
Langkah Sederhana Desain Blogger (Wordpress) 

� Persyaratan Pembuatan Blogg (untuk semua jenis Blogg), semua user/pengguna telah 

mempunyai email, dan masih aktif. Baik account yahoo, gmail plasa, hotmail, dan lain-lain. 

� Masuk ke alamat : www.wordpress.com 

 

(Gambar 1) 

� Klik Sign Up 

� Isi semua data-data yang tersedia pada kolom yang disediakan (seperti gambar) 

 

(Gambar 2) 

http://www.wordpress.com/


� Setelah semua data diisi, tekan next pada bagian bawah teks.

 

(Gambar 3) 

 

(Gambar 4) 

Catatan : Jika semua data yang diisikan benar, maka warna merah seperti di atas  tidak akan muncul. 

Pernyataan di atas akan muncul apabila terjadi kesalahan data, atau password yang digunakan. 

� Jika semua data yang diisikan benar, klik next, kemudian isikan format isian profil user 

(pengguna blogg), kemudian klik send untuk mengirimkan format aktivasi ke dalam email 

account user (pengguna) 

� Setelah semua data yang dimasukkan telah diselesaikan, aktifkan account email. Untuk 

mengaktifkan blog yang sudah dibuat. (Email harus dalam kondisi  aktif) 

� Klik perintah pengaktifan blogg dari email : pada alamat yang ditunjukkan (ditulis dengan 

hurup warna biru) 

� Setelah account diaktifkan, akan muncul tampilan seperti berikut : 



 

(Gambar 5) 

� Untuk mengganti Desain tampilan Blog, dapat dilakukan dengan mengklik Design. Sehingga 

kita dapat menampilkan berbagai model tampilan sesuai dengan selera (untuk aktifitas 

Formil) dianjurkan menggunakan desain yang lebih formal. 

 

 

(Gambar 6) 

 

 

 



Beberapa bentuk tampilan pilihan antara lain : 

 

(Gambar 7) 

Proses mengubah bagian tampilan atas/gambar (header), dilakukan dengan mengklik Custom Image 

Header,  

 

(Gambar 8) 

Klik perintah Browse,  akan muncul alamat folder yang tersedia image/gambar(photo, dll) yang 

diperlukan.  Setelah proses pemilihan gambar dilakukan, klik upload. Selanjutnya akan muncul 

perintah crope image. Maka kita dapat memilih bagian gambar/photo yang akan ditampilkan  pada 

halaman depan (tampilan) Blogg. 



 

(Gambar 9) 

 

� Untuk merubah Nama tampilan Blog pada Cover (halaman Utama) Klik Setting  

 

 

(Gambar 10) 

 

 

Sehingga akan ditampilkan bentuk format yang akan diisi/diubah sesuai dengan keinginan pemilik 

account : 



 

(Gambar 11) 

� Untuk memulai aktivitas (menulis, meng-Upload data) klik write. Sehingga muncul tampilan 

layar seperti berikut : 

 

(Gambar 12) 

 

 

 

Yang diubah 



� Klik salah satu tanda pilihan pada add media, seperti gambar berikut : 

 

(Gambar 13) 

(pilihan untuk meng-upload data, dalam bentuk doc, jpg, jpeg, pdf, png, odt) 

Setelah proses di atas dilakukan, akan muncul menu berikut : 

 

(Gambar 14) 



Klik Browse, untuk mencari alamat file yang akan di upload, selanjutnya klik upload, atau dapat 

langsung dilakukan dengan perintah insert into post. Data yang telah di upload, dapat diberikan 

keterangan tambahan pada kolom Deskripsi (post), sedangkan judul file yang telah di upload diisi 

pada kolom title. Setelah semua proses dilakukan, klik pilihan publish status (pilih publis). Kemudian 

lanjutkan dengan menekan perintah publish (terletak disamping kanan save) 

 

(Gambar 15) 

Data yang akan diupload, juga dapat dilakukan dalam bentuk video, musik (MP3) dengan 

mengaktifkan perintah pilihan di add media. Setelah data dimasukkan, seperti pada gambar  

� Data yang telah di upload dapat dilihat kembali secara keseluruhan,  klik Manage : akan 

muncul tampilan seperti gambar berikut : 

 

(Gambar 16) 

 



� Setelah semua proses kerja dilakukan, untuk keluar dari proses admin, klik Log Out (terdapat 

pada pojok kanan atas). Sampai keluar perintah Log Out Succes. 

 

Semoga bermanfaat, Sukses selalu. 

Jaya Selalu ICT Community SMA. 

 

 

 

 

 

“Jangan ditanya, berapa besar biaya yang dikeluarkan,  

Tapi,,,,, Berapa besar manfaat yang telah kita dapatkan.” 
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SEKAPUR SIRIH 

 

Program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, merupakan bagian inti kebijakan peningkatan 

mutu pendidikan secara nasional. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain Sekolah 

Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah Kategori Mandiri (SKM), dan Pendidikan Berbasis Keunggulan 

Lokal (PBKL). 

SMA Titian Teras Jambi, merupakan sekolah yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas (Dit. PSMA) sebagai sekolah rintisan dalam melaksanakan Program Unggulan 

tersebut. Sehingga merupakan suatu keniscayaan bagi pihak sekolah untuk secara simultan 

melaksanakan program yang mendukung ke arah yang lebih baik, sesuai dengan ruh dari 

pengembangan program rintisan SBI tersebut.  

Sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana terbatas (sekolah rintisan) SBI, harus senantiasa bersinergi 

dalam pengembangan program tersebut. Dalam rangka pelaksanaan program itu, maka adalah satu 

keharusan yang mutlak untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan ICT di kalangan 

tenaga pendidik (Guru/Pamong) maupun tenaga kependidikan. 

Seiring dengan perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang semakin pesat, 

mendorong semua aspek kehidupan ikut berpacu merespon perubahan tersebut. Hal ini jamak terjadi 

pada semua aspek kehidupan, dan implikasinya pada dunia pendidikan adalah seberapa cepat dunia 

pendidikan memberikan respon atas perubahan dan perkembangan IT tersebut. 

Diaharapkan, melalui kegaiatan pelatihan (workshop) ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua 

harapan-harapan dari program SBI akan menjadi kenyataan. Dan bukan merupakan harapan-harapan 

kosong. Sehingga pelayanan pembelajaran yang diberikan kepada siswa dapat terjadi kapan dan 

dimanapun. Dan implikasinya adalah hubungan interaksi antara siswa dengan siswa, terutama 

interaksi siswa dengan guru terus terjalin dengan baik. Karena ICT memberikan layanan tanpa batas 

kepada siswa dan guru.  Semoga… 

 

 

 

 

         Penyusun, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


