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BAB IV 
PANDUAN MEMBUAT BLOG DI WORDPRESS.COM 

 
A. Pendahuluan 
 
Blog merupakan singkatan dari "web log". Blog adalah bentuk aplikasi website yang berupa tulisan-

tulisan pada sebuah halaman website umum. Tulisan pada blog sering disebut sebagai posting. Posting 

ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik (isi terbaru terletak paling atas, isi tertua terletak paling bawah). 

Situs blog biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet. Namun ada juga blog yang diproteksi 

oleh pemiliknya sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna internet. 

 

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam 

sebuah kampanye politik, berjualan online, sampai dengan program-program media dan perusahaan-

perusahaan. Ada blog yang dibuat oleh seorang penulis tunggal, dan ada juga blog yang ditulis oleh 

beberapa penulis. Banyak juga blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, yang 

dapat memperkenankan para pengunjung untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang 

dipublikasikan. Meskipun demikian ada juga blog yang bersifat non-interaktif. 

 

B. Persiapan  
 
Sebelum membuat blog ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu: 

1. Sudah memiliki e-mail 

2. Terkoneksi dengan internet 

3. Memiliki rancangan isi blog 

4. Mengumpulkan bahan (foto, artikel, tulisan, dll) 

 

Ada beberapa macam provider blog yang memberikan service gratis, contohnya: 

a. www.wordpress.com 

b. www.blogger.com 

c. www.blog.uny.ac.id 

 

Handout ini hanya akan menjelaskan proses pembuatan blog di www.wordpress.com 
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C. Registrasi Blog  
 
Buka alamat www.wordpress.com pada web browser (Internet Explorer atau Firefox), kemudian klik ”Log 

In” pada bagian sudut kiri atas. 

 
Ketika tampilan menjadi seperti gambar di bawah ini, klik “Register” 

 
Isi form pendaftaran di bawah ini secara lengkap  

Blog Address = Alamat Blog 

Contoh: blablabla.wordpress.com 

 

Username 

Minimum 4 karakter. Hanya boleh menggunakan huruf 

kecil dan angka. Tanda - , _ , koma, titik, dll tidak boleh 

digunakan 

 

Password 

Password harus cukup panjang, sehingga keluar 

indikator “good” atau “strong” 

Tulis password sekali lagi 

 

Email Address 

Pastikan data alamat email sudah benar. Wordpress 

akan mengirim konfirmasi ke alamat email ini. Anda 

tidak bisa melakukan registrasi jika alamat email tsb 

salah. 
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kemudian pilih “Sign Up” untuk melanjutkan. 

 

Username, password, dan alamat blog harus dihapalkan. Catat username, password dan alamat blog 

Anda. 

 

Apabila registrasi Anda gagal, maka bagian yang menyebabkan kegagalan akan diberi warna merah. 

Silakan ganti bagian yang berwarna merah dengan. Hal-hal yang menyebabkan registrasi gagal: 

- Blog Address 

Alamat blog sudah dipakai oleh orang lain. Coba alamat blog lain.  

- Username 

Username sudah dipakai oleh orang lain. Coba menggunakan username lain yang lebih 

panjang. 

- Password 

Password belum mencapai tahap “good” atau “strong”. Perpanjang password, kombinasikan 

antara huruf dengan angka, supaya password menjadi “good” atau “strong” 

 

Apabila registrasi sukses, akan muncul halaman seperti ini. 

 
 

Silahkan cek e-mail untuk mengaktifkan blog. Anda juga bisa mengisi profil anda terlebih dahulu 

kemudian klik “Save Profile”. 
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 First Name : Nama depan 

 Last Name : Nama belakang 

 About yourself : Deskripsikan tentang diri Anda 

 

Cek inbox (kotak masuk) pada email Anda, buka email dari wordpress. Klik link berwarna biru dalam 

email tersebut. 

 
 

 

Setelah Anda mengklik link dalam email tersebut, maka aktivasi blog telah berhasil, dan akan muncul 

pemberitahuan seperti ini: 

 
Username dan password pada gambar di atas sesuai dengan yang telah Anda input di halaman registrasi.  

 

Kemudian pada sudut kiri atas, pada bagian “username” dan “password” silakan diisi dengan username 

dan password Anda, kemudian klik “Log In” 
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D. Membuat Postingan Baru 
 

Pada sudut kiri atas, klik “My Blog”, kemudian “New Post”. 

 
Kemudian akan tampil halaman untuk membuat postingan baru. 

 

 
 

Silakan menuliskan judul artikel pada tempat yang telah disediakan (liat gambar di atas). Isi artikel dapat 

berupa tulisan dan gambar. Isi artikel harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tulisan yang 

disukai oleh Search Engine (misal: Google). 

 

Apabila ingin menambah gambar, letakkan kursor di posisi gambar akan dimasukkan ke dalam postingan 

(lihat: tanda panah). Di samping tulisan “Upload/Insert”, klik “Add an Image”.  
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Klik “Select Files” untuk memilih gambar yang ingin diupload dari hard disk atau flash disk Anda. Ukuran 

gambar maksimal adalah 1 GB. Usahakan ukuran gambar 50 kB s/d 200 kB supaya tidak terlalu berat 

ketika diakses. Setelah gambar sukses diupload, scroll ke bawah untuk melihat tampilan seperti ini: 

 
 

Karakteristik Google adalah tidak bisa melihat gambar. Seandainya ada gambar “kue putri salju”, maka 

Google hanya akan mengetahui bahwa gambar tersebut adalah gambar kue putri salju apabila Anda 

memberitahu Google bahwa gambar tersebut adalah gambar putri salju. Bagaimana cara 

menginformasikan kepada Google? Pastikan untuk mengisi bagian berikut ini: 

 Title  : wajib diisi (contoh: putri salju) 

Alternate text : wajib diisi (apabila Anda mengupload gambar putri salju, maka  

  kata putri salju harus diulang-ulang pada bagian ini) 

Description     : deskripsi bebas mengenai gambar Anda 

 

Keterangan lain dari gambar di atas adalah: 

 Alignment : di posisi mana gambar ingin diletakkan (left, center atau right) 

 Size  : ukuran gambar (thumbnail/small, medium, large, full size) 

Setelah melengkapi data tersebut, klik “Insert into Post” 
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Apabila postingan dirasa sudah lengkap isinya, maka klik “Publish” 

 

Untuk melihat tampilan blog Anda, silakan ketik alamat blog Anda pada browser (misal: 

blablabla.wordpress.com) 

 

E. Mengedit Postingan 
 

Pada sudut kiri atas klik “My Blog”, kemudian “Dashboard”. Akan terlihat tampilan seperti ini: 

 
 

Untuk mengedit postingan, klik “Post”. Kemudian akan tampil halaman kurang lebih seperti ini. Halaman 

ini berisi daftar postingan Anda. Jika Anda baru membuat 1 postingan, daftar ini hanya memuat 1 

postingan. Jika Anda telah membuat 10 postingan, daftar ini memuat 10 postingan tersebut. Kolom paling 

kiri adalah judul artikel. Pilih artikel mana yang ingin diedit, klik pada judul artikel tersebut.  
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Kemudian akan tampil halaman seperti saat membuat postingan baru. Silakan mengedit tulisan atau 

gambar. Jika sudah selesai diedit, klik “Update” 

 

F. Mengubah Theme 
 
Desain blog bisa diubah supaya tidak mirip dengan yang 

lain. 

 

Pada menu sebelah kiri, klik “Appearance” 

 

Kemudian akan tampil pilihan desain/themes.  

 

Pilih salah satu jenis themes. Jika Anda ingin melihat 

desainnya dulu, klik “Preview”. Setelah puas melihat 

preview, close jendela preview dengan cara klik tanda 

kros (X) di sebelah kiri atas jendela preview. 

 

Jika Anda sudah menetapkan pilihan themes, klik 

“Activate” 

 
 
G. Settings 
Untuk mengatur blog, klik “Setting” pada menu kiri paling bawah.  

 
 

Lengkapi data settings sbb: 

 - Site Title : Judul Blog. Judul blog sebaiknya berhubungan dengan kata kunci 

- Tag Line      : Tag line blog Anda (misal: Blog anda adalah blog yang melayani  
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  penjualan brownies, maka Anda bisa memasang tag line “Gurih   

  Sampe Gigitan Terakhir” 

 - Timezone : Waktu Indonesia Barat adalah UTC+7 

 - Date format : format penulisan tanggal 

 - Time format : format penulisan waktu 

 - Language : Bahasa yang sering digunakan pada postingan blog Anda 

 

Kemudian klik “Save Changes”.  Lihat perubahan yang terjadi pada tampilan blog Anda. 

 

 
 


