
Teknik Pengelolaan Blog di WordPress.com 
Sabar Nurohman, M.Pd 

 
1. Teknik masuk ke bagian dasbor 

Dasbor merupakan pusat pengendalian dan pengaturan blog. Melalu Dasbor kita dapat 

merubah tampilan, menambah/mengurangi tulisan/halaman, mengedit/menyunting 

tulisan/halaman dan berbagai pengaturan lain yang terdapat di Wordpress.com 

a. Ketikan Wordpress.com pada Adrass Bar hingga muncul tampilan seperti pada 

Gambar 1. 

b. Ketikan username dan password pada kolom yang tersedia lalu klik Log in hingga 

muncul tampilan seperti Gambar 2. 

c. Klik icon dasborku maka akan muncul bagian dasbor sebagai pusat pengelolaan 

blog di Wordpress.com 

 
Gambar 1 

 

 
Gambar 2 
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Gambar 3 

 

2. Teknik pengaturan Umum: Judul, Tagline dll 

a. Dari halaman muka dasbor, scorl kursor ke bagian bawah, pilih menu Pengaturan 

> Umum: hingga muncul tampilan Gambar 4 

b. Melalui halaman ini, kita dapat mengganti Judul blog, Tagline blog, Blog Picture, 

menformat waktu, tanggal dll. Jangan lupa klik “Simpan perubahan” jika 

pengaturan telah dilakukan. 

c. Klik menu Pengaturan > diskusi: hingga muncul tampilan Gambar 5 

d. Lakukan pengaturan diskusi sesuai kehendak dengan cara memberi tanda 

“centhang” pada bagian-bagian yang anda kehendaki > simpan perubahan 

 
Gambar 4 



 
Gambar 5 

 

3. Teknik merubah template (tema dan Custum header) 

a. Header blog dapat diganti dengan merubah tema; pilih menu Tampilan > Tema, 

hingga tampil Gambar 6 

b. Pilihlah salah satu Tamplate yang anda kehendaki dengan cara menekan tombol 

“Aktifkan” di bawah tamplate yang dikehendaki 

c. Jika kita ingin mengganti foto pada Header, Pilih menu Tampilan> Custom 

Header hingga muncul tampilan Gambar 7 

d. Pilih gambar yang ada dalam hardisk untuk dijadikan sebagai header dengan cara 

memilih tombol Browse > pilih foto yang tersimpan pada hardisk > unggah 

e. Jika ukuran Gambar terlalu besar, silakan Crop bagian gambar yang anda sukai 

(Gambar 8) 
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Gambar 7 

 
Gambar 8 

4. Teknik memasang widget 

a. Pilih Menu Tampilan > Widget hingga muncul tampilan Gambar 9 

b. Kita dapat memilih widget, yakni sejumlah tampilan tambahan yang letaknya 

disamping badan blog (Side bar), bisa widget Kalender, Arsip tulisan, Link ke 

halaman blog, foto dll 

c. Drag salah satu widget yang dikehendaki, lalu drop di bagian kanan pada kotak 

yang tersedia. Pilih Simpan> Keluar 

 
Gambar 9 
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5. Teknik membuat tulisan 

a. Tulisan/Postingan merupakan teks yang akan mengisi halaman Home/Front Page 

b. Pilih Menu Tulisan > Add New (Tambah baru) hingga muncul tampilan Gambar 

10 

c. Buat judul dan isi tulisan pada kolom yang tersedia 

d. Buat kategori dan tag pada kolom yang tersedia di samping kanan bawah 

(Gambar 11) 

e. Simpan>Terbitkan 

f. Anda dapat mengedit tulisan yang telah dibuat dengan cara: Klik dasborku> Pilih 

Tulisan > Pilih judul tulisan yang akan diperbaiki > Klik “Sunting” > Maka kita 

dapat memperbaiki tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. 

g. Jangan lupa klik “Perbaharui Tulisan” 

 

 
Gambar 10 

 
Gambar 11 

6. Teknik membuat halaman dan sub halaman 

Halaman adalah bagian yang tetap dalam blog dan dapat diakses dengan cara mengklik 

Tombol halaman yang tersedia di header blog. 

Sub halaman merupakan “anak dari suatu halaman” dapat diakses dengan cara membuat 

link antara halaman dengan sub halaman (Akan dijelaskan nanti) 

a. Pilih menu halaman > add new hingga muncul tampilan seperti pada Gambar 12 

b. Buat judul dan isi tulisan seperti pada membuat Postingan (Tulisan). 

c. Bedanya, pada pembuatan halaman, kita harus mengatur Induk halaman. Jika 

halaman yang akan dibuat merupakan halaman utama, maka halaman tersebut 

diatur dengan cara: Induk > Halaman Utama (Tanpa induk). Sebagai contoh, kita 
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akan membuat halaman yang berisi materi pelajaran fisika kelas X, maka pada 

judul tuliskan “Fisika X”, atur induk : Halaman utama. 

d. Pada bagian isi halaman Fisika X ini, tuliskan daftar materi yang akan dikaji pada 

Mata pelajaran Fisika Kelas X. Misal, 1) Besaran dan satuan,  2) Mekanika 

Partikel 3) Mekanika Fluida dll. 

e. Setelah membuat halaman utama, buatlah sub halaman yang berisi materi masing-

masing pokok bahasan. Sebagai contoh, kita akan membuat sub halaman dengan 

judul vector, maka tuliskan kata “Besaran dan Satuan” pada bagian judul 

halaman, kemudian pada bagian isi berilah apersepsi tentang materi Besaran dan 

Satuan, baik dalam bentuk tulisan (teks), gambar maupun video. Selain itu, 

tambahkan link ke file PDF yang berisi bahan ajar (Bisa berupa Modul, LKS, 

Hand out, slide PowerPoint  atau yang lainnya) untuk memperkaya sumber belajar 

siswa. (Teknik upload gambar, video dan file pdf dijelaskan setelah ini). 

f. Setelah Judul dan Isi ditullis,berikutnya kita atur Induk Halaman dengan pilih 

Induk> Pilih halaman “Fisika X” sebagai Induk. 

g. Jangan lupa setelah selesai membuat halaman untuk menyimpannya: Simpan 

>Terbitkan. 

 

 
Gambar 12 

7. Teknik membuat link antar sub halaman dengan halaman 

a. Untuk membuat link antara sub halaman “Besaran dan Satuan” dengan halaman 

utama “Fisika X”: Pilih halaman > Sunting hingga muncul tampilan Gambar 13 

b. Bawa kursor di bawah kata “Besaran dan Satuan” hingga muncul pilihan, 

Sunting, Hapus, Lihat dll. Jika hal ini telah muncul pilihlah tombol Lihat, tunggu 

hingga muncul tampilan halaman “Besaran dan Satuan” Seperti Gambar 14. Copy 

alamat yang terdapat di Address bar. 

c. Kembali ke dasbor, klik halaman> pilih Halaman Fisika X> Sunting (Edit) hingga 

muncul tampilan Gambar 15 

d. Blok kata Besaran dan Satuan yang telah ada pada bagian isi halaman> Pilih Icon 

rantai (Link) hingga muncul tampilan seperti pada Gambar 16. 

e. Paste alamat sub halaman Besaran dan Satuan pada Kolom URL Taut, Klik 

Sisipkan. 

f. Jangan lupa klik “simpan perubahan” 

g. Maka halam Fisika X sudah di linkan dengan sub halaman “Besaran dan Satuan” 
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Gambar 14 

 
Gambar 15 

8. Teknik Upload gambar 

a. Letakan kursor pada tempat yang dikehendaki di bagian Isi tulisan/halaman 

b. Klik icon “Tambahkan Gambar” pada tools bar hingga muncul tampilan seperti 

Gambar 16. 

c. Klik tombol “pilih berkas” > pilih gambar dalam hardisk> Beri Judul Gambar> 

lakukan pengaturan perataan > klik tombol “Sisipkan dalam Tulisan” (Gambar 

17) 

d. Jangan lupa klik tombol “Perbaharui Tulisan”. 
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halaman Besaran 

dan Satuan 
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Gambar 16 

 
Gambar 17 

 

9. Teknik embed video dari youtube 

a. Masuklah ke Youtube.com 

b. Pada Search Engine Youtube, tuliskan kata kunci yang dikehendaki. Misal: 

Electricity 

c. Setelah itu akan muncul beberapa video yang terait dengan tema electricity> pilih 

video yang dikehendaki> putarlah video 

d. Copy alamat url video tersebut 

e. Buka halaman/Tulisan yang akan di berikan Video 

f. Letakan kursor pada tempat yang dikehendaki 

g. Klik icon “Tambahkan Video” > hingga tampil Gambar 18> Pilih tombol “dari 

URL” 

h. Tuliskan : [youtube= Paste alamat URL video yang telah dicopy sebelumnya]. 

i. Klik “Sisipkan ke dalam tulisan” 
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Gambar 18 

10. Teknik Menyisipkan File PDF ke dalam tulisan/halaman 

a. Letakan kursor pada bagian teks yang dikehendaki 

b. Klik tombol “Tambahkan Media” hingga tampil Gambar 19 > klik tombol “Dari 

Komputer” > Pilih berkas > cari file PDF yang telah disiapkan dari salah satu 

folder di Hardisk > Klik “Unggah” 

c. Tunggu sebentar hingga muncul Gambar 20 >Pilih Tombol “URL Berkas” > Pilih 

tombol “Sisipkan ke dalam Tulisan” 
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