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Copyright : 

Ebook gratis ini boleh dicetak (di-print, di-fotocopy) dan 
disebarluaskan, diberikan kepada teman Anda lewat email, di-upload 
ke website Anda, blog, atau tempat hosting di internet dengan syarat : 

• Bukan untuk kepentingan komersial 
• Tidak memodifikasi sebagian atau seluruh ebook ini 
• Tidak menghilangkan identitas dan blog penulis 
• Tidak menghilangkan pernyataan copyright ini 

 



Pendahuluan 

Blog bisa dikatakan adalah sebagai “mini web” yang sekarang sangat populer dan digemari. Karena 
kemudahannya, kini setiap orang bisa membuat sebuah blog dengan sangat cepat. 

Blog berbeda dengan web yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang pemrograman komputer. 

I. Syarat Membuat Blog 

1. Memiliki email, jika Bapak/Ibu belum memiliki email, maka bisa membuat email gratis di 
http://mail.yahoo.com atau http://gmail.com 

2. Memiliki koneksi internet 

3. Bisa mengoperasikan komputer minimal microsoft word 

Cat : Kita bisa “copy paste” artikel/tulisan dari microsoft word dan kemudian di simpan di blog.  

II. Pendaftaran di wordpress.com 

Langkah-langkahnya : 

1. Buka http://wordpress.com  

2. Klik pada tulisan Get Started 

 

3. Isikan data Bapak/Ibu (Di tulis dibuku/diingat dan jangan sampai lupa). Lihat contoh dibawah ini 
dan perhatikan tanda ceklis harus hijau! 

 

 

http://mail.yahoo.com/
http://gmail.com/
http://wordpress.com/


 

4. Setelah mengisi data (form pengisian data), maka harus menyetujui persyaratan dengan 
mengklik Create Blog 

 

5. Setelah muncul tampilan berikut ini maka langkah selanjutnya adalah membuka email yang 
sudah didaftarkan untuk membuat blog. Dan ikuti langkah selanjutnya di email tersebut. 

 



 

6. Selamat, Bapak/Ibu sudah mendaftar di blog wordpress.com, selanjutnya Bapak/Ibu dapat login 
di http://wordpress.com. 

III. Login di wordpress.com & Mengganti Bahasa Interface 

Bahasa yang digunakan saat pertama kali membuat blog adalah menggunakan bahasa inggris, untuk 
lebih memudahkan dalam penggunaan dan pengelolaan blog maka bahasa yang digunakan perlu diganti 
menjadi bahasa indonesia. 

Langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka http://wordpress.com. Masukkan 
username dan password Bapak/Ibu kemudian klik login atau enter. 

 

2. Setelah login ke halaman utama wordpress, maka selanjutnya kita masuk ke settings 
(pengaturan) dan rubah pengaturan bahasa seperti contoh dibawah ini. 

 

http://wordpress.com/
http://wordpress.com/


3. Setelah mengklik settings (pengaturan) selanjutnya rubah pengaturan bahasa menjadi bahasa 
indonesia. 

 

IV. Masuk ke Dashboard (Dasbor) 

Untuk masuk ke dashboard langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara mengarahkan kursor pada 
username Bapak/Ibu yang terletak pada bagian kanan atas dan kemudian klik nama blog Bapak/Ibu. 
(Lihat gambar di bawah ini). 

 

V. Mengganti Bahasa Isi Blog 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara masuk ke 
Dashboard terlebih dahulu. Kemudian lihat di sisi paling kiri bawah 
ada menu “Settings” atau “Pengaturan” kemudian klik “General” 
atau “Umum”. 

Setelah mengklik menu tersebut maka akan muncul tampilan 
berikut ini. (Perhatikan gambar!). 



Bahasa interface adalah bahasa kontrol panel. BAHASA INTERFACE berbeda dengan BAHASA ISI BLOG. 

• Bahasa interface adalah bahasa kontrol panel ketika Anda login ke Wordpress.com 
• Bahasa isi blog adalah bahasa artikel blog itu sendiri. 

 
VI. Memperindah Tampilan Blog 

1. Mengganti Tema Blog 

Agar tampilan blog indah dan tidak monoton maka tema blog perlu dirubah, caranya adalah dengan : 

1) Masuk ke dashboard dan kemudian arahkan kursor ke logo bergambar kuas yang bertuliskan 
“Tampilan” dan arahkan sampai kotak menu muncul, kemudian klik menu “Tema”. 



 

2) Setelah itu pilih tema sesuai keinginan dan kemudian klik “Aktifkan” pada tema yang diinginkan. 
Kini blog Bapak/Ibu telah memiliki tema sendiri. 

Pilihlah tema yang gratis (jangan klik yang bertuliskan Purchase atau Premium) seperti gambar di bawah 
ini! 

 

NOTE : Setiap teman memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang memiliki fitur kepala halaman, 
latar belakang hingga berbagai template. Jadi sesuaikan tema yang dipakai dengan selera dan 
kebutuhan. 

3) Atur kesesuaian tema sesuai dengan keinginan seperti mengganti warna tulisan, kepala 
halaman, latar belakang hingga judul blog. Lihat gambar dibawah ini! 



 

 
2. Menambah Menu dan Sub Menu pada Blog 

Untuk menambahkan menu dan sub menu pada blog kita, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
membuat beberapa kategori. Ikuti petunjuk dibawah ini! 

1) Dari menu dashboard arahkan kursor ke menu “Tulisan” yang berlogo jarum kemudian klik 
menu “Kategori”. 

 

2) Setelah mengklik menu “Kategori” langkah selanjutnya adalah membuat kategori yang 
diinginkan, buat beberapa kategori sesuai kebutuhan. Contohnya seperti menu Home, Profil, 
Galeri, Tulisanku, Tugas Kuliah, dll. (Perhatikan gambar dibawah ini!) 

 

 



 

3) Setelah menu kategori selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan menu kategori 
tersebut ke dalam menu di blog kita. Caranya adalah sebagai berikut! 

Masih dalam menu yang ada pada dashboard, arahkan kursor ke menu “Tampilan” yang berlogo 
kuas kemudian klik menu “Menu”. Ikuti langkah yang ada di dalam gambar berikut ini! 

 

 Kini blog Bapak/Ibu telah memiliki menu dan sub menu. Untuk melihat hasilnya klik nama blog 
di bagian pojok kiri atas di sebalah kanan logo W (Wordpress). 



VII. Menulis Posting/Artikel di Blog 

Sebuah blog tanpa postingan atau tulisan bagaikan sebuah mobil tanpa penumpang, yang ada hanyalah 
ruang kosong yang tak ada penghuninya. Untuk itu kita harus membuat artikel yang dapat dibaca oleh 
pengunjung yang mengunjungi blog kita. (Dilarang keras untuk mengcopy paste dari karya orang lain, 
jika mengutip cantumkan daftar pustaka atau sumber bacaan yang kita baca!) 

Langkah untuk membuat suatu artikel yang harus dilakukan adalah sebagai berikut! 

 

Selamat! Kini artikel pertama Bapak/Ibu telah berhasil diterbitkan. Ayoo mulai untuk membuat 
postingan lainnya yang lebih menarik untuk dibaca oleh keluarga, teman, sahabat dan para pembaca 
lainnya sehingga blog Bapak/Ibu semakin ramai dikunjungi. 

VIII. Memperindah Blog dengan Widget 

Agar tampilan blog yang kita buat semakin cantik maka perlu ditambah beberapa fitur seperti widget. 
Widget dapat berupa tulisan, foto atau link-link website dan blog orang lain yang kita temple di blog 
kita. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut! 

1) Masuk ke dashboard dan kemudian arahkan kursor ke logo bergambar kuas yang bertuliskan 
“Tampilan” dan arahkan sampai kotak menu muncul, kemudian klik menu “Widget”. 

2) Pilihlah widget yang akan kita pilih, karena widget itu sangat banyak maka kali ini akan saya 
contohkan menambahkan beberapa widget saja seperti : 
a) Teks/Tulisan, langkahnya adalah : 

• Cari dan pilih widget “Teks” kemudian drag ke bagian “Bilah Sisi” yang ada di atas 



 

• Isikan kolom yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kemudian klik “Simpan” 
kemudian klik “Tutup”. Contohnya adalah sebagai berikut! 

 



b) Foto, langkahnya adalah : 
• Cari dan pilih widget “Gambar/Image” kemudian drag ke bagian “Bilah Sisi” yang ada 

di atas. 
• Poin 1 : Isikan judul foto 
• Poin 2 : Masukan URL Foto (Caranya buka Facebook yang dimiliki, pilih foto yang akan 

ditempel, dari foto tersebut klik kanan dan pilih “Copy Link Image Location”, pastekan 
ke kolom widget pada poin nomor 2) 

• Poin 3 : Poin 3 adalah ketika foto nanti diklik akan menuju kemana (Untuk contoh 
masukkan link profil facebook atau twitter yang dimiliki (Lihat gambar dibawah ini yang 
sebelah kanan). 
Setelah di copy link profil twitter/facebooknya kemudian paste-kan ke kolom seperti 
poin nomor 3) 

• Poin 4 : Klik “Simpan” 
• Poin 5 : Klik “Tutup” 

d) Twitter, langkahnya adalah : 
• Cari dan pilih widget “Twitter” kemudian drag ke bagian “Bilah Sisi” yang ada di atas. 
• Masukkan data-data yang diperlukan seperti gambar dibawah ini. 



 
Nahh itu dia tadi 3 contoh widget yang bisa ditempel ke dalam blog. Masih banyak widget yang bagus 
dan keren lainnya seperti tulisan terkini, kalender, facebook. Silakan berkreasi sesuai kekreatifan 
masing-masing. Caranya adalah sama saja yaitu dengan cara mendrag dan memasukkannya ke bagian 
“Bilah Sisi”. 
 

IX. Mengganti logo W (Wordpress) dengan Logo atau Foto Sendiri 

Sebuah logo memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Seperti logo 
bergambar “Apel” yang dimiliki oleh perusahaan Apple atau “Robot Hijau” yang dimiliki Andorid. Jika 
Bapak/Ibu memiliki logo sendiri maka tidak ada salahnya untuk memasangnya di blog yang telah kita 
buat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut! 

1) Masuk ke dashboard dan kemudian arahkan kursor ke logo bergambar panah (berada paling 
bawah) yang bertuliskan “Pengaturan” dan arahkan sampai kotak menu muncul, kemudian klik 
menu “Umum”. 

2) Perhatikan sudut kanan atas ada kolom Gambar / Ikon Blog 
3) Klik “Browse”, cari foto yang akan kita pilih dari galeri computer/laptop yang kita miliki 
4) Klik “Upload Gambar”, ikuti langkah selanjutnya seperti memotong dan menyesuaikan foto 
5) Jreng.. jreng.. jreng logo blog pun kini sudah terganti menjadi logo/foto milik kita sendiri 



 

Selamat menulis dan berkarya!! 

 

Menghubungi penulis di : 

http://ridwanderful.wordpress.com/ 

Twitter : @ridwanderful 

http://ridwanderful.wordpress.com/

