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BAB II 
MEMBUAT WEB DI GEOCITIES 

 
Membuat halaman web sendiri di jaman yang serba maju seperti sekarang ini 

memang menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan yang tidak bisa dibendung lagi. Apalagi 
perkembangan dunia Informasi dan Telekomunikasi sudah semakin pesat sehingga 
diperlukan media yang cepat, global dan menarik. Dengan halaman web ini banyak 
permasalahan yang dapat terpecahkan misalnya kebutuhan informasi dapat didapatkan 
dalam hitungan detik walau informasi tersebut berada di wilayah yang sangat jauh 
lengkap disertai dengan gambar dan segala hal yang berhubungan dengan informasi 
tersebut. Dalam membuat tampilan web yang perlu sekali dipikirkan adalah dimana kita 
akan membuat halaman web tersebut. Untuk belajar kita cari web hosting yang gratis 
yang salah satunya dapat kita dapatkan di geocities. Syarat untuk mendapatkan web 
hosting gratis ini adalah mempunyai email di yahoo dan menyanggupi persetujuan yang 
disyaratkan oleh geocities yahoo. 

Untuk mendaftar masuk ke website www.geocities.com (gambar 1) dan klik pada 
geocities free. 

 
Gambar 1 halaman muka geocities 

 
Klik pada Sign Up Now maka selanjutnya akan diteruskan dengan pendaftaran 

web hosting yahoo. Seperti tampak pada gambar 2 
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Gambar 2 formulir registrasi geocities 

 
Pada form (Gambar 2) diisi  dengan benar, mulai dari tujuan web yang berada 

pada nomor pertama untuk tujuan apakah web ini dibentuk, apakah  untuk media pribadi 
maupun pendidikan dan sebagainya. Pada pilihan kedua dari mana anda mendapat 
informasi tentang geocities maka pilih dari internet atau deri teman tergantung 
sepenuhnya dari kita sendiri. 

Pada nomor tiga tulis kode yang tertera pada gambar yang fungsinya sebagai 
verifikasi. Sehingga pembuatan alamat web sudah selesai. Dan otomatis kita akn 
mendapat alamat web yang di tentukan dari geocities yang ditentukan juga oleh nama 
email kita masing-masing ketika mendaftar. Jika sudah terlihat seperti Gambar 3 maka 
kita sudah berhasil mendaftar di geocities.  

 

 
Gambar 3 alamat web yang di peroleh 
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Alamat web yang diperoleh jika mempunyai alamat email 
kakashi_bayoe@yahoo.com maka web yang akan terbentuk adalah 
www.geocities.yahoo.com/kakashi_bayoe jadi disesuaikan dengan alamat email yang 
digunakan sewaktu mendaftar web hosting. 

Berbagai macam cara untuk memulai membuat web di geocities, salah satu yang 
paling mudah menggunakan fasilitas pegebuilder, dengan menggunakan fasilitas ini maka 
kita akan di bimbing satu-persatu sampai web akan terbentuk. Kelemahan dari page 
bulider adalah kita tidak bisa bebas menentukan bentuk yang kita inginkan dan biasanya 
hanya satu halaman saja. 

 

 
Gambar 4 Page Builder 

 
Setelah kita klik page builder maka akan muncul wizard windows yang digunakan 

untuk membimbing kita membuat halaman web yang kita inginkan. Dimulai dari awal 
yaitu memilih template yang kita inginkan misalnya dalam contoh adalah template 
nightmare. 

Terdapat empat tahapan dalam membangun web ini  (Gambar 5) yang terdiri dari: 
1. Komentar dari web yang kita buat. 
2. Gambar yang ingin ditampilkan 
3. Link yang akan di pasang 
4. Alamat email kita sebagai kontak person. 
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Gambar 5 empat tahap membuat web menggunakan page builder 

 
Pertama kita akan di bimbing untuk mengisi judul dan komentar dari web yang dibuat 
sebagai contoh judul yang tertera pada web adalah “About Me”  dan didiisikan 
sembarang komentar di lembar komentar kemudian klik next. 
Setelah tahap 1 dilalui kemudian masuk ke tahap 2 (Gambar 6) yaitu memilih gambar 
yang akan terpampang dalam web kita. Kemudian di berikan pula komentar dari gambar 
kita kemudian klik next 
 

 
Gambar 6 Tahap kedua memilih gambar 
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Gambar 7 Tahap Ketika Membuat Link 

 
Kemudian tahap berikutnya adalah memberi link pada halaman web yaitu suatu 

shortcut untuk membuka halaman web yang lain. Terlebih dahulu diisi Judul dari link 
yang akan dibuat misalnya “Link ku”(Gambar 7). Setelah itu diisi link yang akan di tuju 
dengan kolom sebelah kiri adalah tulisan yang akan keluar di web kita sedangkan sebelah 
kanan adalah alamat web yang akan dituju. Misalnya jika ingin dilinkkan ke web yahoo 
maka kolom sebelah kiri diketik tulisan yang mewakili web ini misalnya “Yahoo!” dan 
alamat yang diketik adalah harus alamat web yahoo yaitu www.yahoo.com. Kita dapat 
menambahkan banyak link dalam halaman ini jika sudah maka klik next.  

 
Gambar 8 Memberi nama alamat web 
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Kemudian yang terakhir adalah memberi nama alamat web (Gamabar 8) misalnya 
jika di beri nama nightmare maka alamat web yang akan terbentuk adalah 
www.geocities.com/kakashi_bayoe/nightmare.html. Memang sepertinya alamat web ini 
sulit untuk ditulis maupun dihapalkan tetapi alamat ini masih bisa diperpendek dengan 
merubah nama file halaman web ini dalam folder yahoo kita.  Contoh web yang sudah 
jadi adalah pada gambar 9 

 

 
Gambar 9 Tampilan web yang sudah jadi 

 
Kita masih bisa mengedit tampilan web kita degeocities dengan masuk ke 

geocities kita kemudian masuk ke dalam fasilitas File Management Tools kemudian 
untuk melihat file yanga ada di folder kita dengan masuk ke file manager (Gambar 10). 

 
Gambar 10 File Management Tools 
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Kemudian untuk menambah atau mengganti file pada folder kita di yahoo kita 
masuk ke dalam easy upload. Kita bisa menguplad file sampai batasan 5 Mb. Dengan 
fasilitas gratis ini memang banyak kelemahan yang salah satunya file yang bisa diupload 
Cuma samapai pada batasan 5 Mb.  

 
Gambar 11 Easy Upload 

Untuk melihat file-file yang sudah ada maupun yang baru di upload dapat dilihat 
dalam file manager. 

 
Gambar 12 File manager 

Untuk mengedit halaman yang kita buat dapat melalui fasilitas ini. Web memang 
sebaiknya sering di update sehingga tidak monoton bagi yang menikmati atau berkunjung 
ke web anda. 


