
 
 

Tutorial Membuat Web Blog 
Menggunakan Layanan 

WORDPRESS 
 

 
 

MUH. TAMIMUDDIN H 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PPPPTK MATEMATIKA YOGYAKARTA 

2007



MENDAFTAR DI WORDPRESS 
 

1.  
 

Masuk ke www.wordpress.com 
Klik tombol  Start a blog in second atau Sign Up 

 

 

 

2.  
 

Tentukan dan masukkan username 
Masukkan email 
Pilih I have read and agree with the term of service 

 

 



 

 

3.  
 

Jika pendaftaran telah disetujui, maka akan tampil halaman 
seperti di bawah. Anda akan mendapat alamat URL berupa 
username.wordpress.com dan klik tombol Signup. Jika ingin 
menu-menu blog berbahasa Indonesia, Pilih language 
dengan id-Indonesian (di tutorial ini kami menunjukkan 
menu-menu wprdpress menggunakan dua bahasa) 

 

 

 

 

4.  Selanjutnya isikan nama depan anda, nama belakang dan 
deskripsi singkat tentang diri anda. 
Setelah diisi, klik tombol Save Provile 

 

 



 

5.  Buka email dan buka email kiriman dari Wordpress.com 
Klik link aktifasi yang ada di dalam pesan email tersebut 

 

 

 

 

6.  Setelah aktifasi, anda akan mendapatkan konfirmasi berupa 
username dan password. Ingat-ingat username dan 
password ini karena nanti akan sering kita gunakan. 
Untuk keamanan, sebaiknya password ini nanti Anda ganti. 

 

 

 

Bab selanjutnya akan membahas bagaimana mengirimkan dan mengelola 
artikel/tulisan di web blog 



MEMBUAT DAN MENGIRIM ARTIKEL DI 
WORDPRESS 

 

1.  
 

Masuk ke www.wordpress.com 

Masukkan username anda 
Masukkan password anda 
Klik tombol  Login 

 

 

 

 

2 
 

Pada bagian Your blogs, pilih web blog anda. 
Kalau Anda baru membuat web blog ini, biasanya hanya 
ada satu buah link. Klik pada link tersebut. 

.

 

 

 



3 Akan tampil menu-menu blog (pada bagian atas) dan daftar 
isi artikel (bagian bawah).  
Untuk memulai mengisi web blog klik pada menu Write- 
Write a Post atau Tulis - Buat Tulisan 

 

 

 

4 Isikan judul artikel/tulisan pada kolom title 
Isikan materi artikel bada bagian post. Pada kolom untuk 
mengisi artikel ini kita dapat melakukan pengeditan seperti 
pada editor biasa  

 



5 Untuk menambahkan gambar atau foto, geser layar ke 
bagian bawah sampai kelihatan menu Upload/Unggah 

 

 

 

6 Klik tombol Browse 
Pilih gambar/foto yang ingin dipasang.  
Klik tombol Upload/Unggah 
Tunggu sampai gambar/foto tertampil di layar 

 

 



7 Pada bagian Show, pilih Full Size 
Pada bagian Link to, pilih file 
Klik tombol Send to Editor.  
Tunggu sampai gambar tertampil di bagian editor. Pastikan 
ukuran gambarnya sesuai ukuran blog 

 

8 Jika Pengeditan telah selesai dan materi yang kita isikan 
sudah kita anggap lengkap, maka langkah terakhir adalah 
mempublikasikan artikel tersebut di internet. 
Caranya adalah dengan mengklik tombol Publish atau 
Tampilkan 

 

 

atau 

 



 

 

 

9 Setelah terpublikasi maka akan tertampil form untuk 
mengisi artikel/tulisan yang lain. Jika kita tidak ingin 
mengisikan tulisan lagi dan ingin melihat hasil tulisan kita 
apakah telah terisi dengan benar, maka kita tinggal 
mengklik menu View Post/Lihat Tulisan atau dengan 
mengetikkan alamat URL, kita misalnya 
mtamim.wordpress.com  

 

 

 



10 Pada web blog kita, akan tampil artikel/tulisan yang baru 
saja kita buat.  

 

 

 

11 Selain membuat posting/tulisan kita juga dapat membuat 
halaman/page dalam blog.  Caranya mirip dengan 
membuat tulisan/posting. Untuk membuat halaman pilih 
menu Tulis - Tulis Halaman  atau Write - Write Page 

 
 

Versi online dari tutorial ini dapat didownload dari 

mtamim.wordpress.com 



MENGELOLA TULISAN 
 

1 Kadangkala tulisan yang telah dipasang di blog perlu 
diperbaiki baik isi maupun tampilan atau bahkan dihapus. 
Untuk melakukan ini pilih menu Kelola-Tulisan. Akan 
tampil daftar tulisan yang telah kita buat. 

 

 
 
 

2 Jika mau menghapus tulisan, pilih Hapus/Delete, sedang 
kalau mau mengubah pilih menu Ubah/Edit. Akan muncul 
form editing, lakukan pengubahan seperlunya. Jika sudah 
selesai, klik Simpan/Save 

 



MENAMBAH FILE ARTIKEL UNTUK DI-DOWNLOAD 
 

1 Seringkali kita membuat artikel yang banyak 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) 
Langkah pertama, klik menu Tulis - Buat tulisan/Write-
Write a Post 

 

 
 

2 Tuliskan judul tulisan. Dan isikan pengantar yang 
menjelaskan bahwa materi dapat di download pada file 
yang disertakan pada file terpisah. 

 

 



 

3 Geser layar ke bagian bawah sehingga nampak menu untuk 
Upload/Unggah. Untuk meng-upload file yang telah kita 
siapkan, klik tombol  Browse 

 
 

 
 

4 Akan tampil menu untuk memilih file. Pilih file yang akan 
kita pasang di blog (pada contoh ini nama file-nya adalah 
bahan_ajar.doc).  Kemudian klik Open 

 

 



 

6 Beri  Judul untuk link (yang akan tampil di artikel). Klik 
tombol Upload Pastikan kursor berada pada posisi yang 
tepat di form pengeditan tulisan (biasanya posisi paling 
bawah).  
Setelah ter-upload, klik tombol Send to Editor/Kirim ke 
editor 

 

 
 

7 Perhatikan bahwa link telah masuk ke tulisan ditandai 
warna biru dan garis bawah. (Catatan, kata-kata pada link 
ini dapat diedit sesuai kebutuhan) 
Kemudian klik tombol  Publish/Tampilkan 

 

 



MENGGANTI TEMA TAMPILAN 
 

1 Tema tampilan di Wordpress dapat diganti sesuai selera 
kita. Caranya Klik menu Presentation-Themes atau 
Tampilan-Tema 

 

 
 

2 Geser Layar ke bawah dan pilihlah salah satu tampilan yang 
sesuai selera Anda. Klik dua kali pada salah satu tema yang 
Anda pilih, tunggu beberapa saat sehingga current theme 
berubah. Lihat tampilan blog Anda telah berganti 

 

 



MENAMBAH LINK 
 

1 Salah satu fitur penting adalah daftar link atau disebut juga 
bloglist/blogroll. Dengan blogroll ini kita dapat 
menampilkan daftar link blog teman-teman kita. Pilih menu 
Blogroll-Add links atau Daftar Blog-Tambah Link 

 

 
 

2 Masukkan nama blog/website, alamat link dan deskripsi. 
Kemudian pilih kategori (jika kategori  belum ada, dapat 
ditambahkan). Kemudian klik tombol Tambah Tautan atau 
Add Link. Daftar link tadi akan tampak di blog kita 

 

 



MENGELOLA SIDEBAR 

1 Sidebar adalah ruang yang berada di sisi kiri atau kanan 
dari bagian utama blog. Ruang ini dapat kita isi dengan 
beberapa komponen(disebut widget) yang dapat dipilih 
dari komponen Wordpress (misalnya bloglist, artikel 
terbaru,arsip, dll). Masuk ke menu Tampilan-Widgets. Pilih 
salah satu widget yang tersedia dan tarik/drag-drop ke 
bagian Main Sidebar. Setelah itu klik Simpan Perubahan 

 

 

2 Komponen/widget yang cukup penting untuk ditampilkan 
adalah Arsip, Kategori, Tautan, Tulisan Teratas, Tulisan 
Terbaru, Statistik. 

 



KOMUNITAS BLOG PENDIDIKAN 

1 Blog akan lebih efektif jika ada komunitas yang aktif. Oleh 
karena itu komunitas blog untuk pendidikan perlu 
dibangun. Silahkan kunjungi 
http://pendidikan.edublogs.org 

 

 
 

2 Masukan, kritik,saran dapat diberikan di blog ini, dengan 
mengklik link Comment atau link di bagian bawah artikel. 
Masukkan nama, email dan alamat blog/website (jika ada). 

 

 


