
1 
Wordpress – Andri Suryadi, M.Kom 

 

 

MEMBUAT BLOG DENGAN WORDPRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

Andri Suryadi, M.Kom 

 

 

  

 



i 
Wordpress – Andri Suryadi, M.Kom 

 

DAFTAR ISI 

 

1.  wordpress ………………………………………………………………………………………. 1 
2.  registrasi wordpress ……………………………………………………………………….. 1 
3. Login ke halaman dashboard ………………………………………………………….. 7 
4.  Merubah bahasa …………………………………………………………..………………… 7 
5.  Mengenal berbagai menu di dashboard …………………………………………. 8 
6.  Mengenal Halaman blog …………………………………………………………………. 13 
7.  Membuat Kategori ………………………………………………………………………….. 14 
8. Membuat Artikel …………………………………………………………………………….. 14 
9. Menyisipkan gambar ………………………………………………………………………. 18 
10. Menyisipkan file ……………….…………………………………………………………….. 19 
11. Membuat tag lain (more) ………………………………………………………………… 20 
12. Menghilangkan kolom Komentar …………………………………………………….. 21 
13. Mengunci artikel ……………………………………………………………………………… 22 
14. Edit Artikel ………………………………………………………………………………………. 22 
15. Hapus Artikel ………………………………………………………………………………….. 23 
16. Membuat halaman ………………………………………………………………………….. 23 
17. Mengelola komentar halaman ………………………………………………………… 24 
18. Mengelola menu …………………………………………………………………………….. 24 
19. Merubah tampilan (desain) …………………………………………………………….. 26 
20. Keluar Wordpress ……………………………………………………………………………. 30



1 
Wordpress – Andri Suryadi, M.Kom 

 

1. Wordpress 

Wordpress adalah salah satu aplikasi berbasis web yang  dapat membantu / memfasilitasi 

pengguna untuk membuat sebuah blog atau website.  Wordpress digunakan oleh sebagian 

besar masyarakat karena proses instalasi dan pengelolaan yang relatif mudah dibandingkan 

dengan aplikasi web lainnya. Kebanyakan pakar internet merekomendasikan wordpress 

dibandingkan dengan aplikasi lainnya karena wordpress memiliki keunggulan dalam hal 

bertarung di mesin pencari. Hal tersebut juga merupakan salah satu mengapa wordpress banyak 

peminatnya. Prinsip kerja dalam mengelola blog (wordpress) dapat diibaratkan pada sebuah 

restoran yang mana pengunjung siap mengambil makanan yang kita sajikan sedangkan kita 

sibuk menyediakan makanan tersebut di bagian dapur. 

 

 
 

  Jadi jika kita akan menyediakan artikel maka kita harus masuk ke bagian dapur sedangkan 

pengunjung tidak perlu tahu apa yang ada didapur. Pengunjung hanya melihat apa yang telah 

disediakan. 

 

2. Registrasi Wordpress 

melakukan registrasi terkebih dahulu. Berikut langkah-langkah registrasi yang dapat dilakukan: 

Beberapa syarat yang diperlukan untuk membuat sebuah blog adalah account email oleh karena 

itu persiapkan terlebih dahulu email anda. Untuk membuat sebuah blog atau website maka 

langkah pertama adalah 

a. Buka browser anda boleh menggunakan firefox , Chrome ataupun yang lainnya. Bagi yang 

belum memiliki firefox atau chrome dapat di download di alamat berikut : 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ atau 

https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/  

 

b. Berikut tampilan halaman firefox 

 

 
 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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c. Ketik di address bar : http://wordpress.com/ . tampilannya sebagai berikut: 

 

 
 

d. Klik Get started sehingga tampilannya sebagai berikut : 

 

 
 

- Isi email address dengan email anda masing-masing. 

- Isi username (satu kata) 

- Isi password  

- Isi blog address   

Berikut contoh pengisian registrasi wordpress : 

 

http://wordpress.com/
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 Jika pengisian diatas telah selesai maka selanjutnya scrool  mouse ke bawah dan klik Create 

blog (Buat blog) 

 

 

Jika ada tulisan “Sorry, that site is reserved” artinya alamat wordpress yang anda akan buat 

sudah ada yang memakai. Nah untuk mengatasi hal ini maka disarankan mengganti dengan 

nama baru yang belum terpakai. 

 

 
 

e. Jika langkah diatas berhasil maka selanjutnya akan tampil  step 1 (langkah 1) seperti gambar 

berikut: 

 

 
 

Blog tittle : Judul blog yang akan tampil  

Tagline (optional) : jika ada alamat .com silahkan isi 

Language : bahasa yang anda pilih 

Posting goal : seberapa sering anda posting di blog? 

 

Kemudian klik next step 
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f. Kemudian setelah langkah pertama berhasil selanjutnya akan tampil step 2 (langkah 2) yaitu 

memilih tema. Disini anda bebas memilih tema yang anda suka. Wordpress menyediakan 2 

macam tipe tema yaitu tema yang gratis dan berbayar. Ciri 2 macam tema tersebut dapat 

dilihat di pojok kanan bawah setiap tema.  

 
 

Sebagai contoh kita pilih Twenty twelve kemudian klik next step. 

 

g. Akan muncul step 3 (langkah 3). Langkah ini hanya menginformasikan tema yang telah kita 

pilih. Klik next step. 

 

 

 
 

h. Setelah step 3 (langkah 3) berhasil maka selanjutnya step 4 (langkah 4). Langkah 4 ini hanya 

menginformasikan kepada yang lainnya bahwa anda telah memiliki blog. 
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i. Langkah berikutnya adalah step 5 (langkah 5). Langkah 5 ini membuat posting pertama anda 

tetapi untuk sekarang cukup klik next step saja karena langkah posting akan dilakukan nanti. 

 
 

 

j. Langkah berikutnya adalah menkonfirmasi blog yang telah anda buat melalui email. Langkah 

ini sangat penting karena untuk mengaktifkan blog yang telah anda buat. 

 
 

Langkah konfirmasi adalah dengan login kepada email masing-masing yang telah anda 

masukan pada langkah awal membuat blog. 
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k. Login ke email masing-masing 

 
 

Disana terdapat 2 email masuk dari wordpress. Silahkan dibuka kemudian klik confirm  

email address seperti gambar berikut : 

 
 

Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut : 

 
 

l. Registrasi blog telah selesai dan Blog telah siap digunakan seperti gambar berikut. 
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3. Login ke halaman dashboard 

Untuk login ke halaman dashboard maka anda perlu mengingat alamat dari dashboard masing-

masing. Biasanya alamat dashboard standar dari wordpress adalah [nama domain]/wp-admin 

atau http://andrisur.wordpress.com/wp-admin sesuai dengan alamat blog yang telah dibuat. 

Jika belum login maka akan muncul halaman login namun jika sudah login maka akan tampak 

tampilan seperti berikut : 

 

 
 

4. Merubah bahasa 

Langkah berikutnya adalah merubah bahasa jika bahasa yang digunakan belum sesuai dengan 

yang diinginkan. Cara merubah bahasa adalah sebagai berikut : 

a. Klik menu pengguna / user 

b. Pilih interface Language sesuai dengan bahasa yang diinginkan 

c. Pilih save changes 

d. Selesai. Maka tampilan halaman dashboard sudah sesuai dengan bahasa yang diinginkan. 

Disini akan dipilih bahasa Indonesia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://andrisur.wordpress.com/wp-admin
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5. Mengenal berbagai menu di dashboard 

a. Dashboard 

 
 

Halaman dashboard terdiri dari beberapa menu diantaranya : 

 Beranda : Merupakan halaman awal dashboard 

 Komentar yang buat saya : Merupakan komentar-komentar yang dibuat setelah 

membuat postingan 

 Site stats : Merupakan statistic pengujung blog anda 

 Blog saya : Merupakan blog yang anda miliki. Memungkinkan anda memiliki lebih 

dari satu blog. 

 Blog yang saya ikuti : Merupakan blog yang anda ikuti 

 Omnisearch : halaman pencarian yang ada di blog anda 

 

b. Toko 

 
 

Tidak akan membahas halaman ini lebih jauh namun jika anda ingin memiliki toko online 

maka menu toko ini dapat anda gunakan.  
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c. Tulisan 

 
 

 

Menu tulisan berfungsi jika anda ingin membuat atau merubah tulisan baru ataupun tulisan 

yang sebelumnya sudah anda buat. 

 Semua tulisan : Merupakan semua daftar tulisan yang telah anda buat 

 Tambah Baru : Merupakan menu jika anda ingin menambah tulisan baru 

 Kategori : Merupakan daftar-daftar kategori untuk tulisan yang anda buat.  

 Tag  : Merupakan menu tag yang berguna sebagai relasi antar posting secara 

instant. Tag membuat mudah setiap orang mencari postingan anda. 

 Salin sebuah tulisan : Merupakan menu untuk menyalin sebuah tulisan  

 

d. Media 

Menu media berfungsi sebagai pustaka media seperti gambar dan yang lainnya. 

 

 
 

e. Tautan 
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Menu tautan merupakan tautan (link) yang ada pada blog anda. Daftar menu tautan dapat 

dilihat pada list sebelah kanan.  

 

f. Halaman 

 
 

Menu halaman berisi halaman (page) yang ada pada blog anda. Perbedaan halaman dengan 

posting adalah jika halaman memiliki hanya satu halaman, maka posting dapat berisi 

beberapa halaman posting.  

 Semua halaman : berisi kumpulan halaman yang ada pada blog anda 

 Tambah baru : menambah halaman baru 

 Salin sebuah halaman : menyalin halaman yang sudah ada 

 

g. Komentar 

 

 
 

Menu komentar berisi beberapa komentar yang ada pada blog anda. Komentar yang telah 

dating dapat disaring pada menu ini. 

 

h. Umpan Balik 
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Menu umpan balik berfungsi jika anda ingin membuat pooling, melihat rating posting anda 

dan umpan balik. 

 

i. Tampilan 

 
 

Menu tampilan berfungsi untuk merubah tampilan depan pada halaman blog anda. 

 Tema  : untuk merubah tampilan halaman depan yang akan dilihat pengunjung 

 Sesuaikan : untuk merubah tampilan yang anda pakai sekarang pada blog anda 

 Widget : untuk menambah fitur pada tampilan depan 

 Menu  : untuk menambah menu pada tampilan depan 

 Latar belakang  : untuk merubah tampilan latar belakang blog anda 

 Custom Design : untuk merubah desain yang telah anda gunakan (lebih  kearah 

css) 

 Mobile : untuk merubah tampilan mobile pada blog anda jika yang akses 

perangkat mobile 

 

j. Pengguna 

 
 

Menu pengguna berfungsi untuk mengelola anda sebagai pengguna. Menu ini terdiri dari: 

 Semua pengguna : berisi semua pengguna yang mengelola blog anda  

 Undang baru  : berfungsi untuk mengundang orang lain untuk dijadikan 

pengguna dalam blog anda 

 Profilku  : berisi untuk merubah detail account anda 

 Pengaturan pribadi : untuk pengaturan skema warna admin, ganti password, 

bahasa dan sebagainya. 
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k. Pekakas 

 

 
 

Menu perkakas digunakan sebagai alat “mempercanggih” / mempercepat layanan-layanan 

yang telah disediakan. Menu ini juga berfungsi untuk mempercepat pencarian didalam 

search engine. 

 Impor  : berfungsi sebagai impor tulisan, post dan lain sebagainya 

 Hapus situs : berfungsi untuk menghapus blog yang telah anda buat  

 Ekspor : berfungsi sebagai ekspor berkas yang ada pada blog anda  

 

l. Pengaturan 

 

 
 

Menu pengaturan berfungsi untuk mengatur segala macam yang ada pada blog anda. 

 Umum : untuk mengatur judul , slogan, zona waktu pada blog anda 

 Menulis : untuk mengatur dalam hal menulis artikel 

 Membaca : untuk mengatur pengunjung dalam hal tampilan membaca. 

 Diskusi : pengaturan diskusi dalam blog anda 

 Media  : Pengaturan galeri media dapat berupa gambar ,video dsb 

 Protest NSA Survilliance : Menambah banner NSA di blog anda 

 Berbagi : pengaturan untuk berbagi postingan blog anda. Bisa ke fb, twitter dsb 

 Polling : untuk membuat polldaddy. Polling addon dari polldaddy 

 Rating  : pengaturan rating pada blog anda.  
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 AdControl : pengaturan tambahan iklan 

 Email Post Changes : pengaturan ke email jika ada perubahan pada blog anda 

 OpenID : pengaturan untuk mengijinkan login dari blog lain  

 Webhooks : pengaturan untuk mengirim notofikasi 

 

m. Persempit menu 

 
 

Menu mempersempit menu berfungsi untuk mempersempit menu supaya lebih kelihatan 

simple. 

 

6. Mengenal Halaman blog 

Halaman blog merupakan halaman tampilan depan yang akan dilihat oleh pengunjung. Untuk 

melihat halaman ini maka anda tinggal mengetik url di tab baru dengan alamat domain anda 

yang telah didaftarkan contoh : http://andrisur.wordpress.com/ atau dari halaman dashboard 

anda dengan klik kanan dari menu pojok kiri atas seperti gambar dibawah ini : 

 
 

Maka tampilan halaman depan akan seperti tampak gambar dibawah ini : 

 

 
 

Gambar diatas gambar halaman depan yang akan dilihat oleh pengunjung.  

 

http://andrisur.wordpress.com/
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7. Membuat Kategori 

Supaya tulisan kita terkelompokan maka kita harus membuat beberapa kategori. 

a. Pada menu kiri kita pilih kategori 

 
 

b. Silahkan isi nama kategori, deskripsi kemudian pilih tambah kategori baru. Maka kategori 

yang kita buat akan tampak disebelah kanan. Contoh kita menambahkan kategori 

pemograman dan olah raga. 

c. Selain itu kita juga bisa membuat sub kategori. misal dari kategori olah raga kita akan 

membuat sub kategori sepakbola, tennis dsb. 

 

8. Membuat Artikel 

Untuk dapat membuat artikel baru maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Mengenal menu halaman artikel 

 
 

Menu Keterangan 

 
Untuk menambah tulisan baru 

 

Judul artikel 

 
Menambah media : gambar,file,video 

 
Menambah fitur polling pada artikel anda 

 
Menambah form kontak  

 
Mode visual dan mode teks 

 Huruf tebal 

 Huruf miring 

 Tulisan tercoret 

 Bullets 

 Numbering 
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Menu Keterangan 

 
Quote 

 
Rata kiri, rata tengah dan rata kanan 

 
Menambah link pada artikel 

 
Menghapus link pada artikel 

 
Tag more /  baca selengkapnya 

 
Memperbaiki speeling 

 
Full screen 

 Menampilkan / menyembunyikan fitur lain 

 

Paragraph, garis bawah, rata kanan dan kiri 
dan memilih warna 

 
paste 

 Sisipkan dari word 

 Hapus format artikel 

 Symbol  

 
Menambah Paragraph  

 Undo , redo dan bantuan 

 

Menu terbitkan : 
 Perubahan pratampil  : pratampil 

sebelum di publish 
 Status : status artikel (terbit, konsep, 

menunggu evaluasi) 
 Kenampakan : kenampakan artikel 

(umum, kata sandi, privat) 
 Diterbitkan tangga : tanggal akan 

diterbitkan 
 Publicize : publikasi (fb,twitter dsb) 
 Pindahkan ke tong sampah : pindahkan 

artikel ke tong sampah 
 Perbaharui : memperbaharui artikel 

yang telah ditulis 

 

Pilih format artikel sesuai keinginan 

 

Kategori artikel. Dapat dipilih sesuai 
dengan isi artikel. Jika belum ada maka klik 
tambah kategori  
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Menu Keterangan 

 

Berisi tag artikel. Boleh lebih dari satu dan 
jika belum ada maka tambah dengan yang 
baru 

 

Gambar istimewa akan ditampilkan pada 
halaman depan artikel atau slide show jika 
ada 

 

Bantuan dalam menulis artikel 

 

Menampilkan tombol like dan share pada 
halaman artikel 

 

Setelah mengenal tombol-tombol yang ada pada menu artikel selanjutnya kita membuat 

artikel baru. 

 

b. Klik menu tulisan  tambah baru maka tampilannya akan seperti berikut : 
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c. Tulis judul yang akan anda tulis pada bagian masukan judul disini. kemudian masukan 

artikel yang anda akan buat pada bagian bawahnya seperti gambar berikut : 

 
d. Kemudian lihat menu yang ada disamping seperti gambar berikut : 

 

 

Pilih lah kategori sesuai dengan tema tulisan yang anda buat 

contoh komputer. Kemudian tambahkan tag pada tambah tag 

contoh tag komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Setelah pengaturan pada artikel semua telah selesai maka selanjutnya klik tombol terbitkan  
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f. Maka hasil pada tampilan depan akan seperti gambar berikut:  

 

g. Silahkan refresh pada halaman depan maka tampilannya akan seperti berikut : 

 
h. Buatlah contoh beberapa artikel  

 

9. Menyisipkan gambar 

Setelah tulisan dibuat maka selanjutnya bagaimana menyisipkan gambar kepada tulisan 

tersebut. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Misal gambar akan diletakan dipojok 

kiri atas maka kursor letakan pada awal kalimat. 

a. Klik tambahkan media. Akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
b. Gambar dapat di upload dari komputer ataupun dari media lainnya seperti tweeter, url. 

Semua fasilitas tersebut tinggal dipilih pada menu kiri. Disini kita akan mencoba memasukan 

gambar dari komputer. Oleh karena itu klik pilih berkas. 

c. Silahkan pilih gambar sesuai yang anda inginkan. Hasilnya adalah sebagai berikut : 
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d. Aturlah ukuran gambar sesuai dengan yang diinginkan missal ukuran sedang dan perataan 

kiri kemudian pilih sisipkan ke tulisan. Maka hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
 

e. Setelah itu pilih tombol perbaharui  maka hasil akhir di halaman depan akan tampak sebagai 

berikut : 

 

 
 

10. Menyisipkan file 

Setelah menyisipkan gambar selanjutkan kita akan menyisipkan file. Missal file yang akan 

disisipkan berupa file bertipe pdf.  

a. Sama seperti meyisipkan gambar. Posisi kursor ada ditempat dimana kita akan menyisipkan 

file. Contoh kita akan menyisipkan file diakhir kalimat, maka kursor kita arahkan ke akhir 

kalimat.  

b. Pilih tambahkan media. Pada tab unggah berkas pilih tombol pilih berkas. 

c. Pilih file yang akan di sisipkan. Contoh disini modul1.pdf.  
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d. Pada bagian detil lampiran. Silahkan isi judul,keterangan dan deskripsi file. Untuk 

pengaturan lampiran di biarkan pada posisi berkas media. Kemudian pilih sisipkan tulisan. 

Maka akan tampak seperti ini: 

 

 
 

 

e. Kemudian pilih tombol perbaharui. Silahkan lihat hasilnya dihalaman depan. 

11. Membuat tag lain (more) 

Selanjutkan kita akan membuat tag lain (more) didalam tulisan . fungsi tag lain ini adalah 

membuat tulisan kelihatan lebih simple pada halaman depan. 

a. Pilih tag lain pada tulisan anda. Seperti gambar berikut: 

 
 

b. Letakan kursor pada bagian tengah tulisan. Kemudian pilih tag lain seperti gambar diatas. 

Maka hasil di halaman depan tampak sebagai berikut: 
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c. Sialahkan pilih perbaharui dan refresh halaman depan maka akan tampak hasilnya seperti 

berikut: 

 

 
 

12. Menghilangkan kolom Komentar 

Terkadang kita perlu memberikan tulisan yang tidak perlu dikomentari oleh pengunjung. Berikut 

langkah untuk mengelola komentar. 

a. Pilih menu semua tulisan di menu kiri. Kemudian arahkan kursor ke tulisan yang akan kita 

kelola. Hasilnya seperti ini: 

 
 

b. Pilih sunting cepat. Ada dibawah judul tulisan. Seperti gambar berikut : 

 
 

c. Silahkan pilih check / uncheck sesuai kebutuhan . 
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13. Mengunci artikel 

Jika kita ingin artikel kita hanya dilihat oleh beberapa orang saja, dengan kita membuatkan 

password maka berikut langkah yang dilakukan. 

a. Pada menu kanan terbitkan silahkan pilih lindungi kata sandi kemudian isi dengan kata 

sandi. 

 
b. Kemudian perbaharui maka hasilnya akan seperti berikut: 

 
14. Edit Artikel 

Jika kita ingin mengedit artikel maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pilih semua artikel pada menu kiri kemudian pilih judul tulisan yang akan kita edit. 

 
 

b. Setelah edit selesai maka harus pilih perbaharui kemudian lihat hasilnya di halaman depan. 
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15. Hapus Artikel 

Untuk menghapus artikel yang telah kita buat. Maka berikut langkah yang dapat dilakukan: 

a. Pilih semua artikel pada menu kiri kemudian arahkan kursor pada judul tulisan yang akan 

kita hapus. Pilih tong sampah. Lihat hasilnya. 

 
 

16. Membuat halaman 

Fungsi dari halaman adalah membuat sebuah tulisan hanya halaman saja. Tidak seperti artikel 

yang dapat memiliki beberapa tulisan. Biasanya halaman ini dipakai untuk tulisan-tulisan yang 

statik (tidak berubah)seperti tentang saya, struktur organisasi dsb. Berikut contoh membuat 

halaman.  

a. Pilih menu halaman pada menu kiri kemudian pilih tambah baru. 

 
b. Contoh kita akan menampilkan halaman tentang saya. 

 
c. Isi judul halaman, isi halaman dan template. Pada bagian template Pilih full page width 

untuk membuat satu halaman penuh. kemudian pilih terbitkan.  

d. Hasilnya dapat dilihat pada halaman depan  
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17. Mengelola komentar halaman 

a. Sama seperti komentar artikel. Komentar halaman juga dapat kita kelola pada menu semua 

halaman, dekatkan kursor pada judul yang akan kita kelola komentar, kemudian sunting 

cepat. 

 
b. Pilih check /uncheck izinkan komentar kemudian perbaharui 

 
 

c. Maka hasilnya dapat dilihat pada halaman depan. 

 

18. Mengelola menu 

Berikutnya kita akan mengelola menu pada bagian atas blog kita.  

 
 

Kita akan menambah menu diatas sesuai yang kita butuhkan. Contoh kita kelompokan tulisan 

yang kita buat berdasarkan kategori dan halaman.  
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a. Pilih tampilan, dan pilih menu latar belakang. 

 
b. Didalam menu latar belakang terdapat beberapa sub menu seperti halaman (halaman yang 

aktif), tautan (jika ada url yang akan dijadikan menu), kategori (kategori yang akan dijadikan 

menu). 

c. Contoh disini kita akan membuat menu dari halaman dan dari kategori. 

d. Silahkan klik tautan. Masukan alamat url tautan dan text tautnya. Contoh kita pilih kategori 

dan akan kita tambahkan ke menu. seperti gambar berikut: 

 
 

e. Klik tambahkan ke menu. Maka masihnya akan tampak seperti berikut: 

 
 

f. Kemudian isi nama menu sesuai keinginan dan jangan lupa centang tambah halaman 

otomatis dan lokasi menu. Silahkan refresh lihat halaman depan. 

g. Hasilnya seperti gambar berikut : 
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h. Selain itu kita dapat membuat sub menu dari kategori yang ada. Silahkan pilih sub kategori 

dan klik tambahkan ke menu. 

 

 
 

i. Kemudian letakan di sub kategori dengan cara drag sub kategori. Seperti gambar berikut 

 

 
 

j. Kemudian lihat hasilnya di halaman depan 

 

19. Merubah tampilan (desain) 

Desain blog yang telah dibuat terkadang membosankan. Untuk itu wordpress memberikan 

fisilitas untuk dapat mengubahnya. Disini kita akan membahas bagaimana merubah tampilan 

depan dan fasilitas widget. 

a. Tema 

Menu tema berfungsi untuk merubah tampilan blog secara keseluruhan. Merubah tema 

maka anda akan merubah posisi pada blog yang telah dibuat. Untuk merubah tema maka 

pilih menu tema kemudian pilih tema yang sesuai dan aktifkan. Terdapat tema yang gratis 

dan berbayar oleh karena itu tergantung kebutuhan anda.  
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b. Tampilan 

Menu desain disini tidak akan merubah posisi dasar pada blog anda. Namun hanya merubah 

warna tampilan saja. Untuk merubah tampilan pilih menu Sesuaikan maka akan muncul 

seperti gambar berikut: 

 
 

Side Menu sebelah kanan merupakan pilihan yang bisa anda ubah. Silahkan dipilih 

komponen apa yang akan diubah tampilannya. Sedangkan gambar menu yang dibawah 

adalah gambar tampilan pada PC, Tab dan Mobile. Jadi silahkan sesuaikan tampilan sesuai 

kebutuhan anda. 

 

c. Widget () 

Menu widget adalah fitur untuk mempercantik blog anda. Dengan adanya tambahan-

tambahan fitur pada blog anda maka blog anda terlihat lebih elegan. Contoh tambahan 

kalender, galeri photo, pencarian dsb. 

 
Bilah sisi utama adalah tempat di sebelah kanan pada blog anda. Jadi jika ditambahkan 

sebuah komponen dengan cara drag ke tempat tersebut maka akan muncul komponen 

tersebut disebelah kanan. Contoh menambahkan komponen kategori, kalender dan cari ke 

bilah sisi utama. 
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Maka hasilnya dapat dilihat dihalaman depan sebagai berikut : 

 

 
 

 

Contoh lain menambahkan komponen galeri photo ke dalam bilah sisi utama. Silahkan drag  

komponen galeri di sebelah menu kiri bawah kemudian tempatkan di bilah sisi utama. 

 

 
 

Pilihlah photo yang akan dimasukan (choose images) 
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Anda dapat memasukan dari komputer (pilih berkas) dan memilih dari photo yang sudah 

ada (tambahkan ke galeri). Kemudian pilih photo sesuai yang diinginkan. Jika sudah selesai 

maka Sisipkan galeri. Hasilnya seperti berikut: 

 
Beri nama setiap photo yang telah di pilih kemudian sisipkan galeri. 

 
 

 

Sisipkan photo telah selesai kemudian tinggal langkah konfigurasi galeri. Pilih halaman 

lampiran pada Link to. Maksudnya jika di klik photo galeri maka akan diarahkan ke lampiran. 

Dan centang random order supaya galeri photo berjalan secara acak. Terakhir pilih styles 

(tipe slide) sesuai keinginan. Pilih Simpan.  Silahkan lihat hasilnya pada halaman depan. 
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20. Keluar Wordpress 

Untuk keluar dari wordpress anda tinggal pilih menu pojok kanan atas keluar. 

 

 
 

 

 

 

 

--- Sekian dan Terima Kasih --- 


