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Tutorial WordPress 

A. Pendahuluan 

Apa itu Blog?, Mungkin ada diantara anda yang belum tahu tentang blog dan sering 

bertanya-tanya tentang blog. Disini saya akan mengulas sedikit tentang blog menurut versi saya 

sendiri, bukan dalam bentuk artikel posting tapi full tutorial gratis tampa basa-basi. Untuk lebih 

fokus, saya hanya menjelaskan blog wordpress, tutorial ini saya buat berdasarkan pengalaman 

membuat blog pada wordpress. Ok, kembali pada pertanyaan semula, apa sich itu blog/web blog? 

Apa manfaat memiliki blog?. Blog adalah sebuah media yang memiliki berbagai fasilitas sebagai 

sebuah website pribadi atau institusi. Webblog merupakan sarana penyampaian informasi secara 

online yang memiliki fasilitas dasar internet, sebuah media yang sangat interaktif dan sangat 

dinamis untuk menambah wawasan sekaligus eksistensi diri. 

Blog atau webblog pada dasarnya adalah catatan pribadi seseorang di internet dan lebih 

identik dengan sebuah diary atau buku harian online yang diisi secara terus-menerus secara priodik. 

Perbedaan mendasar adalah bahwa blog bisa dibaca siapa saja. Seiring perkembangan jaman 

blog/webblog tidak hanya digunakan sebagai diary tapi juga dapat digunakan sebagai sarana bisnis 

dan lain sebagainya. 

Blog pada awalnya hanya dimiliki artis dan selebriti saja, membuat blog memerlukan biaya 

yang besar, meliputi pembuatan disain, pembalian domain, sewa hosting sampai dengan 

maintenance blog itu sendiri. Disamping itu deperlukan pengetahuan khusus tentang bahasa 

pemograman internet seperti PHP dan MySQL. Namun sekarang membuat blog sangatlah mudah 

jika kita benar-benar mau sedikit belajar, bahkan membuatnyapun dapat dengan gratis. Karna 

judulnya tutorial WordPress, maka saya akan membahas bagaimana membuat blog Wordpress dan 

membangunya menjadi layak dipandang mata,,hehe..Wordpress.com adalah salah satu penyedia 

layanan blog gratis yang sampai saat ini paling popular dikalangan bloger. Oke lansung saja seperti 

kata saya sebelumnya “tampa basa-basi” kita ke TKP cara membuat dan sedikit membangunya 

sampai layak dipandang mata.  

 

B. Langkah-langkah Membuat Situs Blog Wordpress.com 

Seperti halnya e-mail, dalam membuat blog pun kita harus mempunyai sebuah account 

terlebih dahulu, oleh karena itu silahkan daftarkan diri anda terlebih dahulu di free blog provider 

(penyedia hosting/domain blog gratis) yaitu wordpress.com, (kenapa memakai yang (.com), bukan 

yang (.org). kan wordperss ada dua? Dan 22nya gratis), jawabanya karna (.org) memerlukan hosting 

sendiri dan harus mendekati wajib untuk memiliki pengetahuan bahasa pemograman : PHP, 

MySQL dan bangsa sejenisnya. Berikut langkah membuat wp.com :  



1. Buka www.wordpress.com atau jika anda ingin berbahasa Indonesia, silakan pilih url 

http://id.wordpress.com  

 

2. Klik Sign Up Now 

3. Isi Form 

 

� Username : -> isi nama blog sesuai dengan keinginan (paling sedikit empat 

huruf/angka) 

� Password : Isi password/kata sandi (sedikitnya enam huruf/angka) 

� Confirm: Ulangi password yang sama dengan di atas. 

� Email Address : Isi email Anda (apabila belum punya email, buat dulu di gmail.com 

atau yahoomail.com) 



� Legal flotsam : beri tanda centang di kotak yang tersedia sebagai tanda “setuju” 

dengan perjanjian. 

� Beri tanda tik pada menu “Gimme a blog” username.wordpress.com (biasanya sudah 

otomatis ada tanda tik di sini). 

� Klik “Next” 

Jika nama pengguna belum pernah digunakan, maka anda tidak akan menjumpai pesan 

error. Kemudian masukkan informasi yang dibutuhkan pada form yang ditampilkan. 

 

 

� Blog Domain�sebagai contoh : saya ingin blog Url generasiinfo2.wordpress.com 

� Blog Title -> Isi judul yang sesuai. 

� Language -> Pilih Bahasa Indonesia atau inggris. 

� Privacy -> Kasih tanda tik (biasanya sudah ada otomatis). Pilih tik yang pertama jika 

kalian menginginkan agar blog dapat dipublikasikan melalui mesin pencari seperti 

google dan yahoo. 

4. Klik Sign Up/Daftar 



 

5. Buka Email dari wordpress.com dan klik link di email tsb untuk verifikasi seperti digambar 

bawah yang dilingkari merah.  

 

6. Akan muncul pesan sebagai berikut : 

Your account is now active! 

You are now logged in as (username Anda). 

 

7. Itu berarti Anda sudah berhasil membuat blog. Klik View your site untuk melihat tampilan 

blog anda. 



 

8. Atau Silahkan login ke blog Anda untuk memulai tulisan pertama anda. 

9. Untuk memulai-nya, silahkan ikuti petunjuk berikut : 

a. Untuk login, buka: http://www.wordpress.com 

b. Isi username dan password anda. 

c. Klik Dasbord untuk melihat seluruh menu 

 

c.  Klik “Write” atau “Tulis baru” untuk mulai membuat posting. 

d. Klik “Publish” atau “Tampilkan” 

10.  Selesai (kalau mau udahan, jangan lupa klik “Log Out”). 

 

C. Mengenal Area Administrasi Situs Blog Wordpress.com 

 Administrasi area merupakan otak mesin di belakang situs blog kita. Berupa panel dan 

menu-menu yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan membuat isi situs (membuat halaman, 

tulisan, links, memilih tampilan, administrasi user dan berbagai pilihan lainnya). 



Komponen menu yang terdapat dalam administrasi area situs blog wordpress.com. terkadang 

berbeda pada tiap-tiap tema dan waktu, diantaranya adalah :  

1. Menu Dashboard 

Dashboard merupakan menu pertama pada halaman administrasi area, di 

sini anda dapat melihat berbagai aktifitas yang berkaitan dengan situs blog 

dan komunitas wordpress.com. Anda juga dapat melihat statistik situs dan 

informasi lainnya. 

2. Menu Post and Pages 

Menu Post memiliki 4 sub-menu yaitu Post, Add New,Categories dan post 

tag. Melalui menu ini anda dapat mempublikasikan situs anda dengan 

tulisan dan halaman yang anda buat. Post adalah artikel harian yang anda 

tuliskan, ditampilkan dan diorganisasikan berdasarkan waktu. Sedangkan 

halaman merupakan posting bersifat statis, dan jarang dirubah. Contoh 

untuk halaman : About me, Services, Contact, Buku tamu, Daftar is, dll. 

3. Menu Tools 

Dalam menu ini disedikan beberapa perangkat guna menunjang situs blog 

anda. Seperti paket SOE untuk memverifikasi blog anda pada situs mesin 

pencari seperti google, yahoo, dan dig. Menu ini juga terdapat sub menu 

ekspor inpor dan menghapus blog anda. 

4. Menu Design / Appearance 

Anda dapat mendesign dan merubah tampilan situs melalui menu ini. Ada 

berbagai macam tampilan tema yang dapat anda pilih sesuai dengan selera 

dan visi situs anda. Dalam menu ini ada juga istilah widget, yang 

merupakan panel untuk menambahkan menu navigasi pada situs kita. Anda 

hanya melalukan drag and drop untuk menampilkan menu baru. 

5. Menu Media and Link 

Dalam menu ini anda dapat mendambahkan berbagai macam media seperti 

gambar, file berekstensi .doc, pdf fan lainnya.. Anda dapat menaruh link 

web favorit dan teman anda untuk ditampilkan di situs. Dan anda juga 

dapat menaruh link kategori pada situs anda. 

6. Menu Pengguna 

Dari menu pengguna anda dapat mendaftarkan pengguna dan mengelola 

pengguna situs blog anda. Selain itu anda juga dapat mengganti password 

yang digunakan. 

 



7. Menu Pilihan 

Menu pilihan merupakan tempat dimana anda dapat merubah fungsi blog 

dan bagaimana pengunjung dapat berinteraksi dengan anda. dalam menu ini 

terdapat banyak sub menu yang semuanya berfungsi sebagai tempat anda 

menseting blog sesuai keinginan anda. 

 

D.  Mendesign Situs Blog Wordpress.Com   

Mungkin tampilan blog pada saat pertama mendaftar kurang menarik dan tidak sesuai 

dengan keinginan dan kurang mewakili karakter anda, maka tidak perlu khawatir karena tersedia 

cukup banyak tema/tampilan webblog yang dapat dipilih, tentu pilih tema yang dapat mendukung 

widget sesuai rancangan anda. Widget bahasa sederhananya yaitu tampilan yang biasanya ada 

disamping, dibawah, bahkan ada diatas yang berisi macam-macam jenis seperti widget menu web. 

Ok, langkah-langkah merubah tampilan blog anda yaitu :  

a. Pilih menu Appearance pada Dasbord admin anda kemudian pilih Themes. Tema saat ini 

yang merupakn tampilan situs yang anda gunakan.  

 



b. Klik salah satu tema sesui keinginan anda untuk priview tampilan, jika dirasa cocok maka 

aktifkan dengan mengklik aktivated, ada cukub banyak tema yang dapat dipilih, klik 

refresh untuk melihat tema-tema lainya. Pada cantoh saya memakai thema Inove 

 

c. Kunjungi situs anda untuk melihat tampilannya! Contoh tema INove :  

 

d. Setelah memilih tema yang sesui, kini saatnya membuat menu dan memasang widget 

pada sidebar, sidebar adalah sisi kolom yang bearada di samping kanan atau kiri pada 

area tulisan posting sesuai tema yang mendukung, yang berisi menu atau apa saja sesuai 

keinginan anda.  

e. Cara memasang widget pada sidebar cukup anda klik menu widgets pada master menu 

appearance, kemudian pilih widget yang akan dipasang pada sidebar, klik Drag dan 

pindahkan pada sidebar yang ada pada sisi kanan, jangan lupa klik save changes. 

Terdapat macam-macam jenis widget dan yang cukup umum diginakan diantaranya 

Pages, Calender, Archives, Link, Meta, Search, Recent Post, Tag Cloud, Categories, 

Text, RSS, dan Recent Comments. Anda harus mencoba-coba widget untuk mengetahui 

keguanaannya 



 

 

E. Mengelola Kategori 

1. Menbuat Kategori 

Kategori adalah sebuah cara untuk mengorganisasikan tulisan/artikel berdasarkan 

bahasannya, misalnya anda ingin membuat tulisan tentang kesehatan tubuh, tips perawatan 

kuku, cara menghilangkan jerawat, dll. Maka sebaiknya anda membuat kategori tulisan yaitu 

“Kesehatan” atau “Tips Kesehatan. Secara default, wordpress.com hanya memiliki satu 

kategori, yaitu Uncategorized. Ada baiknya sebelum membuat tulisan atau artikel anda 

membuat kategori dahulu, tentunya sesuai dengan visi dan misi dari situs web anda ketika 

ingin membuatnya. Namun, anda juga bisa membuat kategori baru pada saat anda menulis 

artikel. 

Lankah membuat kategori 

� Untuk membuat kategori, pilih categories. 

� Klik add new. Ketik nama kategori, usahakan nama yang umum dan tidak terlalu 

panjang. 

� Buatlah beberapa kategori pada saat awal anda membuat situs. Dan pilih sebagai 

parent categories. 

� Jika ingin membuat kategori turunan / anak kategori, maka pilih induk kategorinya. 

Misalnya anda ingin membuat kategori “kesehatan” sebagai induk kategori dan 

“kesehatan alternatif” sebagai anak kategori. 

 

F.  Membuat Halaman 

 Membuat halaman pada situs blog wordpress.com sama halnya dengan membuat tulisan 

posting, bedanya adalah halaman blog besifat statis dan jarang di-update. Misalnya : halaman 

“About me”, “Buku tamu”, “Daftar isi”, dll. 



Contoh Halaman “About” 

 

 

G. Membuat Isi Artikel / Tulisan Posting   

 Wordpress menyediakan pemformatan tulisan dengan HTML dasar tampa anda harus 

mengerti bahasa HTML. Di sini gunakan menu seperti program pengelola kata seperti Microsoft 

Word yang disebut sebagai Editor Tinymce. Pada sebelah kanan tempat tulisan terdapat propertis 

dari tulisan yang anda buat nantinya. Contoh 

 



� Untuk memulai tulisan klik menu write � Write Post / add new post 

� Masukkan judul artikel pada bagian title.  

� Pada bagian post, tuliskan artikel anda, untuk format dan bentuknya gunakan editor yang 

disedikan pada bagian atas form post. Anda juga dapat mem-paste dari M. Word untuk 

tulisan posting. 

� Jika anda ingin menambahkan gambar pada tulisan, anda harus meng-upload file gambar 

yang telah disedikan sebelumnya, caranya klik tombol upload gambar pada menu editor 

diatas form tulisan. 

 

� Pada bagian bawah post, terdapat properties dari artikel tersebut. Diantaranya tags, 

categories, expert, dan trackback. Sebaiknya setelah menulis berikan kategori atau pilih 

kategori yang anda buat sebelumnya, anda dapat memilih lebih dari satu kategori. 

� Klik publish jika anda ingin menampilkan tulisan, klik pending review jika hanya membuat 

draft. Klik save jika anda masih akan melanjutkan tulisan 

 

Mengelola Properties Tulisan 

� Tags, diisi dengan kata-kata kunci dari artikel yang anda buat. Kata-kata tersebut berfungsi 

untuk digunakan mesin pencari seperti google untuk menemukan blog anda. Tulis dengan 

kata kunci yang banyak dan dipisahkan dengan tanda koma (,). 



� Comments & Pings. Allow comment berarti mengijinkan komentar. Dengan mengijinkan 

komentar pada tulisan anda, maka akan lebih interaktif. Tetapi umumnya pada halaman 

statis tertentu biasanya komentar tidak diijinkan. Sedangkan pilihan allow ping akan 

membuat tulisan anda atau situs untuk menghubungi komunitas blog terhadap tulisan terbaru 

atau perubahan dari situs anda. 

� Untuk publikasi, anda dapat memilih waktu kapan tulisan akan diterbitkan. Pilihan ini 

berguna untuk memanipulasi blog anda sehingga terlihat up to date. Denga demikian anda 

dapat membuat artikel dalam satu waktu dan menjadwalkannya pada waktu-waktu kedepan 

yang telah ditentukan. 

� Tekadang anda membat artikel yang diperuntukkan member tertentu sehingga perlu diberi 

password. Anda dapat mennambahkan password pada artikel tertentu. 

 

H. Pernik-Pernik Tambahan 

1. Tips Membuat Tampilan Blog Menarik Bagi Pengunjung 

Halaman pertama dari blog yang baik dan cantik membantu membuat visitor menjadi kerasan 

dan kita sebagai owner blog berharapan baik bila visitor kita menjadi pelanggan tetap, 

terutama bagi visitor yang baru pertama kali berkunjung.  

� Pemilihan themes yang tepat. 

Themes yang baik akan membuat visitor merasa nyaman untuk berlama-lama berada di blog 

mu. Untuk menumbuhkan perasaan nyaman itu, kamu bisa ciptakan dengan menggunakan 

themes yang sesuai dengan tema blog mu. Saat ini, banyak themes gratis yang dapat kamu 

pakai di blog mu. Atau bahkan bisa kamu bisa buat sendiri sesuai selera. Jadi themes yang 

sesuai dapat mewakili identitas mu. 

� Tagline yang singkat dan jelas. 

Beberapa blog menggunakan banyak ruang yang di halaman pertama blog mereka dengan 

“ucapan selamat datang” dengan text betjalan atau “pernyataan tentang visi & misi” yang 

demikian panjang, sehingga membuat para pengunjung mengantuk bahkan sebelum halaman 

selesai loading. Hal ini dapat disiasati dengan mengubah visi & misi menjadi sebuah 

pernyataan singkat (tagline) yang mengandung beberapa keyword penting. Yaitu buatlah 

satu baris kalimat singkat dan letakkan di tempat yang mudah terlihat pada halaman pertama 

blog kamu. Misalnya pada “Header”. 

� Meletakan menu navigasi page / category. 



Menu navigasi yang mudah dilihat sangat penting karena visitors benci jika harus tersesat di 

situs. Visitors yang frustrasi akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Lakukan 

langkah-langkah berikut ini untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi pada blog kamu : 

Navigasi yang Mudah Diakses 

Menu navigasi dengan hanya menggunakan text standard lebih baik bila dibanding dengan 

navigasi menggunakan flash atau images yang dapat menjadi kendala ketika visitor 

mengakses blog kita dari gadget seperti PDA, Handphone atau browser-browser non-grafik. 

Untuk itu, jika memang tidak diperlukan hindari penggunaan flash atau images untuk menu 

navigasi karena tidak semua visitor mengakses blog kita melaui PC. 

Sitemap / Daftar Isi 

Sitemap berguna untuk memudahkan visitor melihat struktur blog kita secara keseluruhan 

dengan jelas. Dan dapat membantu visitor untuk menjelajah blog kamu lebih dalam lagi. 

Selain itu, spider-spider mesin pencari seperti google bot menyukai sitemap karena 

membantu mereka untuk mengindeks seluruh blog. 

� Singkat dan Sederhana 

Visitor menginginkan blog yang dikunjunginya dapat segera memberikan informasi yang 

mereka harapkan. Untuk itu, halaman awal blog tidak perlu dijejali dengan banyaknya 

artikel, namun cukup penggalan artikel atau bahkan judul-judul artikel saja. Karena selain 

menghemat tempat, hal ini juga mempercepat proses loading blog kamu. 

� Customization and review 

Perhatikan penggunaan images. Buat tampilan blog mu berbeda dan mempunyai ciri khas 

dari blog-blog lain yang pernah ada. Tapi pastikan halaman pertama blog kamu harus tampil 

sewaktu para visitor me-loadingnya. Kamu boleh menggunakan Animasi Flash yang paling 

keren, namun jangan berharap para visitor akan mendownload plug-in-nya hanya karena 

untuk melihat animasinya. Sebagian besar dari visitor hanya ingin melihat halaman situs 

web cepat sewaktu loading, tampak menarik, dan berisi informasi yang berguna. Hal 

tersebut tidaklah berat jika kamu memenuhi tiga syarat berikut ini: 

 



Pilih warna yang tepat: 

Kombinasi warna yang tepat membuat kontras dan menegaskan poin-poin penting. Hindari 

penggunaan warna yang mencolok. Warna-warna link standar membuat navigasi menjadi 

lebih mudah. 

Gunakan gambar-gambar dengan bijaksana: 

Pastikan apakah gambar yang ada benar-benar meningkatkan tujuan dari situs kamu. 

Kebanyakan para visitor ingin membaca informasi , bukan melihat gambar-gambar indah 

yang hanya menambah waktu download yang tidak diperlukan saja. Jika kamu terpaksa 

menggunakan gambar, perhatkan size dari gambar tersebut. Karena gambar yang besar 

hanya akan menghabiskan space host dan menambah lama waktu loading. 

2. Cara membuat next page di blog wordpress. 

Cara membuat next page di blog wordpress. Fasilitas Next page (halaman berikut) ini bisa 

digunakan untuk men-split isi postingan atau halaman yang panjang. Dengan membuat next 

page, blog wordpress kita lebih menarik. 

� Berikut ini cara membuat next page di blog wordpress: 

� Pilih paragraf dari postingan atau halaman Anda yang akan di split. 

� Klik tab HTML. 

� Cari paragraf yang akan di-split itu. 

� Ketik/paste kode berikut <!--nextpage-->.  

� Klik Publish atau update (untuk postingan/halaman yang diedit) . 

� Klik View Post atau View Page. 

3. Membuat text area pada sidebar 

Cara memasang text area ke sidebar blog. Sesuai dengan namanya teks area digunakan untuk 

memasukkan data dalam area yang lebih luas. Tujuannya tentu untuk menghemat tempat pada 

sidebar atau postingan. 

Caranya mudah. Copy kode script di bawah ini pada wedget text blog!  

<div style="overflow: auto; width: 200px; height: 200px; 

background-color: #FFFFFF; text-align: justify; padding: 5px; 

border: 1px solid #FFFFFF;">Tulisan anda….</div> 

Keterangan : 

width : lebar text area. (anda bias mengantinya sesuai keinginan) 



height : tinggi text area. (anda bias mengantinya sesuai keinginan) 

Tulisan anda…. : tulisan di dalam text area / code apa saja yang anda buat. 

4. Pasang Google Translator di WordPress 

Anda copy paste saja kode dibawah ini, anda hanya mengganti alamat blog ini (yang dicetak 

huruf merah) dengan alamat blog anda dan alamat gambar benderannya. Jika belum punya 

gambar yang disimpan pada blog, pada bagian merah pertama saja yang diganti dengan 

alamat blog anda. Paste pada widget text pada sidebar anda. 

(<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|ko&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/ 

Bahasa Korea: 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|ko&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 

src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajarsouthkorea.gif" 

title="Korean"></a> 

Bahasa Inggris: 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|en&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 

src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajarunitedking.gif" 

title="English"></a> 

Bahasa Francis: 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|fr&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 

src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajarfrance.gif" 

title="France"></a> 

Bahasa Jerman: 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|de&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 



src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajargermany.gif" 

title="Germany"></a> 

Bahasa Jepang: 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|ja&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 

src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajarjapan.gif" 

title="Japanese"></a> 

Bahasa China: 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|zh-CN&amp;u= http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 

src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajarchina.gif" 

title="Chinese"></a> 

Bahasa Arab : 

<a href="http://translate.google.com/translate? 

hl=id&amp;langpair=id|ar&amp;u=http://generasiinfo.wordpress.com/"><img 

src="http://generasiinfo.files.wordpress.com/2010/07/pinginbelajarsaudiarabi.gif" 

title="Arabic"></a> 

5. Memasang Status YM Pada Blog 

Anda ingin memasang status Yahoo Messenger di blog WordPress Anda? 

Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu: 

1. Masuklah ke bagian Appearance (tampilan) Anda. Pilih Widgets 

2. Tambahkan pilihan Widget Text 

3. Klik save changes (simpan perubahan) 

4. Silahkan copy-edit-paste code html ini: 

<a 

href=”http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=ID_YM_Anda&.src=pg”

><img border=”0″ 

src=”http://opi.yahoo.com/online?u=ID_YM_Anda&m=g&t=1&l=us”></a> 



Gantilah ID_YM_Anda dengan nama ID Yahoo Messenger Anda. 

Optional : Anda dapat mengantikan bentuk tampilan status YM dengan menggantikan nilai 

t=1 dengan nilai t sebesar 0,1,2,3,4, atau 5. 

5. Setelah Anda meng-copy text tersebut. Klik save changes (simpan perubahan) lagi. 

6. Setting sudah selesai. 

7. Anda dapat mengaktifkan YM Anda, dan klik refresh pada tampilan home blog Anda. 

Maka status YM di blog Anda segera akan muncul. 

6. Memasang Widget Pengunjung Online Pada Wordpress 

“cara melihat yang online di blog” di wordpress. Saya akan pilih salah satu penyedia widget 

ini yaitu situs whos.amung.us. Kunjungi situs tersebut untuk memilih bentuk dan dapatkan 

kode scripnya. Coba lihat kode scriptnya yang ada di kotak, misal di bawah ini : 

<script type=”text/javascript” src=”http://widgets.amung.us/tab.js”></script><script 

type=”text/javascript”>WAU_tab(’xxxxxxxxxxxxx‘, ‘left-middle’)</script> 

Setelah melihat kode scriptnya, jangan langsung di copy dulu ke widgetnya. Kita tinggalkan 

itu dulu. Untuk mencari kode no java scriptnya agar nanti bisa widgetnya nongol di 

wordpress, coba lihat kode html di bawah ini : 

<a href=”http://whos.amung.us/stats/xxxxxxxxxxx/”><img 

src=”http://whos.amung.us/widget/xxxxxxxxxxx/”></a> 

Copy script dalam kotak kuning di atas ke tempat di widget teks. Masuk di Dashboard, 

Appereance, Widgets, terus Text. Jangan lupa bagian xxxxxxxxxxx dalam kotak kuning 

diganti dengan bagian yang dibold merah di javascript kotah biru yang didapet dari situs 

tersebut, seperti contoh script dalam kotak biru. 

 

 

 

 

 



I. Penutup 

Tutorial ini saya buat khusus bagi anda yang mulai tertarik membuat blog, khususnya pada blog 

wordpress. Diperuntuknya juga bagi anda yang memiliki hobi menulis pada media elektronik yang 

mulai melirik blog sebagai sarana menyalurkan hobi. Diluar sana sebenarnya banyak sekali tutorial 

wordpress yang cukup bagus, namun saya juga merasa tertarik untuk berbagi pengalaman dan 

sedikit pengetahuan menbuat blog walaupun sebenarnya saya pendatang baru di dunia blog ini. Tapi 

apa salanya jika ingin berbagi dan melatih kemampuan menulis, kali-kali aja dapet pahala. 

Saya berharap tutorial ini bermanfaat bagi anda pemula. Perlu diketehui blog merupakan sarana 

bagi anda menyalurkan kreatifitas dan eksistensi diri sekaligus mengembangkan wawasan anda. 

Dari situs blog juga anda dapat berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan bahkan menjadi 

penghasilan utama jika anda dapat menemukan kesempatan bisnis yang cocok dan sesuai dengan 

kreatifitas anda, so manfaatkan semua kesempatan itu. Thenks you…….jangan lupa mampir-

mampir ke blog-ku, jika anda sudah berhasil membuat blog. Anda juga dapat bebas menjadi 

member admin artikel dan menaruh link pada blog contoh http://generasiinfo2.wordpress.com.  

[Powered by http://generasiinfo.wordpress.com ] 

TENTANG PENULIS 

Muhammad Yunus Martan, lahir 12 maret 19XX di Jakarta. Merupakan anak 

ke-5 dari 5 orang bersaudara. Telah melalui pendidikan dasar di SDS YAKPI, 

dan menempuh jenjang Sekolah menengah di MTsN 05 Jakarta Utara. Setelah 

menamatkan SMA di SMAN 114 Jakarta Utara, melanjutkan pendidikan di 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Program Studi 

Manajemen Konsentrasi Keuangan dan Pasar Modal. Selama menempuh jenjang pendidikan, 

sempat mengikuti beberapa kegiatan Ekstra Sekolah dan Ekstra Kampus walaupun tidak terlalu 

fokus. Selain itu juga menyempatkan diri untuk membaca serta mempraktekan ilmu-ilmu komputer 

yang di dapat dari otodidak dan berbagai sumber. Sekarang sedang melakukan beberapa eksperimen 

/ percobaan / belajar mendisain sebuag web untuk bisnis sebagai penghasilan tambahan dan sedang 

mengumpulkan uang untuk melanjutkan pendidikan lagi, S2..InsyaAllah, AMIN…. 

 

 

 

 



Beberapa Sumber Info 

http://generasiinfo.wordpress.com 

Blog Contoh http://generasiinfo2.wordpress.com 

Situs Urban Blog  

Situs Blognya Kang Yudiono 

Dan beberapa situs yang tidak dapat disebut satu persatu� Thanks for all. 

 

 

 

 

 

Selanjutnya Terserah Anda,Selanjutnya Terserah Anda,Selanjutnya Terserah Anda,Selanjutnya Terserah Anda,    

Semoga Bermanfaat,…Semoga Bermanfaat,…Semoga Bermanfaat,…Semoga Bermanfaat,…..Tha..Tha..Tha..Thanks nks nks nks     

    


