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BAB 1
MEMBUKA HALAMAN BLOG
Membuka atau menjalankan sebuah halaman blog seperti halnya membuka sebuah website di
intrenet. Program yang di gunakan adalah browser internet, dapat menggunakan Internet
Explore (bawaan dari micorsoft windows), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan lain
sebagainya, namun disarankan agar menggunakan versi browser internet terbaru.

Blog yang disediakan bagi dosen ISI Surakarta menggunakan blog dari wordpress, akan
tetapi memiliki alamat web addres sendiri yaitu “dosen.isi-ska.ac.id” (tanpa tanda petik).

http://dosen.isi-ska.ac.id

Masing-masing dosen akan memiliki alamat domain sendiri, dapat diartikan juga setiap dosen
nantinya akan memiliki website pribadi yang dapat di akses oleh siapapun, kapanpun, dan
dimanapun.

xxx.dosen.isi-ska.ac.id
Domain blog ISI Surakarta

Nama dosen atau ID blog

Sedangkan bagi pemilik blog, untuk dapat mengelola atau mengatur halaman blog dapat
memasuki halaman admin, dengan mengunjungi alamat “xxx.dosen.isi-ska.ac.id/wp-admin”,
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setelah mengunjungi ala,at tersebut di browser internet akan muncul terlebih dahulu halaman
verifikasi user dan password, seperti berikut ini :

Apabila verifikasi user dan password berhasil, selanjutnya akan muncul halaman admin
seperti di bawah ini :

Setelah selesai menggunakan halaman admin, dihimbau untuk tidak lupa keluar (log out) dari
halaman ini, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan cara klik tombol
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BAB 2
MENGELOLA HALAMAN BLOG
A. Merubah Judul Blog dan Password Admin
Merubah Judul Blog
Halaman blog idealnya memiliki judul yang dapat digunakan sebagai identitas pemilik atau
hanya sebagai tanda pengenal di halaman blog.

Judul atau Title

Tagline

Judul blog tentu dapat dirubah setiap saat, akan tetapi lebih baik dalam pergantian judul ini
secara periodik, tidak setiap hari diganti. Sebab judul juga akan dipakai search engine ( mesin
pencari google, yahoo, bing, dsb ) sebagai salah satu komponen untuk mengenali suatu
website atau blog.
Merubah judul atau title blog dapat dilakukan di menu Setting dibagian General, tentunya
pengguna harus masuk sebagai admin terlebih dahulu.

Isikan “Pustika Punya” pada isian Blog Title, dan “Hanya Sebuah Blog” pada tagline, atau
sesuai dengan keinginan. Kemudian klik tombol
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perubahan. Setelah itu cek pada halaman utama blog. Apabila tidak ada halangan tampilan
akan berubah seperti gambar berikut :

Merubah Password Admin
Keamanan sebuah password atau kata sandi sangat mempunyai peranan penting dalam
keamanan suatu blog maupun konten lain di internet. Password akan sangat mudah sekali
ditebak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apabila mengandung unsur dari diri
pribadi, misalnya saja nama, tanggal lahir, nomor telepon, dsb. Password yang mudah ditebak
tentunya akan membahayakan informasi atau data yang ada dalam konten-konten internet.
Beberapa hal yang dapat mengurangi resiko bobolnya password adalah sebagai berikut :
1.

Panjang karakter menentukan kuat tidaknya sebuah password, apabila password kurang
dari 3 digit tentu akan sangat mudah sekali di tebak oleh hacker. Mengkombinasikan
karakter dalam password menggunakan huruf, angka dan simbol ( !@#$%^).

2.

Hindari menggunakan password dengan unsur pribadi, apabila tetap menginkan
melekatnya unsur pribadi pada password tentu dengan mengkombinasikan angka atau
simbol.

3.

Pergantian password secara rutin dan berkala akan menyulitkan hacker untuk membobol
password.

Pengantian password atau kata sandi dapat dilakukan pada halaman admin, menu Users, pada
bagian your profile. Pengisian password baru terdapat pada bagian paling bawah yaitu New
Password.
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Pada posisi dibawah form isian password terdapat

, yang berfungsi

sebagai indikator kekuatan sebuah password. Selanjutnya akan ditemukan beberapa indikator
:
Dapat diartikan bahwa password yang di isikan sangat
lemah.
Dapat diartikan bahwa password yang di isikan lemah.
Dapat diartikan bahwa password yang di isikan
mempunyai level sedang atau menengah.
Dapat diartikan bahwa password yang di isikan
mempunyai level kuat.
Setelah menentukan password apa yang akan digunakan dan selesai melakukan pengisian
pada form isian new password, untuk melakukan perubahan agar tersimpan oleh sistem, klik
tombol

. Kemudian silahkan logout atau keluar dari halaman admin untuk

mencoba apakah password baru yang diisikan tadi berhasil atau tidak (tetapi sebelum log out
terlebih dahulu dipastikan password baru yang diisikan sudah benar, tidak ada kekeliruan dan
tidak lupa).
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B. Merubah Tema (Themes) Blog
Sebuah blog akan terasa hambar apabila tema tidak dikondisikan sedemikian rupa, meskipun
sebenarnya aktifitas blog terletak pada artikel di dalamnya, bukan dari bagus tidaknya tema.
Namun tidak ada salahnya diperhatikan pula pemilihan tema pada blog guna mempercantik
tampilan blog.
Tema dalam wordpress pada umumnya sangat banyak, namun dalam blog dosen ISI hanya
disediakan beberapa pilihan tema blog.

Perubahan tema (themes) dapat dilakukan pada menu Appearance pada bagian Themes, di
halaman admin.

Elemen Dasar Mengelola Blog

ISI SURAKARTA 8
UPT Pusat Informatika

Agar themes yang disukai aktif pada halaman blog, pilih menu

, dari UPT. Pusat

Informatika ISI Surakarta merekomendasikan tema yang berlabel “Untuk User”, akan
tetapi juga diperbolehkan untuk memilih tema yang lain.

Gambar disamping
merupakan halaman dengan
tema default (tema belum
diganti)

Apabila tidak ada halangan, halaman blog akan berubah menjadi seperti gambar berikut :
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BAB 3
MEMBUAT POSTING ARTIKEL
Sebelum mengenal lebih jauh fasilitas yang ada dalam blog
wordpress, ada baiknya dipelajari fasilitas yang satu ini, karena sebuah blog
akan banyak dikunjungi bertumpu pada artikel apa saja yang terkandung
dalam blog. Menu yang akan di guankan terdapat pada menu Post.
Semakin banyak menampilkan posting artikel yang bermanfaat, dan bersifat
menambah pengetahuan, serta senantiasa melakukan penulisan artikel secara rutin akan dapat
mendongkrak rating blog di search engine (mesin pencari), sehingga blog yang dibuat akan
mudah dikenali. Meskipun sebenarnya banyak dalam riset disebutkan bahwa konten internet
yang paling laris untuk dikunjungi adalah konten porno, tetapi tidak ada salahnya bidang
akademisi menjadi inisiator dan promotor bahwa konten akademik juga lebih layak
mendapatkan tempat istimewa bagi pengguna internet.
A. Membuat Kategori
Wordpress sudah menyediakan tempat posting artikel yang sudah lengkap.
Selanjutnya dalam posting artikel ada istilah kategori, yang dapat juga berfungsi untuk
mengelompokkan, atau membuat grup yang dapat digunakan saat posting artikel.

Halaman
Blog
Kategori 1

Katagori 2

Kategori 3

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Sebelum melakukan posting artikel, sebaiknya membuat daftar kategori dahulu melalui
halaman admin. Fasilitas untuk dapat membuat kategori dapat ditemukan pada menu Post,
Elemen Dasar Mengelola Blog
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bagian Catagories. Secara umum dari wordpress sudah menyediakan satu jenis category
yaiitu Uncategorized.

Sebagai uji coba dalam form Field Category, category name diisi dengan “Mata Kuliah”,
atau juga dapat diisi kategori lain sesuai dengan kondisi masing-masing. Setelah itu klik
untuk menyimpan katagori baru. Apabila pembuatan kategori baru berhasil,
daftar kategori akan berubah seperti gambar berikut.

Kategori yang sudah dibuat tentu masih dapat dirubah (rename), atau bahkan dihapus.
Dengan cara member tanda ceklist pada categori atau langsung memilih tindakan saat kursor
berada di area kategori.
Edit digunakan untuk merubah nama kategori,
Quick Edit juga mempunyai jenis tindakan
yang

sama

mempercepat

dengan
proses

Edit,

namun

lebih

untuk
baiknya

menggunakan fasilitas ini. Kemudian tindakan yang terakhir adalah Delete yang berfungsi
untuk menghapus katagori.
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B. Posting Artikel
Melakukan posting artikel dapat dilakukan pada menu Posts, pada bagian Add New seperti
gambar berikut :

Judul Artikel

Naskah

Tombol Simpan Menampilkan
di halaman Blog

Pemilihan Kategori

Izin Berkomentar
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B.1. Menulis Artikel Baru
Penulisan artikel baru menggunakan menu Posts  Add New, seperti gambar di bawah ini :

Kemudian setelah memilih kategori, untuk menyimpan dan menampilkan artikel tersebut,
eksekusi dengan tombol

atau

apabila sebelumnya sudah

pernah di publish.
Selain itu dalam sebuah posting
artikel masih ada hal lain, yaitu
pemberian

izin

penulisan

komentar, apabila pembaca diperbolehkan untuk meninggalkan komentar atau catatan kecil
maka ceklist Allow Comments harus di aktifkan, namu bila menghendaki mematikan fasilitas
komentar, hilangkan ceklistnya.
Apabila artikel sudah di publish atau update, akan ada perubahan pada halaman blog, seperti
yang ada pada gambar berikut :
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B.2. Membenahi Posting Artikel
Apabila dalam kondisi tertentu, diperlukan revisi artikel yang sudah pernah di posting
sebelumnya, dapat dilakukan dengan cara, Menu Posts  Edit

Dari menu tersebut akan memunculkan daftar posting yang pernah dibuat. Apabila artikel
sudah ratusan atau bahkan ribuan tentu akan sulit sekali dalam memilah-milahnya, untuk itu
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dapat di gunakan menu

untuk membatasi

daftar artikel (berdasarkan bulan dan tahun posting, atau berdasarkan kategori).
Dengan

mengaktifkan

ceklist

di

depan judul artikel seperti dalam
gambar, dan kemudian klik Edit untuk merevisi artikel, atau menggunakan Quick Edit untuk
merubah judul artikel saja. Namun dimohon berhati-hati dalam menu ini, karena ada pilihan
untuk menghapus artikel yaitu Trash

Elemen Dasar Mengelola Blog
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BAB 4
MENGELOLA MEDIA
Media dalam blog wordpress merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengelola
file import dari luar, dapat dimanfaatkan dalam keperluan posting artikel. File import dapat
berupa, file pdf, word, excel, jpeg,rar,mpeg,flv dan masih banyak lagi, dan tentunya tim UPT.
Pustika akan senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan lebih jauh sesuai dengan
kebutuhan yang ada.
Fasilitas media ini terdiri dari 2 menu yaitu Library (daftar
file yang pernah di upload) dan Add New (untuk menambahkan file
upload baru).
A. Upload File Baru
Menambahkan file baru dapat
dengan cara Media  Add New.
Kemudian pilih tombol Select Files,
untuk membatalkan klik Cancel
Upload. Setelah itu melakukan
pencarian file yang hendak di upload, dari computer yang digunakan. Setelah berhasil
menemukan dan memilih file yang dimaksud adakan muncul halaman baru seperti gambar
berikut :
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Sebenarnya dalam upload media hal yang paling penting adalah alamat File URL, dimana
alamat URL tersebut dapat dimanfaatkan sebagai link (penghubung), atau dimanfaatkan untuk
alamat download file. Setelah itu klik
blog.

untuk menyimpan file dalam media

B. Merubah File Media
Menu Media  Library menyediakan fasilitas untuk melihat daftar media yang sudah pernah
diupload,

akan membatasi tampilan daftar file media.

Seperti biasa untuk merubah beberapa
keterangan file media atau menghapus,
atau hanya sekedar mengetahui alamat
file URL, dapat mengaktifkan ceklist
didepan nama file upload. Edit untuk merubah, Delete Permanently menghapus file, dan View
untuk melihat halaman blog. Dengan menu Edit akan memunculkan halaman seperti berikut :

Halaman tersebut akan sering digunakan apabila dalam blog terdapat sisipan link, atau gambar
dan sebagainya, karena terdapat alamat File URL atau sering juga disebut web address.
Elemen Dasar Mengelola Blog
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BAB 5
MENGELOLA POSTING ARTIKEL

A. Menyisipkan Gambar Pada Artikel
Bab ini akan mempelajari bagaimana mengelola dan mempercantik halaman blog dengan
memanfaatkan fasilitas yang sudah di pelajari pada bab sebelumnya. Salah satu unsur yang
dapat membuat pembaca tertarik pada artikel yang ada pada blog, salah satunya adalah
dengan menambahkan gambar pada artikel tertentu. Namun perlu diingat semakin banyak
menambahkan gambar pada artikel akan mempengaruhi kecepatan akses dari blog itu sendiri.

Artikel yang sebelumnya hanya naskah atau tulisan saja, dengan menambahkan sedikit
ornamen gambar, kini kelihatan lebih elegan dan membuat pengunjung menjadi penasaran
terhadap artikel yang ada.
Menyisipkan gambar tersebut, terlebih dahulu masuk ke halaman admin, menggunakan menu
Post  Edit (Sudah tertuang dalam bab 3), kemudian pilih artikel yang akan disisipi gambar.
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Fasilitas posting disamping
terdapat
menu
untuk
menyisipkan gambar dan file
lainnya. Perhatikan menu yang
dibatasi kotak bewarna hijau,
dari menu tersebut terdapat
beberapa fasilitas.
dapat
digunakan untuk menyisipkan
gambar.

dapat digunakan untuk menyisipkan file video,

menyisipkan file audio,
oleh jenis file tertentu).

dapat digunakan untuk

dapat digunakan untuk menyisipkan file media (tidak dibatasi

Penyisispan gambar dalam artikel dapat dilakukan dengan bantuan menu
Setelah klik menu tersebut akan muncul halaman baru seperti berikut :

atau

.

Tab
dapat digunakan apabila gambar yang akan disisipkan masih ada
dalam computer, belum di upload ke media seperti yang dipelajari pada bab 5, untuk memulai
pencarian klik tombol

.

Tab
merupakan fasilitas menyisipkan gambar apabila file tersebut diambil dari
alamat website lain. Biasa digunakan apabila artikel mengutip sumber dari luar. Silahkan
diisikan alamat URL lengkap pada form isian URL, misal “http://dosen.isiska.ac.id/files/2010/03/blogdosen-1024x273.jpg”,
dan
berikan judul pada form isian
Title. Kemudian klik tombol
untuk
mengeksekusi penyisipan.

Tab
dapat digunakan apabila file yang akan disisipkan berasal dari media
yang sudah pernah di upload sebelumnya.
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selanjutnya untuk melakukan perintah penyisispan selanjutnya dengan tombol
setelah itu akan muncul gambar seperti berikut :

,

Merupakan alamat URL dari file
gambar yang akan disisipkan, hal ini
dapat digunakan juga sebagai link untuk download untuk jenis file lain, akan dipelajari pada
sub bab selanjutnya.
Fasilitas ini digunakan untuk
mengatur posisi gambar pada posting artikel. None berarti posisi tidak diatur, Left posisi
gambar berada di sebelah kiri artikel, Center posisi gambar berada di tengah-tengah artikel,
Elemen Dasar Mengelola Blog
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dan Rigth meletakkan gambar pada posisi sebelah kanan artikel. Langkah untuk mendapatkan
posisi gambar seperti contoh pada bab ini adalah dengan memilih alignment Left.
Size berfungsi
untuk mengatur
resolusi yang akan di tampilkan, ada beberapa pilihan, Thumbnail memberikan tampilan
gambar kecil, Medium akan memberikan tampilan gambar ukuran resolusi menegah, Large
memberikan tampilan resolusi besar, kemudian yang terakhir Full size memberikan tampilan
sesuai dengan ukuran asli file. apabila menghendaki hasil yang optimal dan ukuran resolusi
gambar tidak terlalu besar dapat digunakan pilihan Full size. Setelah melakukan beberapa
pengaturan seperti diatas, untuk memberikan perintah penyisipan jangan lupa untuk klik
tombol
agar gambar muncul dalam posting artikel. Apabila langkah tersebut
berhasil dalam posting akan didapatkan gambar seperti dibawah ini :

Gambar pada artikel berukuran besar sebab size yang dipilih adalah Full size. Namun
tampilan gambar tersebut masih dapat diatur sesuai dengan tampilan yang diinginkan (
pengaturan dapat dilakukan hanya dengan drag and drop seperti dalam Ms. Word atau Writer
dalam Open Office). Setelah melakukan pengaturan sedemikian rupa, untuk mengeksekusinya
jangan lupa klik tombol

agar artikel bergambar dapat di nikmati oleh pembaca.

B. Memberikan Link pada Artikel
Pada umumnya sebuah blog atau website personal terdapat fasilitas penghubung terhadap
media luar, atau disertai fasilitas untuk download file. Ibarat buku adalah jendela dunia, maka
saat ini media internet juga demikian. Hanya dari sebuah blog personal dapat di hubungkan
dengan media luar lainnya.
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Namun bukan hanya sebatas itu saja, link dapat dimanfaatkan sebagai penghubung untuk
mendapatkan sesuatu dari blog personal ( misalkan file pdf, file presentasi, atau file
berekstensi lainnya).
Menggunakan fasilitas link pada wordpress
terdapat di menu Post,

digunakan untuk

membuat link (hyperlink), sedangkan
untuk menghilangkan link. Misalkan pada
artikel akan dihubungkan ke website
Wikipedia,
terlebih
dahulu
ketikkan
“Wikipedia” pada posting atau dapat dengan
kata kunci lain, kemudian blok terlebih
dahulu kata kunci tersebut, setelah itu klik
tombol
berikut.
•

•

untuk memberikan fungsi link, selanjutnya akan muncul halaman baru seperti

Link URL merupakan alamat web address, karena
akan dihubungkan dengan Wikipedia, maka di isi
http://wikipedia.org.
Target merupakan perlakuan dari halaman link,
ada dua jenis yaitu Open link in a new window
(link dibuka pada halaman baru) dan Open link in
the same window (link dibuka pada halaman yang
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sama). Setelah menentukan Target untuk menyisipkan link pada artikel klik tombol
. Setelah itu mohon jangan lupa klik publish atau
Pada halaman blog, setelah memberikan fungsi link
akan didapatkan tampilan seperti disamping. Dapat
dilihat bahwa dalam artikel sudah muncul teks
wikipedia bewarna oranye, dan apabila teks tersebut
di
klik
akan
memberikan
efek
membuka
halaman
website wikipedia.org.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media link agar dapat
dimanfaatkan untuk mendukung download file dari media yang sudah pernah di upload
(memanfaatkan media yang sudah dipelajari pada bab 5).
Sebelum melangkah lebih jauh sebaiknya upload terlebih dahulu file yang akan dihubungkan
(link). Perlu diingat untuk dapat menikmati fasilitas link untuk download file dari media,
unsur yang perlu diketahui adalah alamat URL dari file yang pernah di upload.
Melalui
menu
Media  Library
kemudian memilih
file dan klik edit
untuk
dapat
melihat
alamat
URLnya. Setelah
klik edit akan
muncul halaman
berikut ini.

Point yang harus di ingat adalah pada isian File URL,
karena terdapat web address atau alamat dari file
upload. Alamat ini harus dicatat atau di copy
kemudian di paste ke fasilitas link.
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Masih menggunakan metode yang sama
fasilitas link pada wordpress terdapat di
menu Post,

digunakan untuk membuat

link (hyperlink), sedangkan
untuk
menghilangkan link. Misalkan pada artikel
akan diberikan fasilitas untuk download file
“presentasi workshop”, terlebih dahulu
ketikkan “download presentasi” pada
posting atau dapat dengan kata kunci lain,
kemudian blok terlebih dahulu kata kunci
tersebut, setelah itu klik tombol
untuk
memberikan fungsi link, selanjutnya akan muncul halaman baru seperti berikut.
•

•

Link URL merupakan alamat URL file tersebut,
misalkan : karena akan dihubungkan untuk
download file dari media dengan alamat
http://localhost/wordpress/wpcontent/uploads/2010/04/Workshop-Blog.pptx
Target merupakan perlakuan dari halaman link,
ada dua jenis yaitu Open link in a new window
(link dibuka pada halaman baru) dan Open link
in the same window (link dibuka pada halaman
yang sama). Setelah menentukan Target untuk menyisipkan link pada artikel klik tombol
. Setelah itu mohon jangan lupa klik publish atau

Apabila tidak ada kendala pada halaman blog
akan muncul seperti gambar disamping.
Dengan klik teks download presentasi akan
berefek
mendapatkan
download
file
presentasi. Hakekatnya bukan terbatas hanya
file presentasi saja, namun dapat berupa file
yang berekstensi lain ( flv, mpeg,mpeg4,
mp3,wav, dll).

File Presentasi
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BAB 6
MENGELOLA PAGES
Halaman blog yang disediakan oleh wordpress terbagi menjadi 2 bagian, home yang
merupakan halaman utama (tidak bias dirubah), dan about (masih dapat dirubah). Namun
halaman tidak hanya terbatas itu saja, masih bisa diatur ulang dan ditambah jika memang
diperlukan.

Pengelolaan halaman dapat dilakukan pada menu Pages di
halaman admin. Apabila ingin menambahkan halaman baru pada
blog dapat dilakukan melalui menu PagesAdd New, dan untuk
melakukan revisi atau meng-edit halaman dapat dilakukan dari
menu Pages Edit.
A. Menambahkan Pages Baru
Fasilitas penambahan halaman baru, mempunyai tampilan mirip seperti
posts artikel baru.
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Setelah klik

agar tersimpan di blog, untuk halaman blog akan berubah menjadi

seperti berikut.

B. Mengedit Pages
Fasilitas penambahan halaman baru, mempunyai tampilan mirip seperti
edit artikel.

Langkah untuk mengedit halaman blog adalah dengan
mengaktifkan ceklist di judul halaman, kemudian klik
edit yang dapat digunakan untuk merubah judul maupun
isi halaman, quick edit
digunakan

hanya

untuk

merubah

judul

halaman

saja,

trash

untuk

menghapus halaman dari
blog, view untuk melihat
blog.
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BAB 7
MENGELOLA WIDGETS

A. Mengatur Posisi Konten Widgets

Sidebar Lokasi
Widgets

Widgets merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk pengaturan konten yang disediakan
oleh wordpress atau dapat juga digunakan mengintegrasikan konten
dari pihak luar. Pengaturan widgets tentunya sangat bermanfaat
apabila menginginkan tampilan blog lebih fleksibel. Pengaturan dapat
dilakukan dalam menu Appearance  Widgets.
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Sidebar Penempatan
widgets

Konten Widgets

Beberapa konten yang sering digunakan dan sangat membantu dalam manajemen blog
diantaranya :
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan pengarsipan artikel berdasarkan
bulan dan tahun posting artikel.
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan kategori yang ada pada blog.
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan kalender pada blog.
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan daftar link yang telah dibuat.
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan daftar halaman yang ada pages blog.
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan daftar komentar yang terbaru.
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menampilkan daftar posting artikel yang terbaru.
konten yang dapat dimanfaatkan untuk fasilitas
pencarian
konten
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menyisipkan fasilitas yang berbasis bahasa html.
Jenis konten ini sangat fleksibel, dapat digunakan
sebagai paket media dari pihak luar, seperti yahoo
massanger, facebook, twiiter, dan sebagainya.
Cara menempatkan widget pada sidebar dapat dilakukan hanya dengan drag and drop atau
menggeser konten ke sidebar widgets. Ilustrasi seperti gambar berikut :
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Drag konten Archieves kemudian geser ke
Sidebar

Setelah berhasil meletakkan konten Archives ke sidebar, akan
muncul menu seperti gambar disamping. Form Title boleh diisi
atau bisa juga dikosongi, apabila kosong maka otomatis konten
berjudul Archieves sesuai dengan jenis konten. Sebagai uji coba
isikan “Arsip pada form title, kemudian klik
untuk
menyimpan.
Selanjutnya untuk konten Categories dengan nama Title “Kategori”, dan Search dengan
nama Title “Cari”. Apabila tidak ada kendala akan didapat tampilan halaman blog seperti
berikut.
Sebelum
Sesudah
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B. Menambahkan Daftar Link
Sedikit berbeda dengan link yang sudah dipelajari sebelumnya, yang
dimaksud adalah link yang letaknya pada widgets. Masih mempunyai
jenis perlakuan yang hampir sama dengan menu yang telah dipelajari.
Edit digunakan untuk merevisi daftar link yang sudah dibuat,
kemudian Add New untuk menambahkan daftar link baru, dan Link Categories untuk
membuat kategori link baru.
Sebelum menambahkan daftar link, ada baiknya membuat katagori link baru, hal ini
dapat difungsikan untuk mengelompokkan daftar link. Membuat kategori link terdapat pada
menu Links  Link Categories.
Nama Kategori

Daftar Kategori
Menyimpan
Kategori

Misalkan menambahkan kategori dengan nama “Tautan” (diisikan pada Link Catgory Name),
setelah itu klik tombol
, sehingga pada daftar akan muncul kategori baru yaitu
“Tautan”.
Selanjutnya setelah memahami penambahan kategori link, dipelajari membuat isian
daftar link. Penambahan daftar link dapat dilakukan pada menu Links  Add New.
Name merupakan form isian untuk memberikan
nama link. Misalkan DIKTI.

Web Address merupakan alamat URL tujuan.
Karena akan dihubungkan dengan dikti, maka
dapat diisi http://dikti.go.id
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Categories dapat difungsikan untuk memasukkan link kedalam
kategori tertentu, sesuai daftar kategori yang sudah dibuat. Ceklist

didepan nama category,

.

Target dapat difungsikan untuk perlakuan link terhadap
halaman browser, Blank mengeksekusi link dengan
membuka halaman baru atau tab baru. Top mengeksekusi
link dengan menempati halaman atau tab yang aktif. Dan
None mengeksekusi link dengan menggunakan halaman yang sama. Agar mendapatkan hasil
link yang tidak mengganggu halaman blog atau halaman website yang sedang diakses,
direkomendasikan untuk menggunakan

, untuk melakukan

penyimpanan daftar link pada blog, jangan lupa klik tombol

.

Setelah berhasil menambahkan daftar link baru, untuk
menampilkan daftar link pada blog dapat dilakukan dengan
mengelola konten link melalui, Appearance Widgets seperti yang
telah dipelajari sebelumnya.
drag konten Link ke
posisi sidebar, kemudian akan muncul seperti berikut :
disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan, misalkan konten
link untuk kategori Tautan. Kemudian jangan lupa untuk klik
tombol
. Apabila tidak ada kendala pada halaman
blog akan terjadi perubahan pada sidebar.
Sebelum
Sesudah
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BAB 8
MENGELOLA KOMENTAR

Sebuah blog dapat mendukung sisi interaktif antar pengunjung dan pemilik blog.
Pengunjung dapat sekedar memberikan komentar, atau memberikan masukan, serta saran dan
kritik terhadap artikel yang ada pada blog. Dengan media ini sebuah halaman blog kelihatan
dinamis dan tidak monoton, karena berbagai kalangan dapat ikut meramaikan blog itu sendiri.

Komentar

Form untuk meningglkan
komentar

Meskipun demikian hak pengelolaan penuh atas komentar tetap dikelola oleh pemilik
melalui halaman admin. Pemilik blog dapat mengijinkan, membalas (reply), menghapus,
dapat mengedit komentar tersebut
dan sebagainya. Daftar komentar
terakhir dapat dilihat pada
halaman admin pada menu
.
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dari Recent Comments, pemilik blog
dapat langsung mengelola komentar.
Terdapat beberapa menu yaitu :
Approve
digunakan
untuk
memberikan izin agar komentar dapat
dipublikasikan (apabila belum diizinkan maka komentar belum dapat dibaca oleh pengunjung
lain. Reply digunakan untuk membalas komentar, Edit digunakan untuk merevisi komentar,
Spam digunakan untuk memasukkan komentar kedalam daftar spam, Trash untuk menghapus
komentar.
Selain dari menu Dashboard pada bagian recent document, daftar komentar yang
masuk dalam blog terdapat juga pada menu
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