
  

 



  

 



  

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berbicara tentang perkembangan teknologi internet, mempunyai tujuan 

yaitu untuk mempermudah setiap orang atau pengguna internet untuk bisa 

menjelajah dan mengakses setiap website atau blog yang menjadi favorit mereka, 

namun hal ini juga dapat memberikan peluang bagi mereka sendiri untuk bisa 

mengembangkan atau membuat sebuah website sendiri dan blog. Merupakan 

sebuah rahasia umum bahwasanya pada jaman sekarang, banyak pengguna 

internet baik individu maupun organisasi bisa mendapatkan penghasilan tambahan 

melalui internet dan dari website, dengan internet bahkan sebagian besar dari 

mereka memperoleh penghasilan yang dengan nilainya yang sangat fantastis. 

Salah satu bentuk dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang 

merupakan organisasi perkumpulan wanita terbesar di kota Malang yang memiliki 

fungsi sebagai wadah pemberdayaan bagi para kaum perempuan untuk dapat 

memajukan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) para perempuan bertujuan 

untuk dapat berpartisipasi aktif kemajuan internet ini sehingga dapat membantu 

menanggulangi beberapa permasalahan yang dialami oleh perempuan, dan juga 

ikut berperan optimal atas pembanguanan di kota Malang. Selama ini anggapan 

yang muncul bahwa para wanita dianggap sebagai kaum yang lemah menghambat 

pembangunan nasional dan kurang memahami akan perkembangan teknologi 

informasi khususnya perkembangan internet seperti penggunaan website dan blog. 

Banyak karya dan ide yang dimiliki oleh para anggota GOW kota malang, 

namun masih memiliki kendala dalam hal pemasaran dan promosi produk yang 

mereka hasilkan, sebagai contoh adalah beberapa ibu-ibu rumah tangga membuat 

olahan makanan memanfaatkan pekarangan rumah yang layak untuk bisa dijual ke 

masyarakat namun kurang dalam promosi, selain itu beberapa pengrajin batik di 

wilayah Kota Malang yang notabenya banyak digeluti oleh kamu perempuan 

memiliki kendala utama dalam pemasaran produk mereka, jika permasalahan ini 

dapat diatasi, diharapkan para wanita bisa mengembangkan ide dan hobby mereka 

dari rumah menjadi hal yang positif dan bermanfaat bagi keluarga dan bangsa. 



Perkembangan teknologi menjadi sangat penting melihat arah 

pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan para perempuan diharapkan dapat 

ikut mengimbangi perubahan perkembangan ini. Salah satu pola pertumbuhan 

teknologi adalah Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan  Sustainable 

Development Goal (SDGs) atau Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan. Pada 

MEA yang merupakan kerjasama pasar tunggal bebas dikawasan Asia Tenggara 

yang memungkinkan satu negara tersebut menjual barang dan jasa dengan mudah 

ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin 

ketat, sedangkan untuk SDGs adalah kesepakatan berbagai negara dalam model 

pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah 

pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan 

untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, dengan 

target melanjukan upaya pembangunan dan pencapaian Milenium Development 

Goals (MDGs). 

Berkaca dari hal diatas maka pemanfatan teknologi informasi akan 

menjadi sangat penting di era sekarang, oleh sebab itu perlu diadakan pelatihan 

dan sosialisasi pentingnya teknologi informasi di era MEA dan SDGs kepada para 

anggota GOW kota malang agar para kaum perempuan dapat ikut berperan dan 

menjadi pionir terhadap pertumbuhan Indonesia dan Teknologi Inforrmasi 

sehingga mindset yang berkembang bahwa kaum perempuan penghambat 

pembangunan nasional dan gagap teknologi tidak akan terjadi lagi. 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

MODUL PELATIHAN 

 



PENDAFTARAN EMAIL DI GMAIL 

Berikut langkah-langkah pendaftaran email di Gmail. 

1. Buka browser (Mozilla Firefox/Google Chrome/Opera/IE), ketikkan URL 

http://gmail.com/ atau http://mail.google.com/ 

2. Pilih CREATE AN ACCOUNT 

 

 

 

 

 

 

3. Isi Form Pendaftaran, kemudian pilih NEXT STEP 

http://mail.google.com/


 

4. Untuk menambahkan Foto Profil Email Anda pilih ADD PROFILE 

PHOTO, jika tidak pilih NEXT STEP 

 

5. Pilih CONTINUE TO GMAIL 



 

 

6. Proses pendaftaran email selesai. Berikut tampilan Gmail 

 

 

 

Proses Pembuatan Blog Di Blogger 

Berikut langkah-langkah pendaftaran blog di Blogger 



1. Ketikkan http://blogger.com pada browser Anda. 

2. Pada bagian SIGN IN, ketikkan EMAIL dan PASSWORD Gmail Anda. 

 

 

3. Jika SIGN IN berhasil, akan tampil halaman berikut. Pilih LANJUTKAN 

KE BLOGGER 

 

4. Pilih BLOG BARU 



 

5. Isi JUDUL, ALAMAT BLOG, TEMPLATE blog Anda. Pilih BUAT 

BLOG 

 

6. Proses pembuatan Blog selesai 



 

 

 

7. Untuk melihat blog yang Anda buat, buka browser dan ketikkan 

ALAMAT BLOG yang Anda isi pada POIN 

 

 

 

  



Cara Memahami Sekilas Tentang Halaman Untuk Posting 

1. Silahkan Anda membuka halaman Blogspot dan login dengan 

menggunakan account Gmail Anda. 

 

2. berikutnya silahkan Anda menekan tombol “Entri Baru” untuk membuat 
postingan. 

3. Jika Anda sudah melakukannya dengan benar, Anda akan menuju ke 

halaman posting berikut ini : 

 

Berikut ini adalah beberapa penjelasan dari setiap nomor yang ada pada 

halaman posting diatas : 

1. Tempat Anda untuk memberikan Judul setiap Postingan Anda, misalkan: 

“Ini Postingan Pertama Saya”. 

2. Tombol “Publikasikan” berfungsi untuk mempublikasikan dan 

memunculkan postingan yang telah Anda buat di blog Anda. Setelah Anda 



menekan tombol ini maka postingan yang Anda buat tersebut akan langsung 

bisa dibaca oleh orang yang mengaksesnya. 

3. Tombol “Simpan” akan berfungsi jika Anda membuat telah sebuah 

postingan pada artikel baru akan tetapi tidak Anda belum menyelesaikan 

pada waktu itu juga dan dilanjutkan pada lain waktu. Penekanan tombol ini 

hanya untuk menyimpan artikel yang telah dibuat akan tetapi tidak di 

publikasinya. 

4. Tombol “Pratinjau” ini berguna untuk melihat apakah tampilan postingan 

yang Anda kerjakan sebelum diplublikasikan. 

5. Tombol “Tutup” dapat digunakan untuk menutup postingan Anda dan 

kembali pada halaman utama pada Blogspot Anda. 

6. Pada Kotak putih yang lebar inilah anda dapat menuangkan setiap ide atau 

tulisan yang akan anda posting 

7. Silahkan tekan tanda panah kecil ini untuk memperpanjang tampilan pada 

kotak 

8. “Compose” adalah bentuk penulisan artikel secara langsung dan umum. 
Para blogger pemula disarankan untuk selalu menggunakan Compose untuk 

menuliskan setiap artikel baru mereka. 

9. “HTML” adalah bentuk penulisan artikel akan tetapi dilihat dalam bentuk 
kode HTML. Untuk sementara Anda tidak perlu pusing dengan menu yang 

satu ini. 

10. Tombol yang berfungsi sebagai Undo dan Redo. 

11. Gunakan tombol ini jika Anda ingin mengubah bentuk font dari artikel yang 

Anda tuliskan. 

12. Tombol ini berfungsi untuk mengubah ukuran tulisan yang Anda buat, 

mulai dari sangat kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar. 

13. Pada tombol ini Anda bisa membuat variasi yang berbeda pada tulisan Anda 

:  

 B (Bold) digunakan untuk menebalkan tulisan. 

 I (Italic) digunakan untuk membuat tulisan miring. 

 U (Underline) digunakan untuk memberikan garis bawah pada 

tulisan Anda. 



 Tulisan dicoret (Strikethrough) digunakan memberikan efek 

coretan pada tulisan anda 

14. Tombol ini digunakan untuk memberikan warna pada tulisan Anda. 

Caranya mudah, cukup blok tulisan yang ingin diberikan warna lalu klik 

tombol ini dan pilih warna yang Anda sukai. 

15. Tombol ini digunakan untuk memberikan efek warna background pada 

tulisan Anda. Caranya sama seperti yang diatas. 

16. Merupakan salah satu item terpenting disini. Tombol ini digunakan untuk 

membuat link baik yang menuju ke website Anda ataupun website luar. 

Nanti Anda akan diajarkan cara membuat link. 

17. Ini adalah fasilitas yang digunakan untuk meng-upload gambar Anda ke 

blog. Nanti Anda akan diajarkan cara untuk meng-upload gambar dan 

mengubah ukurannya. 

18. Digunakan jika Anda ingin mengupload video di blog Anda. Mungkin di 

Indonesia tidak terlalu banyak yang menggunakan fasilitas ini karena 

memang waktu upload terbilang lama (karena ukuran video besar). Tapi 

Anda tidak perlu khawatir karena nanti akan diajarkan cara mengupload 

video sederhana ke dalam blog Anda dan memasukkan video Youtube di 

postingan Anda 

19. Tombol ini digunakan untuk mengatur perataan tulisan Anda. Ada 4 jenis 

perataan yaitu Rata Kiri, Rata Tengah, Rata Kanan, Rata Penuh. 

Pengaturan ini dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 

Anda. 

20. Tombol ini digunakan untuk membuat tulisan yang diberikan tanda nomor 

secara berurutan (ordered list). 

21. Tombol ini hampir sama fungsinya dengan tombol yang diatas, bedanya 

kali ini tidak menggunakan nomor melainkan symbol yang sama 

(unordered list). 

22. Bagian ini digunakan untuk memberikan nama label yang nantinya 

digunakan sebagai peng-kategorian artikel. 

23. Bagian ini digunakan untuk mengatur waktu dan jam artikel tersebut di 

publikasi. 

24. Bagian ini bisa Anda isi dengan tempat Anda menulis artikel. 



25. Bagian ini digunakan untuk men-setting komentar, bentuk HTML dan tag 

br. 

26. Pada bagian ini Anda bisa men-setting apakah Anda ingin menampilkan 

komentar atau tidak pada postingan ini 

  



ABSENSI PESERTA 

 

 



 

 



  



 

 




