
Membuat Blog Menggunakan 
Wordpress 

Pengertian Blog 

Blog atau Weblog adalah buku harian online yang diisi secara terus menerus 

secara periodik. Blog pada awalnya hanya dimiliki oleh artis dan selebriti saja 

karena pada saat itu membuat blog membutuhkan banyak biaya, meliputi 

pembuatan desain, pembelian domain, sewa hosting sampai dengan 

maintenance blog itu sendiri. Disamping itu diperlukan pengetahuan khusus 

tentang bahasa pemrograman internet seperti PHP dan MySQL. Namun, sesuai 

dengan perkembangan jaman, belakangan ini sudah banyak beredar situs-situs 

yang menyediakan blog secara gratis tanpa harus mengerti bahasa 

pemrogramannya. Salah satunya adalah Wordpress.com yang mempunyai 

komunitas paling banyak dibandingkan dengan penyedia blog gratisan yang lain.  

Persyaratan Membuat Blog 

 E-mail, Sebelum membuat blog kita harus mempunyai account E-mail yang 

aktif, bisa dari Yahoo.com, gmail.com, foxmail.com, hotmail.com, Plasa.com, 

Telkom.net, dan lain-lain. Bila belum punya E-mail, silakan daftar terlebih 

dahulu. 

 Koneksi Internet, Untuk membuat blog dibutuhkan koneksi internet, bisa 

dikerjakan di rumah sendiri menggunakan telkomnet instan, atau di warnet 

terdekat. 

Langkah-langkah Membuat Blog 

 Membuka Wordpress, Jalankan browser Anda kemudian buka 

http://id.wordpress.com. Tunggu hingga muncul tampilan awal 

Wordpress.com. 

 Mulai membuat, Pada tampilan awal id.wordpress.com, klik tombol Sign Up 

Now! Untuk melakukan registrasi. 



 

 Mengisi form Isilah form di bawah ini dengan benar. 



 

 Nama Pengguna: diisi username Anda, misalnya pakrifai 

 Kata sandi: diisi password Anda 

 Confirm : diisi password sekali lagi 

 Alamat Email : diisi alamat E-mail Anda 

 Celotehan Legal: diberi cek pada kotak 

 Setelah semua data diisi, klik tombol Next untuk menuju ke bagian 

berikutnya. 

 Mengisi konfigurasi blog 



 

 Blog Domain : diisi nama domain blog 

 Blog Title : diisi judul blog yang akan tampil di header 

 Language : diisi bahasa yang digunakan dalam blog 

 Privacy : diberi cek pada kotak 

 Setelah semua konfigurasi blog diisi, klik tombol Signup untuk melakukan 

 registrasi. 

 Selesai 

 

Proses membuat blog telah selesai. Klik pada link homepage untuk melihat 

tampilan blog. 



 

ADMINISTRASI WEBSITE 

 Untuk dapat login sebagai administrator hompage, maka lakukan dengan 

langkah sebagai berikut : 

 Aktifkan browser Anda ( Internet Explorer atau Mozila Firefox) 

 Pada Address bar ketikkan : http://pakrifai.wordpress.com/wp-

login.php, kemudian tekan Enter 

 Pada kotak dialog yang tampil ketikkan Username dan Password, 

kemudian klik tombol Login 



 Jika muncul kotak dialog konfirmasi apakah password akan disimpan atau 

diingat, pilih Never for This Site atau Not Now untuk menjaga 

kerahasiaan password terhadap user lain pada komputer Anda 

 

 Username: diisi username Anda, misalnya pakrifai 

 Password: diisi password Anda 

 Pilih Login 

 Akan tampil layar utama WordPress yang terdiri dari beberapa menu utama 

antara lain ; Dashboard, Write, Manage, Comments, Blogroll, Presentation, 

Plugins, Users dan Options 



 

Dengan login sebagai Administrator, Anda dapat melakukan berbagai pekerjaan 

pengelolaan homepage antara lain; mengganti password, menulis dan mengedit 

berita, membuat & mengedit halaman, mengedit dan menampilkan pesan 

pengunjung, mengopload foto, menambahkan link baru dan pekerjaan-pekerjaan 

lain. 

MENGISI PROFIL & MENGGANTI PASSWORD 

Password sangat penting sekali sebagai keamanan dan kunci untuk dapat login 

sebagai Administrator. Kita dapat mengganti password yang ada dengan kalimat 

atau kata yang mudah untuk kita ingat. Untuk menghindari lupa password yang 

berakibat sangat fatal sebaiknya password kita catat pada buku atau catatan 

khusus. Untuk mengganti password dan data tentang profil homepage dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Klik menu Users, pilih Your Profile 

 Masukkan data yang diperlukan tentang profil hompage pada fiel-field yang 

disediakan : 

 First name diisi dengan nama depan dari homepage 



 Last name diisi dengan nama belakang dari homepage 

 Nick name diisi nama sebutan untuk administrator 

 How to display name untuk menentukan nama administrator yang 

ditampilkan pada setiap posting berita, halaman dan hal lain 

 E-mail diisi dengan alamat e-mail administrator 

 Website diisi dengan alamat website 

 New Password untuk mengganti password baru 

 Klik tombol Update Profile untuk menyimpan perubahan 



 

MENENTUKAN TITEL HOMPAGE 

Titel atau judul hompage adalah teks yang ditampilkan pada sudut kiri atas 

halaman browser jika homepage kita buka. Untuk menentukan titel homepage 

lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 



 Klik menu Options, pilih General 

 Ketikkan titel homepage yang kita inginkan pada Weblog title 

 Klik tombol Update Option untuk menyimpan perubahan 

 

MENULIS BERITA (POSTING) 



Berita yang kita posting akan ditampilkan pada halaman utama (home). Untuk 

pembuatannya lakukan dengan langkah sebagai berikut : 

 Klik pada menu Write, pilih Write Post 

 Title diisi dengan judul berita 

 Post diisi dengan teks atau isi berita 

 Klik tombol Publish untuk menampilkan berita pada homepage 



 

MENGEDIT DAN MENGHAPUS BERITA 

Berita yang telah di posting dapat dihapus atau diedit jika diperlukan. Lakukan 

dengan langkah sebagai berikut : 

 Klik menu Manage, pilih Post 



 Klik tombol Delete untuk menghapus berita atau, 

 Klik tombol Edit untuk mengedit berita 

 

 Lakukan pengubahan berita yang diperlukan, klik tombol Save untuk 

mengakhiri pengeditan, atau Save and Continu Editing jika masih akan 

melanjutkan pengeditan. 

MEMBUAT KATEGORI BERITA 

Berita dapat ditentukan jenis atau kategorinya sesuai dengan isi berita, agar 

memudahkan pengunjung dalam mencari berita tentang hal tertentu. Untuk 

pembuatannya lakukan dengan langkah sebagai berikut : 

 Klik menu Manage, pilih Categories 

 Ketikan nama kategori berita pada Name 

 Klik tombol Add Category 



 

MENENTUKAN JUMLAH BERITA DITAMPILKAN 

Salah satu kriteria home yang baik adalah administrator rajin memposting  

dengan berita-berita baru, sehingga arsip berita kadang menjadi banyak. Kita 

dapat menentukan berapa jumlah berita yang akan ditampilkan di halaman 



pertama pada halaman home. Untuk menentukan jumlah berita di tampilkan 

lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Klik menu Options, pilih Reading 

 Show at most diisi dengan jumlah berita yang akan ditampilkan pada 

halaman depan. Standar awal adalah 10 berita. Jika jumlah berita lebih dari 

jumlah yang kita tentukan, jumlah lebih dari berita tersebut akan tampil jika 

kita memilih dari kategori berita atau arsip berita. 

 Klik tombol Update Otions untuk menyimpan perubahan 

 



MEMBUAT HALAMAN ATAU MENU BARU 

 Klik pada menu Write, kemudian klik sub menu Write Page 

 Page Title diisi dengan Judul atau Nama Halaman, sebagai contoh Profil 

 Page Content adalah Isi halaman 

 Klik pada tombol Create New Page untuk menyimpan/membuat halaman  



 

MENAMPILKAN DAN MENGEDIT PESAN 

Pesan yang di tulis oleh pengunjung pada buku tamu tidak secara otomatis 

ditampilkan pada homepage. Hal ini bertujuan agar administrator dapat 



menentukan pesan akan ditampilkan atau di hapus, atau ditampilkan dengan 

melalui proses pengeditan terlebih dahulu. 

Untuk manampilkan pesan pada buku tamu lakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 Klik menu Comments 

 Jika terdapat pesan baru dari pengunjung, pada menu Awaiting 

Moderation akan tampil angka yang menunjukkan jumlah pesan baru yang 

belum di tampilkan 

 Klik menu Awaiting Moderation 

 Klik pilihan Approve, kemudian klik tombol Bulk Moderate Comments 

untuk menampilkan pesan pada hompage 

 

Untuk mengedit pesan pada Buku Tamu lakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 Klik menu Comments 

 Klik Delete Comment untuk menghapus pesan atau, 



 Klik Edit Comment untuk mengedit pesan, kemudian lakukan pengeditan 

pada pesan tersebut 

 Jika administrator bermaksud menjawab pesan tersebut, ketikkan teks 

jawaban dibawah pesan pengunjung. 

 Untuk membedakan jawaban dengan pesan, miringkan teks jawaban dengan 

mengeblok teks kemudian klik ikon i (italic) 

 Kemudian klik tombol Edit Comment 

 

MENG-UPLOAD FOTO 

Foto atau image dapat di tampilkan pada berita atau halaman khusus misal 

Galeri. Foto dapat ditampilkan pada halaman-halaman tersebut setelah kita 



upload terlebih dahulu. Untuk meng-upload dan menampilkan foto pada 

halaman-halaman tersebut lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Klik menu Manage – Post - Upload 

 Klik tombol Browse, pilih folder lokasi penyimpanan foto, pilih foto yang 

akan di upload kemudian klik OK 

 Klik tombol Upload File kemudian tunggu proses upload hingga selesai 



 

 Klik tombol Browse, untuk menampilkan seluruh foto yang telah diupload 

 Klik send to editor untuk menampilkan foto pada halaman berita 

 Klik Save 

MEMASUKKAN URL LAIN SEBAGAI BLOGROLL LINKS 



Kita dapat mamasukkan alamat website atau url dari website lain yang terkait 

atau berhubungan kedalam menu Blogroll pada homepage kita. Untuk 

pembuatannya lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Klik menu Blogroll, pilih Add Link 

 URL diisi dengan alamat website yang akan kita link 

 Link Name diisi dengan nama website tersebut yang akan ditampilkan pada 

menu Links 

 Short description diisi denga keterangan singkat yang diperlukan tentang 

website tersebut 

 Category untuk menentukan links yang kita buat masuk kedalam salah satu 

kategori link, jika kita membuat beberapa kategori 

 Target diisi dengan memilih Blank agar jika link tersebut di klik tampil 

window baru tanpa menutup homepage kita yang sedang dibuka 

 Klik tombol Add Link untuk memasukkan link baru yang kita buat 

 

 Untuk menampilkan daftar link yang telah kita buat, klik menu Blogroll, pilih 

Manage Links 

 Edit untuk memperbaiki link yang telah kita buat 

 Delete untuk menghapus link yang diperlukan 



 

MENGGANTI TAMPILAN THEMES BLOG 

Tampilan themes blog bisa kita ganti sesuai dengan selera kita, untuk 

menggantinya dipakai langkah: 

 Klik menu Presentation - Themes 

 Pilih jenis themes yang disukai, bila tidak ada kita bisa mencarinya lewat 

mesin pencari google.com atau yahoo.com maupun yang lain dengan 

menggunakan keywood “free themes wordpress” 



 

 Untuk melihat hasil perubahaan tampilan themesnya, klik bagian view site. 



 

MENGAKHIRI DAN KELUAR DARI ADMINISTRATOR 



 Saat login sebagai Administrator, kita diminta untuk memasukkan 

Username dan Pasword. Jika pekerjaan sebagai administrator telah selesai 

dan kita ingin keluar atau mengakhiri, lakukan dengan klik pada menu Sign 

Out (Administrator). Hal ini perlu kita lakukan agar kerahasiaan 

Username dan Password tetap terjaga. 

  

MENDAFTARKAN KE SEARCH ENGINE 

Agar blog yang kita miliki dikenal oleh pengguna internet, maka kita harus 

melakukan proses pendaftaran blog ke penyedia mesin pencari informasi apakah 

itu google.com, yahoo.com, msn.com dan lainnya. 


