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1. Prakata 

Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik dan cara pembuatan Web Blog personal dengan 

menggunakan WordPress. Tutorial ini diperuntukan bagi para pemula yang belum memiliki blog dan 

berkeinginan untuk membangun sebuah personal blog. Tutorial ini adalah tutorial registrasi online pada 

blog dengan menggunakan WordPress. Wordpress yang digunakan versi 2.7 RC yang dirilis awal Bulan 

ini. (Desember 2008). Langkah-langkah membangun web blog tidak rumit dan sangat mudah. Salah satu 

syarat “wajib” dalam membangun blog ini adalah email yang harus dimiliki oleh personal yang akan 

membangun blog tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada poin 2 di bawah ini.   

 

2. Langkah-langkah Membangun Web Blog dengan Menggunakan Wordpress 

Syarat :  - harus memiliki email 

 - terkoneksi dengan Internet (hehehe namanya juga online) 

Adapun langkah-langkah pembuatan weblog online adalah sebagai berikut. 

a. Buka aplikasi web browser (Internet Explorer, Firefox, Opera etc.), dan ketikan alamat 

www.wordpress.com pada box alamat, browser anda. Maka akan muncul jendela seperti berikut. 

 

Klik ini Untuk 

melanjutkan 

www.wordpress.com 

mailto:rskisn@yahoo.com
http://www.isaninside.wordpress.com/
http://www.wordpress.com/


b. Jendela di atas adalah tampilan awal situs WordPress yang akan kita gunakan dalam membangun 

Web Blog personal. Untuk melanjutkannya, klik box biru yang bertulisan “Sign Up Now!”. Maka 

link tersebut akan menuju jendela seperti berikut ini. 

 

Jendela di atas adalah jendela Sign Up, yang meminta kita membuat “account” . Isi Account ini 

antara lain : 

 Username : digunakan untuk “nama pengguna dalam log in ke halaman administrator 

jika Web Blog telah selesai di bangun. Pilihlah nama sesuai keinginan anda! 

 Password : kata sandi yang akan digunakan dalam log in ke halaman administrator. Perlu 

di ingat! Semakin panjang Password yang digunakan, maka indicator password meter 

akan menyatakan kalau password itu “strong” (kuat). Gunakanlah kata sandi yang 

mudah diingat. 

  Confirm : Tuliskan kembali password yang telah anda tulis pada box password di atas. 

Harus sama persis dengan kata sandi yang di tulis pada box password! 

 Email Addres : tulis alamat email yang digunakan dalam membangun web Blog ini. 

Alamat email yang dituliskan harus sudah ada. Sudah aktif dan dapat di akses. 



 Legal Flotsam : aktifkan tanda centang tersebut dengan cara mengkliknya. 

 Tentukan pilihan anda dengan mengaktifkan salah satu dari 2 radio button. Pilihan 

pertama digunakan jika username yang di tuliskan akan menjadi alamat web blog anda, 

seperti “www.baduatai.wordpress.com” ---- username yang digunakan adalah 

“baduatai”. Pilihan kedua merupakan pilihan jika yang anda tuliskan di atas hanya 

sebatas username, tidak seperti pilihan pertama. 

 Setelah semua form diisi, maka kliklah tombol “next” untuk melanjutkan proses 

registrasinya. 

Sebagai contoh, lihat jendela berikut ini. 

 

 

c. Jendela berikutnya yang muncul adalah jendela “complete registration”. Jendela ini 

menginstruksikan agar membuka email dan mengecek account yang akan di aktifasi. Wordpress 

akan mengirimkan email ini dalam tenggang waktu 30 menit. Apabila email yang di kirim 

wordpress belum diterima dalam waktu 2 hari, maka diharuskan untuk membangun kembali 

proses registrasi blog ini dari awal. Berikut ini adalah penjelasan dari jendela tersebut. 



 

 

 

 

 

d. Setalah tombol “Save profile”  di klik, maka akan di temui jendela  seperti berikut ini. 

 

Instruksi untuk melihat inbox 

email yang digunakan 
Deskripsikan diri anda dengan 

tulisan pada box ini.  
Tuliskan “last name” atau nama 

terakhir anda. Contoh di atas : 

“Comet” 

 

Tuliskan nama awal (first name) 

anda pada box ini. Contoh di 

atas : “Electronics” 

 
Klik “Save Profile” jika semua 

box telah anda isi 

Jendela ini hanya 

menunggu hingga anda 

mengaktifkan account 

anda melalui email yang 

telah dikirim oleh 

wordpress 

 



e. Langkah berikutnya yang harus dikerjakan adalah membuka email anda. Bukalah Jendela baru 

atau Tab baru pada browser anda. Ketikan alamat penyedia layanan email yang anda gunakan 

pada box URL browser anda. Tutorial ini menggunakan email dengan layanan 

http://yahoomail.com dan ketikan alamat tersebut. Lukakan proses log in email dengan 

menuliskan Id email berikut password-nya. Bukalah halaman inbox (email masuk), maka akan 

ditemui email masuk seperti jendela berikut ini. 

 

Klik email masuk yang ter atas untuk mengaktifkan blog Wordpress anda. Maka akan ditemui 

jendela seperti berikut ini. 

 

Jendela di samping 

menginstruksikan 

agar kita mengklik 

Link (tulisan biru) 

untuk mengaktifasi 

blog yang di bangun. 

Kliklah Link tersebut! 

http://yahoomail.com/


f. Selanjutnya akan ditemui jendela yang menyatakan bahwa account wordpress yang di bangun 

telah aktif. Jendela ini menampilkan Username dan password yang digunakan pada saat registrasi 

awal WordPress. Ingat! Jendela ini memiliki tingkat security yang tingg, karena username dan 

password akan tampil secara terbuka. Contohnya dapat dilihat pada jendela berikut ini.  

 

g. Selanjutnya account pada WordPress telah terbentuk, langkah berikutnya yang akan dilakukan 

adalah proses registrasi blog.  Registrasi blog dilakukan dengan cara mengklik halaman “Home”. 

Lihat gambar pada poin “f”. Maka akan ditemui jendela seperti berikut ini. 

 

Seharusnya tertulis dalam bentuk password 

nyata bukan “XXXX”. Seperti 

“electronicscom” (hanya contoh) 

Klik Link ini untuk 

memulai proses 

registrasi blog 



h. Setelah Link registrasi diklik, maka akan ditemui jendela berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 Jika ingin merubah bahasa ke bahasa Indonesia, lihat jendela berikut. 

 

Blog domain digunakan sebagai 

alamat blog yang di bangun. 

Contoh : “ecomet” maka blog 

domain akan menjadi : 

“www.ecomet.wordpress.com” 

Blog Title adalah 

Judul blog yang di 

bangun. Contoh : 

“Electronics 

Computer 

Education Team” 

Pilhan bahasa yang 

digunakan dalam 

blog 

Aktikan tanda centang 

agar blog yang anda 

bangun bisa di akses 

melalui mesin pencari 

seperti google dan 

Technorati 

Klik tombol ini unutk 

membuat blog sesuai 

dengan data yang anda 

inputkan sebelumnya. 



i. Setelah mengklik tombol “create blog”, maka akan ditemui jendela seperti berikut ini. 

 

 Jendela di atas menyebutkan bahwa anda telah membangun blog baru dengan alamat 

“ecomet.wordpress.com”. Proses Log In dapat dilakukan dengan menginputkan username 

“ecomet” dan password yang telah ada pada saat membuat account. Untuk melihat jendela 

administrator, kliklah tulisan “Dashboard” pada bagian atas jendela tersebut. 

j. Setelah tulisan Dashboard di klik, maka akan ditemui jendela administrator seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 Dari jendela di atas, dapat dimulai proses modifikasi dan posting tulisan. Selain itu, informasi 

umum dan khusus tentang blog yang anda bangun akan di informasikan pada halaman ini, 



seperti statistic blog, komentar yang datang, jumlah pengunjung tiap hari, bulan dan waktu, 

serta informasi lainnya yang penting.  

k. Untuk melihat tampilan Blog yang telah dibangun adalah dengan mengklik Title Blog pada 

halaman Dashboard, seperti jendela berikut ini. 

 

 Tampilan awal blog yang dibangun dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

l. Langkah selanjutnya adalah eksplorasi menu-menu dashboard yang tersedia. Ekplorasi dapat 

dilakukan secara otodidak, mengunjungi forum, membaca buka, dan bertanya kepada rekan anda 

yang memiliki ilmu tentang blog ini, baik ilmunya banyak ataupun sedikit. Poin terpenting yang 

dapat diambil adalah “bagilah ilmu anda kepada orang lain”. 

 



3. Pentup dan Hak Cipta 

Tutorial Proses Aktifasi dan pembuatan blog dengan menggunakan WordPress telah selesai. 

Selanjutnya Saya akan menulis beberapa langkah-langkah penting dalam modifikasi blog wordpress 

ini. Tulisan ini boleh di copy dengan syarat mencantumkan nama penulis dalam mempublikasikan 

kembali. Semoga kita dapat menghargai hasil karya orang lain. 

 

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 . 

Pada Desember 2008 bersama rekan-rekan seperjuangan membentuk suatu tim kreatif dan independen. 

Tim ini bernama E-Comet singkatan dari Electronics Computer Education Team.  Bergerak dalam 

mempelajari TI sederhana, dengan tujuan bisa berbagi dengan orang lain. Tim yang dibentuk tidak 

beranggotakan oran-orang hebat. Melainkan orang-orang yang mau belajar dan mempraktekan teknik-

teknik dasar computer, jaringan dan multimedia. Semoga Tim ini bisa berkembang sesuai dengan 

Mottonya, yaitu “dimulai dari hal-hal kecil, untuk menjadi sesuatu yang besar”. Tim ini berdomisili di 

Padang dengan alamat Jalan Belibis no 20 Air Tawar Barat Padang, di belakang kampus UNP. Kunjungi : 

Blog : http://ecomet.wordpress.com   email : e_comet08@yahoo.co.id   
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