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MENYISIPKAN SLIDE KE DALAM BLOG WORDPRESS  

 
Oleh: 
Muhammad Ihsan Zul 
rskisn@yahoo.com 
www.isaninside.wordpress.com 
Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika FT UNP  
 

Tutorial sederhana ini akan menjelaskan teknik dan cara menyisipkan slide ke halaman 

penulisan pada blog wordpress. Untuk diketahui, slide yang ditampilkan merupakan hasil kerja 

sama wordpress dengan layanan slide yang dikenal dengan slide.com. Berikut ini adalah 

langkah-langkah dalam menyisipkan slide tersebut. 

1. Registrasi dan log in ke http://www.slide.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setelah melakukan registrasi ataupun Log In, akan di temui halaman seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rskisn@yahoo.com
http://www.isaninside.wordpress.com/
http://www.slide.com/
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3. Selanjutnya, lakukan proses upload file dengan langkah seperti gambar berikut ini. 

 

 Langkah upload adalah dengan mengklik tombol browse, terlihat pada halaman di atas. 

Lakukan penyeleksian foto-foto atau gambar yang akan ditampilkan dalam slide yang di 

bangun (di dalam hardisk komputer). Proses Upload gambar atau foto terlihat pada 

gambar berikut ini. 
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4. Setelah semua file foto selesai di upload, maka foto-foto yang telah diupload tersebut 

akan tampil seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

5. Untuk melanjutkannya, klik tombol yang berwarna hijau bertulisan “SAVE (get code)”. 

Maka akan muncul halaman seperti berikut ini. 

 

Pada jendela di atas terdapat box yang berisikan scipt. Script tersebut tidak dapat 

digunakan pada wordpress, melainkan untuk layanan lain, seperti friendster. 
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6. Pada bagian kiri bawah terdapat tulisan biru yang diantaranya berisi :  

Klik bagian yang dilingkari. Hal ini menandakan bahwa slide 

akan di publish ke Blog yang menggunakan Wordpress. 

 

 

 

 

7. Setelah link tersebut diklik, maka akan tampil jendela seperti berikut. 

 

Jendela ini akan meminta anda untuk menginputkan username dan password blog 

wordpress anda. Inputkanlah data tersebut. 

8. Setelah username dan password diinputkan, kliklah bagian sign in. Selanjutnya akan 

didapat jendela seperti berikut ini. 
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Pada jendela di atas anda akan diminta menginputkan judul tulisan anda. Lihat pada 

Bagian Subject. Inputkan sesuai keinginan anda, contoh “ My Slide Show 2” pada 

gambar di atas. 

9. Berikutnya Klik lah tombol add untuk menyisipkan slide tersebut kedalam postingan 

baru Blog Wordpress. Jendela yang akan muncul adalah : 

 

Gambar di atas merupakan jendela loading penginputan slide yang di bangun. 

Lanjutkanlah dengan membuka halaman blog anda. Hasilnya akan anda temui 

seperti gambar berikut. 

 

  Sukses Bukan? Silahkan coba dan sosialisasikan ke pada orang lain. 

 Tulisan ini di selesaikan diruangan Radio HMJ Elektronika FT UNP. Semoga bermanfaat.  
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TENTANG PENULIS 

Muhammad Ihsan Zul, lahir 27 Januari 1987 di Simpang Candung Agam, Sumatera 

Barat. Merupakan anak ke-5 dari 5 orang bersaudara. Telah melalui pendidikan 

dasar di SDN 29 Ampang Gadang IV angkat Candung, dan menempuh jenjang 

Sekolah menengah di MTsN Gunung Pangilun Padang. Setelah menamatkan SMA di 

SMAN 2 Padang, melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Padang, dengan 

Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Konsentrasi Komputer. Selama menempuh jenjang 

pendidikan, Aktif dalam berbagai kegiatan Ekstra Sekolah dan Ekstra Kampus. Selain itu juga 

menyempatkan diri untuk membaca serta mempraktekan ilmu-ilmu komputer yang di dapat dari 

otodidak dan berbagai sumber. Sekarang masih melaksanakan perkuliahan pada tahun 4 di UNP padang 

dengan Jurusan Teknik Elektronika, program studi Pendidikan Teknik Elektronika Konsentrasi Komputer. 

Keterangan lebih lanjut, kunjungi http://isaninside.wordpress.com  
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