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MATERI 1 PENGERTIAN WORDPRESS 

 

A. Apakah wordpress ? 

WordPress adalah suatu blog tool yang dirancang untuk memudahkan 

pembuatan dan pemeliharaan blog seperti penulisan, pengeditan, publikasi posting 

blog dan komentar dengan fungsi khusus untuk memanajemen image, video, 

sindikasi web, serta moderasi posting dan komentar. Selain mudah 

digunakan, blog tool ini juga sangat mudah dikenali oleh mesin pencari seperti 

google atau yahoo. Dan banyaknya aplikasi tambahan untuk memaksimalkan 

blog serta themes yang mudah dikelola untuk mempercantik tampilannya 

menjadikan wordpress banyak diminati oleh sebagian besar blogger. WordPress 

bisa langsung di download di wordpress.org serta dapat digunakan secara gratis 

karena blog software ini bersifat open source.  Selain itu, WordPress juga 

menyediakan hosting gratis di wordpress.com bagi siapa saja yang 

ingin membuat blog dengan wordpress tapi belum mempunyai web hosting 

sendiri untuk memasangnya. Blog yang dibuat secara gratis di wordpress.com 

akan ditempatkan pada subdomain dengan pilihan nama yang bisa ditentukan oleh 

user sesuai dengan apa yang diinginkan. 

B. Keuntungan Wordpress 

Beberapa keuntungan web blog menggunakan wordpress, meliputi: (1) 

Wordpress merupakan Content Management System (CMS) yang paling banyak 

digunakan, yang mana saat ini lebih dari 60 juta website dibuat dengan 

memanfaatkan dengan Wordpress, (2) Memiliki fitur yang fleksibel, sebab 

wordpress memiliki berbagai fitur yang mudah di-customize dan memiliki banyak 

plugin yang telah dibekalkan dalam Wordpress. Selain itu CMS yang dibangun 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai personal blog, toko online, 

company profile dsb.  
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C. Istilah-istilah yang ada dalam wordpress 

Beberapa Istilah penting : 

1. Posts, merupakan menu untuk membuat post baru dan mengelola post 

yang telah Anda buat beserta tag dan categorynya. Perbedaan utama di 

antara blog dan CMS adalah post. Post merupakan artikel yang disusun 

menyerupai jurnal. Post akan ditampilkan di front end dengan urutan post 

baru di atas post lama. Post kemudian dikelompokkan ke dalam category 

dan tag. 

2. Media, merupakan menu yang digunakan untuk mengupload dan 

mengatur file-file pendukung, seperti gambar, video, audio dan dokumen. 

Fungsi ini menyerupai attachment pada email. Media yang Anda upload 

dapat ditampilkan di post atau page. 

3. Links, merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan dan 

mengelola link. Link adalah tautan ke website lain yang dapat ditampilkan 

di front end melalui sidebar. 

4. Pages, pada dasarnya page menyerupai post. Namun page bersifat statik, 

berbeda dengan post yang bersifat dinamis. Contoh page adalah halaman 

‘tentang saya’ dan ‘buku tamu’. 

5. Comments, merupakan menu yang digunakan untuk mengelola komentar. 

Salah satu keunggulan blog adalah adanya komentar. Pengunjung blog 

dapat memberikan opininya mengenai artikel yang Anda buat. Hal ini 

membuat komunikasi di blog berjalan dua arah, sehingga blog lebih 

komunikatif dibanding website biasa. 
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MATERI 2 MENDAFTAR KE WORDPRESS 

 

A. Tujuan 

Tujuan : membuat web blog dengan wordpress 

B. Langkah praktek  

1. Buka web browser di komputer, pada bagian address bar web browser 

ketikan alamat http://wordpress.com, kemudian tekan enter 

 

2. Sehingga akan tampil halaman utama portal wordpress, seperti gambar 

dibawah, kemudian pilih link log in, yang terletak pada bagian kiri atas 

halaman : 

 

 

http://wordpress.com/
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3. Pada halaman login, untuk melakukan pendaftar weblog wordpress pilih 

register 

 

4. Perintah register akan menampilkan halaman formulir pendaftaran 

webblog seperti ditunjukkan pada gambar berikut.  

 

5. Lengkapi isian formulir dengan memasukkan nama alamat webblog yang 

dipilih oleh pengguna, setiap kali mengisikan alamat web blog yang kita 

pilih, Wordpress akan memverifikasi apakah alamat web telah dipakai 

orang lain atau belum. Jika alamat yang dimasukkan telah digunakan oleh 

orang lain maka wordpress akan menolak dan memberikan solusi dengan 

memberikan beberapa nama webblog alternatif sebagai saran.  Jika nama 
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webblog yang diisikan atau dipilih telah valid untuk melanjutkan, tekan 

Select. 

 

 

6. Jika alamat webblog telah dinyatakan valid, portal akan menawarkan 

beberapa pilihan hosting baik yang bersifat gratis (free) ataupun yang 

berbayar. Dalam hal ini kita pilih yang gratis, dengan memilih tombol 

Select pada baris yang Free. 

 

7. Untuk melengkapi pendaftaran, akan ditampilkan formulir Create your 

account sebagai identitas pemilik blog. Formulir ini meminta masukan 

email, user name, dan password ( jangan sampai lupa) , kemudian tekan 

tombol Create My Account yang terletak pada bagian bawah formulir. 
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8. Jika proses berhasil maka akan tampil halaman untuk memulai manajemen 

weblog, selain itu wordpress juga akan mengirimkan email link verifikasi 

ke alamat email yang telah kita isikan pada form sebelumnya. 

 

9. Untuk menyempurnakan pendaftaran webblog, lakukan konfirmasi 

pembuatan web blog dengan meng-klik link verifikasi yang telah 

dikirimkan ke inbox email kita. 
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MATERI 3 MANAJEMEN WEB BLOG 

 

A. Tujuan 

1. Mengisi profil 

2. Menganti halaman about 

3. Memilih Theme 

4. menganti Header 

B. Langkah Praktek 

Mengisi Profil 

1. Untuk mengisikan profil web blog, pastikan kita sudah login pada halaman 

wordpress yang telah kita buat, seperti gambar dibawah, kemudian tekan 

icon bergambar orang (yang terletak pada pojok kiri atas). 
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2. Maka akan tampil halaman formulir profil yang berisi kotak isian meliputi 

First Name – untuk memasukkan nama depan, Last Name – untuk 

memasukkan nama belakang, Public display name – memberi nama yang 

ditampilkan dalam webblog, dan About me – keterangan tentang pemilik. 

 

Usahakan setiap isian telah dilengkapi dengan benar, dan isian profil ini 

sewaktu-waktu dapat di-update dilain waktu. Untuk menyimpan isian 

profil tekan tombol  Save Profile Detail. 

3. Data profil web blog juga menyediakan pengisian identitas foto profil, 

untuk melengkapi profil foto lakukan klik pada “update profile photo”, 

yang terletak pada bagian kiri atas. 
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4. Upload gambar/foto yang kita pilih ke Gravatar 

 

5. Pilih gambar dari computer, pilih choose file 
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6. pilih file gambar di computer, tekan tombol open untuk memulai meng-

upload. 

 

 

7. Sesuaikan ukuran foto/gambar dengan men-drag mouse pada sisi-sisi 

gambar untuk melakukan peng-editan. 
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Berikut ini ditampilkan contoh hasil pengeditan gambar profil.  

8. Jika telah sesuai mengubah ukuran gambar, keluar dari gravatar. 
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Menganti Halaman About. 

Halaman About, merupakan halaman  yang tidak terindeks, halaman ini  biasa 

digunakan untuk menjelaskan pemilik web blog, spesifikasi atau konten dari web 

kita. 

Langkah mengganti : 

1. Untuk memulai mengisikan halaman about, klik My Site  yang terdapat 

pada pojok kiri atas. 

 

2. Kemudian pilih menu Pages – About. 
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3. Isikan rincian informasi untuk mengisi halaman About. 

 

 

4. Untuk menyimpan informasi About klik tombol Update 

5. lihat view page 
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Memilih Theme/Tema 

Fitur theme ini digunakan untuk memberikan corak atau sifat layout dari web blog 

kita, meliputi karakter font, background, dan tampilan menu dari web blog untuk 

menghiasi web. Wordpress telah dilengkapi banyak theme yang dapat kita 

gunakan untuk menghias web blog. Theme yang disediakan ada yang bersifat 

gratis(free) atau yang berbayar. 

Menentukkan theme dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Dari menu wordpress, pilih themes, sehingga akan tampil daftar themes 

yang disediakan, (klik themes yang disukai) seperti yang ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini:  

 

2. Pilih theme yang ada di gambar, kemudian klik try & customize 
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3. Pilih save & activate  

 

 

  

4. Kemudian jika ditampilkan pesan terima kasih, pilih tombol back to 

themes.  
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Menganti Header 

Header image theme wordpress ini mendukung ukuran 760 x 190 pixel, 

header dibuat dengan software desain atau dengan mengedit ulang image dari web 

seperti di atau dari http://www.stockvault.net/ (perlu dilakukan penyesuaian) 

Selain itu header  yang sudah jadi dapat  diambil dari web yang sifatnya gratis 

(free). Contoh : 

- https://www.smashingmagazine.com/2008/03/blog-headers-for-free-

download/ 

1. Pastikan  posisi berada pada halaman manejemen  wordpress seperti 

gambar  

http://www.stockvault.net/
https://www.smashingmagazine.com/2008/03/blog-headers-for-free-download/
https://www.smashingmagazine.com/2008/03/blog-headers-for-free-download/
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2. Pilih customize 

 

 

3. Sehingga tampil gambar, pilih header image 
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4. Pilih header  

 

5. Tekan add new image,  
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6. Pilih upload file ( mengambil gambar dari computer ) 

 

e.Pilih select file, open 
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Setelah terbaca computer 

 

7. Pilih select and drop 
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8. Atur ukuran gambar dengan meng-drag kotak kotak  kecil, Jika sudah pas 

tekan crop image file,  jika tampil seperti dibawah  

 

9. Pilih save and publish , Lihat hasilnya pada webblog . 
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MATERI 4 MANAJEMEN POST 

 

A. Tujuan 

1.Mengenal pengertian Post, klasifikasi post 

2.membuat klasifikasi post 

3.Menuliskan Post 

4.Menambahkan gambar pada post 

B. Langkah Praktek 

1. Membuat klasifikasi post 

a. Pastikan berada pada menu : 

 

b. Pada Blog Posts tekan tombol add 

c. Klik Category & Tags 

d. tekan + add a new Catagory 
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e. Masukkan Klasifikasi 

 

f. Tekan add. 
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2. Menuliskan Post 

a. Pastikan berada menu seperti gambar dibawah 

 

b. pilih blog Posts, tekan add 

c. Isikan judul, dan materi artikel. 

Pada pengisian materi, keunggulan wordpress gambar kadang bisa 

langsung dilakukan dengan copy paste. 
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d. pilih katagori 

 

e. tekan publish 

f. coba lihat hasilnya 
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3. Menambahkan gambar pada post 
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MATERI  5 MEMBUAT PAGE 

 

A. Tujuan 

1. Memahami pengertian page 

2. Membuat page 

B. Pengertian 

Page merupakan halaman statis, Page tidak terindex oleh wordpress. Sehingga 

bisa ditampilkan dengan memilih pagenya. 

C. Langkah Praktek 

1. Pastikan menu berada pada menu navigasi wordpress  seperti gambar 

dibawah, kemudian pilih menu Pages 

 

2. Kemudian pilih Add New, untuk menambahkan page baru web blog, 

sehingga akan ditampilkan layar editor page baru seperti yang ditunjukkan 

pada gambar berikut ini: 
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3. Pada page yang kita buat dapat ditambahkan file media lain meliputi file 

citra (jpg, png, gif, bmp) dokumen office (pdf, excel, docx, pptx), untuk 

menambahkan file lampiran tersebut klik Add Media. 

 

 

4. Pilih file add new, maka akan diminta untuk memilih gambar dari 

komputer atau dari url ( halaman web lain). Pilih file, tekan open 
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5. Setelah selesai memilih file yang akan diupload kemudian tekan open, 

sehingga akan ditampilkan halaman Media Library (contoh gambar 

dibawah) 

 

6. Langkah selanjutnya tekan insert,  

 

 

 

 



Workshop Web Blog Dosen & Karyawan Univet Sukoharjo Sabtu, 6 Februari 2016 

 

Tim – P3M Sinus | 32 

 

7. Setelah tampil pada web, tekan menu publish 

 

Setelah publis , hasilnya dapat dilihat dengan view pages 

 

 

8. Menambahkan Widget page. Langkahnya, pastikan menu tampil  seperti 

dibawah. 
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9. Pilih theme klik customize, sehingga tampil : 

 

10. Pilih widgets , klik sidebar 

11. Pilih add a widgets 
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12. Cari pages 

 

13. Beri title, close, save & Publish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


