
Pembuatan Blog Mahasiswa sebagai
salah satu Komponen Penilaiansalah satu Komponen Penilaian

Matakuliah



TujuanTujuan

• Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalamMeningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
penggunaan Teknologi Informasi;

• Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalamMeningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
pembuatan web;

• Meningkatkan kemampuan menulis artikelMeningkatkan kemampuan menulis artikel
ilmiah;

• Meningkatkan kreatifitas mahasiswa;Meningkatkan kreatifitas mahasiswa;
• Meningkatkan berfikir kritis dan kemampuan
berdiskusi;berdiskusi;



Mekanisme HostingMekanisme Hosting

• Blog harus dapat diakses melalui Internet;g p ;
• Blog disimpan (hosting) di suatu server dengan nama
domain yang baik dan bermakna positif, (atau

k ib di)menggunakan nama pribadi);
• Nama domain tidak disimpan dalam struktur yang 
terlalu dalam agar mudah didaftar dan dikenal olehterlalu dalam agar mudah didaftar dan dikenal oleh
search engine untuk meningkatkan kredibilitas blog;

• Blog dianjurkan untuk tidak disimpan (hosting) pada
server yang dapat dihapus tanpa pemberitahuan, agar 
dapat terus digunakan dalam waktu lama;



Fasilitas Hosting di Server UGFasilitas Hosting di Server UG

• UG meyediakan web hosting (sebagai alternatif) untuk
tempat menyimpan Blog dengan fasilitas :
– Nama domain berbasis nama_domain.web.id (terdaftar di

PANDI);
b k f– Setup web site dengan menggunakan software CPANEL;

– Ukuran (space) situs 200 MB;
– Dapat membuat alamat email dengan domain nama host 

l t@ d i b idalamat@nama_domain.web.id;
– Dapat melakukan instalasi database server;
– Dapat melakukan instalasi CMS;

H h i R 50 000 (li l h ib– Harga sewa yang murah, yaitu Rp. 50.000,‐ (lima puluh ribu
rupiah) per tahun;

– Terbatas hanya untuk Mahasiswa Universitas Gunadarma;



Administrasi Pendaftaran Web Hosting 
ddi UG

• Fotocopy KTP dan KTM;Fotocopy KTP dan KTM;

• Menulis nama domain,

b dil k k l l i i• Pembayaran dilakukan melalui tim
administrasi pendaftaran;

• Satu mahasiswa diperbolehkan hanya
memperoleh satu domain;



Isi BlogIsi Blog

• Harus ada link ke www.gunadarma.ac.id;
• Tema Artikel terkait dengan mata kuliah dan mencakup:

– Trend teknologi terkini;
– Perbandingan/analisis dari teknologi terkait;
– Komentar;

• Setiap mahasiswa wajib memberi komentar blog temannya; 
• Nilai berdasarkan:

d l ik– Judul yang menarik;
– Keunikan Isi;
– Keterkinian Materi;

Tata Bahasa ;– Tata Bahasa ;
– Alur narasi kalimat;
– Keterkaitan dengan matakuliah;
– Jumlah komentar;Jumlah komentar;


