APA SICH BLOG ITUH...???*1
Oleh : Zaenal Ma'arif ( YM:ariefz45 )*2

Sebeum kita berbicara apa sich ituh blog...??? Maka kita harus sedikit singgung tentang CMS.
Apa sich CMS Ituh...??? Content Management System (CMS), adalah sebuah aplikasi berbasis web
(web- based application) yang memungkinkan setiap orang membuat dan mengembangkan sebuah
situs dinamis, tanpa perlu memahami bahasa pemrograman. Atau, secara sederhana, CMS adalah
aplikasi membuat web dinamis secara mudah. Jadi CMS adlah semacam mesin yang memudahkan kita
untuk menyusun bahasa pemrograman php atau html agar di dalam membuat website menjadi mudah.
Nah, itu CMS. Sekarang apa ituh blog...??? Blog itu adalah sebuah website yang memuat
tulisan (posting) secara periodik. Blog punya fungsi yang beragam, mulai dari catatan harian (diary
online) sampe buat promosi bisnis. Bayangin aja, sekarang udah ada lebih dari 10 juta blog di dunia
maya dan akan terus bertambah http://priyadi.net Apalagi setelah kamu baca buku ini dan bikin blog,
tambah satu blogger lagi deh jadinya. ☺ Nah, seiring dengan tren, maka blogger bisa dibedain jadi:
Personal Blogger

: Orang yang nulis catatan harian di blog.

Business Blogger

: Orang yang pake blog buat promosi produknya.

Organizational Blogger

: Orang yang pake blog buat ngurusin komunitas

Professional Blogger

: Orang yang dibayar buat nge-blog alias kerja cari duit lewat blog.

Sekarang banyak sekali layanan untuk membuat blog secara gratis. Diantaranya adalah
Wordpress, Blogspot, Blog.Com, Blogsome, Multiply, dan Dagdigdug. Namun dalam tutorial ini akan
dijelaskan mengenai cara ngutak-atik blog di wordpress yang secara spesifik adalah Blog Student
FKIP UNS. (http://student.fkip.uns.ac.id).
Wordpress adalah salah satu jenis CMS yang paling populer di samping Blogspot atau
Blogger.com, Multiply dan Joomla. Wordpress merupakan aplikasi open source yang dikembangkan
oleh jutaan orang di seluruh dunia.
Kelebihan Wordpress dibanding dengan CMS lainnya:
- Mudah di-install.
- Gratis.
- Tersedia banyak desain gratis.
- Support dan dokumentasinya lengkap.
Sedangkan kekurangan Wordpress adalah Harus diisi secara online.
Wordpress juga merupakan Content Management System (CMS) yang digunakan di Blog
Student FKIP UNS. Namun dalam hal ini adalah wordpress versi 2.5 sedangkan yang sekarang
berkembang di publik adalah wordpress versi 2.8.1 . Tetapi pada intinya adalah sama, hanya saja fiturfitur kemudahan telah banyak di versi 2.8.1.

LETS START BLOGGING
I. LOG IN KE ACCOUNT ANDA
1. Login ke Blog Anda, dengan membuka broswer dan mengetikkan
http://namabloganda.student.fkip.uns.ac.id/wp-admin akan tampil jendela login.

alamat

2. Masukkan username (Nama pengguna) dan password (Kata Sandi), klik Masuk Log. Berikan
tanda centang di bagian Ingat Saya apabila Anda ingin username dan password tersimpan di
komputer yang Anda gunakan.
3. Akan muncul halaman dashboard (Dasbor)
II. MENULIS DAN MENGEDIT ARTIKEL / POSTING
1. MENULIS ARTIKEL (POSTING)
(a). Untuk menulis artikel atau posting klik “write” kemudian pilih “post”.
(b). Tuliskan judul postingan di bawah “Title” dan content artikel di bawah “Post”
(c). Tulis Tag dan Category di bawah postingan. ( Jika belum ada category klik “Add New
Category”
(d). Centang “allow comment” pada “Coments & Pings” jika ingin artikel/ postingan anda dapat
dikomentari.
(e). Untuk menampilkan artikel/ postingan anda klik “Publish” tetapi untuk menyimpan (draft) klik
“Save”.
(f). Klik “Visit site” untuk melihat hasil.
2. MENGEDIT (MENYUNTING) ARTIKEL / POSTING
(a). Untuk mengedit postingan yang telah kita buat, klik “Manage” kemudian pilih “Post”
(b). Klik judul postingan yang telah kita buat untuk mengedit postingan.
(c). Untuk menghapus postingan centang tanda kotak sebelum tanggal posting kemudian klik
“Delete”.
(d). Untuk melihat tulisan yang telah dipublish klik “Published” di bawah “Manage Post” atau klik
“Draft” untuk melihat tulisan yang belum dipublish.
(e). Klik “Visit site” untuk melihat hasil.
II. MEMBUAT DAN MENGEDIT PAGES / HALAMAN STATIS
(a). Klik “Write” kemudian pilih “Page”
(b). Setelah muncul jendela write page tuliskan Nama halaman di bawah “Title” contoh profil,
download area, dan gallery, dan tulis isi halaman dibawah “Page”.
(c). Klik page parent untuk membuat tingkatan halaman. Misal halaman profil dan halaman kenalan
berada di bawah halaman parent about.
(d). Klik “Publish” untuk menerbitkan atau “Save” untuk menyimpan.
(e). Fungsi yang lain sama seperti saat posting biasa.
(f). Klik “Visit site” untuk melihat hasil.
Catatan: Untuk mengisi atau mengedit “Halaman” yang baru dibuat, klik “Manage” -> “Page” ->
Arahkan mouse pada judul halaman / page yang akan diedit, setelah selesai klik “Save”.
Untuk menghapus klik “delete” (atau melalui menu “Manage” --> “Page” kemudian centang
tanda kotak sebelum tanggal publish kemudian Klik “Delete”

III. MENGEDIT TAGS DAN CATEGORY
Untuk mengedit tags dan kategory yang telah kita buat saat membuat tulisan/ posting, caranya :
(a). Klik “Manage” --> “Tags” kemudian pilih nama Tag yang akan diedit.
(b). Setelah muncul halaman edit Tag, pada “Tag Name” isikan nama Tag yang baru.
(c). “Tag Slug” juga diisi sama dengan nama tag tetapi spasi diganti dengan tanda des (-) contoh
slug : fkip-jaya .
(d). Setelah selesai Klik “Edit Tag”
IV. MENGGANTI THEME
Tema merupakan kunci indah atau tidaknya tampilan blog anda. Pilihlah tema yang sesuai dengan
karakter atau jenis blog anda. Untuk mengganti tema caranya :
(a). Klik “Design” pada Menu kemudian pilih “Themes”
(b). Pilihlah salah satu tema yang anda suka di bawah “Available Themes”
(c). Setelah preview muncul, apabila cocok dengan tema yang dipilih maka Klik “Activate Nama
Tema” di pojok kanan atas preview tetapi apabila tidak cocok Klik tanda silang di sebelah kiri
atas.
(d). Setelah selesai lihat blog dengan klik “Visit Site” di bagian atas.
V. MENGAKTIFKAN WIDGET
Widget merupakan komponen blog seperti kalender, page, archive, category dan komentar yang
biasanya berada di sidebar. Untuk mengaktifkan fungsi widget dapat dilakukan dengan cara :
(a). Klik “Design” pada Menu kemudian pilih “Widget”
(b). Dibawah “Available Widgets” Klik “Add” pada widget yang akan diaktifkan maka secara
otomatis widget akan ditambahkan ke sidebar.
(c). Untuk mengedit opsi pada widget yang baru diaktifkan, Klik “Edit” pada widget yang baru saja
diaktifkan.
(d). Aturlah Widget seperti nama dan opsi-opsi yang lain. Setelah selesai Klik “Change” untuk
menyimpan perubahan atau Klik “Cancel” untuk membatalkan. Untuk menonaktifkan widget
Klik “Remove”.
(e). Setelah semua selesai jangan lupa untuk Klik “Save Change” yang berada di paling bawah
kolom widget.
Keterangan : Untuk tema yang mempunyai lebih dari satu sidebar, maka apabila akan mengaktifkan
Widget harus ditentukan dahulu posisi widget, apakah di sidebar 1 atau di sidebar yang
lain dengan cara, Klik tombol Dropdown di bawah “Current Widget” kemudian Klik
“Show”. Setelah berada di widget yang dimaksud, prosesnya sama seperti diatas.
Beberapa widgets yang disarankan untuk dipasang:
1. Search Form, fitur untuk mempermudah pembaca mencari artikel yang diinginkan.
2. Calendar, fitur yang menampilkan link tanggal artikel. Klik link pada tanggal, maka akan
tampil artikel pada hari itu. Anda juga bisa menggunakannya untuk melihat arsip artikel.
3. Recent Post, berisi daftar judul posting terakhir yang dipublikasikan.
4. Kategori, berisi daftar kategori dalam situs. Muncul apabila dalam kategori tersebut ada
artikelnya. Jika masih kosong, maka kategori tidak muncul.

5. Arsip, berisi daftar arsip posting dalam satuan bulan atau minggu.
6. Taut adalah daftar alamat web lain.
7. Feed, link untuk mengakses RSS artikel dan komentar.
8. Webstat, untuk mengetahui statistik pengunjung situs Anda.
VI. MEMBUAT LINKS BLOGROLL
Links blogroll merupakan tautan yang terdapat di sidebar. Links tersebut berbeda dengan links
yang berada di tulisan atau postingan karena dapat dikelompokan menjadi beberapa Category.
Cara membuatnya adalah :
(a). Klik “Write” pada Menu kemudian pilih “Link”
(b). Setelah muncul jendela Add link, tuliskan nama link yang akan muncul di Blogroll atau blog
anda pada bagian “Name”.
(c). Pada bagian “Web Adress” diisikan alamat tautan atau URL dari links tersebut. Pada bagian
harus
ditulis
secara
lengkap
dan
teliti
(tanpa
spasi).
Contoh
http://ariefz45.student.fkip.uns.ac.id .
(d). “Descriptions” sifatnya optional, tetapi alangkah baiknya kalau diisi karena ini akan muncul
ketika pointer diarahkan ke link tersebut pada halaman blog anda.
(e). Untuk mengelompokkan beberapa links menjadi satu kelompok Klik “Categories”. Bila belum
ada ditambahkan seperti biasa.
(f). Setelah selesai Klik “Save”
Keterangan : Untuk memunculkan Links Blogroll, pada Halaman Widget harus diaktifkan Widget
“Links”.
VII. MEMASUKKAN FILE GAMBAR KE DALAM POSTINGAN
Agar lebih menarik, hendaknya tulisan yang anda posting tidak hanya berupa text tapi gabungan
antara Text dan Gambar sehingga orang yang mengunjungi blog anda akan nyaman.
Untuk memasukkan file gambar, caranya adalah :
(a). Masuk ke menu posting/ membuat tulisan seperti biasa.
(b). Pada Halaman Write Post ada beberapa ikon dibawah “Post” yang mirip di Ms. Word atau di
Open Office. Dibagian kanan atas ada menu “Add Media” Nah, klik tanda bintang yang ada
disebelahnya.
(c). Setelah muncul Jendela upload, Klik “Choose Files to Upload” Jika akan mengupload file
dari komputer anda. Atau pada bagian From URL dapat anda isikan alamat gambar yang
anda inginkan.
(d). Setelah itu, pilih file di komputer anda untuk diupload. Setelah memilih Klik “Upload”.
(e). Apabila upload anda berhasil maka akan muncul jendela pengaturan gambar. Atur posisi dan
ukuran gambar kemudian Klik “Insert into Post”
VIII. MEMBUAT HYPERLINK DI POSTINGAN
Hyperlink adalah tulisan yang dapat membawa halaman browser ke halaman yang mempunyai
URL lain. Biasanya hyperlink mempunyai warna huruf yang berbeda dengan yang lainnya atau
bergaris bawah.

(a). Masuk halaman “Write Post”
(b). Blok kata yang akan menjadi anchor textnya kemudian Klik ikon link kemudian isi parameter
yang harus ada misal “Link URL” merupakan alamat halaman yang dituju. “Target”
Merupakan opsi agar apabila hyperlink diklik akan menuju tab baru atau tetap di tab yang
sama. “Title” merupakan judul yang muncul apabila pointer diarahkan di atas Hyperlink.
(c). Setelah pengaturan selesai Klik “Insert”
IX. MEMBUAT READ MORE
Read more adalah suatu toolbar di wordpress yang berguna untuk menampilakn sebagian text pada
halaman blog agar tulisan yang panjang tidak menghabiskan halaman blog.
Cara membuatnya adalah :
(a). Masuk halaman “Write Post”
(b). Kemudian menulis seperti membuat postingan biasa. Setelah selesai, tentukan batas tulisan
yang tampil di halaman blog dengan tulisan yang tersembunyi.
(c). Setelah itu Klik ikon Readmore
(d). Apabilatelah selesai Klik “Publish”
Atau :
1. Setelah login ke account Anda, Klik menu “tulis” atau “write”
2. Di bawah kotak judul / title sebelah kanan, ada menu VISUAL dan HTML –> klik menu
HTML
3. Di bawahnya ada deretan menu b i link. Klik menu “more”, maka di kotak posting Anda
akan keluar tulisan <!–more–>
4. Tulisan atau posting Anda yang ingin Anda tampilkan di halaman maka harus berada di atas
<!–more–> , sedang posting / artikel yang ingin anda “sembunyikan” yang baru tampak
setelah pembaca mengklik “read more” taruh di bawahnya <!–more–>
X. CARA UPLOAD FILE DAN MENGETAHUI LINK DOWNLOAD
Upload Files / Berkas
1. Klik “Tulis” atau “Write”
2. Di menu “Unggah” atau “Upload” di bawahnya kotak posting, klik “Browse” -> pilih files
yang akan diupload. Anda bisa memberi judul dan deskripsi di kotak yang tersedia di
bawahnya (opsional alias tidak wajib).
3. Klik “Unggah” atau “Upload”
4. Setelah file masuk -> arahkan mouse ke kotak posting di bagian yang diinginkan -> klik
“Kirim ke Editor” atau “Send to Editor”
5. Apabila mode posting dalam keadaan “Kode” atau “Code” maka akan tampak link files.
Apabila mode posting “Visual” klik mode “Kode” atau “Code” untuk mengetahui linknya.
Sebagai contoh, saya akan mengupload file berjudul “Tutorial Blog Student FKIP UNS”, setelah
melalui proses di atas, maka saya taruh file di sini -> Tutorial Blog Student FKIP UNS, maka dalam
mode posting “Kode” atau “HTML” tampak link file sbb:
<a
href=’http://ariefz45.student.fkip.uns.ac.id/2008/03/tutorial-blog-student-fkip-uns.odt’>Tutorial
Blog Student FKIP UNS</a> –> inilah link untuk download.

Cara Upload Images (Gambar, foto, grafik)
Caranya sama dengan di atas yaitu:
1. Klik “Tulis” atau “Write”
2. Di menu “Unggah” atau “Upload” di bawahnya kotak posting, klik “Browse” -> pilih files
yang akan diupload. Anda bisa memberi judul dan deskripsi di kotak yang tersedia di
bawahnya (opsional alias tidak wajib).
3. Klik “Unggah” atau “Upload”
4.

Setelah file masuk -> arahkan mouse ke kotak posting di bagian yang diinginkan -> klik
“Kirim ke Editor” atau “Send to Editor”

5. Apabila mode posting dalam keadaan “Kode” atau “Code” maka akan tampak link images.
Apabila mode posting “Visual” klik mode “Kode” atau “Code” untuk mengetahui linknya.
CARA MENAMPILKAN GAMBAR/ PHOTO DI KOMENTAR
LANGKAH PERTAMA
1. Setelah login, klik profil yang letaknya berada di sebelah kanan atas bersebelahan dengan menu
“Keluar Log”. Linknya, http://bloganda.wordpress.com/wp-admin/profile.php
2. Di bagian kanan ada menu “Ubah Gravatar” atau “Change Your Gravatar” ->klik.
3. Klik “Upload a new image from your computer” -> klik “Browse” untuk memilih gambar dari
komputer Anda -> klik “Next” -> pilih bagian gambar yang ditampilkan (crop) dg cara klik kiri
mouse pada warna kuning.
4.

Klik “Crop and Finish!” ->klik G

5. Klik tanda X di pojok atas halaman Gravatar.com -> Perbarui Profil. Selesai.
LANGKAH KEDUA
Setiap kali berkomentar di blog wordpress.com maupun top domain yg pakai software wordpress
contohnya di http://ariefz45.student.fkip.uns.ac.id, pastikan email yg Anda masukkan di kotak
komentar sama dengan email yg Anda taruh di profil wordpress.com Anda. Tanpa itu gambar
Anda tidak akan muncul
DROPDOWN BLOGROLL
Copy / paste kode di bawah ini dan masukkan di sidebar blog Anda. Jangan lupa untuk mengganti
alamat URL dengan alamat situs yang Anda suka.
<div style="border:1px solid #006600;overflow:auto;width:160px;height:100px;">
<ul>
<li><a href="http://ariefz45.student.fkip.uns.ac.id/" target="new">Mahasiswa
Sebelas Maret Biasa</a>
</li>
<li><a href="http://ariefz45.blog.uns.ac.id/" target="new">Blog Kampus
UNS</a>
</li>
<li><a href="http://ariefz45.wordpress.com/" target="new">Blognya si ariefz</
a>
</li>
<li><a href="http://www.jobvacancycareer.com/" target="new">Job Vacancy</a>
</li>
<li><a href="http://www.lowongankerjas.net/" target="new">Kerja</a></li>
<li><a href="http://www.lowongankerjas.org/" target="new">Kerja</a></li>
<li><a href="http://www.beasiswas.com/" target="new">Beasiswa</a></li>

<li><a href="http://www.beasiswas.net/" target="new">Beasiswa</a></li>
<li><a href="http://www.beasiswas.info/" target="new">Beasiswa</a></li>
<li><a href="http://www.beasiswas.org/" target="new">Beasiswa</a></li>
<li><a href="http://lowongancpns.blogs.ie/" target="new">Loker</a></li>
<li><a href="http://kerja.blogs.ie/" target="new">Kerja</a></li>
<li><a href="http://lowongankerjas.blogs.ie/" target="new">Informasi
Kerja</a>
</li>
<li><a href="http://lowonganbeasiswa.com/" target="new">Info
Beasiswa</a>
</li>
</ul>
</div>

Cara memasukkan kode.
1. Setelah login, klik Desain / Design;
2. Klik Widget
3.

Teks Widget -> klik Tambah atau Add

4. Klik Simpan Perubahan
5. Di Teks Widget yang tadi klik Sunting atau Edit
6. Copy dan paste kode di atas di situ.
7.

Klik “Ubah” dan klik “Simpan Perubahan”

8. Untuk melihat hasil Klik “Visit site”
*1. Disampaikan pada acara training blog student FKIP UNS yang diselenggarakan oleh FKIP
Internet Center and Open Source (FICOS) dan ICT Center FKIP UNS.
*2. Staff Networking Divisi IT FKIP Internet Center and Open Source yang sama-sama masih
kuliah di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS semester III.

DAFTAR PUSTAKA

:



http://panduan.wordpress.com



www.ilmukomputer.com



http://en.wikipedia.org/wiki/Wordpress



Visual QuickStart Guide WordPress 2, Maria Langer dan Miraz Jordan



http://ebookhost.blogspot.com

