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TUTORIAL  
NGE-BLOG GRATIS DI WORDPRESS 

 
PENDAHULUAN 
  

Blog merupakan singkatan dari "web log" adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai 
tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini 
seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), 
meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua 
pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. 
 

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang dimiliki oleh PyraLab sebelum 
akhirnya PyraLab diakuisi oleh Google.Com pada akhir tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak 
terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan 
para penulis blog tersebut. 

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

dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-
perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh 
beberapa penulis, . Banyak juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, 
seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan para 
pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan, namun 
demikian ada juga yang yang sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif. 

 
Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total merupakan kumpulan 

weblog sering disebut sebagai blogosphere. Bilamana sebuah kumpulan gelombang aktivitas, 
informasi dan opini yang sangat besar berulang kali muncul untuk beberapa subyek atau sangat 
kontroversial terjadi dalam blogosphere, maka hal itu sering disebut sebagai blogstorm atau badai 
blog.  

 
Jenis-jenis blog 

 Blog politik: Tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan berbasis blog (Seperti 
kampanye). 

 Blog pribadi: Disebut juga buku harian online yang berisikan tentang pengalaman keseharian 
seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat, dan perbincangan teman. 

 Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada bahasan tertentu. 
 Blog kesehatan: Lebih spesifik tentang kesehatan. Blog kesehatan kebanyakan berisi tentang 

keluhan pasien, berita kesehatan terbaru, keterangan-ketarangan tentang kesehatan, dll. 
 Blog sastra: Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog). 
 Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-

keterangan tentang perjalanan/traveling. 
 Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. 
 Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan hukum; disebut juga dengan blawgs 

(Blog Laws). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PyraLab&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Google
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogosphere&action=edit&redlink=1
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 Blog media: Berfokus pada bahasan kebohongan atau ketidakkonsistensi media massa; 
biasanya hanya untuk koran atau jaringan televisi 

 Blog agama: Membahas tentang agama 
 Blog pendidikan: Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru. 
 Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu. 
 Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman website. 
 Blog bisnis: Digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk kegiatan promosi bisnis 

mereka 
 Blog pengejawantahan: Fokus tentang objek diluar manusia; seperti anjing 
 Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi bisnis affiliate; juga dikenal sebagai 

splogs (Spam Blog) 
Sumber: 
Wikipedia (Bahasa Indonesia) 

  
 

 Seiring dengan laju perkembangan industry teknologi internet semakin banyak jejaring yang 
menyediakan fasilitas blog gratis (tidak berbayar) dan dari sekian banyak tersebut yang paling 
popular dan paling banyak digunakan oleh para blogger (sebutan pengelola blog) adalah 
Blogger.com dan Wordpress.com 
 
 Tulisan ini akan membahas secara detail langkah-langkah mulai membuat/mendaftar blog, 
membuat posting, hingga memodifikasi tampilan Blog tidak berbayar di Wordpress.com yang 
menyediakan kapasitas ruang (space) hingga 3 Gb. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://wordpress.com/
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MEMBUAT/MENDAFTAR (SIGN UP) di WORDPRESS.COM 
 
 Ketik http://wordpress.com di address bar, lalu tekan Enter pada keyboard. 

 
 

 Klik Sign up now 

 
 
 
 Isi Formulir Pendaftaran lalu klik Next 

 
 
 
 
 
 

Ketik nama anda, jika nama yang sama dengan 
nama anda telah ada yang menggunakan, 
tambahkan karakter lain, misal angka. 

Ketik kata sandi (password) yang anda kehendaki 
seunik mungkin tetapi mudah anda ingat. Saya 
sarankan; gunakan kata sandi yang sama dengan 
kata sandi email anda biar mudah diingat. 

Ketik ulang kata sandi (password) anda. 

Ketik ulang kata sandi (password) anda. 

Klik hingga tanda seleksi muncul. 

Klik hingga tanda seleksi muncul.  
Hal ini dimaksudkan agar saat masuk ke Dasbor 
nanti cukup memasukkan nama anda saja + 
password-nya. 

 
Klik Next jika formulir telah selesai anda isi. 
(lihat gambar berikutnya) 
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 Setelah link aktivasi anda klik akan tampil seperti gambar di bawah. Akun anda kini telah aktif. 

Berikutnya lakukan log in (isi nama dan password anda). 

 

Setelah klik Next akan muncul tampilan ini (Saya translasi ke bahasa Indonesia): 
Sebuah email telah dikirim ke email anda (saya contohkan email saya) untuk mengaktifkan 
akun anda. Cek inbox di email anda dan klik link di pesan tersebut. Pesan email tersebut 
akan anda terima dalam waktu selambat-lambatnya 30 menit. Jika anda tidak mengaktifkan 
akun anda dalam 2 hari, anda harus melakukan sign-up lagi. Lihat gambar contoh email berikut. 

Klik link ini untuk melakukan 
aktifasi akun wordpress anda.. 

Ketik nama anda berserta passwordnya, lalu klik 
log in untuk masuk ke dasbor global. 
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Anda kini sudah memiliki akun di wordpress, tetapi belum 
dapat membuat blog. Fasilitas membuat blog normalnya akan 
sudah tampil dalam waktu kurang lebih 30 menit. 
Sekarang klik Log out untuk keluar. Dalam 30 menit ke depan 
lakukan Log in lagi dengan memasukkan nama dan password 
anda. Jika fasilitas membuat blog sudah ada akan tampil 
seperti gambar di bawah. 

Klik Register a blog untuk 
membuat blog dan akan 
tampil seperti gambar di 
bawah. 

Ubah/ganti (saya sarankan 
sama dengan nama akun 
anda). 

Ubah/ganti sesuka anda. Sebaiknya 
nama/judul blog merepresentasikan 
konten blog. 

Pilih setting bahasa, 
id bahasa indonesia  
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Setelah edit Blog Domain dan Blog Tittle 
beserta setting bahasa, klik Create Blog., 
hasilnya lihat gambar di bawah. 

PROSES MEMBUAT/REGISTRASI BLOG SELESAI. 
Klik My Dasboard untuk menuju dasbor anda. Perhatikan gambar contoh di bawah. 

Klik untuk melihat blog anda. Secara 
default, tampilan blog anda akan seperti 
gambar di bawah. 
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Untuk keluar dari akun, klik My Account, klik Log out. 
Untuk kembali ke Dasbor anda , klik My Dasboard. 
Untuk mem-posting tulisan (misal artikel), klik New Post. 



Modul Pelatihan ICT – Wordpress Free Blogging Tutorial– M Mursyid PW 2010 9 

 

MEMBUAT POSTING (Mengunggah Tulisan, misal  Artikel) 

 
Pastikan anda sudah log in dan masuk ke dasbor. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik New Post untuk membuat 
posting/mengunggah tulisan baru 
sehingga tampil gambar di bawah. 

Ketik Judul tulisan. 

Ketik tulisan anda. 
(tulisan dapat 
merupakan hasil copy-an 
dari file doc yang anda 
paste-kan di sini.. 

Klik untuk 
menampilkan toolbar 
yang lebih lengkap. 
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Langkah terakhir, klik Terbitkan 
atau Publish.   
Lihat contoh di bawah. 

Secara default, tulisan anda akan berkategori 
Uncategorized. Anda dapat menambah kategori 
sendiri, misal Artikel, Puisi, Berita, dll dengan cara klik 
kategori. 

Tambahkan kata-kata kunci sebagai tag. 
Konon tag ini akan memaksimalkan mesin 
pencari dalam membaca blog anda.  

Tentukan kategori 
tulisan anda dengan 
memberi tanda seleksi 
(centang) pada 
kategori yang ada.  

 
Klik Lihat Tulisan  atau Kunjungi 
Situs untuk melihat hasilnya. 

Untuk keluar dari 
Dasbor, klik My 
Account, klik Log 
out. 

Jika setelah anda terbitkan/publish anda 

melakukan perubahan, klik Perbarui/ 

Update untuk menyimpan perubahan 

tersebut. 
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MEMODIFIKASI TAMPILAN BLOG 
 
Mengubah Tema dan Mengganti Header dengan Gambar/Foto 

 Pastikan anda sudah log in dan masuk ke dasbor, klik My Dasboard. 

 
 

 Klik Tampilan; akan tampil dasbor anda seperti di bawah. 

 
Wordpress menyediakan banyak sekali tema yang dapat dapat anda pilih sesuai selera anda. 
Beberapa (tidak semua) tema menyediakan fasilitas kustomisasi untuk mengubah header 
dengan gambar pilihan anda sesuai ukuran yang telah ditentukan. Untuk menyesuaikan ukuran 
gambar, anda dapat meng-edit gambar anda dengan program aplikasi Adobe Photoshop atau 
program lainnya. Jika gambar yang anda upload untuk menggantikan header default tidak sesuai 
ukuran maka gambar atau photo akan terpotong. Perhatikan gambar berikut. 
 

Klik Popular untuk menampilkan 

tema popular.  
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 Misal saya akan memilih dan mengaktifkan tema Digg 3 Column dan akan saya ganti header-nya 
dengan gambar. Saya klik Aktifkan dan akan tampil seperti gambar berikut. 

 
 Saya klik Tajuk Tersesuai dan akan tampil seperti gambar berikut. 

 

Klik Browse untuk mencari gambar 
yang ada di computer anda  yang 
akan diunggah(di-upload) sesuai 
dengan ukuran yang ditentukan. 
Seleksi file gambarnya dan klik 
Open. Klik Unggah. 

Klik Sembunyikan Teks bila anda ingin 

nama blog anda tidak tampil dan anda 

gantikan dengan teks sendiri tyang 

menyatu dengan header modfikasi anda. 

Kemudian klik Simpan Perubahan. 
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 Jika upload gambar berhasil akan tampil seperti berikut. 

 
 

 Klik Kunjungi Situs untuk melihat hasil header yang telah diubah. Di bawah adalah contoh 
header yang sudah saya ubah dengan gambar yang ukurannya sudah saya sesuaikan dengan 
yang ditentukan. 

 
 

 Untuk keluar dari dasbor, Sorot/klik My Account, klik Log Out. 
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MENAMPILKAN WIDGET PADA SIDEBAR 
 
Istilah Widget di dunia teknologi informasi agak berbeda dari arti kata Widget dalam bahasa 
Indonesia, tetapi memiliki makna inti yang sama. Widget artinya perangkat mekanis kecil seperti 
knop atau saklar,perangkat mekanis kecil atau control,atau gadget. 
 
Dalam teknologi informasi,penggunaan kata Widget kadangkala dipertukarkan dengan gadget. 
Sebagai contoh Google menggantikan istilah widget dengan desktop gadget karena memang kedua 
kata ini memiliki arti yang bisa dikatakan hampir sama. Hanya saja di dunia teknologi informasi kata 
widget lebih popular, mungkin penyebabnya adalah kata gadget lebih dikenal sebagai perangkat 
hardware portable seperti ponsel atau PDA. Kalau kita lihat kembali dari arti kata widget yang 
diambil dari Dictionary.com arti gadget adalah baris/jajaran widget pada panel instrument. Dari 
definisi ini bisa disimpulkan bahwa arti gadget sendiri memang terkait erat dengan widget. 
 
Wordpress menyediakan banyak sekali widget yang dapat anda pasang pada sidebar blog anda. 
Bagaimana mengaktifkan widget di sidebar? Ikuti langkah-langkah berikut. 
 

 Pastikan anda sudah log in, klik My Dasboard. klik Tampilan, klik Widget. Perhatikan tampilannya 
di bawah. 

 
 

 
 
 

Klik Widget untuk untuk 

menampilkan widget yang 

tersedia. (Lihat gambar di bawah) 

Sidebar 1 = Bilah Sisi Kiri 

Sidebar 2 = Bilah Sisi 

Kanan 

Untuk menampilkan/mengaktifkan widget di Sidebar blog 

anda, Klik  drag and drop (seret dan lepaskan/timpakan) widget 

pilihan anda ke sidebar. 
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MENAMBAH HALAMAN 
 

Untuk menambah halaman, ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut: 
Pastikan anda sudah log in, klik My Dasboard, klik halaman, klik Tambahkan Baru. Lihat tampilan di 
bawah. 
 

 
 
 
 
 

MEMBUAT READ MORE 

 
Jika artikel pada postingan terlalu panjang, maka perlu membuat read more (baca selebihnya). 

 
 Klik HTML 

 Letakkan kursor dimana tulisan akan dipenggal 

 Klik more. 

 Klik Perbarui. 

 Untuk melihat hasil, klik Kunjungi Situs. 

Ketik Judul/nama 

halaman.  

Ketik isi halaman di sini.  

Klik Terbitkan jika sudah selesai  


