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Kata Pengantar

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah 

ini dengan penuh kemudahan.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang WordPress 

yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini memuat 

tentang “WordPress” yang sangat bermanfaat bagi seseorang. Walaupun makalah ini 

mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada guru TIK sang Penyusun yaitu 

Bapak Tri Wahono, dan rekan-rekan seperti yang telah membimbing penyusun agar 

dapat mengerti tentang bagaimana cara kami menyusun karya tulis ilmiah.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada 

pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon 

untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Jakarta, 10 November 2010 

   Penulis
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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang dimiliki oleh 

PyraLab sebelum akhirnya PyraLab diakuisi oleh Google.Com pada akhir tahun 

2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat 

sumber terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog

tersebut.

Di dunia Blog, Wordpress adalah fitur yang paling terkenal dan banyak 

diminati. Wordpress menawarkan fitur dan tehnik yang mudah dan 

menyenangkan untuk pemiliknya.

Karya tulis ini dibuat agar dapat memperkenalkan Wordpress dan 

menginformasikan kepada siswa untuk lebih memahami tentang dunia blog yang 

sering mereka gunakan pada masa modern ini. Diharapkan dengan adanya karya 

tulis ini, remaja mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi.
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ISI

2.1 Pengertian Wordpress

WordPress adalah salah satu aplikasi atau script berbasis web yang dapat 

digunakan untuk membangun sebuah website atau blog. WordPress digunakan 

oleh sebagian besar pengguna web karena instalasinya yang sangat mudah bahkan 

untuk yang masih pemula sekalipun.

Ryan Boren dan Matt Mullenweg adalah tokoh di balik WordPress. Mereka 

telah memimpin proyek ini sejak tahun 2004 yang pada waktu itu masih 

bernama B2 / Cafelog. Kemudian menggunakan nama WordPress hingga 

sekarang. Kebanyakan pakar internet marketing sangat menganjurkan untuk 

menggunakan aplikasi WordPress ini sebagai basis web, karena kehebatan 

WordPress dalam bertarung di Search Engine (mesin pencari) sudah terbukti dan 

tidak diragukan lagi.

Hal lain yang membuat WordPress ini sangat diminati adalah 

karena WordPress ini gratis. Setiap orang dapat menginstall 

aplikasi WordPress ini dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang. 

Disamping itu support sistemnya sangat bagus. Setiap keluhan pengguna 

ditanggapi dengan cepat dan akurat.

Nampaknya Team supportnya sangat serius untuk terus menerus 

menyempurnakan WordPress baik dari sisi tampilan yang cantik, kecanggihan 

system operasinya dan kemudahan untuk para penggunanya.  Saat ini WordPress 

telah mengeluarkan versi terbarunya yaitu WordPress 2.7.1. WordPress dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari blog sederhana sampai website 

professional.
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2.2     Fungsi WordPress 

WordPress mempunyai cukup banyak manfaat yang membantu kita untuk 

menambah wawasan, banyak sekali pengetahuan atau peristiwa yang belum kita 

ketahui. Dan melalui wordpress kita bisa menjelajahi berbagai macam artikel 

tentang pengetahuan, teknologi, atau dalam bidang yang lainnya. Sekarang ini 

sudah banyak sekolah yang memakai wordpress sebagai salah satu media untuk 

mengumumkan berbagai informasi tentang sekolah itu sendiri. Sekarang ini 

sekolah Tarsisius II sudah memulai program kerja dalam bentuk web blog dimana 

semua tugas dan cerita ditampilkan dalam wordpress. 

Program ini bekerja cukup baik karena dengan wordpress banyak murid bisa 

mengekspresikan kreasi dan kreatifitasnya.WordPress adalah satu bentuk mejunya 

teknologi, hal ini cukup memberi dampak positif dan tentunya juga ada dampak 

negatifnya. Namun hal ini bisa diantisipasi bila ada suatu bimbingan dari guru 

atau senior dalam bidang ini.

WordPress mempunyai banyak manfaat yang sangat berguna bagi para siswa, 

salah satu manfaatnya adalah kita bisa berkreatifitas melalui blog sendiri. Bisa 

dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan. Tidak sedikit orang yang 

memakai wordpress, hampir milyaran orang memakainya. dari orang-orang ini lah 

banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang belum kita tahu dapat kita cari 

tahu. Bukan hanya mereka namun kita juga bisa membagikan pengetahuan kita 

atau pengalaman kita kepada orang lain.Dalam blog kita itu kita bisa berkreasi 

untuk menghiasi blog sendiri, sehingga banyak orang yang akan melihat atau 

berkunjung ke blog kita. Dari web itu pula kita bisa bertukar pikiran dengan orang 

lain dan kita bisa berbagi pendapat dengan orang lain. Hal ini sangat membantu 

dalam kegiatan belajar mngajar karena dengan adanya wordpress kita bisa melihat 

berbagai informasi yang dijadikan tugas di sekolah.
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2.3     Macam - macam WordPress

WordPress menyediakan tiga alamat yang berbeda, yaitu WordPress.com, 

WordPress.org, WordPress.mu.  

1. WordPress.com merupakan situs layanan blog yang menggunakan mesin 

WordPress, didirikan oleh perusahaan Automattic. Dengan mendaftar pada 

situs WordPress.com, pengguna tidak perlu melakukan instalasi atau 

konfigurasi yang cukup sulit. Sayangnya, pengguna WordPress.com tidak 

dapat mengubah template standar yang sudah disediakan. Artinya, 

pengguna tidak dapat menambahkan asesori apa pun selain yang sudah 

disediakan 

2. WordPress.org merupakan wilayah pengembang (developer). Di alamat 

ini, seseorang dapat mengunduh (download) aplikasi beserta seluruh 

berkas CMS WordPress. Selanjutnya, CMS ini dapat diubah ulang selama 

seseorang menguasai PHP, CSS dan skrip lain yang 

menyertainya. WordPress dengan Bahasa 

Indonesia (http://id.wordpress.org) ada berkat kerja para kontributor 

di Indonesia yang dipimpin oleh Huda Toriq, 

seorang Mahasiswa Kedokteran dari Universitas Diponegoro / 

UNDIP Semarang. Dengan memanfaatkan situs http://id.wordpress.org, 

seseorang yang tidak mengerti Bahasa Inggris masih dapat menggunakan 

WordPress dengan mudah. 

3. WordPress.mu atau lengkapnya Wordpress Multi User jawabannya, 

merupakan salah satu varian lain dari CMS Wordpress yang dapat 

menjalankan dan memanaj blogger-blogger dalam satu mesin CMS saja . 

Bedanya dengan Wordpress biasa atau katakanlah Single User terlihat 

dalam keleluasaan setiap kepemilikan blog, meskipun setiap versinya, 

Wordpress mempunyai kemampuan untuk menampung banyak blogger.

            Untuk mempermudah akan saya coba memberikan sebuah gambaran 

seperti ini misalkan ada sebuah rumah yang terdiri dari ayah, ibu, budi dan 

ani berdomainkan keluarga.com.Pada single user, setiap anggota 

rumah memposting suatu tulisan mereka ke blog 
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keluarga.com. Contohnya dapat dilihat di news.uns.ac.id, baik itu sebagai 

admin, author, editor ataupun contributor. Sedangkan konteks WP 

MU, setiap anggota keluarga bisa diberikan subdomain bagi blognya 

masing-masing di dalam domain keluarga.com. Contoh konkret dapat 

dilihat pada staff.uns.ac.id. atau wordpress.com sendiri.

2.4     Keunggulan Wordpress 

WordPress memiliki banyak keunggulan dan fitur untuk dunia blog, antara lain :

 Gratis. Untuk mendapatkan perangkat lunak WordPress hanya perlu mengunduhdari 

situsnya (www.wordpress.org) tanpa dipungut biaya, bahkan untuk 

blogkomersial sekalipun.

 Berbasis kode sumber terbuka (Open Source). Pengguna dapat melihat dan 

memperoleh barisan kode-kode penyusun perangkat lunak WordPress tersebut secara 

bebas, sehingga pengguna tingkat lanjut yang memiliki kemampuan pemrograman dapat 

bebas melakukan modifikasi, bahkan dapat mengembangkan sendiri program WordPress 

tersebut lebih lanjut.

 Template atau desain tampilannya mudah dimodifikasi sesuai keinginan pengguna. 

Sehingga apabila pengguna memiliki pengetahuan HTML yang memadai, maka 

pengguna tersebut dapat berkreasi membuat template sendiri.

 Masih dapat memilih ribuan template yang tersedia di internet secara bebas, yang 

tentu saja gratis (http://wordpress.org/extend/themes/).

 Pengoperasiannya mudah. Bagi pemula, tentu hal ini amat membantu.

 Satu blog WordPress, dapat digunakan untuk banyak pengguna (multi user). Sehingga 

WordPress juga sering digunakan untuk blog komunitas. Anggota komunitas tersebut 

dapat berperan sebagai kontributor.

 Jika pengguna sebelumnya telah mempunyai blog tidak berbayar, misalnya di 

alamat Blogger / Blogspot, LiveJournal, TypePad, dan beberapa mesin blog lain, 

pengguna dapat mengimpor isi blog-blog tersebut ke alamat hosting blog pribadi yang 

menggunakan perangkat lunak WordPress. Dengan demikian pengguna tidak perlu 

khawatir isi blog yang lama akan menjadi sia-sia setelah menggunakan perangkat lunak 

WordPress.
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 Selain pengguna yang banyak, banyak pula dukungan komunitas (community support) 

untuk WordPress. Banyak forum yang mendukung pengembangan WordPress ini. 

Contohnya : http://wordpress.org/support/,http://id.forums.wordpress.com/, 

dan http://id.forums.wordpress.com/.

 Tersedia banyak plugin yang selalu berkembang 

(http://wordpress.org/extend/plugins/), karena para pengembang web di Indonesia juga 

memberikan kontribusinya kepada WordPress. Plugin WordPress sendiri yaitu sebuah 

program tambahan yang bisa diintegrasikan dengan WordPress untuk memberikan 

fungsi-fungsi lain yang belum tersedia pada instalasi standar. Misalnya plugin anti-spam, 

plugin web counter, dan sebagainya.

 Kemampuan untuk dapat memunculkan XML, XHTML, dan CSS standar.

 Tersedianya struktur permalink yang memungkinkan mesin pencari mengenali 

struktur blog dengan baik.

 Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dengan ekstensi 

(http://wordpress.org/extend/).

 Mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. Satu artikel dalam WordPress 

dapat dikatogorisasikan ke dalam beberapa kategori. Misalnya jika kita mempunyai 

artikel tentang “DKI Jakarta” kita dapat memasukkan artikel tersebut dalam kategori 

“Tentang Indonesia”, “Propinsi di Indonesia”, atau “Wilayah di Pulau Jawa”. Dengan 

multi kategorisasi ini pencarian dan pengaksesan informasi menjadi lebih mudah.

 Fasilitas Trackback dan Pingback.

 Fasilitas format teks dan gaya teks. WordPress menyediakan fitur pengelolaan teks 

yang cukup lengkap. Fitur – fitur format dan gaya teks pada kebanyakanperangkat lunak 

pengolah kata seperti cetak tebal, cetak miring, rata kanan, rata kiri, tautan tersedia di 

WordPress.

 Halaman statis (Halaman khusus yang terpisah dari kumpulan tulisan pada blog).
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2.5     Langkah-langkah Membuat WordPress 

Pertama-tama, masuk ke http://www.wordpress.com lalu klik SIGN UP maka setelah 

itu anda akan melihat tampilan SIGNUP.

Anda punya dua pilihan, hanya memiliku username saja tanpa punya blog atau 

langsung memiliki blog. Pilih Gimme a blog! Lalu kalau semua form sudah terisi, klik next 

yang akan membawa anda ke proses berikutnya.
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Di kolom blog domain pilih nama blog anda misal: andi atau impianku atau apalah 

sesuka anda. Di kolom blog title silahkan tulis kata mutiara atau slogan anda, kalau sudah, 

klik Signup. Dan anda akan melihat halaman ini

Kalau sudah, tutup windows wordpress dan buka email anda. Disana akan ada

informasi berguna tentang blog anda.

Jangan buang email ini karena didalamnya ada API Key yang berfungsi seperti 

password kalau anda akan bermain-main dengan akismet (yang ini ndak saya bahas). Kalau 
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sudah, buka lagi http://www.wordpress.com dan langsung login menggunakan username dan 

password anda. Setelah masuk, klik pengguna.

Disini anda bisa memilih gambar diri yang akan tampil setiap kali anda memposting 

sebuah komentar, baik di wordpress maupun di beberapa situs lain yang mengenali gambar 

wordpress.

Kalau sudah puas dengan setting pribadi anda, klik Opsi yang akan membawa ke 

jendela Opsi. Disini anda bisa mengatur apa saja. 
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Puas dengan semua setting itu? Selanjutnya klik Tampilan. Maka halaman yang akan 

tampil adalah tempat kita mengatur tampilan blog yang kita inginkan alias tema. Jangan 

khawatir soal setting, anda bisa merubahnya kapan saja anda mau kalau ingin merubah 

sesuatu.

Ada banyak sekali pilihan tema yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Tiap tema 

punya kelebihan masing-masing..ada yang bisa mengganti header alias tampilan atas blog 

kita dan lain-lain. Klik saja untuk melihat previewnya. Kalau sudah cocok, klik saja aktifkan 

tema atau activate. Sudah menemukan tema yang cocok? Selanjutnya masih di Tampilan, klik 

Widget. Apakah Widget itu? Anda lihat: Sekilas info, Update Terbaru dan Agenda Minggu 

Ini di halaman blog saya? Itulah Widget..macam-macam isinya bisa kata mutiara pilihan 

anda, bisa statistik blog; sudah dikunjungi berapa kali, menampilkan foto-foto pilihan anda di 

Flickr dan masih banyak lagi.
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Di gambar widget, kolom sisi masih dalam keadaan kosong. Kreatifitas dan selera 

anda yang menentukan, mau diisi apa aja kolom sisi (sidebar) itu. Scroll aja langsung ke

bagian bawah halaman widget.

Anda akan menemukan pilihan seperti gambar diatas itu. Untuk pilihan Widget Teks, 

anda memasukkan isinya secara manual. Anda lihat: Sekilas info, Update Terbaru dan 

Agenda Minggu Ini di halaman blog saya? Itu pakai Widget Teks jadi tiap kali saya ada 

update di blog, saya selalu membuka halaman Widget dan menuliskan update apa saja yang 

sudah saya lakukan..misal, saya sudah menambah 1 video di halaman download dll, tidak 

wajib memang, tapi saya pikir akan memudahkan pengunjung blog untuk tau update apa aja 

selain tulisan yang sudah saya buat? Cara mengatur Widget, drag saja Widget yang kita 

inginkan dari Widget yang tersedia ke kolom sisi.
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Atur juga urutannya, jangan lupa  mana yang anda inginkan tampil paling atas, 

tengah, bawah dan lain-lain. Selesai mengatur Widget sekarang kita beralih ke Kategori. 

Ini akan memberikan gambaran pada pengunjung blog, di blog ini silahkan masukkan 

kategori apa aja bisa makanan, kajian agama, teknologi, game dan lain-lain. Selesai membuat 

kategori? Sekarang klik Blogroll adalah link. Punya teman yang juga punya blog atau situs? 

Cantumkan link ke mereka disini.
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Masih di Blogroll, klik Tambahkan Taut. Blogroll ini nanti bisa kita tampilkan di 

Widget..ndak lupa kan memasukkan Blogroll ke Sidebar/ Kolom Sisi? Kalau lupa ya nanti 

buka lagi Widget dan drag Blogroll ke Kolom Sisi.

Selanjutnya beberapa tips dan trik untuk mempercantik blog:

1. Tulisan

Saat membuat atau mengedit tulisan, klik Kode  lalu klik kursor mouse ke bagian yang ingin 

kita perlihatkan sebagian saja, setelah itu klik More.

2. Halaman

Dari Dashboard pilih Tulis lalu pilih Buat Halaman. 

3. Ingin meletakkan icon status Yahoo Messenger anda, jadi orang yang surfing tau saat itu 

anda online? klik Widget trus pilih Teks Widget dan masukkan masukkan kode dibawah ini. 

Ganti black_sword_hungry_friends dengan id Yahoo anda.
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Kesimpulan

Blog adalah aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat 

sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Blog saat ini sudah marak 

digunakan oleh masyarakat  pada umumnya apalagi remaja. Blog di gunakan untuk 

mengespresikan diri sampai berjualan. Blog mempunyai dampak positif dan negative. 

Dampak baiknya adalah, setiap orang dapat melihat profil maupun informasi dari 

orang (sebagai contohnya adalah artis) yang mempublikasikan dirinya melalui internet 

tanpa harus membeli surat kabar. Dampak buruknya adalah ruginya para pengusaha 

surat kabar apabila banyak orang yang lebih dominan menggunakan jasa blogger 

dibandingkan membeli surat kabar..Selain itu dampak buruk yang lainnya adalah, 

banyak blogger-blogger yang menyediakan hal-hal yang negatif, seperti gambar-

gambar ataupun film porno. Semoga kita dapat memnafaatkan blog dengan baik dan 

tidak menyalahgunakannya.
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Daftar Pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog

http://herisquare.webnode.com/news/fungsi-blog/

http://yusupman.wordpress.com/2010/01/31/8-keunggulan-wordpress/

http://belajar-yok.blogspot.com/2007/05/cara-membuat-blog-di-wordpress.html

http://menulisaja.wordpress.com/2010/05/17/macam-macam-blog/


