
@DS 2013 Page 1 
 

PEMBUATAN BLOG WORDPRESS 

 

Pendahuluan _______________________________________________________________ 

Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki blog, seorang dosen dapat menuliskan apapun tentang 

kegiatan di kampus seperti silabus materi, kompetensi yang diharapkan, alat evaluasi yang 

akan dikembangkan dan metode mengajar yang direncanakan. Selain itu juga melalui blog 

dosen dapat menyampaikan perkembangan peserta didik, bahkan blog bisa dijadikan cermin 

evaluasi diri karena tulisan penulis dapat dikomentari oleh banyak orang dengan berbagai 

sudut pandang, sehingga penulis juga belajar memahami berbagai karakter orang dan sudut 

pandang seseorang dalam menyikapi masalah. Webblog dapat dijadikan media ajar sekaligus 

sumber belajar, karena dengan memanfaatan media blog memungkinkan penulis 

mempostingkan (meng-upload) bahan ajar, tugas-tugas dan soal evaluasi dan lain-lain, selain 

itu juga dapat dijadikan media untuk bertukar pikiran dengan dosen lain di manapun, sharing 

kiat mengajar, bahan ajar, alat evaluasi, yang semuanya dapat memperlancar kegiatan belajar 

mengajar dalam rangka peningkatan kompetensi dosen dan pendidikan pada umumnya.  

 

Blog atau weblog adalah catatan pribadi sesorang di internet yang berisi berbagai informasi 

pendidikan dan pembelajaran yang sering di update secara berkala dan disusun secara 

kronologis. Beberapa ciri blog : 

 isi utama biasanya berupa informasi yang bersifat kronologis, dan terbagi menjadi 

beberapa kategori; 

 terdapat arsip untuk berita atau informasi lama; 

 ada tempat buat orang lain meninggalkan pesan atau memberi komentar; 

 biasanya terdapat link ke web/blog favorit atau yang sering dikujungi, biasanya 

disebut blogroll; 

dan beberapa fasilitas lainnya, namun sebagian besar blog/weblog memiliki fasilitas seperti 

disebut diatas. membuat blog nggak harus punya domain atau hosting, karena saat ini banyak 

sekali penyedia layanan untuk pembuatan blog secara gratis, misalnya  

a) http://www.blogger.com 

b) http://www.blogdrive.com 

c) http://www.wordpress.com 

d) http://www. blogsome.com 

e) http://www.edublogs.org 

f) http://www.multiply.com 

 

Untuk membuat blog, tidak harus mengerti bahasa pemrograman atau web design, karena 

sudah disediakan template yang bisa dipilih dan diubah. 

 

Adapaun pernyaratan untuk membuat Blog adalah 

 E-MAIL 

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

Yahoo.com, Telkom.net, Plasa.com, Hotmail, Gmail.com dan lain-lain. Bila belum 

punya Email, silahkan mendaftar terlebih dahulu. 

 KONEKSI INTERNET 
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Untuk membuat blog dibutuhkan koneksi internet, bisa dikerjakan di rumah sendiri, di 

kantor pada saat jam istirahat atau di warnet terdekat dengan menggunakan layanan 

internet telkomnet instan, speedy dan lain-lain. 

 

 

Membuat Blog dengan WORDPRESS.COM ____________________________________ 

 

WordPress adalah perangkat lunak blog yang paling banyak digunakan. WordPress sangat 

mudah untuk digunakan dan memiliki fitur yang cukup lengkap saat ini.WordPress.com, 

yaitu layanan situs blog berbasis WordPress. Pengguna situs dapat melakukan pendaftaran 

dan dapat langsung memiliki situs tanpa perlu berurusan dengan hal-hal teknis yang 

berhubungan dengan bahasa pemrograman web. 

 

Berikut adalah langkah-langkah registrasinya: 

1. Buka web browser (Mozilla Firefox atau Internet Explorer atau Opera atau Google 

Crome); 

2. Buka URL ke http://wordpress.com untuk bahasa inggris atau http://id.wordpress.com 

 untuk bahasa Indonesia. 

 

 
 

3. Pilih menu PENDAFTARAN GRATIS, sehingga akan ditampilkan form isian yang 

harus Anda isikan: 

 Alamat Blog: dapat terdiri dari huruf dan angka. Alamat Blog ini nantinya dapat 

menjadi nama situs Anda. 

 

http://wordpress.com/
http://id.wordpress.com/
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 Nama Pengguna: minimal 4 huruf yang terdiridari huruf kecil dan atau angka. 

 Kata Sandi: Kata sandi sebaiknya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan 

simbol 

 Konfirmasi: tuliskan kata sandi yang sama dengan kata sandi diatas. 

 

 
 

 Alamat email: Masukkan alamat email Anda, password dan aktivasi wordpress 

Anda akan dikirimkan ke alamat email ini. 

 Anda ngeblog dalam bahasa apa?: Pilih bahasa Indonesia 

 

 
 

 Selanjutnya pilih Buat Blog!  
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4. Jika nama pengguna belum pernah digunakan, maka Anda tidak akan menjumpai 

pesan error, sehingga Anda dapat melanjutkan dengan form berikut ini: 

Masukkan informasi yang dibutuhkan: 

 

 

 

Navigasi Situs Blog Wordpress.com 

 

Secara default, halaman Home merupakan pengantar tulisan pertama situs Anda. Anda dapat 

menghapus atau mengedit tulisan ini hanya dalam beberapa menit. Tetapi untuk sementara 

biarkan saja, karena kita akan melihat keseluruhan situs kita. Sebuah judul tulisan biasanya 

berupa links yang dapat di-klik untuk melihat keseluruhan isi dan komentar yang ada. Bar 

navigasi dari themes default terdiri dari Halaman, Arsip, Kategori, Blogroll (links ke situs 

lain), dan Meta. Berikut penjelasan masing-masing: 

1. Halaman. 

Links pada Halaman biasanya merupakan links statis untuk halaman yang Anda buat. 

2. Arsip. Links pada Arsip merupakan kumpulan tulisan berdasarkan kurun waktu (per 

bulan). 

3. Kategori. Links pada Kategori merupakan pengorganisasian tulisan berdasar kategori 

tertentu. Sebelum membuat tulisan, sebaiknya Anda membuat kategori tersebut. 

Selain akan mempermudah kita dalam membuat tulisan, juga akan mempermudah 

pengunjung untuk memilah-milah artikel yang akan dibacanya. 

4. Blogroll. 

Links pada Blogroll merupakan daftar situs yang Anda tambahkan sebagai favorit 

Anda. Anda juga dapat membuat daftar situs blog rekan-rekan Anda melalui menu ini. 

5. Meta. 

Dalam links Meta ini terdapat links untuk login ke Administrasi Area dari situs kita. 

Terdapat juga links ke Wordpress, XFN, XHTML, RSS. 
 

Anda selanjutnya dapat menambahkan fungsi navigasi ini dengan menggunakan widget yang 

terdapat dalam menu Tampilan. Widget ini sesuai dengan tema (theme) yang nantinya Anda 

gunakan. Tidak semua theme mendukung widget. Jadi pilihlah theme yang memiliki 

dukungan widget agar mempermudah Anda dalam menampilkan menu navigasi di situs blog 

Anda. Selain bar navigasi di atas, pada situs blog biasanya terdapat links untuk RSS (Entri 

RSS dan  comments RSS), links edit (jika Anda dalam posisi login), jumlah komentar, dsb. 

Entri RSS dan Comments RSS merupakan cara bagi pengunjung untuk berlangganan 

informasi dari situs blog Anda. 
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Mengelola Situs Blog WORDPRESS.COM ______________________________________ 

 

Agar tampilan menarik anda dapat mengganti tampilan dengan templet-templet yang telah 

disediakan. 

 

Mengganti Tampilan/Tema Situs 

Pilihlah selalu Tema situs yang mendukung fungsi Widget. 

Langkah-langkahnya: 

a. Pilih menu Tampilan, kemudian bagian Tema. Akan terlihat, Tema saat ini yang 

merupakan tampilan untuk situs yang Anda gunakan. 

b. Untuk mengganti, lihat pada bagian Tema yang Tersedia. Dalam bagian tersebut 

terdapat berbagai tema yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera dan visi situs 

Anda. Pilih salah satu dengan klik pada tema pilihan Anda. 

 

Mengatur Menu Widget 

Untuk mengatur menu navigasi pada situs blog Anda, dapat dilakukan menggunakan menu 

Widget yang merupakan sub-menu dari bagian Tampilan. Ada berbagai macam Widget yang 

tersedia, diantaranya yang paling sering digunakan adalah: Categories, Halaman, Tulisan 

Terbaru, Tautan, Arsip, Meta, Komentar Terbaru, dan Statistik Blog. 

Langkah-langkahnya: 

1. Pilih menu Tampilan, kemudian pilih Widget. Akan terlihat dua buah bagian, yaitu 

Kolom Sisi dan Widget yang Tersedia. Kolom sisi inilah yang menjadi menu navigasi 

pada situs blog Anda. Anda dapat menambahkan Widget yang lainnya untuk 

ditambahkan pada Kolom Sisi dengancara drag n drop pada bagian Widget yang 

Tersedia ke bagian Kolom Sisi. Demikian juga sebaliknya jika Anda akan 

menghapus menu navigasi tertentu, Anda hanya perlu drag n drop dari bagian Kolom 

Sisi ke Widget yang Tersedia. Komponen / widget yang cukup penting untuk 

ditampilkan adalah arsip, kategori, tautan, tulisan teratas, kalender, cari, tulisan 

terbaru, statistik, meta, komentar terakhir dsb. 

 

Untuk mengatur urutan widget, drag n drop ke atas atau ke bawah sesuai dengan 

urutan yang diinginkan. 

2. Setelah Anda melakukan proses di atas, jangan lupa untuk klik button Simpan 

Perubahan. 

Catatan: 

Anda dapat merubah konfigurasi masing-masing Widget dengan cara klik kanan pada 

Widget, dan pilih Properties. Ubah konfigurasi yang disediakan dan sesuaikan dengan 

kebutuhan Anda. 

 

Mengelola Kategori _________________________________________________________ 

 

Membuat Kategori 

Secara default, wordpress.com hanya memiliki satu kategori, yaitu Uncategorized. Kategori 

merupakan sebuah cara untuk mengorganisasikan tulisan/artikel berdasarkan topik 

bahasannya. Sebuah hal yang sangat baik adalah membuat kategori dulu sebelum Anda 

memulai menuliskan artikel atau tulisan. Sesuaikan kategori tersebut dengan visi dari situs 

Anda. Usahakan nama kategori tersebut sudah menjadi istilah yang umum dan sesuai dengan 

topik artikel/tulisan yang Anda buat nantinya. Meski Anda membuatnya saat ini, Anda dapat 

juga membuat kategori baru atau merubah kategori setelah menuliskan artikel/tulisan Anda. 
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Langkah-langkahnya: 

1. Untuk memulai membuat kategori, pilih menu Kelola, dan pilih Kategori. 

2. Klik tambah baru. Ketikkan kategori tersebut. Jangan membuat nama kategori yang 

terlalu panjang. 

3. Buatlah beberapa kategori pada saat awal Anda membuat situs. Dan jika ada kategori 

yang merupakan anak dari kategori yang sudah Anda buat sebelumnya, maka pada 

bagian Induk Kategori Anda harus memilih kategori tersebut. 

 

Catatan: 

Menghapus suatu kategori tidak menghapus tulisan dan tautan pada kategori tersebut. 

Sebaliknya tulisan yang hanya dimasukkan pada kategori yang dihapus tersebut akan 

dimasukkan pada kategori Uncategorized dan tautan yang hanya dimasukkan pada 

kategori yang dihapus akan dimasukkan ke Blogroll (Daftar Blog). Membuat Sub 

Kategori Selain membuat kategori induk kita juga bisa membuat sub kategori yang 

kita inginkan. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu kategori induknya misalnya 

kategori kesehatan lalu kita tinggal membuat sub kategorinya misalnya pengobatan 

alternatif, jangan lupa klik tambah kategori. 

 

4. Administrasi Area Situs Blog Wordpress.com 

Administrasi Area merupakan otak mesin di belakang situs blog kita. Berupa panel 

dan menu-menu yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan membuat isi situs 

(membuat halaman, tulisan, membuat links, memilih tampilan, administrasi user, dan 

berbagai pilihan lainnya). Komponen menu yang terdapat dalam Administrasi Area 

situs blog wordpress.com adalah: 

 

a. Menu Utama 

Menu Utama merupakan menu pertama pada halaman Administrasi Area, di sini 

Anda dapat melihat berbagai aktifitas yang berkaitan dengan situs blog dan komunitas 

wordpress.com. Anda juga dapat melihat statistik situs Anda dari sub menu pada 

bagian statistik blog. 

 

b. menu Tulis 

menu Tulis memiliki dua sub-menu yaitu Buat Tulisan, dan Tulis Halaman. Melalui 

menu ini Anda dapat mempublikasikan situs Anda dengan tulisan dan halaman yang 

Anda buat. Posting adalah artikel harian yang Anda tuliskan. Ditampilkan dan 

diorganisasikan berdasarkan waktu. Sedangkan halaman merupakan posting yang 

bersifat statis, dan jarang dirubah. Contoh untuk Halaman: Tentang Saya, Portofolio, 

dan Kontak. 

 

c. menu Kelola 

Melalui menu Kelola ini Anda dapat mengelola (edit) Posting/Tulisan dan Halaman 

yang telah Anda tuliskan. Anda juga dapat mengelola Kategori, menambahkan 

Kategori, dan Komentar yang masuk di situs. 

 

d. menu Daftar Blog 

menu Daftar Blog digunakan untuk mengelola, menambahkan links situs blog atau 

website lain. Di sini Anda dapat menambahkan URL situs rekan-rekan Anda.  
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e. menu Komentar 

Dalam menu ini Anda dapat mengetahui komentar yang masuk dari setiap tulisan kita. 

Anda dapat menyetujui komentar dan menampilkannya di situs. Dan Anda juga dapat 

melihat spam yang dikirimkan ke situs Anda. 

 

f. menu Tampilan 

Anda dapat mendesign dan merubah tampilan situs melalui menu ini. Dengan hanya 

satu kali klik saja, maka tampilan situs Anda dapat berubah menjadi lebih indah dan 

menyenangkan. Ada berbagai macam tampilan tema yang dapat Anda pilih sesuai 

dengan selera dan visi situs Anda. Dalam menu ini ada juga istilah Widget, yang 

merupakan panel untuk menambahkan menu navigasi pada situs kita. Anda hanya 

melakukan drag n drop untuk menampilkan menu baru tersebut. 

 

g. menu Pengguna 

Dari menu Pengguna Anda dapat mendaftarkan pengguna dan mengelola pengguna 

situs blog Anda. Dalam menu ini Anda juga dapat mengganti password yang Anda 

gunakan. 

 

h. menu Pilihan 

menu Pilihan merupakan tempat dimana Anda dapat merubah fungsi blog dan 

bagaimana pengunjung dapat berinteraksi dengan Anda. 

 

Konfigurasi Profil ___________________________________________________________ 

 

Profil yang teleh dibuat, dapat anda edit atau ubah sesuai dengan keinginan anda. 

 

Merubah Password 

1. Untuk merubah password user Anda, dari Administrasi Area pilih Pengguna. 

Sehingga akan muncul profil anda 

2. Selanjutnya perbaharui Password Pengguna. Silahkan masukkan pasword baru Anda. 

3. Terakhir klik button Perbaharui Profil 

 

Merubah Informasi Lain di Menu User 

Beberapa yang dapat Anda masukkan dalam informasi profil adalah Foto, Pilihan Bahasa 

Antar Muka, Nama, Info Kontak, Password. 

1. Anda tidak dapat mengganti Nama Pengguna (username). Tetapi Anda dapat 

mengganti nama alias (nickname). Nama inilah yang ditampilkan pada setiap 

artikel/tulisan yang Anda buat. Dari Menu Pengguna, pilih sub-menu Profil Anda. 

2. Nama Depan dan Nama Belakang ditampilkan ketika seseorang meng-klik nama 

Anda untuk melihat profil Anda. 

3. Tentang Dirimu. Merupakan informasi singkat tentang profil Anda, berupa biografi 

singkat. Tidak akan ditampilkan pada halaman situs blog. 

4. Alamat email tidak akan ditampilkan di situs blog Anda, tetapi akan digunakan untuk 

kontak ke situs Anda. Termasuk pemberitahuan jika ada komentar baru yang masuk 

di situs. 

5. Menggunakan visual editor untuk editing artikel/tulisan. Gunakan pilihan ini, 

sehingga akan mempermudah Anda dalam mengatur tata letak, format, dan 

sebagainya. Editor ini mirip dengan program pengolah kata yang sangat membantu 

penulisan. 
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Membuat Artikel ___________________________________________________________ 

 

Bagian sebelah kiri dari menu Tulis merupakan tempat untuk menuliskan artikel/tulisan 

Anda. Wordpress menyediakan pemformatan tulisan dengan HTML dasar tanpa Anda harus 

mengerti bahasa HTML. Di sini digunakan menu seperti program pengolah kata (ex.: 

Microsoft Word) yang disebut sebagai Editor Tinymce. Sedangkan pada bagian sebelah 

kanan merupakan properties dari Tulisan yang Anda buat. 

 

1. Untuk memulai klik menu Tulis -> Buat Tulisan. 

2. Masukkan judul artikelnya pada bagian Judul. 

3. Pada bagian Tulisan, tuliskan artikel Anda, untuk format dan bentuknya gunakan 

Editor yang berupa icon pada bagian atas Form Tulisan. Anda juga dapat mengambil 

artikel yang sudah Anda tulis melalui program pengolah kata lain dan mem-paste-kan 

di sini. 

4. Jika Anda ingin menambahkan gambar pada Tulisan, Anda harus meng-upload 

(unggah) file gambar yang sudah Anda persiapkan sebelumnya. Petunjuknya pada 

pembahasan setelah ini dan pada saat Pelatihan. 

5. Pada bagian kanan Tulisan, terdapat properties dari Tulisan tersebut. Diantaranya 

adalah Kategori, Diskusi, Kata Sandi Tulisan, Waktu Tulisan, Status Tulisan, dsb. 

Klik pada bagian yang bertanda +/- untuk melihat item-item yang disediakan. Jangan 

lupa untuk selalu menambahkan/memilih kategori dari setiap Tulisan. Untuk satu 

Tulisan, Anda dapat memilih lebih dari satu kategori. 

6. Pada bagian Slug-Tulisan (Alamat Tulisan), di sini merupakan URL untuk judul 

Tulisan/Artikel yang Anda buat. 

7. Klik Simpan dan teruskan sunting jika Anda masih akan melanjutkan menambahkan 

Tulisan. Klik Terbitkan atau Rubah pada bagian Status Tulisan dengan pilihan 

Terbitkan jika Anda akan mempublikasikan Tulisan tersebut. 

 

Mengelola Properties Tulisan 

1. Memperbolehkan atau menolak/tidak mengijinkan komentar. Dengan mengijinkan 

komentar pada Tulisan Anda, maka akan membuat situs blog Anda lebih interaktif. 

Tetapi untuk halaman statis, biasanya komentar ini tidak diijinkan. Untuk 

mengijinkan komentar, pada bagian Diskusi, beri tanda check pada pilihan Ijinkan 

Komentar. 

2. Pilihan Ijinkan Ping akan membuat Tulisan dan Situs Anda untuk menghubungi 

komunitas situs blog terhadap Tulisan terbaru atau perubahan terbaru dari situs Anda. 

Untuk merubah waktu penulisan, pilih bagian Catatan Waktu Tulisan.  

3. Untuk Status Tulisan, Anda dapat memilih telah diterbitkan/tertampil untuk 

mempublikasikan Artikelnya. Atau Rancangan jika Tulisan yang baru saja Anda buat 

masih berwujud draft dan belum final. 

 

Membuat Tulisan untuk di Download  

Seringkali kita membuat artikel yang berisi simbol atau rumus yang ditulis dengan Equation 

di MS Word. Simbol atau rumus seperti ini sulit ditulis dalam blog. Solusinya kita harus 

memasang seluruh file tersebut di blog sehingga dapat didownload oleh pengguna. 

Wordpress mendukung beberapa file seperti doc, pdf dll. Langkahnya klik My Dashboard-

Tulis-Buat Halaman. Tuliskan judul tulisan dan isikan pengantar yang menjelaskan bahwa 

materi dapat di download pada file yang disertakan pada file terpisah. Geser layar ke bagian 

bawah sehingga nampak menu untuk Upload/Unggah. Untuk meng upload file yang telah 
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kita siapkan, klik tombol Browse. Akan tampil menu untuk memilih file. Pilih file yang akan 

kita pasang di blog (pada contoh ini nama file-nya adalah mengetik.pdf) kemudian klik Open 

Beri Judul untuk link (yang akan tampil di artikel). Klik tombol Upload/Unggah. Pastikan  

cursor berada pada posisi yang tepat di form pengeditan tulisan (biasanya posisi paling 

bawah). Setelah ter-upload, klik tombol Send to Editor / kirim ke penyunting. 

 

Perhatikan bahwa link telah ke tulisan ditandai warna biru dan garis bawah (catatan, kata-kata 

pada link ini dapat diedit sesuai kebutuhan). Kemudian klik tombol Simpan dan Teruskan 

Sunting lalu klik Terbitkan 

 

Mengelola Tulisan, Halaman dan Gambar ______________________________________ 

 

Tulisan yang telah diterbitkan dapat anda edit kembali. Anda juga dapat membuat Halaman 

dan menambahkan gambar jke dalam tulisan anda. 

 

Mengelola Tulisan 

Kadangkala tulisan yang telah dipasang di blog perlu diperbaiki baik isi maupun tampilan 

atau bahkan dihapus. Untuk melakukan ini pilih menu My Dashboard-Kelola-Tulisan. Akan 

tampil daftar tulisan yang telah kita buat. Jika mau menghapus tulisan, pilih Hapus/Delete, 

sedangkan kalau mau mengubah/memperbaiki pilih edit/sunting, sebagai contoh artikel yang 

akan kami perbaiki yaitu judulnya Musik dalam wordpress. Jika artikel sudah di perbaiki 

jangan lupa klik Simpan/Save, lalu klik lihat situs. 

 

Membuat Read More 

Di dalam menulis artikel bila ada tulisan yang panjang sebaiknya dipotong sebab di dalam 

halaman web ada batasannya. Bila terlalu panjang akan mempengaruhi/merusak tampilan 

web/blog. Arahkan kursor tepat dimana artikel ini akan dipotong lalu klik split post with 

more tag (alt+shift+t). Kemudian klik simpan dan terus sunting lalu klik lihat situs. 

 

Maka hasilnya akan tampil seperti ini, akan muncul keterangan Lanjutkan membaca 'Musik 

dalam wordpress' bila ini di klik maka akan muncul halaman semuanya. 

 

Membuat Halaman 

Membuat sebuah Halaman pada situs blog wordpress.com sama halnya dengan membuat 

Tulisan. Bedanya dengan Tulisan adalah bahwa Halaman merupakan Tulisan yang bersifat 

statis dan jarang di-update. Misalnya: Tentang Saya, Kontak, Buku Tamu, Galery Foto, 

Download, dsb. 

a. Membuat Halaman, Tentang Saya 

b. Membuat Halaman, Buku Tamu 

 

Jika Anda akan membuat sebuah portofolio, gunakan Halaman ini untuk membuatnya. Meski 

Portofolio itu akan berubah sejalan dengan kemampuan dan Pengalaman baru Anda, tetapi 

perubahan tersebut tidak sering atau frekuensinya perubahannya kecil. 

 

Langkah-langkah membuat Halaman: 

1. Dari menu Tulis, pilih Tulis Halaman. 

2. Masukkan Judul Halaman, Isi Halaman, dan Properties untuk Halaman tersebut. 

3. Untuk pilihan Diskusi, pikirkan juga untuk menonaktifkan pilihan Ijinkan Komentar. 
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Menambahkan Gambar  

Anda harus mempersiapkan gambar/foto sebelumnya, dan perhatikan ukuran/resolusi gambar 

yang akan ditambahkan. Usahakan ukuran resolusi (pixel) sesuai dengan tempatnya di 

Tulisan Anda, sekaligus ukuran besarnya file gambar tersebut sekecil mungkin. 

Untuk menambahkan gambar pada Tulisan/Artikel, langkahnya-langkahnya sebagai berikut: 

1. Pada Area penulisan Tulisan atau Halaman pada pembahasan sebelumnya, pilih 

bagian Unggah. 

2. Klik button Browse dan cari lokasi dari gambar/foto tersebut pada komputer Anda. 

3. Anda dapat memberi nama judul gambar tersebut atau membiarkannya tidak diisi. 

Jika dibiarkan kosong, maka Wordpress akan menggunakan nama file-nya sebagai 

judul gambar. 

4. Selanjutnya klik Upload. 

5. Setelah gambar ter-upload, akan terlihat Properties dari file yang Anda Unggah. Pilih 

dan sesuaikan dengan maksud Anda dan selanjutnya klik Kirim ke editor/penyunting. 

6. Setelah berada di editor, Anda dapat merubah Properties Gambar dengan klik button 

Insert/Edit Image pada editor WYISWYG yang Anda gunakan. Diantaranya adalah 

posisi dimana gambar diletakkan bersamaan dengan teks, ukuran gambar, border, 

align, dan URL dari gambar tersebut. 

 

Mengelola Komentar _______________________________________________________ 

 

Melihat, Ubah (Edit), dan Menghapus Komentar 

Komentar adalah darah dari situs Anda. Yang membuat isi situs kita menjadi segar dan 

dinamis. Memperbolehkan orang lain untuk menanggapi isi situs blog dengan pendapat, 

opini, pertanyaan, dsb. 

1. Untuk melihat, edit, atau menghapus komentar pilih menu Komentar dari 

Administrasi Area, kemudian pilih sub-menu Komentar. 

2. Secara default, situs blog Anda yang baru memiliki satu komentar dari 

Wordpress.com. Anda dapat mengedit atau menghapus komentar dari menu yang ada 

di bawah komentar  tersebut. Setelahkita mendapatkan komentar dari pengunjung 

maka yang harus kita lakukan yaitu melihat isi kementar tersebut apakah akan di edit, 

hapus ataukah setuju dsb. Bila kita pilih setuju maka kementar ini akan tampil di 

dalam blog kita yaitu di komentar terakhir. 

 

Menonaktifkan Komentar 

Anda dapat menonaktifkan komentar untuk setiap artikel yang ditulis, khususnya pada 

halaman statis. Dengan merubah konfigurasi untuk tidak memperbolehkan komentar 

pengunjung pada halaman tersebut. 

 

 

 

 
 

Sumber:  

Agustinus Santoso, (2008), PEMBELAJARAN E-LEARNING MELALUI 
WEB BLOG WORDPRESS.COM 


