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Apa itu Wikipedia?

Wikipedia merupakan singkatan dari Wiki dan Ensiklopedia. Wiki merupakan halaman web yang dapat

diubah oleh semua orang setiap saat sedangkan ensikopedia merupakan kumpulan catatan yang dapat

dibaca oleh semua orang. Jadi, Wikipedia berarti suatu ensiklopedia atau perpustakaan online yang

dapat dibaca dan disunting oleh siapa saja setiap saat.

Sejarah Wikipedia

Wikipedia didirikan oleh Jimmy Wales dibantu oleh Larry Sanger dan beberapa kolaborator bahasa

Inggris pada tahun 2001. Pada mulanya mereka membangun proyek Nupedia yang berasal dari kata

“New” yang berarti baru dan “ensiklopedia”. Proyek itu ternyata terlalu lambat, dalam waktu 18 bulan

mereka baru berhasil menyusun 18 artikel. Dengan kecerdasan mereka, akhirnya melakukan perubahan.

Jimmy kemudian membuat sebuah website pendamping dengan memanfaatkan piranti lunak bernama

Wiki (dari bahasa Hawai berarti cepat). Akhirnya, diubahlah nama Nupedia menjadi Wikipedia.

Saat ini Wikipedia dibawah naungan Wikimedia. Wikimedia sendiri merupakan sebuah yayasan nirlaba

yang juga mengatur proyek-proyek wiki lainnya seprti KamusWiki, Wikibooks dan lain-lain.

Dukungan Bahasa

Wikipedia didukung lebih dari 170 bahasa termasuk Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris sebagai

bahasa pengantar utama. Bahasa Indonesia sendiri disahkan pada tahun 2003. Dan ternyata tidak hanya

Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai pengantar Wikipedia karena dapat dijumpai juga bahasa

daerah yang berasal dari Indonesia antara lain Bahasa Jawa, Sunda Aceh dan Banyumasan.

Kualitas Artikel

Artikel Wikipedia sifatnya adalah terbuka dimana siapa saja dapat melakukan pengurangan dan

penambahan isi. Dengan demikian data di Wikipedia tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi pihak

Wikipedia tidak akan memvalidasi artikel jika tidak ada konfirmasi dari pihak lain tentang kebenaran dari

suatu artikel yang dibuat.

Adapun yang bertanggung jawab adalah Wikiwan Wikiwati atau kontributor yang memberikan

sumbangsih terhadap Wikipedia.

Semua isi dalam Wikipedia, dilindungi oleh lisensi ganda Creative Commons A-PS dan GFDL. Sedangkan

kontribusi tetap hak dari pembuatnya, sementara izin CC dan GFDL memastikan isinya akan tetap dapat

didistribusikan secara gratis.

Mencari Artikel di Wikipedia

Untuk mendapatkan sebuah artikel kita perlu mencarinya di Wikipedia. Adapun caranya adalah sebagai

berikut.



Buka situs www.wikipedia.org

Gambar Cara Menulis Alamat Situs

Akan masuk ke halaman awal Wikipedia.

Gambar Halaman Depan Wikipedia

Pilih salah satu bahasa di halaman depan atau dengan memilihnya pada tanda panah sebelah kanan kata

English, misalnya Bahasa Indonesia.



Gambar Pilihan Bahasa

Jika sudah memilih salah satu bahasa maka tampilan akan berubah. Perhatikan Kotak Pencarian.

Ketikkan kata yang ingin dicari misalnya “Timnas Indonesia” lalu klik Cari.

Gambar Kotak Pencarian Wikipedia

Akan muncul beberapa artikel dengan tautan kata “Timnas Indonesia”. Pilih salah satu dan klik judul

artikel.

Gambar Daftar Hasil Pencarian



Catatan : besarnya file dan update terakhir artikel tertera di bagian bawah dari ringkasan artikel.

Artikel yang dicari siap untuk dibaca.

Gambar Artikel Wikipedia yang Siap Dibaca

Menjadi Member Wikipedia

Untuk berkontribusi sebenarnya tidak perlu registrasi ke Wikipedia. Akan tetapi dengan menjadi

member di Wikipedia ada kegunaannya, antara lain :

 Dapat membuat artikel baru
 Dapat memindahkan halaman.
 Dapat memuat gambar.
 Halaman tampilan terlihat lebih pribadi.
 Dapat membuat halaman pribadi (di ruang nama Pengguna).
 Dapat dihubungi oleh pengguna yang lain
 Dapat melihat semua suntingan yang kita buat melalui "kontribusi saya".
 Dapat menggunakan fitur pemantauan.
 Dapat memberikan suara dalam suatu pemungutan suara.
 Perubahan pada suatu tampilan halaman dapat diketahui lewat email.
 Alamat IP tidak lagi diketahui pengguna lain.

Agar dapat bergabung dengan Wikipedia kita harus membuat akun terlebih dahulu. Pada modul ini akan

digunakan Wikipedia Berbahasa Indonesia. Caranya adalah sebagai berikut :

Klik Masuk Log / Buat akun yang terletak pada bagian kanan atas halaman utama Wikipedia.



Gambar Awal Sebelum Login atau Membuat Akun Baru

Tampilan akan masuk pada menu Login. Karena belum memiliki akun maka harus membuatnya dengan

klik Daftarkan akun baru.

Gambar Login atau Membuat Akun Baru

Tampilan selanjutnya akan menuju ke form registrasi. Bacalah petunjuk dengan seksama.



Gambar Form Registrasi

Isilah data-data yang dibutuhkan:

Isikan kotak pertama dengan kode yang ada di atasnya.

Nama Pengguna : buatlah Nama Pengguna(User Name) yang mudah untuk diingat

Sandi : isikan sandi dengan karakter yang tidak mudah diketahui orang lain.

Ulangi kata sandi : ulangi kata sandi

Surel(email) : isikan dengan Surel (Surat Elektronik) atau email

Centang pilihan “Ingat kata sandi saya di computer ini” bila memang kita dibutuhkan.

Jika form sudah terisi maka klik Buat akun baru. Tampilan selanjutnya akan tampak seperti di bawah ini.



Gambar Keterangan Berhasil Membuat Akun Baru

Dengan demikian kita sudah memiliki akun di Wikipedia.

Dan jangan lupa untuk mengaktifkan akun tersebut dengan membuka email dari Wikipedia.

Gambar Email Aktifasi Akun

Klik Link aktifasi maka akan masuk ke halaman Wikipedia. Akun yang sudah dibuat tadi dapat digunakan.



Gambar Aktivasi Email Berhasil

Menulis Artikel di Wikipedia

Menulis di Wikipedia ada ketentuan. Sebaiknya kita membaca terlebih dahulu ketentuan tersebut

sebelum mulai menulis sebuah artikel.

Setelah kita selesai membaca ketentuan penulisan di Wikipedia maka kita dapat memulai untuk menulis.

Caranya adalah sebagai berikut :

Lakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan Nama pengguna dan Kata sandi.

Gambar Menu Login Wikipedia

Setelah Nama pengguna dan Kata sandi diisi lanjutkan dengan klik Masuk log.

Akan muncul halaman utama pengguna. Untuk mulai menulis klik Nama pengguna.



Gambar Halaman User

Tampilan akan berubah dengan munculnya dua menu yaitu Pengguna dan Pembicaraan. Klik Pengguna

lalu perhatikan perubahan halaman.

Gambar Menu Wikipedia

Akan muncul Teks Editor Wikipedia seperti di bawah ini.



Gambar Teks Editor Wikipedia

Tulislah artikel sesuai dengan yang diinginkan. Pada kotak Ringkasan, isikan dengan kata sebagai

keyword.

Setelah selesai maka klik Simpan halaman

Dengan demikian artikel sudah tayang hanya saja artikel butuh validasi oleh Wikipedia karena jika tidak

artikel yang kita buat akan dihapus karena dianggap tidak mendapat dukungan perihal kebenarannya .

Menyunting (Edit) Artikel

Artikel di Wikipedia sifatnya terbuka dan bisa diubah oleh siapa saja. Cara menyunting artikel di

Wikipedia sangat mudah.

Carilah artikel seperti petunjuk di atas. Perhatikan dengan seksama artikelnya. Carilah dan klik menu

Sunting.

Gambar Artikel Wikipedia Yang Siap Untuk Disunting

Tampilan akan berubah ke Teks Editor Wikipedia



Gambar Sunting Teks Editor Wikipedia

Lakukan perubahan sesuai yang dikehendaki dan Simpan artikel tersebut dengan klik Simpan halaman.

Dengan demikian artikel sudah diperhabrui.


