
agungfirmansyah.wordpress.com 

Assalamualaikum wr wb 

Terkait dengan banyaknya kata kunci sejenis “how to” pada search engine yang akhirnya 

mengarah pada blog saya, saya berencana untuk menulis rangkaian tutorial membuat web log 

alias blog dengan menggunakan mesin wordpress. 

Silabusnya kira-kira seperti ini: 

1. Membuat web log baru di wordpress. 

2. Menulis dan membuat kategori tulisan pada wordpress. 

3. Membuat dan mengisi page/halaman pada blog wordpress. 

4. Memasang gambar dan attachement file lainnya pada tulisan di wordpress. 

5. Masih mikir…., kira-kira apalagi yang perlu ditulis sebagai dasar belajar blogging via 

wordpress. 

 

Oke, kita mulai saja dengan bab pertama, Membuat Web Log Baru di Wordpress.  

Lanjut, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat web log baru: 

1. Anda harus memiliki alamat email. Misalnya ilalang.al.haidar@gmail.com atau 

agung_ahaa@yahoo.com. 

2. Buka alamat http://wordpress.com/. Maka akan muncul tampilan seperti ini:  

 



3. Klik tombol “sign up now!”. Pada gambar 2, tombolnya saya lingkari. Hasilnya adalah 

tampilan seperti ini: 

 

4. Lakukan langkah-langkah ini: 

a. Isi masing-masing kolom.  

b. Jangan lupa untuk mencentang “legal flotsam” (lihat yang saya lingkari pada 

gambar 3). “Legal Flotsam” berisi surat kesepakatan penggunaan mesin 

wordpress untuk blog kita. Bila ingin tahu isi surat terebut, klik saja link di 

sebelah box “legal flotsam”. 

c. Pilih “Gimme a blog”. Menu pilihan “Gimme a blog” ada di bawah “legal 

flotsam”. Pilihan “Gimme a blog” bertujuan untuk memastikan bahwa Anda 

menginginkan satu web log/blog. 

d. Setelah selesai, klik tombol “Next”. Lalu akan muncul tampilan seperti ini 



 

5. Langkah kelima 

a. Isi kolom “blog domain”. “Blog domain” tersebut akan menjadi alamat blog 

wordpress Anda. Bila Anda isi “blog domain” dengan kata 

“alhamdulillah”(tanpa tanda kutip) maka alamat blog Anda menjadi 

“alhamdulillah.wordpress.com”(tanpa tanda kutip). Perhatikan syarat 

pemberian nama “blog domain”. Keterangan tertulis di bawah kolom isian 

“blog domain”. 

b. Isi kolom “Blog Title”. “Blog Title” adalah tulisan yang akan muncul di 

header/bagian atas blog, namanya juga judul blog. 

c. Bila Anda ingin blog Anda bisa dicari dengan menggunakan google, centang 

box “privacy”. Centangan ini akan memudahkan pembaca untuk mengakses 

blog Anda melalui mesin pencari seperti google. 

d. Klik tombol “Signup”. Terkadang proses ini gagal karena nama “blog domain” 

tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta atau nama tersebut sudah 

digunakan oleh orang lain di mesin wordpress. Bila proses sign up berhasil 

maka halaman wordpress akan menampilkan halaman ini: 



 

6. Mengisi kolom di gambar 5 tidaklah wajib. Yang perlu Anda lakukan adalah mengecek 

apakah email yang Anda gunakan untuk membuat blog wordpress menerima pesan 

aktivasi blog dari wordpress. Ini contoh email aktivasi yang saya terima: 

 

Klik saja tombol link aktivasi tersebut (dalam email saya ini, link tersebut yang 

berwarna biru). 

7. Bila email aktivasi tak kunjung datang, coba lihat kembali ke gambar 5. Pada bagian 

bawah, kolom “email”, isi alamat email Anda (tidak harus sama dengan email yang 

digunakan untuk membuat blog wordpress). Lalu klik tombol “update email”. 



Beberapa saat kemudian, buka email terebut. Lihat apakah pesan aktivasi blog 

wordpress sudah Anda terima atau belum. 

8. Setelah Anda klik link aktivasi pada email, browser akan membuka halaman wordpress 

yang menampilkan username dan password Anda. Untuk memastikan apakah Anda 

berhasil membuat blog wordpress, klik link “login” lalu coba login dengan mengunakan 

username dan password yang ditampilkan tersebut. Berikut ini antar muka halaman 

untuk login: 

 

Anda bisa juga login lewat alamat utama wordpress (wordpress.com). 

9. Berikut adalah tampilan bila Anda login melalui wordpress.com: 

 

Klik tombol link yang saya lingkari, untuk masuk ke halaman dashboard (halaman 

tempat setting blog wordpress Anda). Atau ketik saja, pada browser internet, alamat 



“blog domain” Anda, misalnya: agungfirmansyah.wordpress.com. Maka akan tampil 

halaman blog wordpress Anda. 

 

Oke. …, bab pertama “Membuat Web Log Baru di Wordpress” telah selesai kita bahas. 

Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. 

Wassalamualaikum wr wb 

Agung Firmansyah 

agungfirmansyah.wordpress.com 

ilalang.al.haidar@gmail.com 

YM: agung_ahaa 


