
TUTORIAL WORDPRESS
A. LOG IN

Ada beberapa cara untuk Log in pada wordpress :
1. Untuk cara yang pertama kita bisa langsung menulis alamat website-nya dan kita tambahkan 

“ /wp-admin ”  misalnya  “ http://dinamik.ukm.ums.ac.id/wp-admin “ kemudian tekan enter....

( Gambar : wp-admin )

2. Kemudian  untuk  cara  yang  kedua  kita  langsung  kunjungi   website-nya  misal  “ 
http://dinamik.ukm.ums.ac.id “ dan lihat apakah ada tulisan Log in seperti gambar dibawah inI, jika 
ada silahkan click Log in....

( Gambar : Log in )
Setelah step diatas kamu lakukan, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini…kemudian silahkan 
isi masukan “ Username “ dan “ Password “ –nya.jika anda lupa passwordnya maka silahkan click “lost 
your password?”….kemudian click Log in…..

      ( Gambar : Log in  )
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B. DASHBOARD
dashboard adalah halaman utama untuk mengedit wordpress….silahkan lihat dibawah ini….

( Gambar : Dashboard )
C. USER

User  merupakan  pengelola  maupun  administrator  dari  sebuah  website.  Bagai  mana  jika  anda  ingin 
menambahkan user pada website anda misal sebagai pengelola….berikut adalah langkah-langkahnya…
Pertama-tama anda mengclick “User” yang ada pada dashboard anda…kemudian click “Add New “

          ( Gambar : Menu Users )

Kemudian silahkan isi biodata yang ada disamping kanannya….dan isi user untuk user yang akan anda 
buat….dan  isi  alamat  Email  user  baru  dan  isi  password-nya…dan  untuk    “  Role “  isi  “  Editor  
“…..kemudian click “ Add User “…. Setelah selesai kemudian konfirmasi pada alamat email yang baru 
dibuatkan user tadi….setelah itu user baru sudah bias digunakan.....

Tutorial Wordpress  By : Gos Eltrums→



( Gambar : Pengisian User )

D. POST
Untuk cara Post sebuah berita atau artikel baru caranya sangat mudah  langkah pertama yaitu click Post 
yang ada pada dashboar anda.. kemudian jika ingin mengis Post baru silahkan click “ Add Post “ …..

( Gambar : Menu Post )
Nah dibawah ini adalah halaman Post …setelah muncul kamu tinggal isi “ Judul “ , “ Isi “ , “ Kategori “, 
kemudian publish dehh….  
Untuk cara pengisian kategori ada sih nanti saya terangkan tapi misal saat Post tidak ada kategori yang 
masuk dalam Post yang anda buat silahkan click “ + Add New Category “ tulis kategori apa yang anda 
buat kemudian Add kategori…….Kemudian publish lagi……  lihat pada gambar dibawah ini……..  
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( Gambar : Cara Posting )
Sama dengan anda mengedit sebuat post yang sudah dipublish setelah anda mengeditnya jangan lupa 
anda  click  Publish  karena  dengan  mengclick  Publish  maka  Postingan  anda  akan  ditampilkan  pada 
website anda….. → ( Hasilnya lihat pada Gambar 1. )

E. PAGES
Pages sama modelnya dengan mengisi pada post…..pertama tama click Pages yang ada pada dashboard 
kemudian click Add New selanjutnya sis Judul misal “ Profil “ kemudian silahkan isi profil web anda 
……..dan click publish……

( Gambar : Cara Membuat Pages )
→ Hasilnya lihat pada gambar Gambar 2
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F. THEMES
Untuk   mengganti  thema  pada  website  anda   langkah  pertama  …silahkan  click  “  Appearance  “ 
kemudian click Thema… nah jika di situ sudah ada jenis2 tema anda tinggal memilihnya aja kemudian 
click “ Activate “ kemudian silahkan lihat web anda pasti berubah….

( Gambar : Halaman Menu Themes )

Jika, anda ingin menambahkan thema hasil download anda diinternet maka anda tinggal click “ Add 
New Themes “ kemudian Click “ Upload “ kemudian click “ Browser dan cari thema yang sudah anda 
siapin setelah itu click Install Now setelah selesai click Activate jika ingin langsung mengaktifkan dan 
click Preview jika anda melihat dulu sebelum anda aktifin dulu…..

( Gambar : Upload Themes )

Untuk thema pada wordpress sangat banyak di google silahkan download aja dan cari thema yang sesuai 
dengan keinginan anda
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G. WIDGET
Widget biasanya untuk menampilkan gambar profil, dan aaplikasi lain….atau kategori dan apa saja yang 
ada pada widget…caranya sangat mudah missal anda ingin memasang kalender pada web anda, maka 
anda tinggal mengclick calendar pada bagian 1 dan angkat simpan pada bagian 2. Dan missal anda ingin 
menampilkan milis  pada web anda mungkin ini  menggunakan bahasa HTML dan anda bisa melihat 
contohnya….dibawah ini pada gambar (1.3)…..

Jika  anda  mengganti  thema  biasanya  widget  anda  akan  hilang  untuk  mengeditnya  anda  tinggal 
mengambil dibagian Inactive Widget  ( yang ada dalam garis hitam )yang ada dibagian bawah pada 
widget  nah  data-data   itu  anda  tinggal  angkat  dan  pindahkan  dimedia  widget  yang  ada  dibagian 
kanan…..

( gambar : inactive )                    
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( Gambar 1.3 ) 

Asilnya Lihat pada gambar Gambar 3
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Hasil website-nya
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