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BLOG

Pengertian Blog

Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger 

pada  bulan  Desember  1997.  Jorn  Barger  menggunakan  istilah  Weblog  untuk  menyebut 

kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinu dan berisi link-link ke website 

lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. 

Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai dengan kemauan para pembuatnya atau 

para Blogger. Blog yang pada mulanya merupakan ''catatan perjalanan'' seseorang di internet, 

yaitu link ke website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian menjadi jauh lebih 

menarik daripada sebuah daftar link.

Sampai saat ini banyak penyedia blog di internet, beberapa diantaranya:

- Wordpress.com

- Blogger.com

- Multiply.com

- Blogsome.com

- Webnode.com

- Wokaylah.com

- BlogEntry.com

- Terapad.com

- Blogster.com

- Blogdetik.com, dll.

Dari  beberapa  media  blog  yang ada,  kelompok  kami  memilih  untuk mengulas  blog  dari 

wordpress. Berikut ini ulasan blog wordpress dari kelompok kami.



BLOG WORDPRESS

1. INSTALASI

Yang perlu dipersiapkan:

1. File wordpress.zip

2. Web server (Apache, MySql / Xampp)

Langkah instalasi:

1. Extract file wordpress .zip lalu copy ke localhost (folder htdocs)

2. Rename file wp-config-sample.php menjadi wp-config.php

3. Edit file wp-config.php:

- Database for WordPress  (terlebih dahulu create new database)

- MySQL database username

- MySQL database password

Seperti pada gambar dibawah ini :

4. Save

5. Jalankan pada browser : http://localhost/wordpress/

6. Selanjutnya akan tampil form, isikan data pada form tersebut

http://localhost/wordpress/


7. Jika form sudah terisi lengkap kemudian Install Wordpress

8. Bila instalasi berhasil akan muncul seperti ini

9. Proses instalasi telah berhasil… 



2. ADMIN SIDE

a. Membuat Posting

Di bawah ini adalah screenshot dari panel blog WordPress dari kiri atas:

add new post panel

kolom judul dan tempat artikel ditulis

kolom publish

Apabila telah selesai menulis artikel, Anda bisa langsung mempublikasikannya atau 

membuat  jadwal  pemublikasian  artikel.  Misalnya  saja  Anda  menulis  10  artikel  hari  ini, 

publikasi 10 artikel tidak baik pada kesehatan blog Anda. Jadi sehari mempublikasikan dua 



artikel cukup. Anda bisa mengeditnya di “Publish immidiately” menjadi tanggal publish sesuai 

dengan kehendak Anda.

b. Penambahan kategori wordpress

Pilihlah  kategori  sesuai  dengan topik  tulisan  Anda.  Agar  suatu  saat  memudahkan 

pembaca untuk mencari artikel di blog Anda. Cara menambah kategori cukup mudah, klik + 

Add New Category dan ketikkan nama kategori yang ingin Anda buat.

c. Cara Memasukkan Gambar dalam Postingan

Untuk memasukkan gambar dalam postingan blog wordpress sangat mudah. Gambar 

bisa diletakkan di hosting Anda sendiri (apabila hosting Anda besar kapasitasnya) atau image 

hosting lain untuk menjaga kesehatan hosting blog Anda (hosting lain misalnya photobucket, 

imageshack, facebook, blog gratisan wordpress.com/blogger.com, dll), maka yang pertama 

kali harus dilakukan adalah upload gambar tersebut di hosting lain itu.

Setelah upload di hosting lain, buka gambar itu lalu klik kanan pada gambar. Setelah 

itu pilih copy link URL gambar (copy image URL/copy image location). Setelah klik di copy 

image location, lalu kembali lagi ke halaman posting. Di atas kotakan posting terdapat panel-

panel kecil apabila kita memilih mode “Visual” seperti gambar dibawah ini:



Di sebelah kiri tombol visual tersebut ada tombol-tombol lain yang gunanya untuk 

memasukkan gambar, video, musik, dan media. Klik pada add an image, tombol kotak paling 

kiri.

Setelah itu akan muncul panel seperti berikut:

Klik menu “from URL”, paste image URL Anda tadi di tempat yang telah disediakan. 

Berikut screenshotnya:

Setelah itu klik tombol insert image dibawah dan.. Image dari hosting lain itu muncul 

di  blog  anda.  Apabila  Anda  memiliki  kapasitas  hosting  yang  besar,  Anda  bisa  langsung 



mengupload gambar dari komputer masing-masing. Jadi bukan memilih  From URL, namun 

From Computer.

d. Cara Membuat Read More di Wordpress

Manfaat penggunaan More adalah untuk membuat halaman wordpress agar  terlihat lebih 

menarik. Dengan adanya more maka kita dapat menggulung artikel yang panjang dan 

menampilkannya satu atau dua paragraf saja untuk membaca lanjutannya kita tinggal klik 

more yang biasanya ditulisan dengan kata ‘Selengkapnya’, ‘KeepReading’, dll (tergantung 

penulis artikel)…

Cara membuatnya adalah sbb:

a. Masuk ke Dashboard => My Blog => Add New Post (jika membuat post baru) 

b. Letakkan kursor di depan text yang akan di gulung lalu klik more 

c.  Klik  tab  HTML maka  pada  kursor  tersebut  akan  muncul  <  ---more---  >  jika  ingin 

menambahkan tulisan ‘selanjutnya’ / ‘KeepReading’ / ‘BacaSelengkapnya’ masukkan tulisan 

tersebut setelah kata more tanpa spasi, contoh: < ---moreBacaSelengkapnya --- >

d. Publish

Note: Jika tidak bisa kemungkinan theme tidak support karena tidak semua tema bisa. 

e. Menambahkan  akun co admin / user / penulis baru

Pada  wordpress  seorang  admin  bisa  menambahkan  akun  co  admin/  author/ 

contributor/ subcribers/ editor, yang masing-masing itu memiliki perbedaan yaitu:



• Author:  Bisa  menulis  dan  mengedit  post  nya  sendiri  dan  setelah  itu  bisa  di 

luncurkan ke blog

• Contributor: Hanya bisa menulis post

• Subcribers: Hanya bisa membaca 

• Editor:  bisa  menulis,  meng-edit,  me  luncurkan  post  nya  sendiri  dan  User 

dibawahnya.

• Administrator:  Bisa melakukan apa pun termasuk mengganti tampilan Blog.

Untuk menambahkan co admin/ author/ contributor/ subcribers/ editor, bisa dilihat 

langkah-langkahnya dibawah ini:

a. Pertama login lah ke dashboard wordpress anda

b. Lalu pilih dan klik User - Add New pada menu dashboard wordpress (menu  yang ada 

disebelah kiri dashboard)

c. Dan anda akan dibawa ke halaman seperti ini

d. Isi data-data yang ada di dalam formulir

http://www.moo.web.id/2010/05/tutorial-installasi-wordpress-di-local.html


e. Nah  untuk  bagian  Role,  anda  dapat  memilih  sesuai  "akun  yang  anda  buat  ingin 

mempunyai kuasa apa" pada blog atau web wordpress anda (sudah saya jelaskan 

sebelumnya diatas). 

f. Setelah sudah mengisi data-data nya dan juga memilih Role nya. Tinggal klik tombol 

Add User

g. Selesai

e.  Cara Export  dan Import Data WordPress

Cara Export Data Wordpress dari Localhost

Langkah-langkah  mengekport  file  WordPress  ke  dalam  file  berekstensi  .xml  adalah 

sebagai berikut :

1. Tentunya  WordPress  pada  komputer  localhost  sudah  anda  isi  postingan  berbagai 

macam artikel, lengkap dengan gambar, video atau file media lainnya.

2. Masuk ke halaman admin Dashboard WordPress localhost, lalu pada menu side bar, 

klik  menu  Tools  (Perkakas)  –  Export,  sehingga  tampil  halaman  Export  seperti 

berikut :



Ada tiga pilihan yaitu

1.a. All content (semua isi file data wordpress)

1.b. Posts (hanya artikel saja)

1.c. Pages (hanya halaman saja)

1.d. Pilih satu satu, lalu klik tombol Download Export File sehingga keluar 

kotak dialog Opening WordPress.

3. Pilih Save File dan klik tombol OK untuk menyimpan file eksport dari  WordPress 

berekstensi .xml.  Perhatikan nama file export  yang berekstensi  .xml agar gampang 

mencarinya.

4. Biasanya file eksport ini tersimpan pada komputer anda, di dalam folder My document 

– Download .

5. Selesai.

 

Import  data  biasanya  dilakukan  apabila  kita  membuat  posting  secara  offline  dan  ingin 

mengupload posting tersebut. Cara import data pada wordpress localhost ke web server :

  Langkah-langkah mengimport data file dari komputer ke internet adalah sebagai berikut :

1.  Buka web browser dan masuk ke halaman admin WordPress  internet  yang kita miliki 

contoh : http://www.cobi-cobi.cz.cc/wp-admin.

 2. Login ke WordPress internet anda  dengan memasukkan username dan password anda.

 3. Pada halaman Dashboard WordPress internet, pada menu side bar, klik Tools –Import.

 4. Tampil halaman Import. Klik tulisan WordPress untuk mengimport file-file dari WordPress.

http://www.cobi-cobi.cz.cc/wp-admin


5. Setelah mengklik tulisan WordPress, keluar kotak dialog Install Importer, klik Install Now.

6. Tunggu sampai proses downloading plugin WordPress Importer selesai.

7. Lalu klik Activate Plugin and Run Importer.

8. Tampil halaman Import WordPress. Klik tombol Browse.



9. Tampil kotak dialog File Upload. Cari nama file hasil export dari WordPress localhost. Klik 

Open untuk memasukkan file ke box dialog disebelah tombol Browse.

10. Tampil lagi halaman Import WordPress dengan box Browse yang sudah terisi nama file 

hasil eksport. Klik tombol Upload file and Import.

11. Selesai.



3. COSTUMIZATION

a. Install theme

Cara menginstall all theme:

- Masuk Dashboard

- Klik Appearance kemudian klik Add New Themes

- Selanjutnya klik tab Upload

- Browse tema akan kita install (dalam bentuk .zip)

- Bila file sudah terupload klik install now

- Lalu klik active untuk mengaktifkan tema

b. Menambah Widget

- Buka account kita yang ada diwordpress (log in)

- Bila telah berhasil akan masuk ke wp-admin

- Pilih kotak Tampilan di sebelah kiri bawah lalu pilih Widget

- Lalu muncul halaman seperti di bawah.Pilih kotak Teks/Text

- Drag kotak tersebut ke kotak di sebelah kanan.Kolom sisi/Side coloumn

- Jika berhasil maka akan muncul seperti gambar dibawah.Copy paster widget anda dan 

masukan pada kotak seperti gambar :



- Klik Simpan/Save

- anda terdapat widget seperti yang anda inginkan.

Note : Terkadang tidak semua widget yang anda dapatkan source code nya tidak kompatibel 

alias  tidak  ditampilkan  sebagaimana  mestinya.  Kalo  ini  terjadi  maka  tugas  anda  untuk 

mencari source code lain.

4. MODIFIKASI

a. Memodifikasi Header 

Header  biasanya  sudah  bawaan  dari  tema  yang  kita  pilih. Disini  kita  bisa  mengubah  

warna  teks   atau   mengunggah  dan   mengkopi   gambar  baru.   Beberapa tema hanya 

memperkenankan  untuk  mengganti  warna  font  dan  background  header.  Cara  mengganti 

warna font dan background header adalah  klik  MyDasboard  -  Design - Header Image and 

Color.

b. Cara Mengganti Blog Title dan Tagline 

Blog  title  (judul  blog)  dan  Tagline  (slogan)  pada  wordpress.com  bisa  diganti sesuai 

dengan  keinginan  kita.  Ada  dua  cara  untuk  mengganti  judul  dan slogan, yang pertama 

yaitu pada saat kita mendaftar blog ke wordpress.com kita  secara  otomatis  mendapatkan 

judul, judul  ini  bisa  langsung  diganti  sesuai  dengan  keinginan  kita  masing masing. ‐

Cara  ke  dua  melalui  Klik  MyDasboard - Settings -  General  Settings,  disini kita bisa 

mengganti judul dan slogan bahasa yang kita inginkan, jangan lupa klik save changes.  


	c. Cara Memasukkan Gambar dalam Postingan

