
Tutorial Membuat Blog
Menggunakan Layanan

WORDPRESS

MENDAFTAR DI WORDPRESS
WordPress ialah platform penerbitan pribadi yang semantik, yang berfokus 
kepada  estetika,  standar  web,  dan  kegunaan.  WordPress  bersifat  gratis, 
namun di sisi lain tak ternilai harganya.

Pendek  kata,  WordPress  ialah  yang  Anda  perlukan  ketika  ingin  bekerja  dengan 
sebuah blog

1. Masuk ke www.wordpress.com
Klik tombol  Sign Up Now atau Sign Up
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2. Tentukan dan masukkan username
Masukkan password, password lagi di confirm, email
Pilih I have read and agree with the term of service, & Next

3. Jika pendaftaran telah disetujui, maka akan tampil halaman 
seperti di bawah. Anda akan mendapat alamat URL berupa 
username.wordpress.com dan Anda bisa mengubah Blog 
Title dan memilih Language , berikutnya klik tombol Signup

4. Selanjutnya Anda akan dikirimi emal aktivasi, sambil 
menunggu email tsb, kita Update Profile dahulu: isikan 
nama depan anda, nama belakang dan deskripsi singkat 
tentang diri anda.
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Setelah diisi, klik tombol Save Provile

5. Buka email dan buka email kiriman dari Wordpress.com
Klik link aktifasi yang ada di dalam pesan email tersebut

6. Setelah aktifasi, anda akan mendapatkan konfirmasi berupa 
username dan password. Ingat-ingat username dan 
password ini karena nanti akan sering kita gunakan
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Dengan demikian akoun Anda sudah aktif, dan blog pertama Anda juga 
sudah aktif, contoh diatas blog tsb dengan alamat 

http://mp86.wordpress.com sudah aktif.
 Bab selanjutnya akan membahas bagaimana mengirimkan dan mengelola 

artikel/tulisan di web blog
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MEMBUAT DAN MENGIRIM ARTIKEL DI 
WORDPRESS

1. Masuk ke www.wordpress.com
Masukkan username anda
Masukkan password anda
Klik tombol  Login

2 Pada bagian Your blogs, pilih web blog anda.
Kalau Anda baru membuat web blog ini, biasanya hanya ada 
satu buah link. Klik pada link tersebut.

.
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3 Akan tampil menu-menu blog (pada bagian atas) dan daftar 
isi artikel (bagian bawah). 
Untuk memulai mengisi web blog klik pada menu New Post 
atau Write  a New Post 

4 Isikan judul artikel/tulisan pada kolom title
Isikan materi artikel bada bagian post. Pada kolom untuk 
mengisi artikel ini kita dapat melakukan pengeditan seperti 
pada editor biasa. Bisa memberi format huruf: bold, italic, 
bullet numbering, rata kiri-kanan 
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5 Untuk menambahkan gambar atau foto, di sebelah kanan 
Add Media ada icon Add an Image, klik icon tsb. Setelah itu 
akan tampil:

6 Klik tombol Choose files to upload
Pilih gambar/foto yang ingin dipasang. 
Klik tombol Open
Tunggu sampai gambar/foto tertampil di layar
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7 Pada bagian Alignment, pilih None, Left, Center atau Right 
utk letak gambar
Pada bagian Size, pilih Thumbnail, Medium, Full size utk 
ukuran gambar
Klik tombol Insert into Post. 
Tunggu sampai gambar tertampil di bagian editor

8 Jika Pengeditan telah selesai dan materi yang kita isikan 
sudah kita anggap lengkap, maka langkah terakhir adalah 
mempublikasikan artikel tersebut di internet.
Caranya adalah dengan mengklik tombol Publish

9 Setelah terpublikasi maka ada komentar Your post has been 
saved, dan akan tampil form untuk mengisi artikel/tulisan 
yang lain. Jika kita tidak ingin mengisikan tulisan lagi dan 
ingin melihat hasil tulisan kita, maka kita tinggal mengklik 
menu View Post atau dengan mengetikkan alamat URL blog 
kita misalnya http://wahyupur.wordpress.com 
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10 Pada web blog kita, akan tampil artikel/tulisan yang baru 
saja kita buat. 

FASILITAS YANG ADA DI WORDPRESS

Selanjutnya kita akan membahas tentang fasilitas yang ada di wordpress 

 Toolbar 
Toolbar pada wordpress terdiri dari : 
- Dashboard 
- Write 
- Manage 
- Design
- Comment 
di paling kanan:
- Settings 
- Plugins 
- User 

1. Dashboard 
Fungsi dari Dashboard adalah sebagai media informasi bagi pemilik blog dan 
juga berfungsi  sebagai  jendela  untuk merubah  segala  bentuk  isi  dari  blog 
yang kita miliki. 

Pada menu Dashboard terdapat beberapa fasilitas lain yaitu : 
a) Dashboard fungsi seperti diatas 
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b) Tag Surfer bersisikan tentang Tag (analogi seperti kumpulan Pos-pos). 
Seluruh pengguna di WordPress 

c) My  Comments  berisikan  tentang  informasi  komentar  kita  jika  kita 
pernah mengisi sebuah komentar pada blog orang lain. 

d) Blog Stat berisikan tentang informasi jumlah orang yang mengunjungi 
atau melihat isi dari blog yang kita miliki. Ditunjukan dalam bentuk 
grafik dan post apa saja yang kita buat dan di baca oleh orang, juga 
ditampilkan nama pengunjungnya. 

e) Feed Stat fungsinya hampir sama dengan blog stat namun disini yang 
ditampilkan  adalah  informasi  tentang  grafik  engine  orang  yang 
browsing ke blog milik kita. 

2. Write 
Pada Toolbar write ini berfungsi sebagai media untuk menuliskan artikel atau 
apa saja yang ingin kita tampilkan pada webblog kita. 
Toolbar write terdiri dari dua bagian yaitu : 
a.  Write Post berfungsi  sebagai  media diskusi.  Kita bisa menuliskan suatu 
topik yang hangat atau topik yang memang sudah kita tentukan kategorinya 
dan jika ada orang yang mengunjungi blog kita pengunjung bisa memberikan 
komentarnya  terhadap  artikel  kita.  Pada  write  pos  ini  ada  fasilitas  untuk 
mengupload file bisa berekstensikan doc, pdf, sampai video. 
Pada  Title  kita  tuliskan judul  dari  tema yang akan menjadi  topik  diskusi, 
pada toolbar upload kita bisa memasukkan gambar yang kita kehendaki. 

Kemudian  jangan lupa  untuk  memberikan  checklist  pada  categori,  hal  ini 
dimaksudkan agar semua post yang kita isikan akan tersusun dengan rapih 
sesuai dengan categori diskusi atau topiknya 
b.  Write  Page  berfungsi  sebagai  media  untuk  menulis  sebuah  artikel  di 
halaman  baru  atau  halaman  tersendiri.  Perbedaannya  dengan  write  post 
adalah  tulisan  yang  kita  buat  bisa  hanya  sekedar  dibaca  saja  dan  juga 
dikomentari oleh pengunjung. 
c. Link berfungsi menambah link alamat blog atau web lain di blog kita. Add 
Link  berfungsi untuk menambahkan link blog pada webblog kita. 

3. Manage 
Pada toolbar manage ini berfungsi untuk mengatur isi dari webblog yang kita 
miliki dengan fasilitas sebagai berikut : 

a) Post berfungsi menampilkan tentang jumlah dari post-post artikel atau 
tulis  yang kita  buat  pada blog kita,  pada manage post  ini  kita  bisa 
mengedit dan menghapus isi dari post. 

b) Pages berfungsi menampilkan tentang jumlah halaman yang ada pada 
webblog  yang  kita  miliki,  pada  manage  pages  ini  kita  juga  bisa 
mengedit atau menghapus isi dari tiap halaman pada blog. 

c) Links   berfungsi  untuk  mengatur  isi  dari  link  blog,  mengedit  atau 
menghapus seluruh link yang ada

Page 10 Of 12



d) Categories berfungsi untuk menampilkan jumlah kategori atau judul 
besar  pada  webblog  yang  kita  miliki,  kita  bisa  mengedit  atau 
menghapus tiap kategori  ini,  sebagai  contoh kategori  pada webblog 
kali ini seperti  art, article,  blog friends, computer networking. Setiap 
write  post  yang  kita  buat  bisa  kita  masukkan  ke  dalam  salah  satu 
kategori yang kita miliki seperti contoh kategori yang disebutkan. 

e) Tags berfungsi untuk menampilkan isi dari tag-tag yang ada di blog 
kita.. 

f) Link Categories berfungsi  untuk menampilkan jumlah kategori Link 
pada webblog yang kita  miliki,  kita bisa mengedit  atau menghapus 
tiap kategori link ini. 

g) Media  Library berfungsi  mengelola  semua  file  media  yang  pernah 
diupload pada blog kita.. 

h) Import berfungsi untuk mengimport post atau komentar dari blog lain 
yang kita miliki, misalnya dari blogspot dll.

i) Export berfungsi untuk mengeksport post dengan format XML yang 
kita download dari WordPress.com 

4. Design
Design  adalah  toolbar  yang  berfungsi  sebagai  pengaturan  tampilan  blog 
secara keseluruhan agar kita dapat mempresentasikan blog kita dengan lebih 
dinamis, pada menu presentation ini terdapat beberapa bagian antara lain : 

a) Themes berfungsi  untuk  mengganti  tema  dari  webblog  kita,  wordpress 
menyediakan banyak pilihan themes, jadi kita tidak perlu susah-susah untuk 
membuat bentuk web. 

b) Widgets berfungsi untuk mengatur isi tampilan pada halaman depan webblog 
kita yaitu tampilan icon sub-sub dari webblog kita, seperti  Pages, Categori, 
Calendar dan lain-lain. 

c) Theme  Editor burfungsi  untuk  merubah  contens  dari  webblog  kita 
menggunakan fasilitas script CSS. 

d) Header  Image  and  Color berfungsi  untuk  merubah  gambar   serta  warna 
header blog kita

5. Comment 
Pada  toolbar  comments  ini  berfungsi  untuk  mengatur  isi  komentar  dari 
webblog yang kita miliki dengan fasilitas sebagai berikut : 

a) Approve berfungsi untuk menyetujui komentar yang masuk 
b) Mark as spam berfungsi  untuk memberi  tanda komentar  yg dipilih 

sebagai spam 
c) Unapprove  berfungsi untuk tidak menyetujui komentar yang masuk
d) Delete  berfungsi untuk menghapus komentar

6. Settings 
Menu  Settings  berfungsi  sebagai  menu  pengaturan  bagi  pemilik  webblog 
untuk dapat melakukan perubahan pada tampilan webblog, 
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pada menu option ini terdiri dari beberapa bagian antara lain : 
a) General berfungsi  untuk  merubah  title  pada  webblog,  tagline,  serta 

setting waktu. 
b) Writing berfungsi untuk merubah ukuran dari box post, format script, 

kategori post yang menjadi default pada tampilan awal saat webblog 
kita dikunjungi. 

c) Reading berfungsi  untuk  tampilan  depan  dari  webblog  kita  namun 
bukan  secara  keseluruhan,  apakah  tampilan  webblog  kita  itu  yang 
ditampilkan adalah halaman terakhir yang dibaca oleh orang atau kita 
juga bisa  membuat  tampilannya secara  statis  dengan memilih  salah 
satu page yang dijadikan page statisnya. 

d) Discussion berfungsi  untuk  melakukan  pilihan-pilihan  kepada 
pengunjung,  hal  ini  dilakukan sebagai  bentuk  feedback  pengunjung 
kepada kita. 

e) Privacy berfungsi untuk mengatur webblog kita apakah blog yang kita 
miliki ini akan kita publikasikan sehingga dapat dilihat atau di search 
memaluli search engine seperti google, yahoo atau yang lainnya. 

f) Permalinks berfungsi untuk mengatur URL dari posting kita (fasilitas 
ini jarang digunakan, biarkan defaultnya saja) 

g)  Miscellaneaous berfungsi untuk pengaturan lainnya, seperti direktori 
tempat upload, ukuran gambar, dll. 

7. Plugins 
Plugins  adalah  berfungsi  untuk  menambah  ataupun  mengaktifkan 
plugin/tool  tambahan  bagi  blog  kita.  Plugin  ini  bisa  kita  download  dari 
wordpress.com.

8. Users 
Menu User adalah berfungsi untuk menginformasikan tentang daftar nama 
pengguna,  baik  administrator  maupun  yang  lainnya,  pada  menu  ini  kita 
dapat merubah list user yang ada. Pada menu user ini terdapat tiga bagian 
antara lain : 

a) Author & User berisikan tentang informasi dari adminsitrator, penulis 
artikel,  pada  menu ini  kita  dapat  merubah  informasi  tentang  nama 
pengguna. 

b) Your Profile berisikan tentang informasi atau profile pemilik webblog, 
pada menu ini kita dapat merubah password login ke wordpress. 

c) Add new user berfungsi  untuk  melakukan  penambahan  rekan  kita 
atau mengundang rekan kita untuk dapat bergabung pada wordpress 

Referensi :

1. http://mtamim.wordpress.com  
2. http://davidlama.wordpress.com  
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