masing-masing.

PENDAHULUAN
Remaja Masjid Jami’ Al-Umary merupakan organisasi yang berlokasi di Desa Kelayu
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Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Remaja masjid ini memiliki anggota yang
terdiri dari laki-laki dan perempuan dan memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai
dari SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh remaja masjid ini
biasanya terkait Pendidikan Al-Quran dan kegiatan sosial kemasyarakatan serta peningkatan
skill dan ilmu pengetahuan.
Salah satu skill yang menjadi penting diera globalisasi saat ini yaitu pemahaman
tentang penggunaan internet dan media sosial. Penggunaan internet menjadi hal yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kalangan remaja di perkotaan menggunakan
internet untuk empat dimensi kepentingan, yaitu informasi, aktivitas kesenangan,
komunikasi dan transaksi (Qomariyah, 2009). Sedangkan media sosial dalam kehidupan
remaja millenial membawa dan membentuk semacam dunia baru dalam pola fikir remaja
millenial dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara yang baru (Ainiyah, 2018).
Perkembangan internet ini harus diarahkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat melalui pembuatan konten-konten yang positif.
Dalam menyalurkan ide-ide dan gagasan serta mendokumentasikan kegiatankegiatan yang dilaksanakan, Remaja Masjid Jami’ Al-Umary membutuhkan media sebagai
sarana untuk publikasi. Selama ini publikasi hanya dilakukan melalui media sosial, sehingga
dibutuhkan media lain seperti blog untuk melakukan dokumentasi dan penyampain gagasan
kreatif yang dapat menjangkau kalangan yang lebih luas dan memiliki fitur yang lebih
beragam. Selain itu blog juga dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk menunjang
proses pembelajaran serta meningkatkan kemampuan menulis siswa (Febianti, 2020).
Blogger.com merupakan salah satu wadah untuk membuat blog yang dapat diakses
secara gratis. Pembuatan blog menggunakan blogger.com sangat mudah dan bisa dilakukan
oleh siapa saja. Sehingga pelatihan pembuatan blog menggunakan blogger.com ini
diharapkan dapat berguna bagi anggota Remaja Masjid Jami’ Al-Umary dalam
mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, mengulang menulis materi yang
didapatkan di sekolah dan melatih kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan ide-ide
dan gagasan yang bisa tersimpan dengan baik.
METODE
Kegiatan pengabdian ini diawali dengan peninjauan lokasi dan perizinan
untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Masjid Jami’ Al-Umary Desa Kelayu,
Kabupaten Lombok Timur, serta menyepakati waktu pelaksanaan pengabdian. Sasaran
kegiatan ini adalah anggota remaja masjid Al-Umary Desa Kelayu. Kegiatan pengabdian
masyarakat ini berlangsung dalam bentuk sosialisasi melalui ceramah dan praktik
pendampingan langsung pembuatan blog. Dalam proses kegiatan ini peserta diberikan
penjelasan tentang pengenalan blog, pembuatan blog di Blogger.com, membuat postingan di
blog, dan mengubah tema dan layout pada blog.
HASIL
Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Masjid Jami’ Al-Umary Desa Kelayu,
Kabupaten Lombok Timur ini dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
Peserta kegiatan memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1.
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Tabel 1. Jenjang Pendidikan Peserta Kegiatan
Pendidikan
Jumlah
SD
5
SMP
8
SMA
15
S1
12
MATERI KEGIATAN
Pengenalan Website
Pada materi pengenalan website ini diberikan pemahaman tentang pengertian
website secara umum, contoh-contoh website yang sudah ada, pilihan teknik-teknik
membuat website. Selain itu dibahas juga tentang domain, server dan hosting. Domain
merupakan alamat sebuah website, server merupakan komputer yang dijadikan tempat
menjalankan website sedangkan hosting adalah layanan untuk memberikan kemudahan bagi
pengguna website untuk menempatkan websitenya tanpa perlu menggunakan server
sendiri.

(a)

(b)

(c)

Gambar 1. Contoh Slide Pengenalan website (a) contoh website (b) cara pembuatan website
(c) contoh Content Management System (CMS)
Pembuatan Blog di Blogger
Blogger merupakan layanan penerbitan blog yang dimiliki oleh google. Pembuatan
blogger dapat dilakukan oleh siapa saja yang penting memiliki akun google. Kelebihan
blogger dibandingkan dengan layanan yang lain adalah dari segi kemudahan, domain yang
bisa diubah dengan leluasa dan bisa menggunakan iklan google untuk menambah
penghasilan pemilik blog. Untuk membuat blog dari blogger cukup dengan 5 langkah:
• Membuat google mail (gmail)
• Login ke Blogger.com menggunakan gmail
• Isikan nama blog
• Isikan alamat blog
• Isikan nama profil blog

(a)

(b)
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(d)

(b)

(c)

(e)

(f)

Gambar 2. Contoh Slide Pembuatan Blog (a) mengunjungi blogger.com (b) login (c) isi nama
blog (d) isi nama alamat (e) isi nama profil (f) tampilan admin menu blog
Membuat Postingan di Blog
Ada 3 hal yang dibahas dalam pembuatan posting blog di Blogger, yaitu persiapan
postingan, membuat postingan dan mengedit postingan. Persiapan yang dilakukan adalah
materi dan genre postingan tulisan serta gambar yang akan di terbitkan di blogger. Membuat
postingan menggunakan menu yang ada di blogger dengan sangat mudah, begitu pula dengan
mengedit postingan.

(a)

(b)

(c)

Gambar 3. Contoh Slide Membuat Postingan Baru (a) Menu Pembuatan Postingan (b) Isian
Postingan (c) Tampilah Postingan di Blog
Mengubah Tema dan Layout pada Blog
Blogger sudah menyiapkan tema-tema yang menarik yang bisa digunakan secara
gratis. Tema-tema ini bisa diterapkan dengan hanya sekali klik menggunakan tombol
“terapkan tema”. Selain mengubah tema kita bisa mengubah layout dengan menggunakan
menu-menu layout yang ada pada blogger.
Pendampingan Pembuatan Blog
Pada saat pendampingan pembuatan blog, peserta sangat antusias untuk mengikuti
langkah-langkah pembuatan blog yang sudah dijelaskan. Banyak peserta yang membawa
laptop sendiri dan juga menggunakan smartphone. Koneksi internet yang digunakan dalam
penampingan ini berasal dari jaringan WIFI yang ada di Masjid Jami’ Al-Umary.
Pendampingan dilakukan bersamaan dengan penjelasan oleh pemateri.

(a)

(b)

(c)

Gambar 4. Kegiatan Pendampingan (a) penjelasan materi (b) peserta menggunakan laptop
dan smartphone (c) foto Bersama
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Sebagian besar peserta berhasil membuat blog menggunakan blogger kecuali 2 orang
peserta yang terkendala oleh perangkat smartphone yang dimiliki tidak mendukung. Kendala
lain yang dihadapi adalah beberapa peserta diantaranya peserta harus merefresh beberapa
kali halaman blogger untuk menerbitkan blognya. Selain itu peserta juga kesulitan
menemukan nama alamat blog yang akan digunakan karena beberapa nama yang diisi sudah
ada yang menggunakan.

a
Gambar 5. Keberhasilan peserta dalam membuat Blog.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini
adalah: (1) para peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan membuat blog, (2) para
peserta pelatihan telah memiliki blog, (3) peserta pengabdian telah memiliki pengetahuan
dalam mendesain dan membuat konten blog.
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HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
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