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PENDAHULUAN 

 
Pesatnya perkembangan teknologi internet, makin mempermudah banyak orang untuk 

tidak hanya dapat mengakses website-website atau blog-blog favorit mereka, tetapi 

bahkan membuka peluang bagi mereka untuk menciptakan website dan blog mereka 

sendiri dengan tujuan yang berbeda-beda. 

 

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dewasa ini, banyak orang sudah merasakan 

mendapatkan penghasilan tambahan dari website/blog mereka. Sebagian dari mereka 

bahkan memperoleh penghasilan yang nilainya sangat fantastis. 

  

Nah, jika Anda tertarik untuk membuat sendiri website atau blog Anda, baik itu untuk 

tujuan komersil maupun sebagai sarana untuk mengekspresikan diri Anda tetapi tidak 

memiliki cukup pengalaman maupun pengetahuan mengenai cara-cara pembuatan 

website/blog tersebut, Anda tidak perlu kuatir karena eBook ini akan membantu Anda 

secara step-by-step sampai Anda berhasil mencapai tujuan Anda tersebut.  
 
Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa Anda harus berani melangkah dan 

berani mencoba (trial and error) sampai Anda berhasil membuat website/blog terbaik 

dan memanfaatkannya sesuai dengan tujuan utama Anda. 

 

Selamat mencoba! 
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BAB I 

CARA MENDAFTAR DI WORDPRESS.COM 

 

 

Dewasa ini perkembangan blog cukup pesat di internet. Blog yang pada awalnya hanya 

berupa buku catatan harian elektronik kini telah berubah menjelma menjadi sebuah situs 

web yang menyajikan beragam konten informasi yang diposting oleh blogger.  

 

Berbeda dengan membuat website, membuat sebuah blog sangatlah mudah karena 

tidak membutuhkan pengetahuan bahasa pemrograman web yang rumit.  

 

Pada umumnya blog memiliki sistem engine sendiri (sering disebut CMS) yang 

memberikan kemudahan penggunanya untuk mengutak atik seperti template, theme dan 

pengaturan lainnya.  

 

Bagi Anda yang masih pemula pun akan lebih cepat memahami dalam menggunakan 

fitur-fitur yang terdapat dalam blog. Anda dapat mengupdate konten blog kapanpun dan 

dimanapun, bahkan kini Anda juga dapat mengupdate blog hanya dengan perangkat 

handphone. Itulah sebabnya perkembangan blog lebih cepat dibandingkan website. 

 

Ada banyak situs yang menyediakan layanan blog secara gratis, diantaranya wordpress, 

blogspot, blogsome, dan multiply. Layanan blog-blog tersebut memiliki karakter, 

kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Pada tulisan kali ini kita akan membahas 

blog di wordpress.com.  

 

Wordpress merupakan salah satu penyedia layanan blog terbesar pesaing blogspot. 

Dibandingkan dengan layanan blog lain, layanan blog wordpress memiliki beberapa 

kelebihan yaitu: 

1. Layanan blog wordpress gratis karena berbasiskan open source. 

2. Adanya dukungan theme dan template yang melimpah sehingga mudah diubah-ubah 

sesuai keinginan. 

3. Memiliki struktur halaman yang terstruktur rapi sehingga mudah diindeks oleh search 

engine. 

4. Memiliki dukungan komunitas yang kuat yang tersebar di seluruh belahan dunia. 
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Kondisi tersebut di atas membuat lembaga survey internet Pingdom mencatat ada 49% 

dari 100 blog paling top di dunia menggunakan wordpress.  

 

Untuk dapat menggunakan layanan wordpress, Anda harus terlebih dahulu mendaftar di 

wordpress. Account ini nantinya Anda pergunakan setiap kali Anda login ke 

wordpress.com.  

 

Berikut ini langkah-langkah mendaftar di wordpress: 

1. Silahkan Anda mengetikkan http://id.wordpress.com pada web browser Anda. 

Catatan: http://id.wordpress.com secara otomatis akan merubah tampilan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia.  

 
 

2. Untuk mendaftarkan diri Anda, silahkan Anda menekan link “Daftarkan Diri” yang 

terdapat di bagian atas halaman. Setelah Anda menekan link tersebut Anda akan 

diminta untuk mengisikan beberapa data yang dibutuhkan diantaranya:  
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3. Silahkan Anda memasukkan alamat blog sesuai dengan keinginan Anda. Nantinya 

alamat blog yang telah Anda tentukan ini akan menjadi alamat wordpress Anda.  

4. Silahkan Anda menginputkan username sesuai keinginan Anda. Username ini akan 

Anda butuhkan setiap kali Anda login ke account wordpress Anda. 

5. Silahkan Anda menginputkan password wordpress Anda. Gunakan kombinasi huruf  

besar, kecil, angka dan simbol-simbol tertentu seperti !@#$%^&*() agar password 

Anda tidak mudah diketahui orang lain. 

6. Silahkan masukkan kembali password Anda. 

7. Silahkan Anda memasukkan alamat email Anda. Email ini berguna untuk melakuakn 

aktivasi pendaftaran account maupun ketika Anda hendak mengubah password. 

8. Silahkan Anda memilih bahasa yang Anda inginkan. Misal kita gunakan id - Bahasa 

Indonesia. 
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9. Setelah Anda mengisikan semua data diatas, silahkan Anda menekan tombol 

“Create Blog” pada bagian Free Blog sehingga Anda tidak perlu membayar untuk 

mempergunakan wordpress ini. 

 

Setelah selesai membuat account di wordpress, maka langkah berikutnya adalah 

melakukan aktivasi account wordpress Anda. Untuk proses aktivasi tersebut, silahkan 

Anda membuka email Anda.  

 

Anda akan menerima sebuah email dari wordpress.com dengan judul “Activate 

NamaBlogAnda.wordpress.com”. Silahkan Anda membuka email tersebut, kemudian 

tekan link “Activate Blog” untuk mengaktifkan wordpress Anda.  

 

 
 

Jika Anda belum menerima email dari wordpress.com, maka tunggulah sampai 30 menit 

sejak pendaftaran account wordpress. Jika lewat dari 30 menit email dari wordpress 

belum juga masuk, maka Anda dapat melakukan permintaan untuk pengiriman email 

ulang.  

 

Anda harus segera lakukan aktivasi agar dapat segera menggunakan blog Anda. Jika 

Anda tidak melakukan aktivasi dalam jangka waktu 2 hari, maka Anda harus melakukan 

pendaftaran ulang untuk account wordpress Anda dan memulai langkah-langkah diatas 

dari awal lagi. 
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BAB II 

MENGENAL HALAMAN DEPAN WORDPRESS.COM 

 
 

Pada Bab I Anda telah belajar cara membuat account di wordpress, sekarang Anda akan 

belajar mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan wordpress. Halaman 

depan (dasbor) wordpress merupakan pusat pengaturan blog yang terdiri dari beberapa 

menu seperti: tulisan, media, tautan, halaman, komentar, feedback, polling, rating, 

tampilan, perkakas, pengguna, dan pengaturan lainnya.  

 

Pada gambar di bawah ini, Anda dapat melihat tampilan halaman depan wordpress yang  

terbaru.  
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Bagi Anda yang ingin belajar membuat blog, mempelajari menu yang terdapat di 

halaman depan wordpress merupakan langkah awal yang harus dipahami. Dengan 

memahami menu-menu yang ada di halaman depan tersebut, maka akan 

mempermudah Anda dalam membuat blog.  

 

No. Nama Menu Fungsi 

1. Beranda  Menampilkan halaman depan wordpress 

Anda 

2. Komentar yang saya 

buat 

Menampilkan komentar-komentar yang telah 

Anda tulis di blog. Anda juga dapat membalas 
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komentar orang lain pada menu ini. 

3. Site Stats Menampilkan statistik jumlah pengunjung 

blog, halaman yang banyak dibaca, kata kunci 

yang sering dicari dan lain-lain. 

4. Statistik Akismet Menampilkan statistik komentar spam yang 

berhasil diblok oleh akismet (software/plugin 

untuk menblog komentar-komentar spam). 

5. Blog saya Menampilkan daftar blog yang Anda buat di 

wordpress.com. Melalui menu ini Anda dapat 

membuat beberapa blog dengan account 

wordpress yang sama. 

6. Blog yang saya ikuti Menampilkan daftar artikel yang baru 

diposting oleh pemilik blog yang Anda ikuti. 

7. Connections Menampilkan daftar aplikasi yang 

menghubungkan blog Anda. 

8. Toko  

> Toko Menampilkan daftar value added berbayar 

dari wordpress.com seperti tambah domain, 

videopress, custom design, space upgrades, 

no ads, site redirect, dan lain-lain. 

> My upgrades Menampilkan daftar value addes wordpress 

yang telah Anda beli. 

> Tema Premium Menampilkan daftar tema/theme berbayar 

yang dapat Anda beli di wordpress.com 

> Domain-domain Menampilkan kotak domain berbayar yang 

dapat Anda isi sendiri sebagai pengganti sub 

domain nama blog Anda di wordpress.com. 

Misal alamat blog Anda 

http://NamaBlogAnda.wordpress.com, 

kemudian Anda dapat mengganti alamat 

domainnya dengan alamat 

http://www.NamaBlogAnda.com 

9. Tulisan  

> Semua Tulisan Menampilkan daftar semua artikel yang telah 

Anda posting. 
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> Tambah Baru Menampilkan form untuk menuliskan artikel 

baru. 

> Kategori Menampilkan kategori dari artikel-artikel yang 

telah Anda posting. 

> Tag Menampilkan nama tag yang dipergunakan di 

blog dan kategori artikel blog. 

> Salin sebuah tulisan  Untuk pengaturan dalam menyalin sebuah 

tulisan sebagai template.  

10. Media  

> Pustaka Media Menampilkan daftar media yang telah Anda 

sisipkan pada blog. 

> Tambah Baru Menampilkan form untuk mengupload media 

baru. Melalui form ini, Anda dapat 

mengupload  gambar, musik maupun video. 

11. Tautan  

> Semua Tautan Menampilkan daftar semua tautan (link) yang 

terdapat pada blogroll 

> Tambah Baru Menampilkan form untuk menambah link  

baru pada blogroll 

> Kategori Tautan Menampilkan daftar kategori link yang 

terdapat pada blogroll 

12. Halaman  

>  Semua Halaman Menampilkan semua halaman baik yang 

sudah diposting maupun yang belum 

diposting. 

> Tambah Baru Menampilkan form untuk menambah halaman 

baru. 

> Copy a page Menampilkan pengaturan untuk menyalin 

sebuah halaman sebagai template. 

13. Komentar Menampilkan daftar komentar yang pernah 

Anda tulis di blog. 

14. Feedbacks Menampilkan komentar-komentar yang ditulis 

oleh pengunjung blog. 

15. Polling  

> All Polls Menampilkan daftar semua polling (survey) 
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yang pernah Anda buat. 

> Tambahkan Baru Menampilkan form untuk menambahkan 

polling baru. 

> Custom Styles Menampilkan pengaturan untuk mengubah 

tampilan desain polling. 

16. Ratings  

> Semua peringkat Menampilkan pengaturan peringkatan tulisan, 

halaman dan komentar. 

> Reports Menampilkan laporan peringkat tulisan, 

halaman dan komentar. 

17. Tampilan  

> Tema Untuk mengatur tema/theme blog Anda. 

> Widget Untuk mengatur berbagai widget yang ada. 

Widget merupakan kumpulan kode 

pemrograman web yang dapat disisipkan 

pada blog. 

> Menu Untuk pengaturan dalam membuat menu 

yang berisi link-link menuju artikel tertentu 

pada blog 

> Opsi Tema Menampilkan pilihan dark color scheme 

(pilihan warna gelap dengan tulisan yang 

kontras) 

> Kepala Halaman Untuk  mengatur gambar header blog. 

> Latar Belakang Menampilkan pengaturan gambar background 

blog. 

> Custom Design Untuk mengatur jenis huruf dan CSS. 

> Mobile Untuk mengatur tampilan dalam mode 

handphone jika diakses dengan perangkat 

bergerak. 

> iPad Untk mengatur tampilan dalam mode 

komputer tablet jika diakses dengan iPad. 

18. Pengguna  

> Semua Pengguna Untuk mengatur semua pengguna blog sesuai 

dengan peranannya masing-masing. Ada 4 

jenis pengguna blog, yaitu: administrator, 
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penyunting, penulis dan kontributor. 

> Invite New Menampilkan pengaturan untuk mengundang 

seseorang untuk menjadi pengguna blog baik 

menjadi administrator, penyunting, penulis 

ataupun sebagai kontributor melalui email. 

> My Profile Menampilkan pengaturan biodata profil 

pemilik account wordpress.com 

> Pengaturan Pribadi Menampilkan pengaturan secara khusus 

seperti opsi personal dan accounts details.  

19. Perkakas  

> Perkakas yang 

tersedia 

Untuk pengaturan: 

- Mengkonversi kategori dan tag 

- Memposting artikel via email 

- Webmaster Tools Verification 

> Impor Menampilkan pengaturan dalam mengimpor 

konten/artikel blog Anda yang lain. 

> Ekspor Menampilkan pengaturan untuk mengekspor 

konten/artikel blog ke blog Anda yang lain 

> Hapus Situs Menampilkan pengaturan untuk menghapus 

blog yang sudah tidak digunakan lagi. 

20. Pengaturan   

> Umum Untuk pengaturan umum blog seperti judul 

blog, format waktu, bahasa dan pengaturan 

umum lainnya 

> Menulis Untuk pengaturan dalam menulis artikel blog 

seperti format tulisan, posting via email dan 

lain-lain 

> Membaca Untuk pengaturan seperti tata letak halaman, 

enhanced feeds, pengaturan pengikut yang 

berguna agar pengunjung mudah dalam 

membaca artikel blog 

> Diskusi Untuk pengaturan komentar yang diberikan 

pengunjung dan penulis sehingga terjadi 

diskusi/umpan balik antara pembaca dan 

penulis artikel blog. 
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> Media Untuk pengaturan dalam mengelola media 

seperti ukuran gambar, auto-embeds, dan 

format pemutar video. 

> Privasi Untuk pengaturan privasi seperti 

memperbolehkan robot, layanan ping, dan 

spiderweb untuk mengakses halaman blog 

Anda. Melalui menu ini pula Anda dapat 

mengatur siapa saja yang boleh mengakses 

blog Anda. 

> Sharing Untuk pengaturan dalam menyebarluaskan 

artikel posting ke social media seperti 

facebook, twitter, yahoo updates, messenger 

connect dan linkedIn 

> Polls & Ratings Untuk pengaturan bagi Anda yang 

mempunyai account Polldaddy. Ada juga 

pengaturan pertanyaan untuk survey/polling. 

> Domain-domain Menampilkan kotak domain berbayar yang 

dapat Anda isi sendiri sebagai pengganti sub 

domain nama blog Anda di wordpress.com. 

> Email Post Changes Menampilkan pilihan untuk mengirimkan 

notifikasi email secara otomatis ke pemilik 

blog jika ada perubahan artikel blog. 

> Text Messaging Menampilkan pilihan yang memberikan 

keleluasaan dalam memposting maupun 

memodifikasi blog hanya melalui perangkat 

handphone. 

> Open ID Menampilkan pilihan yang memberikan 

keleluasaan untuk dapat login pada situs web 

lain yang mendukung open ID standar. 

> Webhooks Menampilkan pilihan untuk memberikan 

notifikasi data tertentu ke sebuah server. 

 

Dengan Anda mengenal menu-menu pengaturan pada halaman depan wordpress di 

atas, maka Anda akan mempunyai gambaran umum mengenai cara membuat blog, 

memodifikasi dan berkreasi dengan wordpress.  
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BAB III 

CARA MEMPOSTING ARTIKEL DI WORDPRESS.COM 

 

 

Inti dari belajar membuat blog adalah cara memposting artikel. Memposting artikel di 

wordpress bukan sekedar menulis artikel seperti menulis di secarik kertas melainkan 

memerlukan beberapa pengaturan yang perlu Anda perhatikan seperti pengaturan 

kategori, tag, read more, tautan dan lain sebagainya.  

 

Untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkah dalam memposting artikel di wordpress: 

1. Silahkan Anda login di account wordpress Anda dengan mengetikkan alamat 

http://wordpress.com/wp-login.php pada web browser.  

2. Masukkan Username dan Password account wordpress Anda, kemudian tekan 

tombol “Log In”.  

 
 

3. Selanjutnya akan muncul tampilan halaman depan wordpress. 
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4. Pada halaman depan wordpress Anda silahkan Anda menekan menu Tulisan 

kemudian submenu Tambah Baru. 

 
 

5. Tulislah judul artikel Anda pada kotak “Masukkan judul disini”. 

6. Kemudian di bawah judul artikel, silahkan Anda menulis isi artikel Anda. Konten 

artikel sebaiknya berisi sekitar 500 kata sehingga Anda dapat menjelaskan isi artikel 

Anda dengan cukup mendetail. Penjelasan lebih lanjut mengenai cara menulis artikel 

di blog akan dijelaskan pada Bab berikutnya.   

7. Setelah Anda menulis isi artikel, sebaiknya Anda simpan terlebih dahulu ke dalam 

konsep untuk mencegah hilangnya data jika koneksi internet Anda terputus. Untuk 

menyimpan ke konsep, Anda tekan Simpan Konsep. 

8. Pada kotak Kategori, silahkan Anda beri tanda centang sesuai dengan kategori 

artikel yang Anda tulis. Apabila Anda hendak menambahkan kategori baru maka 

yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut: 
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- Pada kotak Kategori, silahkan Anda menekan link “+ Tambah Kategori Baru”. 

- Pada kotak tambah Kategori Baru, silahkan Anda menuliskan kategori yang Anda 

inginkan, misal: “Internet Marketing”. 

- Selanjutnya Anda dapat menekan tombol “Tambah Kategori Baru”. 
- Dalam beberapa detik kategori “Internet Marketing” akan muncul di daftar 

kategori blog Anda. 

Tambahkan pula kata kunci pada kotak Tag agar artikel Anda dapat dengan mudah 

diindeks oleh search engine. Untuk dapat menambahkan tag baru di blog Anda, 

maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut:  

 

 
 

- Pada kotak Tag, silahkan Anda memasukkan beberapa kata kunci/keyword yang 

Anda pergunakan dalam menuliskan artikel. Antar keyword yang satu dengan 

keyword yang lainnya pisahkan dengan tanda koma (,). Contoh cara penulisan 

keyword: “Cara membuat blog, akun wordpress, Cara mendaftar wordpress”. 
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- Selanjutnya silahkan Anda menekan tombol “Tambah”. 

- Dalam beberapa detik keyword yang Anda tambahkan akan muncul dalam daftar 

Tag. 

9. Sebelum Anda posting, alangkah baiknya Anda klik “Pratampil” untuk 

menampilkan/mereview artikel yang telah Anda buat. Dengan begitu Anda dapat 

mengevaluasi tampilan artikel yang Anda tuliskan di blog sebelum benar-benar 

diposting.  

10. Jika semua langkah di atas telah Anda lakukan, Silahkan Anda klik Terbitkan untuk 

memposting artikel tersebut. Sampai disini Anda telah berhasil memposting sebuah 

artikel di wordpress. 
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BAB IV 

CARA MENULIS ARTIKEL DI WORDPRESS.COM 

 

 
Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai cara memposting artikel. Bagi Anda 

yang baru pertama kali memposting sebuah artikel di wordpress tentu akan bertanya-

tanya mengapa hasil tampilan artikel belum tertata rapi dan belum menarik, tidak seperti 

pada blog-blog lain di internet.  

 

Nah, salah satu cara untuk membuat tampilan tulisan terlihat indah dan menarik yaitu 

dengan memanfaatkan toolbar-toolbar yang ada secara maksimal, seperti: 

menambahkan beberapa gambar pendukung, merubah warna teks, menformat teks dan 

lain sebagainya. 

 

Bagi Anda yang pernah menggunakan program seperti Microsoft Word tentunya tidak 

akan mengalami kesulitan yang berarti. 

 

 
 

Hampir semua toolbar yang ada di form menulis artikel di wordpress mirip dengan 

Microsoft Word. Berikut ini beberapa toolbar pengaturan penulisan artikel beserta 

fungsinya. 
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No. Gambar  Nama 

Toolbar 

Tombol 

Cepat 

Fungsi 

1. 

 

Tambahkan 

Media 

Alt + Shift + 

M 

Untuk menyisipkan file 

multimedia seperti gambar, 

audio, musik ataupun video. 

2. 

 

Tambahkan 

Polling 

- Untuk menyisipkan 

polling/survey online ke dalam 

artikel. 

3. 
 

Add a custom 

form 

- Untuk menyisipkan form yang 

dapat Anda kustomisasi sendiri 

ke dalam artikel. 

4. 

 

Cetak Tebal 

 

Ctrl + B Untuk memberikan efek cetak 

tebal pada kata/kalimat yang 

diblok. 

5. 
 

Cetak Miring Ctrl + I Untuk memberikan efek cetak 

miring pada kata/kalimat yang 

diblok. 

6. 

 

Tanda Coret Alt + Shift + 

D 

Untuk memberikan efek tulisan 

tercoret pada kata/kalimat yang 

diblok. 

7. 

 

Daftar Tidak 

Berurut 

Alt + Shift + 

U 

Untuk membuat daftar tulisan 

yang tidak memperhatikan tata 

urutan. 

8. 
 

Daftar 

Berurut 

Alt + Shift + 

O 

Untuk membuat daftar 

penomoran tulisan yang 

memperhatikan tata urutan. 

9. 

 

Blok-Kutipan Alt + Shift + 

Q 

Untuk membuat kutipan pada 

sebuah tulisan. 

10. 

 

Rata Kiri Alt + Shift + 

L 

Untuk memformat tulisan/ 

paragraf menjadi rata kiri.  

11. 

 

Rata Tengah Alt + Shift + 

C 

Untuk memformat tulisan/ 

paragraf menjadi rata tengah. 

12. 

 

Rata Kanan Alt + Shift + 

R 

Untuk memformat tulisan/ 

paragraf menjadi rata kanan. 
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13. 

 

Sisipkan/edit 

Tautan 

Alt + Shift + 

A 

Untuk menyisipkansuatu link 

tertentu pada kata yang diblok 

sehingga jika pengunjung 

mengklik kata tersebut maka 

akan menuju alamat yang telah 

ditentukan. 

14. 

 

Hapus 

Tautan 

Alt + Shift + 

S 

Untuk menghapus link yang 

telah dibuat sebelumnya. 

15. 

 

Tag Read 

More 

Alt + Shift + 

T 

Untuk memotong tulisan 

(biasanya pada paragraf 

pertama) agar tidak terlalu 

panjang tampil di halaman 

depan blog. Ketika pengunjung 

ingin membaca artikel 

keseluruhan cukup tekan link 

“Read More”. 

16. 

 

Cek Ejaan Alt + Shift + 

N 

Untuk memeriksa ejaan 

penulisan sesuai dengan kaidah 

baku penulisan. 

17. 

 

Mode Layar 

Penuh 

Alt + Shift + 

N 

Untuk menampilkan mode layar 

penuh sehingga akan tampak 

seperti menulis pada aplikasi 

pengolah kata Ms Word. 

18. 

 

Toolbar 

Tersembunyi 

Alt + Shift + 

Z 

Untuk 

menampilkan/menyembunyikan 

toolbar tambahan 

19. 
 

Paragraf - Untuk memformat tulisan 

menjadi paragraf, penajukan 1, 

penajukan 2, penajukan 3, 

penajukan 4, penajukan 5, 

penajukan 6. 

20. 

 

Garis Bawah Ctrl + U Untuk memberikan tanda garis 

bawah pada tulisan yang diblok. 

21. 

 

Rata Penuh Alt + Shift + 

J 

Untuk memformat tulisan/ 

paragraf menjadi rata kiri kanan. 
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22. 
 

Warna Teks - Untuk merubah warna teks. 

23. 

 

Tempel Teks 

Murni 

Ctrl + V Untuk menempelkan tulisan 

berupa teks murni dari tempat 

lain. 

24. 
 

Tempel Teks 

Word 

- Untuk menempelkan tulisan baik 

teks, gambar beserta formatnya 

dari aplikasi pengolah kata/Ms 

Word. 

25. 

 

Hapus 

Format 

- Untuk menghilangkan format 

penulisan pada sebuah tulisan. 

26. 

 

Simbol - Untuk menyisipkan karakter 

khusus berupa simbol ke dalam 

tulisan. 

27. 

 

Outdent - Untuk menggeser letak paragraf 

menjorok keluar. 

28. 

 

Indent - Untuk menggeser letak paragraf 

menjorok kedalam. 

29. 

 

Undo Ctrl + Z Untuk membatalkan perubahan 

sebelumnya. 

30 

 

Redo Ctrl + Y Untuk membatalkan Undo. 

 

Dalam menulis suatu artikel, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan antara lain: 

1. Buatlah artikel tentang sesuatu hal yang Anda sukai atau hal yang paling Anda 

kuasai sehingga informasi yang Anda sampaikan benar-benar bermanfaat bagi 

pengunjung blog Anda. 

2. Gunakan bahasa yang ringan, mudah dipahami dan tidak bertele-tele karena 

umumnya pengunjung menginginkan informasi yang cepat dan instan.  

3. Tulislah artikel dengan panjang sekitar 500 kata agar konten yang Anda tuliskan 

mampu menjelaskan secara tuntas judul artikel yang Anda buat. Bila perlu sisipkan 

gambar untuk memperjelas artikel yang Anda ulas. 

4. Pastikan tulisan Anda merupakan karya asli Anda sendiri. Hargailah hasil karya 

orang lain dengan menggunakan toolbar blok-kutipan jika Anda ingin mengutip 

tulisan dari blog lain dengan disertai sumbernya. 
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5. Jika Anda mahir dalam SEO (Search Engine Optimization), Anda dapat 

menyebarkan kata kunci / keyword Anda di semua paragraf tulisan dengan disertai 

link antar artikel agar artikel yang Anda buat lebih baik di mata search engine. 

 

Dengan latihan yang teratur Anda akan menemukan cara terbaik untuk menyajikan 

artikel blog yang menarik. 
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BAB V 

CARA MENYISIPKAN GAMBAR PADA ARTIKEL DI 

WORDPRESS 

 

 

Di era multimedia sekarang ini, penggunaan gambar sebagai pendukung informasi 

mutlak diperlukan. Gambar memiliki keunggulan dibandingkan dengan tulisan karena 

mampu berbicara banyak dan menggambarkan sesuatu yang sulit dituliskan dengan 

kata-kata.  

 

Dalam menulis artikelpun disarankan agar Anda menambahkan gambar untuk menarik 

minat pembaca dan memperjelas artikel yang dibaca. Gambar yang dimaksud dapat 

berupa foto, grafik maupun gambar animasi bergerak. 

 

Untuk menyisipkan gambar pada artikel, wordpress telah menyediakan sebuah menu 

khusus yaitu Media. Media merupakan tempat penyimpanan file-file multimedia seperti 

gambar, tulisan, musik dan video.  

 

Adapun format yang didukung oleh wordpress antara lain: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, 

ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx. Wordpress telah menyediakan ruang 

penyimpanan sebesar 3 GB secara cuma-cuma untuk menampung file multimedia blog 

Anda. Jika masih kurang, Anda dapat mengupgrade dengan membeli layanan 

penyimpanan tambahan di menu toko. 

 

Ada 3 sumber multimedia yang dapat Anda sisipkan di artikel Anda, yaitu dari komputer, 

dari URL internet dan dari pustaka media. Setiap file yang Anda upload akan tersimpan 

secara otomatis di pustaka media.  

 

Berikut adalah langkah-langkah menyisipkan gambar pada artikel di wordpress dengan 

cara mengupload dari komputer Anda. 

1. Silahkan Anda menekan menu Tulisan kemudian submenu Tambah. 
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2. Silahkan Anda menuliskan judul beserta isinya seperti biasa. 

3. Tempatkan kursor pada tempat yang akan disisipkan gambar tersebut. 

4. Tekan icon Tambah Media  sehingga akan muncul tampilan kota dialog. 

 

 
 

5. Kemudian silahkan Anda menekan tombol Pilih Berkas. 
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6. Carilah file yang akan Anda upload. Ukuran maksimal gambar yang diperbolehkan 

yaitu 1 GB. Kemudian tekan tombol OK.  

7. Tunggu proses upload selesai. Selanjutnya akan muncul tampilan deskripsi gambar. 
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8. Jika Anda ingin mengedit gambar, Anda dapat menekan tombol “Sunting Gambar”. 

Pada menu tersebut Anda dapat melakukan cropping, memutar gambar searah 

jarum jam maupun yang berlawanan dan melakukan perubahan ukuran gambar.   

9. Tulislah judul sesuai dengan judul gambar Anda. 

10. Tulislah teks pengganti. Teks ini akan tampil jika browser pengunjung blog Anda 

gagal membuka gambar. Selain itu search engine akan mengindeks gambar Anda 

dengan cara membaca tulisan teks pengganti ini. 

11. Pada bagian Default Caption, tulislah keterangan gambar yang Anda upload. Ini 

akan muncul tepat di bagian bawah gambar. 

12. Pada bagian Deskripsi, tulislah keterangan singkat mengenai gambar tersebut. 

13. Pada URL Tautan, Anda dapat menyisipkan link url yang menuju ke konten artikel 

Anda. Cukup Anda ganti alamat link tersebut dengan alamat artikel Anda. 

14. Pada Perataan, pilihlah salah satu posisi yang pas penempatan gambar tersebut di 

antara teks artikel. Ada 4 model perataan yaitu tidak ada perataan, kiri, tengah dan 

kanan. 

15. Pada Ukuran Anda dapat memilih ukuran gambar yang proporsional dengan artikel 

Anda. Ada 4 ukuran, yaitu Miniatur (150 × 111), Sedang (300 × 223), Besar dan 

Ukuran Penuh. Pada umumnya blog menggunakan ukuran sedang untuk 

penempatan gambar. 

16. Jika Anda sudah selesai, silahkan Anda menekan tombol “Simpan seluruh 

Perubahan”. 

17. Selanjutnya silahkan Anda menekan tombol “Sisipkan ke dalam Tulisan”. 

18. Setelah Anda menekan tombol tersebut, maka gambar yang Anda sisipkan akan 

muncul dalam artikel Anda tersebut. 
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Sampai disini Anda telah berhasil menyisipkan gambar pada artikel di wordpress Anda.  

 

Perlu diingat bahwa dalam menyisipkan gambar ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Gambar yang disisipkan harus relevan dengan artikel sedang Anda tuliskan. 

2. Jika ukuran gambar terlalu besar, kompres/mampatkan gambar tersebut dengan 

cara mengurangi resolusi gambar atau dengan meng-crop/menyeleksi bagian 

tertentu yang paling penting. 

3. Lakukan editing gambar jika perlu, seperti menambahkan tulisan alamat blog Anda 

misalnya. Ini berguna sebagai promosi blog Anda jika suatu saat gambar Anda 

diunduh oleh pengunjung blog atau orang lain. 

4. Tempatkan gambar pada posisi yang enak dilihat, misal pada awal tulisan atau di 

samping kiri tulisan. 
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BAB VI 

CARA MENGELOLA ARTIKEL POSTING DI 

WORDPRESS.COM 

 

 

Pada bab sebelumnya Anda telah mempelajari cara menulis artikel hingga cara 

mempostingnya. Tentunya dengan semakin banyak berlatih, artikel Anda akan semakin 

banyak sehingga dibutuhkan cara untuk mengelola artikel-artikel di blog Anda tersebut.  

 

Kegiatan mengelola artikel wajib dilakukan blogger untuk memelihara kelanjutan 

blognya. Kegiatan mengelola artikel meliputi: 

- Mengedit artikel 

- Menghapus artikel lama yang sudah tidak terpakai 

- Mengedit atribut artikel secara bersamaan 

- Memindahkan artikel ke kategori tertentu 

- Melihat statistik blog, komentar dan artikel yang disukai blogger 

- Serta tindakan lainnya 

 

Dengan bantuan menu yang ada di halaman depan wordpress, maka Anda akan dapat 

melakukan pengelolaan terhadap artikel-artikel yang ada di wordpress Anda. Melalui 

menu Pengelola Tulisan, Anda dapat menyunting tulisan, menghapus, mengganti 

kategori dan lain sebagainya untuk setiap artikel yang ada di blog Anda. 

 
Adapun langkah-langkah untuk mengelola artikel di wordpress adalah sebagai berikut: 

1. Pada halaman depan, silahkan Anda menekan menu Tulisan kemudian pilih 

submenu Semua Tulisan. 
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2. Setelah itu akan muncul tampilan daftar artikel yang telah Anda tuliskan lengkap 

dengan berbagai keterangannya. 

 
 

3. Untuk mengedit artikel, silahkan Anda mengggeser kursor mouse Anda hingga 

mengenai judul artikel sehingga akan muncul tulisan sunting, sunting cepat, tong 

sampah, dan pratampil. 

 
 

4. Jika Anda ingin mengubah artikel yang telah Anda tulis dengan tampilan seperti pada 

saat Anda membuat artikel baru, maka silahkan Anda menekan link “Sunting”. 
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5. Namun jika Anda menginginkan proses penyuntingan yang cepat tanpa perlu 

berpindah halaman, Anda dapat menekan link “Sunting Cepat”. Kemudian akan 

muncul tampilan penyuntingan cepat. 

 
 

6. Lakukan perubahan yang diperlukan, kemudian tekan tombol “Perbarui”.  

7. Berikutnya jika Anda ingin melihat tampilan hasil artikel di blog setelah diperbaharui, 

Anda dapat menekan link “Tampil”. 

8. Sedangkan untuk menghapus artikel, Anda dapat menekan link “Tong Sampah”. 

Namun jika Anda ingin menghapus beberapa artikel sekaligus, Anda dapat 

memberikan tanda cek di sebelah kiri judul artikel yang akan dihapus kemudian 

tekan link “Tindakan Massal” kemudian “Pindahkan ke Tong Sampah”. 

9. Pekerjaan lain yang dapat dilakukan pada menu pengelola artikel ini yaitu mengganti 

atribut artikel secara bersamaan. Pekerjaan ini meliputi: memindahkan beberapa 

artikel ke kategori tertentu, membuat tag, merubah penulis, komentar dan status.  

 

Cara untuk mengganti atribut artikel secara bersamaan dengan cara memberi tanda 

cek pada beberapa artikel yang ingin Anda ubah atribut artikelnya. Kemudian 
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silahkan Anda menekan link “Tindakan Massal” dan setelah itu tekan link “Sunting”. 

Setelah itu silahkan Anda melakukan perubahan yang Anda inginkan, kemudian 

tekan tombol “Perbarui”. 

 
 

10. Terakhir, Anda juga dapat melihat beberapa informasi tentang artikel Anda seperti 

statistik, komentar, artikel yang disukai blogger dengan cara mengklik gambar icon 

masing-masing item. 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengeloaan artikel sangat 

diperlukan untuk pemeliharaan blog Anda ke depannya. Oleh karena itu rajin-rajinlah 

Anda membuka menu ini karena menu ini praktis menampilkan semua artikel yang ada 

di blog. 
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BAB VII 

CARA MENGGANTI THEME BLOG DI WORDPRESS.COM 

 

 

Theme atau tema merupakan suatu sistem desain halaman dan tata letak yang terdiri 

dari file-file HTML, CSS, PHP, gambar dan file pendukung lainnya. Setiap theme di 

Wordpress memiliki karakter masing-masing dan berbeda antara theme yang satu 

dengan theme yang lain. 

 

Secara default, wordpress.com menyediakan dua macam theme yaitu theme yang gratis 

dan theme yang berbayar. Pada umumnya theme gratis dibuat oleh komunitas blogger 

dengan desain yang simpel walaupun ada juga theme gratis yang menarik.  

 

Berbeda dengan theme berbayar yang umumnya merupakan hasil karya desainer 

ternama sehingga memiliki tampilan yang cukup menawan dengan pengaturan tata letak 

yang bagus sehingga cocok untuk blog komersil. 

 

Sebelum Anda memilih themes, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Pilihlah theme yang memiliki desain yang menarik namun tetap simpel. Jangan 

memilih theme yang memiliki banyak pernak pernik gambar karena dapat 

membebani waktu proses ketika pengunjung membuka blog Anda. 

2. Pilihlah theme yang memiliki tata letak, jumlah kolom yang sesuai dengan konten 

blog yang akan Anda buat. Misal Anda menginginkan pada sidebar kanan ada 2 

kolom untuk disisipkan iklan dan daftar artikel posting, maka pilihlah theme yang 

mampu mengakomodasi keinginan Anda tersebut. 

3. Pilihlah kombinasi warna yang serasi antara warna latar belakang dengan warna 

huruf sehingga memudahkan pengunjung membaca artikel Anda.  

4. Bacalah deskripsi singkat mengenai jenis theme yang akan digunakan, pastikan 

deskripsi theme tersebut cocok untuk blog Anda. Misal deskripsi singkat tema “Piano 

Black”:  
Tema ini berwarna gelap dan elegan dalam menampilkan konten Anda dengan 

balutan desain tekno yang canggih. Anda dapat merubah gambar header, latar 

belakang, dan menu kustom, opsional RSS dan area Cari di header. theme ini 

termasuk template layar lebar untuk meletakkan sidebar pada halaman. 
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5. Terakhir, jika Anda mahir dengan pemrograman web, tidak ada salahnya Anda dapat 

memeriksa struktur kode CSS. Struktur CSS yang baik akan memudahkan mesin 

pencari mendata konten artikel Anda sehingga mudah diindeks di halaman hasil 

pencarian mesin pencari. 

 

 

Adapun langkah-langkah untuk mengganti theme di wordpress yaitu: 

1. Pada halaman depan silahkan Anda menuju ke menu Tampilan kemudian pilih 

submenu Tema. 

 

 
 

2. Setelah itu akan tampil halaman “Kelola Tema”. 
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3. Pada bagian “Browse Theme” Anda dapat menekan link kategori yang diinginkan 

seperti: Acak, A-Z, Populer, Terbaru, Premium, Teman-teman WP.com 

4. Kemudian pilihlah salah satu theme yang cocok untuk Anda. Perhatikan apakah 

theme tersebut gratis atau berbayar/premium. Perhatikan pula deskripsi singkat 

theme tersebut yang tertera di bawah gambar theme. Pastikan deskripsi tersebut 
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dapat mengakomodasi rencana pengembangan blog Anda. Misal kita akan 

mengganti theme bawaan wordpress dengan theme “The Coraline”. 

 
 

5. Jika Anda ingin melihat tampilan theme tersebut, silahkan Anda menekan link 

“Pratampil”. Apabila Anda menekan link tersebut maka akan muncul tampilan blog 

Anda dengan menggunakan theme tersebut.  

 
 

6. Jika Anda ingin menggunakan theme tersebut, silahkan Anda menekan link 

“Aktifkan”. 

 

Mengganti theme blog merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Kadang-

kadang theme yang sudah diganti menyebabkan terjadinya perubahan tampilan teks 
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artikel seperti huruf terlalu besar/kecil. Oleh karena itu Anda perlu mengatur kembali jika 

terjadi hal tersebut. 
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BAB VIII 

CARA MENGGANTI HEADER BLOG DI WORDPRESS.COM 

 

 

Header merupakan gambar yang menghiasi bagian atas suatu blog. Gambar header 

haruslah menarik karena bagian inilah yang pertama kali dilihat oleh pengunjung. 

Walaupun pada theme bawaan telah menyediakan header yang menarik, namun ada 

baiknya Anda tetap mengganti dengan header buatan Anda sendiri. Hal ini untuk 

membedakan antara blog Anda dengan blog orang lain. Pada bagian header, Anda juga 

dapat menyisipkan foto Anda yang menjadi identitas blog Anda. 

 

Sebelum Anda mengganti header blog, Anda harus memiliki file gambar untuk header 

blog Anda tersebut. Anda dapat menggunakan program pengolah gambar untuk 

mengedit gambar header.  

 

Gambar header sebaiknya berisi nama blog Anda dan slogan blog Anda. Ukuran gambar 

yang diijinkan untuk membuat header blog di wordpress yaitu 740 x 171 piksel. Ukuran 

ini merupakan standar baku gambar header di wordpress.com. 

 

Proses penggantian header blog cukuplah mudah. Ada beberapa langkah untuk 

mengganti header blog di wordpress yaitu: 

1. Pada halaman depan, silahkan Anda menekan menu Tampilan kemudian pilih 

submenu Kepala Halaman. 
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2. Setelah itu akan muncul halaman “Tajuk Tersuai”. 

 
 

 

3. Pada bagian Unggah Gambar, silahkan Anda menekan tombol “Browse”. 

4. Pilihlah gambar header yang telah Anda buat sebelumnya. Pastikan ukuran resolusi 

gambarnya yaitu 740 x 171 piksel sesuai dengan anjuran pada theme tersebut. Jika 

sudah selesai silahkan Anda menekan tombol “OK”. 
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5. Selanjutnya silahkan Anda menekan tombol “Unggah”. Tunggulah beberapa saat 

sampai proses unggah gambar selesai hingga tampilan gambar pada Pratampil 

berubah. 

 
 

6. Pada bagian “Teks Tajuk”, hilangkan tanda centang untuk menyembunyikan nama 

blog Anda di header. Ini berguna untuk memperindah header agar tampak lebih 

lapang. Selain itu tampilan teks tajuk biasanya sangat sederhana, sehingga 

keberadaannya perlu diganti dengan tulisan yang lebih menarik yang telah ada di 

dalam gambar header.  

7. Jika sudah selesai, silahkan Anda menekan tombol  “Simpan Perubahan”. 

8. Selanjutnya Anda dapat melihat tampilan header blog Anda dengan mengunjungi 

alamat blog Anda  sendiri. Pastikan gambar header blog Anda telah berubah sesuai 

dengan gambar yang telah Anda pilih sebelumnya. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mengganti sebuah 

header blog mudah dilakukan, hanya saja Anda perlu memperhatikan beberapa hal 

diantaranya: 

- Ukuran gambar header harus sesuai dengan ukuran yang ditetapkan pada theme 

yang Anda gunakan. Jangan menggunakan ukuran selain yang telah ditentukan 

karena dapat menyebabkan gambar header menjadi kurang sesuai dengan tampilan 

sebenarnya.  

- Perhatikan pula paduan warna antara warna header dengan warna latar belakang 

blog Anda. Pastikan semuanya harus serasi, jangan sampai terlihat kontras.  

- Berilah identitas dan slogan blog Anda sehingga dapat menjadi ciri khas blog Anda. 

Ini tentunya dapat menaikkan nilai blog Anda karena blog Anda tidak lagi 

menggunakan theme gratisan. 

 

Dengan mengutak atik tampilan header melalui aplikasi pengolah gambar seperti Adobe 

Photoshop, lambat laun Anda akan menemukan gambar header yang serasi untuk blog 

Anda.  
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BAB IX 

CARA MEMASANG WIDGET DI WORDPRESS.COM 

 

 

Widget merupakan sekumpulan kode yang dibuat oleh pihak luar yang dapat disisipkan 

ke dalam wordpress. Widget memberikan kemudahan kepada blogger untuk 

menambahkan beberapa fungsi tertentu untuk menambah fungsionalitas suatu blog. Ada 

berbagai macam widget yang disediakan wordpress, antara lain:  

 

No. Nama widget Keterangan 

1. Akismet Menampilkan jumlah komentar spam yang berhasil 

ditangkal oleh Akismet. 

2. Arsip Menampilkan arsip artikel posting blog. 

3. Author Grip Menampilkan daftar nama penulis artikel posting. 

4. Awan Kategori Menampilkan daftar kategori secara acak seperti 

awan 

5. Awan Tag Menampilkan daftar tag secara acak seperti awan 

6. Box.net file 

sharing 

Fitur tambahan dari wordpress.com yang 

bekerjasama dengan box.net untuk digunakan 

sebagai sharing atau bertukar informasi secara 

online. 

7. Cari Menampilkan fitur pencarian artikel posting di dalam 

blog. 

8. Del.icio.us Menampilkan link-link (bookmark online) yang ada di 

del.icio.us 

9. Facebook Like 

Box 

Menampilkan daftar penggemar yang menyukai 

artikel Anda dengan cara mengklik suka sehingga 

gambar orang yang suka tersebut akan tampil di 

widget facebook like box. 

10. Flickr Menampilkan foto atau video pemilik blog yang 

berasal dari flickr. 

11. Follow Blog Menampilkan daftar pengikut blog. 

12. Gambar Menampilkan galeri gambar yang ada di media library 

secara slide show. 
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13. Goodreads Menampilkan daftar buku sudah dibaca (read), buku 

yang sedang dibaca (currently reading), dan akan 

dibaca (to read) di goodreads.com 

14. Gravatar Globally Recognized Avatar, menampilkan sebuah 

icon yang terlihat seperti icon di samping alamat 

website (URL).  

15. Halaman Menampilkan halaman tertentu di sidebar 

16. Kategori Menampilkan daftar kategori artikel posting 

17. Klik Tertinggi Menampilkan artikel yang memiliki jumlah klik 

terbanyak. 

18. Komentar 

Terakhir 

Menampilkan komentar terakhir pengunjung blog. 

19. Meebo Menampilkan status chat meebo. 

20. Meta Menampilkan daftar semua meta artikel posting blog. 

21. Pengarang Menampilkan nama penulis artikel posting blog. 

22. RSS Menampilkan artikel blog tertentu dalam bentuk RSS  

23. SocialVibe SocialVibe adalah sebuah situs yang bisa kita 

manfaatkan melalui blog kita untuk mendapatkan 

sumbangan atau amal dan juga disponsori oleh 

sebuah perusahaan yang kita pilih. 

24. Statistik Blog Menampilkan statistik trafik blog. 

25. Tautan Menampilkan daftar link/blogroll. 

26. Tautan RSS Menampilkan daftar tautan RSS artikel blog . 

27. Teks Menampilkan sebuah teks statis. 

28. Top Posts & 

Halaman 

Menampilkan artikel/halaman yang paling banyak 

dicari pengunjung blog. 

29. Top Rated Menampilkan artikel yang memiliki rating tertinggi. 

30. Tulisan Terkini Menampilkan judul artikel posting terkini.  

31. Twitter Menampilkan status terakhir twitter pemilik blog. 

32. Kalender menampilkan jadwal dan event tertentu pada website 

Anda. 

 

Adapun langkah-langkah memasang widget di wordpress adalah: 
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1. Pada halaman depan wordpress, Anda silahkan Anda menuju ke menu Tampilan 
kemudian pilih submenu Widget. 

 
 

2. Setelah itu akan muncul halaman “Daftar Widget”. 
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3. Untuk menambah widget, silahkan Anda melakukan Click dan Drag widget yang 

Anda inginkan ke sisi kolom sebelah kanan. Misal widget yang Anda inginkan 

adalah SocialVibe. 
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4. Setelah itu silahkan Anda menekan tombol “Simpan”. 

5. Kemudian silahkan Anda coba membuka blog Anda, maka pasti akan muncul 

widget SocialVibe pada sidebar blog Anda di sebelah kanan. 

  

 
 

6. Sebaliknya bila Anda ingin menghapus widget yang telah terpasang, maka Anda 

dapat melakukan Click dan Drag widget yang ingin Anda hapus tersebut dari sisi 

sebelah kanan ke sisi sebelah kiri sehingga akan hilang widget yang berada di 

sisi sebelah kanan.  

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemasangan widget 

tidaklah sulit, tinggal proses geser menggeser widgetnya. Namun perlu Anda ketahui 
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bahwa terlalu banyak widget yang terpasang di blog Anda maka akan semakin 

memberatkan kinerja waktu loading ketika blog Anda sedang dibuka.  

Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan karena pengunjung blog Anda dapat seketika 

itu juga menutup blog Anda karena terlalu lama menunggu. Oleh karena itu bijaklah 

dalam menggunakan widget. Pilihlah widget yang benar-benar dibutuhkan untuk 

menunjang konten di blog Anda.  
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BAB X 

CARA MERUBAH PENGATURAN WORDPRESS 

 

 

Pada dasarnya sistem bawaan wordpress sudah memiliki pengaturan yang cukup baik 

walaupun Anda belum menggantinya. Namun tetap saja Anda perlu mengaturnya agar 

blog tersebut sesuai dengan keinginan Anda.  

 

Wordpress telah menyediakan berbagai macam pengaturan, namun ada 4 pengaturan 

yang penting Anda lakukan yaitu pengaturan umum, pengaturan tulisan, pengaturan 

membaca dan diskusi. 

 

1. Pengaturan umum 
Pengaturan ini berguna untuk mengatur setingan blog secara umum seperti judul 

blog, slogan, zona waktu, format tanggal, format waktu, bahasa dan pengaturan 

umum lainnya. Pengaturan ini biasanya yang pertama kali diatur oleh blogger ketika 

membuat blog baru. 

 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengaturan umum yaitu: 

- Pada halaman depan Wordpress pilih menu Pengaturan kemudian submenu 

Umum.  
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- Pada gambar tersebut terlihat beberapa pengaturan umum blog. Silahkan Anda 

ganti pengaturan sesuai kehendak Anda mulai dari judul blog hingga bahasa 

yang digunakan. 

- Jika semua sudah selesai silahkan Anda menekan tombol “Simpan Perubahan”. 

 

2. Pengaturan menulis 
Pengaturan ini berguna untuk mengatur setingan ketika Anda menulis artikel seperti 

pengaturan ukuran kotak tulisan, pemformatan, kategori tulisan standar dan kategori 

taut standar.  

 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengaturan menulis yaitu: 

- Pada halaman depan Wordpress pilih menu Pengaturan kemudian pilih submenu 

Menulis. 

 

 
 

- Setelah itu Anda dapat mengubah pengaturan sesuai dengan keinginan Anda. 

- Jika semuanya sudah selesai, Anda dapat menekan tombol “Simpan 

Perubahan”. 
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3. Pengaturan membaca 
Pengaturan ini berguna untuk mengatur tampilan artikel yang telah anda posting 

sehingga enak dibaca oleh pengunjung blog Anda. Pengaturan ini meliputi: 

penampilan halaman blog, enhanced feeds dan pengaturan pengikut. 

 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengaturan membaca yaitu: 

- Pada halaman depan Wordpress silahkan Anda memilih menu Pengaturan 

kemudian pilih submenu Membaca. 

 
 

- Setelah itu Anda dapat mengubah pengaturan mulai dari pengaturan halaman 

depan hingga pengaturan pengikut (follower setting). 

- Jika semuanya sudah selesai silahkan Anda menekan tombol “Simpan 

Perubahan”. 

 

4. Pengaturan diskusi 
Pengaturan ini berguna untuk mengatur komunikasi antara penulis dan pembaca. 

Pengaturan ini meliputi moderasi komentar, notifikasi komentar melalui email sampai 

dengan pengaturan gravatar. 

 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengaturan diskusi yaitu: 
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- Pada halaman depan Wordpress pilih menu Pengaturan kemudian pilih submenu 

Diskusi. 
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- Silahkan Anda mengubah pengaturan mulai dari pengaturan moderasi Tulisan 

Standar sampai dengan pengaturan Formulir Komentar. 

- Jika semuanya sudah selesai, silahkan Anda menekan tombol “Simpan 

Perubahan”. 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wordpress telah menyediakan 

pengaturan blog yang cukup lengkap. Mungkin Anda masih bingung dengan banyaknya 

menu pengaturan yang disediakan wordpress.  

 

Namun dengan latihan yang rutin Anda akan mengetahui dengan benar pengaruh setiap 

pengaturan yang Anda ubah. Cepat atau lambat Anda akan dapat dengan mudah 

memahami konsep cara kerja blog itu sendiri. 
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PENUTUP 

 

Setelah mempelajari bab-bab di atas,diharapkan Anda mampu dan bisa membuat 

sendiri blog Anda sesuai dengan tujuan utama Anda. Tentu saja itu tidak semudah yang 

dibayangkan, akan tetapi dengan sedikit usaha Anda pasti berhasil mewujudkannya. 

Ketekunan dan ketelitian serta keseriusan Anda dalam mempelajari dan mempraktekkan 

setiap langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas tentunya sangat membantu Anda 

dalam mencapai tujuan utama Anda, yaitu membuat blog Anda sendiri. 
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