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15 menit membuat blog dengan wordpress 

Ditulis oleh : Yuhana 
 
 

1. Buka browser anda (misalnya internet explorer, mozilla firefork, dll) dan ketikkan 
www.wordpress.com pada address bar  

 

 
Gambar 1. Pengisian address bar 

 
2. Setelah muncul halaman wordpress klik pada tulisan “Start your Worddpress Blog 

>> ”  
 

 
Gambar 2. Memulai membuat blog 

 
3. Setelah muncul halaman berikutnya, isilah dengan nama user dan alamat email anda, 

password akan dikirimkan melalui email yang anda tuliskan. Lihat contoh pada gambar 
3. Jika anda memilih pilihan ”Gimme a blog (like username.wordpress.com)” maka 
seperti contoh di gambar 3, username adalah yuhana maka blognya adalah 
yuhana.wordpress.com dan orang lain akan mengakses blog tersebut dengan nama ini. 
Selanjutnya klik tombol Next >> 
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Gambar 3. Contoh cara mengisi data user dan membuat nama blog 

 
4. Selanjutnya isilah halaman berikutnya dengan isian seperti gambar 4 untuk memberi 

judul blog dan memilih bahasa yang ingin digunakan. Selanjutnya tekan tombol Signup 
>> 

 
Gambar 4. Contoh isian untuk memberi judul blog 

 
5. Setelah anda menekan tombol sign up akan muncul halaman pemberitahuan bahwa 

anda diminta mengecek email anda dan mengaktifkan blog anda. Sambil menunggu 
email yang dikirimkan anda bisa mengupdate profile anda seperti contoh pada gambar 
5. Kemudian tekan tombol Save Profile >> 

Tulis nama alamat 
email anda 

Beri tanda cek dengan mengekliknya 

Tulis nama user yang 
diinginkan 
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Gambar 5. Mengupdate profile 

 
6. Buka email anda, dan buka 

Gambar 6. Mengatifkan
 

7. Jika berhasil maka and

email dari wordpress.com. 

a akan mendapatkan us

8. Gunakan username dan password anda unt
untuk login. Anda juga bisa melihat tampi

. Setelah anda berh

anda 
wordpress untuk mengatur blog anda. Se
memulai mengisi blog 

Klik di bagian ini untuk 
mengaktifkan blog anda 
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 blog lewat email 

word anda. 

lisan

ername dan pass

uk melakukan login. Klik tu  
lan blog anda dengan meng-klik tulisan 

asil login maka akan mucul halaman 
lanjutnya klik tulisan New Post untuk 
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Gambar 7. Memulai menulis Isi Blog 

 
9. Tuliskan judul dan isilah posting yang akan anda tampilkan di blog anda, untuk 

menambah kategori anda tulis nama kategori yang ada di sebelah kanan kemudian klik 
tombol Add. Selanjutnya tekan tombol tampilkan untuk menampilkan di blog anda,  

 
Gambar 8. Menambah kategori 

 
10. Untuk melihat bentuk tampilan blog anda, klik View Post  dan jika anda ingin 

mengedit postingan anda klik tulisan Edit Post.  
11. Untuk mengelola blog anda, gunakan tab Kelola. 
 
Mengubah Template 
Untuk mengubah template tampilan blog anda, anda bisa melakukan hal berikut : 
1. Klik Presentation 

 
Gambar 9. Mengatur presentasi 

 
2. Pada Tab Tema pilih tampilan yang anda inginkan dengan meng-klik salah satu tema 

yang anda inginkan. Selanjutnya anda bisa melihat bentuk baru dari blog anda. 
Untuk log out anda bisa klik tulisan My Account dan pilih logout. Jika anda ingin login lagi 
untuk menupdate blog anda, buka www.wordpress.com dan login lagi untuk melakukan 
update.  
 
Ok Selamat membuat blog, jika ada komentar maupun saran silahkan kirimkan ke 
yuhana.wordpress.com. 

 4

http://www.wordpress.com/

