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Dasar-dasar Nge-Blog Wordpress.com 
 
Dokumen Ini adalah Bebas, bebas di distribusikan dengan bebagai media yang ada dengan syarat tidak 
mengurangi dan menambahi isi dari tutoral ini. Bisa ditulis ulang dengan tetap mencantumkan sumber 
yang ada. Jika pada dokumen ini mungkin terdapat kesalahan silahkan email ke imam_te@yahoo.com 

untuk penjelasan dan perubahan. Terima kasih 

Sedikit Tentang Blog 
Jenis Blog : Domain sendiri & Penyedia layanan Blog 
Penyedia Layanan Blog gratis : www.wordpress.com www.bloger.com 
www.Blogspot.com www.multiply.com dll. 

Apa yang bisa dilakukan dengan Blog (manfaat blog) : 

� Lebih gaul (tidak gaptek), internet tidak hanya email dan chating saja 
� Identitas baru di kartu nama : Nama, telp, Email, Blog ….. 
� Rajin menulis, tulisan bisa dibaca orang di komentari, ditanggapi dll 
� Menjadi orang yang lebh sabar, terbuka dan menerima masukan dari orang 

lain. 
� Belajar mengelola website 
� Dikenal banyak orang, menambah teman (banyak komunitas) 
� Bisa menghasilkan uang (jika dkelola secara profesional) 

Kerugian punya Blog : 

� Dimarahi orang tua/pacar, uang jajan “internet” jadi lebih banyak ☺ 
� Sakit mata karena radiasi monitor ☺  
� Sakit Maag karena lupa makan ☺ dll 

 
Banyak macam Blog, saya hanya akan membahas bagaimana membuat dan 
menggunakan Blog dengan memanfatkan penyedia layana dari wordpress.com. 
Kenapa Worpress.com? Antara lain karena : Gratis, Simple, mudah, aneka bahasa, 
Stabil, komunitas melimpah, dll. 

Apa seh Wordpress? 
Wordpess merupakan sebuah CMS (Content Management Service), skrip web yang 
mudah digunakan/diatur dan diisi dengan konten-konten/fitur/thema yang update. 
Sementara Wordpress.com merupakan penyedia layanan Blog menggunakan “CMS 
Wordpess” gratis pada saat ini ditulis (Maret 2008). Calon pengguna bisa 
mendaftarkan secara gratis dan akan mendapatkan blog sub-domain 
(nama.wordpress.com) hanya dalam hitungan detik. Tergantung kecepatan menulis 
dan koneksi internet kita. ☺ 
Wordress dikembangkan oleh komunitas www.wordpress.org, disini disediakan source 
code Worpress yang bisa di download jika anda mempunyai website sendiri / hanya 
sekedar untuk mencoba-coba di komputer lokal (Insya Allah segera ada tutorialnya 
sendiri). Penulis sendiri baru mengenal Worpress sekitar awal tahun 2005 (waktu 
gempa Bantul) ada sebuah website Gempa yang menggunakan Wordpress. 
 
Akan saya bagi menjadi beberapa bagian, mungkin tidak semua bisa langsung mudah 
dipahami (perlu watktu). Ini juga belum lengkap, tidak semua fungsi da pengaturan 
saya tuliskan : 
 



By : Imam Suharjo email: imam_te@yahoo.com url: http://imm.web.id  

Blog : http://lahir.wordpress.com or http://kesini.blogspot.com  

 

E:\My Documents\Imam\Modul Blog Wordpress.com - Ngeblog Yuk.doc Rev.0 2 

Syarat membuat blog Wordpress apa saja? 
1. Ada koneksi Internet (untuk Blog yang Online) ☺ 
2. Minimal bisa menggunakan Komputer (menghidupkan, mematikan, mengetik, 

sedikit menggunakan internet) 
3. Sudah punya email (meskipun tidak harus tetapi ini sangat saya anjurkan) 
4. Anda tidak harus bisa chating, YM, download, upload, dll 
5. Sedikit bisa bahasa inggris (yang kurang mudah-mudahan modul ini bisa 

menolong) 
 

Bagaimana Cara membuat Blog Wordpress? 
� Singkanya hanya : Create, login dan Tulis. 
� Buka Browser kesayangan anda (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera 

atau yang lain. 
� Buka http://wordpess.com atau http://www.wordpess.com (sama saja). 

Ini adalah halaman depan penyedia Blog Sepert terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Halaman depan Wordpress.com (bagian kanan) 

 
� Anda bisa memilih bahasa yang diinginkan (dimodul ini saya memilih 

bahasa Inggris). Anda yang mau menggunakan opsi bahasa indonesia juga 
sudah disediakan. 

� Pilih “Sign Up Now” atau “Sign Up” 
� Catatan : Ada form username dan password digunakan jika anda sudah 

mempunyai username di Wordpress ini. 
 

 
Gambar 2. Pendaftaran nama username 
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� Isi USERNAME dengan nama yang anda inginkan (minimal 4 kakater, 

username bisa berbeda nama dengan blog kita nantinya). Namun saya 
sarankan username ini nantinya yang digunakan sebagai Blogname anda. 
Ya, setidaknya untuk mempermudah mengingat, tetapi jika anda 
mempunyai pertimangan lain tentu tidak masalah. ☺ , 

� PASSWORD diisikan dengan password yang anda inginkan 2 kali mengisi. 
Saya dan wordpress menyarakan password yang mudah anda ingat, 
sebaiknya gabungan antara hurf dan angka, untuk menjaga keamanan. 
Jika password anda bagus/sangat bagus (susah ditebak) akan mendapat 
peringkat Good atau Very Good. 

� Isikan EMAIL ADDRESS anda dengan benar, ini akan sangat membantu 
anda dalam pengeleloaan blog anda. Terutama jika anda lupa dengan 
password anda nantinya. 

� Centang pada bagian depan “I have read and agree…“ sebagai pernyataan 
anda telah meneyetujui peraturan yang dibuat. 

� Pilih juga “Gimme a Blog (like username.wordpress.com)”  
� Klil Next 
� Jika terjadi kesalahan maka akan muncul seperti Gambar 3, silahkan 

dibenarkan. Mungkin terjadi kesalahan pada form yang diisikan 
sebelumnya. 

 

 
Gambar 3. Jika terdapat kesalahan (nama “gema” sudah digunakan) 

 
� Jika sudah benar (hampir sukses) maka akan terlhat seperti Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pengisian Blog Domain, judul dan bahasa 

 
� BLOG DOMAIN bisa diisikan sama/berbeda dengan username tadi 
� BLOG TITLE : Judul Blog kamu (sesuai dengan yang direncanakan, 

sebaiknya mencermnkan isi dari Blog nantinya) 
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� LANGUAGE : pilih bahasa utama kamu 
� PRIVACY : Sebaiknya tetap dicentang supaya Blog kita mudah di “cari” 

oleh mesin pencari seperti Google. 
� SIGN UP, jika sukses akan ada tampilan seperti ini 
 

Your account is now active! 
You are now logged in as (username Anda). 
An email with your username, password, Akismet API key and important links 
has been sent to your email address. 
Write a post, change your template or visit the homepage. 

 
Itu berarti Anda sudah berhasil membuat blog. Silahkan login ke blog Anda. 
Berikut alamat penting untuk Anda:  
� Untuk login, buka: http://nama_blog.wordpress.com/login.php atau  

http://nama_blog.wordpress.com/wp-admin .  
� Isi username (=nama blog) dan password. 
� Selamat anda masuk di halaman administrasi 
 

Bagaimana cara Menulis di Blog? 
Ada 2 macam tulisan di Wordpress yaitu [Write / Tulis] Post dan Page. Post biasanya 
digunakn untuk tulisan yang selalu update misalnya berita/tulisan baru. Page 
biasanya untuk tulisan yang bersifat Statis (jarang diubah), mislanya Profil kita, 
alamat, dlll. 
 

 
Gambar : Menu utama Wordpress 

Langkah utama  menulis Page/Post : 
1. Klik “Write” atau “Tulis” untuk mulai membuat posting. 
2. Edit Tulisan dengan menu Editor 
3. Pilih dan sesuaikan Kategori 
4. Seting pada Discution jika diperlukan 
5. Upload dan Tambahkan Gambar jika diperlukan 
6. Edit Tanggal jika diperlukan 
7. Klik “Publish” atau “Tampilkan” 
8. Lihat hasilnya 

 

 
Gambar : Form untuk Menulis post/page baru 
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Gambar : Form untuk Upload dokumen pendukung (Gambar/file lain) 

 

 

Gambar menu-menu yang ada disebelah kanan saat menulis 

new page/post, antar lain untuk : 

1. Memilih kategori page/post 

2. Diskusi (Allow Comment / boleh dikementai) 

3. Password pada tulisan 

4. Status post/page 

5. Edit tanggal page/post 

 

Allow Comments 

(memperbolehkan artikel kita 

dikomentari pembaca. 

 

 Edit Time Stamp, jika 

tanggal page/post tidak 

diinginkan tanggal saat ini. 

 

 
Categories :  
Memilih artikel sesui dengan 
kategori yang dibuat sebelumnya. Atau kita bisa 
menambahkan kategori baru dengan cara : Menulis 
kategori baru kemudian di ADD. Sebuah artikel bisa 
mempunyai beberapa jenis kategori. 

 

Pengaturan umum (Title, tagline, Discucion,  

a. Pengaturan Umum : “OPTION ���� GENERAL” 

 

 
 

Gambar Menu Atas Option � General 
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Gambar Isi Menu General (umum) Atas 

Keterangan : 
1. Blog Title : Judul Blog  
2. Tagline : Keterangan singkat tentang Blog (sebaiknya kata-kata kunci 

yang mencerminkan isi Blog) 
3. Wordpress Address dan Blog Address adalah alamat URL Blog kita ini. 
4. Email  : Alamat Email  
5. Membership (jika di centang) :  

� Anyone can register (semua orang bisa mendaftar) 
� User must ………. ( yang bisa memberikan komentar hanya user yang 

telah Logon) 
6. Aturan bagi setiap User baru 

 
� Subscriber (default) � Pilih ini saja 
� Administrator (mempunyai wewenag penuh) 
� Editor 
� Author (Penulis) 
� Contributor 

 

Jangan Lupa  Setiap melakukan perubahanuntuk disimpan ! 
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Gambar Isi Menu General Pengaturan Tipe Tanggal danJam jika diperlukan 

 

b. Beberapa Opsi Default (Standar) yang bisa diganti 

“OPTION ���� DISCISSION” 
 

 
 

 
 
Antara lain : 

1. Email Me ……… : (jika dicentang) Notifikasi ke email kita jika ada Komentar 
baru dan ada komentar yang menunggu persetujuan) 

2. Before …….. : Komentar harus selalu di Approve, Komentar harus mengisikan 
Nama dan email, Komentar harus pernah disetujui sebelumnya. 

 

Jangan Lupa  Setiap melakukan perubahan untuk disimpan! 
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Mengganti Tampilan (Thema):  
“PRESENTATION  ���� THEME” 
Menggati Thema, mirip dengan mengganti Thema pada Wndows atau mengangti Skin 
pada WinAmp. Thema/skin akan berubah namun isnya tidak berubah. 
 

 
 
Langkah : 

1. Lihat dan Pilih Theme yang diinginkan (KLIK) 
2. APPLY untuk merubah 
3. Lihat tapilan baru. 
4. Anda dapat mecobanya sesui dengan keinginan 
5. Jika diperlukan bisa dilakukan modifikasi pada “THEME EDITOR” 

Menggunakan Widget (KLIK & DRAG) 
Widget adalah menu yang bisa mempermudah kita untuk mengisi Menu apda SIDE bar 
(Menu Samping : Kanan, Kiri, Atas tergantung dari Theme yang dipilih). 
 

 
 
Contoh tampilan Themes yang menyediakan Widgets dengan 2 buah Sidebar : 

 
 
Langkah Penggunaan : 

1. Contoh Theme mempunyai 2 buah Sidebar ( 1 dan 2) 
2. Widget yang disedakan ada di “AVAILABLE WIDGET” 
3. Klik dan Drag salah satu, misalnya “Calender” Letakkan di Salah satu Sidebar, 

misalnya sidebar 1. 
4. Coba dengan Wdget yang lain. 
5. Lihat hasil tampilan Blog anda. 
 
Catatan : 
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� Beberapa Widget yang sudah terpasang, bisa dimodifikasi dengan 

mengKLIK pada , sehingga muncul Windows baru 

�  untuk menyimpan 
� Lihat Hasilnya 

 

 
 

Mengedit Post/Page/ Kategori yang sudah ditulis 
Adakalanya kta perlu memperbaiki/merubah artikel yang sudah kita tulis 
sebelumnya. Untuk melakukan hal ini kita bisa gunakan : MANAGE � PAGE atau 
POST. 
 

 
 
Akan kelihatan list post/page yang pernah kita Tulis, kita bisa melakukan : 

1. Melihat dengan � VIEW 
2. Meng-edit �  EDIT 
3. Menghapus � DELETE (Hati-hati Page/Post yang di pilih akan terhapus!) 

 

 
 
Untuk Pengaturan Kategori bisa dilakukan dengan : MANAGE���� CATEGORIES, Bisa 
dilakukan :  

1. Penambahan kategori 
2. Perubahan/penhapusan Kategori 
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Mengelola Link 
Untuk menambahkan Link rekan kita, kita bisa dengan mudah mengatur dengan 
menggunakan BLOGROLL � MANAGE BLOGROLL. 
 

 
 
Langkah : 

1. Untuk Menambahkan Link Klik add Link 
2. Jika diperlukan anda bisa MengEdit/ menghapus Link yang ada. 
3. Untuk melihat, Pastikan Widget Link sudah terpasang di Sidebar 
 

 
Gambar Pengaturan Link (Blogroll) 

 

 
Gambar Menu Penambahan Link baru 

 

Mengatur komentar yang masuk 
Artikel yang bagus aka menarik banyak komentar dari pembaca dan membuat diskusi 
lebih hidup. Tetapi ada kalanya Sebuah komentar dari Pembaca perlu kita edit/hapus 
/ rapikan, silahkan menggunakan menu : COMMENTS � COMMENTS  

 

 
 
Anda bsa melakukan : 

1. Pengeditan 
2. Penghapusan 
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3. Approve (mneyetujui untuk ditampilkan 
4. SPAM (jangan Gunakan fitur ini untuk komentar yang buksa benar-benar SPAM) 
 

 

Menggunakan Plug in 
Plugin adalah fitur tambahan untuk pengelolaan Blog, anda bisa mengaktif 
/deaktifkan Plugins dengan menu ini. Sayangnya tidak banyak Plugin yang diberikan 
dari Blog Wordpress.com. Untuk penggunaan Plugin anda silahkan belajar lebih lanjut 
☺. 
 

 
 

 
 

Menambah User baru 

Sebua 
Sebuah Blog bisa terdapat banyak user (banyak pengguna), tiap pengguna bisa 
mempunyai user dan password sendiri, menulis artikel dll. Tergantung dari jenis user 
yang didaftarkan. Untuk menambahkan user baru mudah dan gampang. User baru 
bisa mendaftar sendiri atau kita sebagai pemilik Blog menambahkan secara manual 
dengan menu : USER � AUTHOR & USER. 
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Gambar Form penambahan user baru secara Manual 

Mem-backup Tulisan di Blog dan MengImport 

a. Mem-Backup (Export) 

 

 
 
Jika Tulisan kta sudah banyak ada baiknya anda membuat cadangan (BackuP) data 
yang pernah kita tulis dengan cara  

1. Buka menu MANAGE � EXPORT 

2. Gunakan :   
3. Simpan File di tempat yang aman 
4. Catatan : File yang terbackup adalah Tulisan (page/post), Komentar, Kategori 

tidak termasuk gambar yang pernah di Upload. 
 

b. Menggunakan File Backup (Import) 

 

 

Pengaturan Permalink 
Permalink adalah tampilan alamat di URL kita, ada beberapa opsi yang bisa dipilih 
sesui dengan keigina kita untuk “mempercantik” tampilan URL Blog.  
Langkah : 

1. Buka OPTIONS � PERMALINK 
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2. pilih salah satu Opsi 

3. Klik  

 

 
 

 

Menambahkan URL Blog ke GOOGLE 
Secara default setingan : OPTION � PRIVACY adalah Blog kita bisa ditemukan melalui 
berbagai mesin pencari (Search Engine). Namun kita bisa merbah tipe Privasi 
tersebut.  
 

 
 

 
Ada perlunya kita menabahkan URL kita secara manual ke GOOGLE. Supaya Blog kita 
bisa dicari Google, salah satu caranya dengan mendaftarkan diri ke ADD URL Google : 

1. Buka www.Google.com/addurl  
2. Isikan Url Blog kita 
3. Tambahkan kata-kata perihal isi Blog kita 
4. Silahkan d Proses 
5. Google perlu memprososes, sehingga belum tentu Blog kta langsung bisa dicari 

dengan Google. 
 

Sumber antara lain : 
1. http://wordpress.com 
2. http://wordpress.org 
3. Fatih Syuhud, Membuat Blog di Wordpress.com 

http://afatih.wordpress.com/2007/11/11/membuat-blog-di-wordpress-com/  
4. Agus, Bikin blog di Wordpress Yuk!, http://ustadz.net  


