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BELAJAR NGEBLOG DI 
WORDPRESS 

 
 

PENULIS: 
Penulis adalah seorang mahasiswa Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Padang (UNP), dengan jurusan 
elektronika, konsentrasi system computer. Penulis 
memulai studynya di UNP pada tahun 2005.  

  
 
 

    
Pertama kali anda harus mendaftar dulu di wordpress dengan cara 
membuka webside www.wordpress.com  

 
Membuat link di artikel wordpress 
 
Berikut ini adalah cara membuat tautan/link pada artikel wordpress: 
 

 

1. Tulis teks yang akan dibuat link. 
 
2. Sorot atau blog tulisan tersebut dengan menggunakan mouse, atau 
gunakan tuts SHIFT dan panah navigasi di keyboard. 
 
3. Klik ikon yang seperti rantai bertautan, maka akan muncul kotak dialog 
Insert/edit link. Masukkan alamat url secara lengkap. Anda dapat memilih 
pada kolom target apakah link akan dibuka dengan jendela baru nantinya 
atau tetap menggunakan jendela sebelumnya. Dan masukkan judu link 
sebagai keterangan (tidak harus) 
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4. Klik Insert untuk menyelesaikan pembuatan tautan/link ini 
 
5. Jika ingin membatalkan link yang sudah dibuat, klik ikon yang berbentuk 
rantai terputus. 
 
6. Selesai 
 
Untuk membuat link dari sebuah image/gambar caranya sama, langkah ke 
dua diganti dengan ngeklik gambar (sebagai ganti teks tadi) yg akan dijadikan 
tautan/link, langkah berikut sama. 
 

Menggunakan widget wordpress 

Apa itu widget? 
Widget adalah sebuah kotak yang berisi kode-kode di mana kita dapat 
memindahkannya kedalam sidebar yang kita inginkan. 
 
Kegunaan widget 
Kita dapat menggunakannya untuk personalisasi blog dan memperoleh 
informasi yg diinginkan hanya dengan melihatnya dari widget sidebar. 
 
Letak widget 
Widget terletak di dashboard, untuk melihatnya klik Tampilan/Presentation 
kemudian klik widget maka akan terlihat kotak-kotak kecil seperti Arsip, Teks , 
Komentar Terbaru, Meta, RSS, dll. kotak-kotak itulah yang dinamakan widget. 
 
Memasang widget 
Arahkan mouse ke widget, lalu klik kiri terus-menerus sambil menyeretnya ke 
bagian Kolom Sisi atau Sidebar yang dikehendaki. Setelah itu klik Simpan 
Perubahan atau Update Changes 

 
Membuka widget 
Widget terdiri dari dua tipe, yaitu widget yang dapat diubah dan yang tidak 
dapat diubah (widget standar). Untuk mengetahui widget mana saja yang 
dapat dibuka, silahkan lihat gambar dibawah ini: 

 
 
Ikon yang ditunjukkan oleh anak panah adalah menu untuk mengedit widget, 
nah apabila sebuah widget tidak memiliki menu seperti itu berarti widget 
tersebut adalah widget standar yang tidak dapat diubah. 
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Mencopot widget 
Caranya hampir sama dengan cara memasangnya, Seret widget ke dalam 
kotak utama widgets yang ada di bagian bawah kemudian lepaskan. 
 
Jenis-jenis widget 
 

 
 
Widget-widget Standar 
Semua ini akan tampil sama di setiap blog (namanya juga standar khan). 
Anda hanya dapat memiliki sebuah dari tiap widget ini. Anda tidak dapat 
mengubah tampilan dan kerjanya. 
 
Akismet 
Menunjukaan jumlah komentar spam yang berhasil ditangkap oleh Akismet 
 
Archives (Arsip) 
Tulisan yang pernah dibuat 
 
Blog stats (Statistik Blog) 
Angka yang menunjukkan jumlah pengunjung 
 
Calendar (Kalender) 
Menampilkan tanggal saat ini, termasuk tanggal saat kita melakukan 
pengiriman tulisan 
 
Categories (Kategori) 
Semua tulisan pada blog yg dikelompokkan dalam kategori. (Ingat - kategori 
yang kosong tidak ditampilkan) 
 
Links (Tautan) 
Tautan Blogroll (Ingat - Tautan yang tidak dikategorikan tidak akan muncul) 
 
Pages (Halaman) 
Jika anda ingin menampilkan halaman yang pernah dibuat pada kolom sisi 
widget. 
 
Meta 
Anda tidak harus menggunakan ini. Anda dapat masuk( log in) pada 
http://wordpress.com/ dengan menambahkan /wp-login.php ke alamat blog 
anda. Sebaiknya sih tetep ditampilkan sehingga kalau log ini tinggal klik login 
saja. 
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Recent Posts (Tulisan Yang Baru lalu) 
10 Tulisan yang baru lalu 
Recent Comments (Komentar yang baru lalu) 
10 komentar yang pernah dibuat di blog anda 
 
Search (Pencarian) 
Mengijinkan orang untuk melakukan pencarian berdasarkan kata pada tulisan 
yang pernah kita buat 
 
Top Posts (Tulisan Teratas) 
Tulisan yang paling sering dikunjungi 
 
 
Widget yang dapat diubah 
Dengan widget ini anda dapat meletakkan beberapa informasi yang anda 
miliki atau dari layanan informasi lain. 
 
del.icio.us 
Jika anda memiliki layanan dari del.icio.us widget akan serasa sempurna. 
(maaf kurang ngerti apa maksudnya) 
 
Flickr 
Letakkan gambar yang anda miliki dalam blog anda 
 
Meebo 
Ngobrol secara Online lewat blog anda 
 
RSS 
Tampilkan informasi dari sumber lain dalam sidebar anda. 
 
Sonific 
Apakah ingin memainkan musik pada blog anda? 
 
Text (Teks) 
Kata-kata dan atau gambar yang ingin anda tampilkan 

 

Upload gambar di wordpress 

Sebelum mengupload sebuah gambar, ada baiknya ukuran gambar dikecilkan 
terlebih dahulu karena ukuran gambar yang terlalu besar akan membuat 
loading tulisan blog lambat, usahakan tidak lebih dari 100kb. Untuk 
mengecilkannya anda bisa menggunakan program photoshop atau program-
program desain sejenisnya. Untuk cara meng-upload, silahkan ikuti langkah 
dibawah ini: 
 
1. Siapkan gambar yang akan di upload pada komputer anda. Format yang 
diijinkan di wordpress adalah jpg, png, gif, pdf, doc, dan ppt. 
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2. Buka New Post untuk membawa anda ke layar teks editor 
 
3. Anda akan melihat kotak dialog dibawah ini: 

 

 
 
4. Klik tab Unggah/Upload 
 
5. Klik tombol Browse untuk mencari lokasi tempat gambar anda disimpan 
 
6. Isilah Judul/Title dan Deskripsi gambar anda. Untuk deskripsi boleh 
dikosongkan. 
 
7. Jika sudah selesai, klik tombol Unggah/Upload. Pada tab Jelajah/Browse 
seharusnya ter-highlight dan ditampilkan gambar dengan mode thumbnail. 
 

 
 
Anda punya 9 pilihan: 
 
A: Tampilan Gambar + Berkas. 
Ketika anda nge-klik gambar maka gambar asli akan ditampilkan. 
 
B: Tampilan + Halaman. 
Ketika anda nge-klik gambar maka gambar asli ditampilkan di halaman 
tersendiri. 
 
C: Tampilan + Tidak ada. 
Ketika anda nge-klik gambar maka tidak terjadi apa-apa. 
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D: Fullsize + Berkas. 
Ketika anda nge-klik gambar maka gambar asli akan ditampilkan. 
 
E: Fullsize + Halaman. 
Ketika anda nge-klik gambar maka gambar asli ditampilkan di halaman 
tersendiri. 
 
F: Fullsize + Tidak ada. 
Ketika anda nge-klik gambar maka tidak terjadi apa-apa. 
 
G: Judul + Berkas. 
Yang muncul bukan gambar tapi hanya berupa teks sesuai judul yg anda 
tulis. Jika teks judul tadi di klik maka gambar asli akan ditampilkan. 
 
H: Judul + Halaman. 
Yang muncul bukan gambar tapi hanya berupa teks sesuai judul yg anda 
tulis. Jika teks judul tadi di klik maka gambar asli ditampilkan di halaman 
tersendiri. 
 
 
Impor file ke Wordpress 

Yang namanya layanan gratis tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan, 
begitu juga dengan blog kita. Kelemahan dari blog gratis adalah kita tidak 
memiliki kontrol penuh pada blog kita, artinya pemilik layanan blog gratis 
tersebut bebas menutup blog kita kapan saja mereka mau. Nah untuk 
mengantisipasi hal ini sebaiknya kita membuat backup artikel-artikel kita di 
wordpress.com. Impor file dapat dilakukan dari blogger ke wordpress, dari 
MT, typepad atau dari sesama wordpress. Caranya dengan memakai fasilitas 
ekspor impor / export-import. Ikuti langkah berikut: 
 
1. Login ke wordpress.com 
 
2. Klik Manage atau Kelola 
 
3. Klik Impor atau Import 
 
4. Pilih blog yang ingin anda impor, Contoh: klik Blogger 
 
5. Klik Beri Kuasa atau Authorize 

6. Masukkan Id dan password blogger / blogspot Anda. 
 
7. Pada Access Request, klik Grant Access 
 
8. Akan muncul blog blogspot Anda, lalu klik impor 
 
9. Tunggu sampai muncul pesan Success atau Berhasil dari wordpress. 
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10. Selesai 
Membuat Read More di Wordpress 

Membuat read more di wordpress sangat mudah, berbeda dengan blogger 
yang harus menggutak-atik HTML terlebih dahulu untuk membuatnya. Namun 
buat anda yang betul-betul kurang paham, sikuti petunjuk dibawah ini: 
 
1. Login ke account wordpress Anda 
 
2. Klik menu tulis atau write 
 
3. Di bawah kotak judul/title, ada menu VISUAL dan Code, klik menu 
Kode/Code 
 
4. Di bawahnya ada deretan menu b i link. Klik more, maka di kotak posting 
Anda akan keluar tulisan <!-more-> 
 
5. Letakkan tulisan atau posting yang ingin ditampilkan diatas <!-more->, 
sedangkan untuk tulisan yang ingin disembunyikan diletakkan dibawah <!-
more-> 
 
6. Selesai. 

 
Menggunakan Excerpt 
Cara ini dengan mengganti tag the_content() dengan the_excerpt() pada 
template Wordpress halaman utama, biasanya di post.php atau index.php. 
 

 
 
Jika menggunakan cara ini, maka format HTML yang kita gunakan didalam 55 
kata pertama akan dihilangkan saat muncul di halaman utama. Kode tersebut 
baru akan berfungsi saat pengunjung memasuki halaman artikel. 
 
Menggunakan More Tag 
Cara ini lebih simple, karena kita tidak perlu menggunakan kode-kode yang 
rumit. Kita cukup menekan tombol More yang ada di Editor Wordpress. 
Perhatikan gambar berikut ini: 
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Dengan cara ini kode HTML dan format yang kita terapkan takkan 
dihilangkan, sehingga bisa muncul di halaman utama. Tapi jika kita terlupa 
untuk memasang tanda More, maka seluruh artikel akan ditampilkan. Tapi 
tentu saja, kita masih dapat mengeditnya lagi. 
Untuk merubah kata Read More dengan kata-kata yang lain, kita perlu sedikit 
melihat script themesnya. Temukan tag <?php the_content('Read More');?>. 
Gantilah tulisan Read More dengan tulisan lain, misalnya Baca 
Selengkapnya… sehingga menjadi seperti ini : 
 
<?php the_content('Baca Selengkapnya...');?> 

 

Menyisipkan gambar di artikel Wordpress 

Siapkan tulisan yang akan ditampilkan di blog, lalu tempatkan kursor di mana 
gambar nantinya akan diletakkan: 
 

 
 
Ketika gambar anda telah ter-upload, Klik gambar tadi dan klik tombol ‘Kirim 
ke Editor’ (Send to Editor). Misalkan gambar anda pernah terupload 
sebelumnya, bisa dicari lebih dahulu dengan meng-klik Tab Jelajah Semua di 
bagian Jendela Upload/Unggah. 
Gambar tadi akan muncul di mana kursor tadi di tempatkan. 
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Kemudian klik gambar itu. Selanjutnya klik-lah tombol ‘Align left’ yang ada di 
toolbar editor atau tekan Alt+F saja dengan keyboard. 
 

 
 
Gambar tadi akan perpindah dan tekx akan mengelilingi gambar seperti 
gambar berikut ini. 
 

 
 
Setelah anda menyisip gambar ke tulisan yang anda buat, sebelum tanda 
penutup tag /> tuliskan di dalamnya align="left" atau align="right". 
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Widget Flickr 

1. Masuklah ke halaman flickr dengan id yahoo anda karena flickr menyatu 
dengan yahoo 
 
2. Masuk kehalaman pertama (utama), jangan dihalaman album atau 
halaman slideshow. Caranya link untuk Your Photos 
 
3. Pada bagian kiri bawah ada ikon feed kecil berwarna orange, klik ikon 
tersebut 
 
4. Anda akan melihat halaman seperti dibawah ini: 
 

 

 
5. Salin (kopi) alamat url dalam bar browser seperti yg ditunjukkan oleh panah 
merah itu. Atau klik kanan ikon tadi kemudian copy link location. Itu adalah 
alamat yang bisa anda letakkan pada widget flickr anda. 
 
6. Selanjutnya masukkan pada di URL RSS Flickr (pada editing widgets 
Flickr), gunakan CTRL+V 
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Pada widget flickr anda juga bisa memberi judul flickr dan mengatur jumlah 
foto yang ingin ditampilkan dan jangan lupa untuk mengklik simpan 
perubahan atau update change bila sudah selesai. 

 

Membuat halaman statis Wordpress 

Halaman statis merupakan ciri khas dari wordpress com yang tidak dimiliki 
oleh blogger. Coba anda perhatikan di header blog wordpress anda, disitu 
ada halaman HOME dan ABOUT, nah inilah yang dinamakan dengan 
halaman statis tersebut. Halaman statis tidak masuk dalam arsip blog, anda 
bisa menggunakannya untuk halaman link blogroll atau apapun yang anda 
mau. Bisakah kita menambah halaman statis? Tentu bisa dan sangat mudah, 
berikut langkah-langkahnya: 
 
1. login ke blog anda 
 
2. klik Kelola atau Manage 
 
3. Klik Halaman atau Page 
 
4. Klik menu Buat Halaman Baru atau Create New Page 
 
5. Di Judul Halaman: tulis nama halaman. Contoh: Blogroll 
 
6. Klik menu Tampilkan atau Publish 
 
7. Selesai. 

 
Cara Mengedit Pages/Halaman  
 
1. Klik Kelola / Manages 
 
2. Klik Halaman / Pages 
 
3. Klik Ubah atau Edit di Halaman yang diinginkan 
 
4. Isi kotak posting sesuai yang Anda inginkan 
Membuat tabel tanpa tag HTML 

Untuk membuat tabel di blog wordpress, anda tidak perlu pusing mengutak-
atik HTML seperti blog lain karena blog wordpress memungkinkan kita untuk 
membuat tabel tanpa menggunakan HTML. Buat anda yang ingin membuat 
tabel namun kurang begitu paham dengan kode HTML, tips praktis ini layak 
anda coba. 
 
1. Buatlah tabel pada program pengolah kata seperti M. Word, Open Office 

Please purchase 'e-PDF Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Trial version of e-PDF Document Converter

http://www.e-pdfconverter.com
http://www.e-pdfconverter.com
http://www.e-pdfconverter.com


Trial version of e-PDF Document Converter

Writer, Abiword dll. 
 
2. Lalu sorot atau blok tabel yang akan disisipkan ke dalam blog, kemudian 
copy tabel tersebut, bisa dengan Ctrl+C. 
 
3. Gunakan toolbar Paste from Word. Apabila toolbar tersebut tidak terlihat 
pada teks editor wordpress.com, tekan Alt+V (untuk Internet Explorer) atau 
Alt+Shift+V (untuk Firefox) hingga toolbar extra muncul. 

 

 
 
4. Tempatkan kursor dimana tabel akan diletakkan, klik toolbar yang diberi 
tanda kotak merah di atas. Sampai muncul menu pop-up seperti gambar 
berikut: 
 

 
 
5. Gunakan Ctrl+V untuk menempelkan tabel yang akan disisip tadi. Jika 
berhasil, maka tabel akan terlihat pada kotak tersebut 
 
6. Klik Tombol Sisipkan, tunggu beberapa saat maka tabel yang disisipkan 
akan ditempatkan di mana kursor anda tempatkan tadi. 
 
7. Selanjutnya tinggal mengatur perataan tabel 
 
8. Selesai 
 
 

Tips promosi blogTips promosi blogTips promosi blogTips promosi blog    

Kita tentunya ingin isi blog kita dibaca orang banyak bukan? Nah, berikut ini 
ada beberapa tips yang bisa anda ikuti agar blog kesayangan anda menjadi 
terkenal dan memiliki banyak pengunjung. 
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Daftarkan di blog directory 
Mendaftarkan blog pada berbagai direktori blog sagatlah penting, karena blog 
direktori akan secara otomatis mengirimkan data blog dan postingan kita ke 
berbagai search engine seperti Google, Yahoo, MSN dan sebagainya. Di 
internet banyak sekali direktori blog yang bisa menjadi pilihan, beberapa 
diataranya adalah http://technorati.com, http://feeburner.com, dan 
http://blogdigger.com. Jadi, segera daftarkan blog anda ke direktori-direktori 
tersebut, dan ikuti seluruh petunjuknya. 
 
Link Exchange atau Tukar Link  
Cara lain untuk mempromosikan blog adalah dengan cara bertukar link 
dengan blog laiatau yang sering disebut dengan Blogroll. Dengan banyak 
bertukar link (terutama dengan blog terkenal) akan membuat rank blog anda 
semakin tinggi sehingga semakin disukai oleh search engine. Untuk itu ajak 
blogger lain saling bertukar link. 

 
Berkunjung ke blog lain 
Berkunjung ke blog-blog lain (blogwalking) juga membuka kesempatan kita 
memperbanyak teman untuk diajak blogroll. Apabila berkunjung, 
tinggalkanlah pesan di bukutamu atau berkomentar di tulisan mereka, dengan 
begitu mereka dapat membalas kunjungan anda. 
 
Memposting dengan teratur 
Banyak para blogger yang melakukan posting blog hanya jika ada waktu 
luang saja. Postinglah blog anda secara teratur karena itu akan membuat 
tamu datang secara teratur pula. 
 
Tulis alamat blog di signature email 
Ini bertujuan supaya setiap anda menulis email ke pribadi atau ke milis, 
alamat blog anda akan selalu muncul, sehingga “menggoda” orang untuk 
berkunjung. 

 

SELAMAT MENCOBA DANSELAMAT MENCOBA DANSELAMAT MENCOBA DANSELAMAT MENCOBA DAN    SEMOGA SEMOGA SEMOGA SEMOGA 
BERMANFAAT BERMANFAAT BERMANFAAT BERMANFAAT     
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