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Assalamualaikum wr wb

Oke, kita lanjutkan tutorial wordpress. Kali ini, tutorialnya adalah bagaimana membuat tulisan di 
wordpress. Sip, kita langsung saja masuk ke langkah per langkahnya.

0. Baca bismillah dulu...

1.  Berikutnya jelas, kita harus login dahulu. Klik http://wordpress.com.

2.  Kalau kita ada di halaman utama blog (misalkan: http://agungfirmansyah.wordpress.com) klik 
tulisan "New Post". Posisinya ada di bagian atas.

 

3. Kalau kita ada di halaman "dahsboards" (tau kan dashboard? Lihat saja di sebelah menu "New 
Post"), klik tulisan "Write".

4. Setelah melakukan langkah 2 atau 3, maka halaman ini akan muncul halaman untuk menulis. 
Klik gambar untuk melihat ukuran sebenarnya. Langkah 5-8 akan menggunakan gambar ini.
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5. Kolom "Title" untuk menulis judul tulisan. Kolom "Post" untuk menulis isi tulisan.

6. Kolom "Tags" untuk mendefinisikan genre tulisan kita atau hal-hal yang terkait dengan tulisan 
kita. Misalnya, bila tulisan berjudul "Doa Bulan Rajab" maka kolom "Tags" bisa diisi "Islam, 
doa, Rajab". Kolom ini tidak wajib diisi kok.

7. Menu "Categories" berisi pilihan kategori tulisan. Bila kita belum pernah membuat kategori 
maka menu ini berisi satu kategori, yaitu "Uncategorized". Bila ingin menambah kategori, klik 
saja tulisan "Add New Category". Kita boleh memilih lebih dari satu kategori. Bila tidak 
memilih kategori maka "Uncategorized" akan terpilih secara otomatis.

8. Setelah selesai, klik tombol "Save" untuk menyimpan tulisan sebagai draft atau klik "Publish" 
bila ingin mempublikasikan tulisan kita di blog.

9. Klik tombol "Visit Site" untuk melihat halaman utama blog. Cek apakah tulisan Anda benar-
benar telah terpublikasikan.

Oke, sampai ke-9 saya rasa cukup untuk membuat tulisan baru di wordpress. Tetapi, namanya 
juga manusia yang sifatnya tidak pernah puas. Mungkin akan bersliweran (tahu sliweran?) kata-
kata "Gw kan pingin ada gambarnya?!" atau "Bagaimana caranya supaya tulisan kita bisa 
menyimpan link alamat lain?" atau "Tulisan saya terlalu panjang untuk muncul di halaman 
pertama. Bisakah yang muncul hanya awal kalimatnya saja?"

Tenang, keinginan-kenginan tersebut bisa diatasi oleh mesin wordpress. Oke, kita lanjut 
tutorialnya. Perhatikan gambar menu berikut ini.
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10. Untuk memasukkan gambar, video, atau musik dari komputer ke blog, Anda bisa klik salah 
satu tombol "Add media". Setelah di klik maka akan tampil formulir seperti ini.

  
Klik tombol "choose files to upload". Bentuk/tulisan tombol ini bisa saja berubah, tergantung 
keadaan browser.

11. Setelah gambar 100% ter-upload maka akan muncul tampilan seperti ini.
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12. Pilih "Alignment" gambar. "Alignment" adalah posisi gambar di tulisan Anda. Anda juga 
bisa mengganti judul gambar di kolom "Title". Bahkan Anda juga bisa memberi keterangan pada 
gambar. Bila sudah puas, pilih tombol "Insert into Post". Gambar akan muncul di tulisan Anda.

13. Bila setelah menyisipkan gambar Anda ingin mengubah "Alingment" gambar, klik saja 
gambarnya, maka akan muncul dua icon kecil di ujung kiri gambar. Klik icon sebelah kiri (edit 
image) maka akan muncul tampilan seperti ini.

   
pilih "Alignment" yang disukai. Setelah itu, klik "Update".
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Oke, kalimat "Gw kan pingin ada gambarnya" telah terjawab. Sekarang giliran membuat 
hyperlink tulisan sehingga bila kata/kalimat yang memiliki link tersebut diklik bisa langsung 
menuju ke link di belakangnya. Contoh : klik ini.

Perhatikan kembali gambar menu ini. 

14. Pilih kalimat/kata yang ingin menyimpan hyperlink. Blok kalimat/kata tersebut.

15. Pilih menu yang bergambar ini . Maka akan muncul form kecil seperti berikut. Isi kolom 
"Link URL" dengan alamat link yang ingin dituju. Untuk menu-menu yang lain, silakan coba-
coba sendiri ya.

16. Bila berhasil maka tulisan yang menyimpan link tersebut akan berwarna biru.

Nah, urusan ling-lingan sudah beres. Sekarang bagaimana agar hanya awal tulisan saja yang 
muncul di halaman utama. Contohnya seperti ini: 
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17. Caranya, arahkan kursor pada tulisan yang ingin ditampilkan di halaman utama blog. Pada 

gambar menu (lihat lagi gambar menu), klik tombol ini . Sudah, beres.

18. Kalau sudah selesai semuanya, pilih tombol publish (bila tulisan ini belum pernah 
dipublikasikan) atau tombol save. Klik tombol "Visit Site untuk melihat hasilnya".
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Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum wr wb
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