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INTERNET 
 

I. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi pada abad ini begitu pesatnya terutama teknologi telekomunikasi dari 
sebuah surat yang harus dikirimkan dengan pos (snail mail) hingga email yang bisa dikirimkan 
melewati jaringan internet (email). Internet merupakan suatu sumber daya informasi yang 
menjangkau seluruh dunia. Internet adalah sebuah hubungan komunikasi antara komputer-
komputer di dunia yang bersifat global dan tidak mengenal ruang, waktu, dan birokrasi,  
dimana  akses  data  dapat melampaui  batas-batas  negara  dan  protokoler. Dengan internet kita 
bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang kita butuhkan secara up to date, mudah 
dan cepat. Di modul ini akan dijelaskan bagaimana cara kita melakukan browsing internet, 
email, dan chatting yang tergabung dalam dasar internet. 
 
 

II. BROWSING INTERNET 
Dalam mencari suatu informasi dari internet kita harus melakukan browsing internet.  
Browsing  internet  adalah  suatu  kegiatan  menjelajahi  internet dengan menggunakan program 
yang dinamakan browser. Cukup banyak browser yang tersedia di internet, beberapa di 
antaranya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Netscape, dll.  
 
Dalam mencari informasi suatu informasi kita memerlukan alamat website yang memuat informasi 
tersebut. Misal kita ingin membaca berita secara online kita bisa membuka www.uns.ac.id namun 
bila kita tidak mengetahui alamatnya kita bisa menggunakan situs pencari (search engine) untuk 
mencari alamat website yang kita cari dengan memasukkan kata kuncinya. Beberapa search 
engine  
yang  terkenal  adalah  www.google.com dan  www.yahoo.com. Namun sebelumnya  yang  
paling  penting  adalah  mengetahui  bagaimana  cara menggunakan browser secara benar 
sehingga akan tercipta suasana browsing yang lancar dan nyaman. 
 
Langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan browsing/mengunjungi situs tertentu adalah 
sebagai berikut : 

1. Buka aplikasi browser pada computer Anda (misal: Mozilla Firefox). 
2. Pada address bar ketikkan alamat yang dituju, misal : www.uns.ac.id kemudian tekan 

tombol “Enter” pada keyboard. 

 
3. Sehingga akan tampil website www.uns.ac.id seperti gambar di bawah ini. 

http://www.uns.ac.id/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.uns.ac.id/
http://www.uns.ac.id/
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Silahkan meng-klik beberapa menu yang tersedia di website tersebut untuk mendapat 
informasi yang diinginkan. 

4. Didalam aplikasi browser (Mozilla firefox) terdapat beberapa tombol navigasi yang 
membantu kita, diantaranya : 

  Tombol “Back” dan “Forward”. Tombol “Back” digunakan 
untuk kembali/mundur ke halaman web sebelumnya. Tombol “Forward” 
digunakan untuk memajukan ke halaman berikutnya yang sudah pernah kita 
buka. 

  Tombol “Home” Berfungsi sebagai shortcut ke 
homepage kita (halaman yang  akan  dibuka  pertama kali  secara  otomatis  
ketika  kita membuka browser). 

  Tombol “Reload” atau juga disebut tombol “Refresh”. Berfungsi 
untuk mengulangi proses load halaman web. Biasanya hal ini dilakukan  ketika  
halaman  web  tidak  di-load  secara lengkap. Selain menggunakan tombol 
tersebut kita juga bisa menggunakan tombol “F5” pada keyboard. 

  Tombol “Stop” digunakan untuk menghentikan transfer data 
ketika sebuag halaman web di-load oleh browser. 

5. Selain ada tombol navigasi tersebut, browser juga mempunyai fasilitas/menu lain, 
diantaranya : 
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 New Tab, berfunsi untuk menambah tab baru pada window browser yang sama. 
 New Window, berfungsi untuk membuat window baru diluar window yang sudah 

aktif. 
 Open File, berfungsi untuk membuka file dalam bentuk HTML atau XML. 
 Save Page As, berfungsi untuk menyimpan halaman web yang sedang aktif 

dibuka. 
 Send Link, berfungsi untuk mengirimkan link/tautan halaman web yang sedang 

aktif melalui email. 
 Page Setup, berfungsi untuk mengatur halaman untuk dicetak. 
 Print Preview, berfungsi untuk menampilkan halaman web yang akan dicetak. 
 Print, berfungsi untuk mencetak halaman web tersebut. 
 Import, berfungi untuk mengimport/memindahkan halaman web yang aktif 

tersebut ke aplikasi browser yg lain (misal ke google chrome, atau internet 
explorer). 

 History, berfungsi untuk menampilkan daftar riwayat selama kita menggunakan 
browser. 

 
 

III. SEARCHING 

Searching berarti pencarian suatu situs yang belum kita ketahui secara pasti alamat yang dimiliki. 
Dalam melakukan searching biasanya kita gunakan search  engine  sebagai  mesin  pembantu  
dalam  pencarian  situs  tersebut. Search engine adalah sebuah fasilitas (web) yang bisa mencari 
links dari situs lain. 

  
Ada berbagai macam search engine yang bisa kita gunakan dalam searcing, yaitu ; yahoo,  
google, msn, wikipedia, bing dan lain sebagainya. Disini akan dijelaskan bagaimana cara searcing 
melalui beberapa search engine yang pada umumnya dipakai yaitu dengan menggunakan google 
dan yahoo. 
 
Searching dengan menggunakan google, caranya yaitu sebagai berikut : 

1. Pertama yang kita lakukan dalam memulai searching dengan menggunakan google yaitu 
dengan membuka situs www.google.com (untuk global – internasional), atau 
www.google.co.id (untuk situs google Indonesia). 

 
2. Kemudian pilih jenis pencarian dengan cara klik tab pencarian 

http://www.google.com/
http://www.google.co.id/
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Ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih sesuai dengan jenis pencarian atau situs yang 
ingin kita cari, yaitu: 

 Web : untuk mencari situs yang berkaitan dengan kata kunci yang kita tulis 
dalam pencarian. 

 Gambar : untuk mencari file berupa gambar. 
 Maps : untuk mecari lokasi daerah (peta) sesuai daerah/tempat yang kita tulis 

dalam pencarian. 
 Berita : untuk mencari berita sesuai kata kunci yang kita tulis di pencarian. 
 Buku : untuk mencari referensi buku sesuai kata kunci yang kita tulisa di 

pencarian. 
3. Pilih salah satu jenis pencarian yang diinginkan, kemudian ketikkan/tuliskan kata kunci 

pada pencarian. (misal: pencarian web) 

 
4. Sehingga hasil pencarian yang sesuai kata kunci tersebut akan muncul seperti gambar di 

bawah ini. 

 
5. Klik salah satu dari beberapa hasil pencarian tersebut untuk mengetahui isi situs tersebut. 
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IV. EMAIL 

Pengertian email (yang berasal dari kata electronic mail) kalau dilihat dari segi bahasa 
penyusunnya berarti surat yang dikirimkan menggunakan media elektronik. Kalau kita tinjau 
dari kamus istilah computer email artinya surat menyurat melalui Internet. Pengguna dapat saling 
bertukar berita. Berita-berita itu akan dikumpulkan dalam sebuah file untuk pengalamatan 
yang berupa mailbox, sehingga pengguna dapat membaca berita yang ditujukan kepadanya 
kapan saja. 

 
Fungsi dari sebuah e-mail yaitu sebagai media komunikasi dengan menggunakan internet yang 
dapat mengirimkan pesan secara cepat. Setiap pengguna email akan mendapatkan user ID dan 
password sebagai pengaman.  
 
Sedangkan di dalam email terdapat fasilitas berupa attachment yang merupakan fasilitas  pada 
sebuah  program  email  baik  program  komputer maupun webmail yang dapat digunakan untuk 
mengirimkan file, atau gambar, yang di ikutsertakan pada email yang akan dikirim.  
 

CARA KERJA  

Pada dasarnya  email  sama  dengan  surat  biasa (snail mail) yang harus melewati beberapa kantor 
pos sebelum sampai ke tujuannya. Pada saat email dikirimkan oleh seseorang melalui komputer 
yang tersambung ke internet, maka sebuah email masuk ke beberapa komputer lain di 
sepanjang jaringan internet yang disebut dengan mail server. Ketika email tersebut sampai ke 
server yang menjadi tujuan (seperti yang ditunjuk pada alamat email, kepada siapa  kita  menulis  
email),  maka  email  tersebut  disimpan  pada  sebuah emailbox. Pemilik alamat email baru 
dapat mendapatkan email itu kalau yang bersangkutan mengecek emailbox-nya.  
 
Untuk dapat menerima email, kita harus memiliki sebuah account pada suatu email server, yang 
berada pada sebuah Internet Service Provider (ISP). Hal ini dapat dianalogikan dengan alamat 
sebuah rumah. Pada surat biasa (snail mail) kita hanya dapat menerima surat apabila kita berada di 
alamat kita, sedangkan pada email, kita dapat menerima di mana saja kita berada, asalkan 
tersambung dengan internet. 

 

MEMBUAT ALAMAT EMAIL (Yahoo) 
 
Agar seseorang mempunyai alamat email, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

1. Buka web Browser (missal : Mozilla Firefox) 
2. Ketikkan alamat www.yahoo.com pada address bar. Maka akan tampil halaman utama 

dari yahoo.com 

http://www.yahoo.com/
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3. Klik menu “Mail” pada sebelah kiri atas pada halaman utama yahoo.com. 

 
4. Sehingga muncul tampilan berikut 

 
5. Klik menu “Buat Account Baru”, maka muncul gambar di bawah ini. 
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6. Isi/tuliskan semua data-data yang diperlukan pada form di atas. Setelah selasai mengisi 

data di atas, klik tombol “Buat Account Saya”. Jika berhasil membuat alamat email maka 
akan muncul konfirmasi di bawah ini. 

 
7. Klik “Lanjutkan” untuk masuk/menggunakan mail anda. 
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MENGECEK EMAIL 

Untuk mengecek suatu email, maka ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Masuk ke halaman situs email yahoo ( http://mail.yahoo.com atau 
http://mail.yahoo.co.id ) 

2. Ketikkan user ID dan password (kata sandi) anda. 

 
3. Klik “Sign In” untuk masuk ke aplikasi email anda. 

 
4. Klik menu “Email Masuk” (Inbox) untuk mengetahui ada tidaknya mail yang masuk ke 

account kita. 

http://mail.yahoo.com/
http://mail.yahoo.co.id/
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Klik judul/subject email yang masuk, untuk melihat isi email. 
 
Didalam aplikasi email yahoo terdapat beberapa tombol opersional, diantaranya: 

 Hapus : untuk menhapus email. 
 Balas : untuk membalas email yang masuk ke account kita. 
 Teruskan : untuk mengirimkan kembali email yang ditujukan kepada kita ke 

alamat email orang lain/teman kita. 
 Spam : untuk memasukkan email tersebut ke dalam daftar spam. 
 Cetak : untuk mencetak email. 

5. Klik menu “Draft” untuk melihat email yang kita buat tetapi belum dikirim (kita simpan di 
draft). 

6. Klik menu “Email Keluar” (Outbox) untuk melihat email yang pernah kita kirim ke alamat 
email tertentu. 

7. Klik menu “Spam” untuk mengetahui email dalam kategori spam. 
8. Klik menu “Sampah” untuk melihat daftar email yang sudah kita hapus. 

 
 

MENGIRIM EMAIL 
Untuk mengirim suatu email, maka ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Masuk ke aplikasi email yahoo.com ( http://mail.yahoo.com atau http://mail.yahoo.co.id 
), kemudian ketikkan user dan password email anda. 

2. Klik menu “Tulisa Pesan”, maka akan muncul form berikut. 

 
3. Ketikkan alamat email yang dituju pada isian “Kepada” dan “CC” (jika menggunakan 

http://mail.yahoo.com/
http://mail.yahoo.co.id/
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carbon copy/tembusan).  ketikkan nama judul email anda pada isian “Judul”. Dan ketikkan 
isi email anda pada form isian email. 

 
4. Klik “Lampiran” kemudian klik “Lampirkan File” untuk menambahkan lampiran berupa 

file (dalam bentuk file ms.word, ms excel, file gambar, maupun video). Maka akan muncul 
form berikut. 

 
5. Pilih file yang akan dilampirkan ke dalam email anda. 

 
6. Setelah selesai menambah lampiran ke email, maka selanjutkan klik “Kirim” untuk 

mengirim email tersebut ke alamat email yang kita tuju. 
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V. CHATTING 
Chatting adalah suatu kegiatan mengobrol. Di Internet chatting biasa dilakukan dengan yahoo 
messenger, google talk, digsby, mirc, dll.  Namun  kali  ini  kita  akan  chatting  menggunakan  
Yahoo! Messenger karena dengan Yahoo! Messenger kita tidak hanya bias chat dengan 
tulisan tetapi juga dengan suara layaknya orang menelepon, bahkan menggunakan webcam 
sehingga kita bisa melihat wajah lawan bicara kita secara real time. 
 
Untuk melakukan chatting menggunakan yahoo messenger, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Buka/jalankan  aplikasi Yahoo! Messenger pada komputer anda. 

 
2. Ketikkan user ID dan Passwordnya. Kemudian klik “Sign In” untuk masuk ke aplikasi yahoo 

messenger. 

 

3. Untuk menambah teman/contact, yaitu dengan cara klik tombol “Add a contact” , 
maka muncul form berikut 
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4. Ketikkan alamat email (yahoo ID) yang akan ditambahkan ke daftar yahoo messenger 

anda pada isian “Enter a Messenger ID or email address”, kemudian klik Next >> Next >> 
Finish. 

5. Tunggu sampai teman anda (misal: kusumahusadastikes@yahoo.com) menerima 
permintaan anda untuk menjadi teman anda di daftar yahoo messenger. Setelah diterima 
oleh teman anda, maka akan muncul konfirmasi berikut. 

 
6. Pilih/klik “Allow this person to add me and see when I am online” kemudian klik “Finish”. 

Maka yahoo ID tersebut sudah masuk ke daftar yahoo messenger anda. 
7. Untuk melakukan chatting dengan teman kita di yahoo messenger, caranya yaitu: 

 Double klik (klik 2x) pada yahoo ID teman anda tersebut.  

 
Misal jika ingin chatting dengan “Feralia Eka Putri”, maka double klik pada list 
tersebut.  Maka akan muncul form berikut. 

mailto:kusumahusadastikes@yahoo.com
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 Didalam aplikasi yahoo messenger ada beberapa tombol navigasi untuk 

membantu kita, diantaranya: 

a)  Video Call, digunakan untuk chatting menggunakan webcam. Bisa 
saling bertatap muka dan berbicara langsung (voice). Dengan syarat di 
masing-masing komputer terdapat webcam. 

b)  Voice Call, digunakan untuk chatting, mengirim atau berkomunikasi 
menggunakan voice/suara.  

c)  IMVironment, digunakan untuk mengubah/mengatur tampilan 
layar obrolan dengan theme yang ada. 

d)  Photo, digunakan untuk melakukan sharing/bebagi foto dengan 
teman kita. 

e)  Emoticon, digunakan untuk menambahkan emoticon ke dalam pesan 
kita. 

 

f)  Audibles, digunakan untuk mengirim audibles ke dalam pesan kita. 

 

g)  Format, digunakan untuk menampilkan pengaturan teks. 

 

h)  Buzz!, bisa diartikan sebagai ketok pintu. 

i)  Send file, digunakan untuk mengirim file melalui yahoo messenger. 

Tampilan obrolan kita 

Tempat mengetik pesan 

Foto profil teman anda 

Klik “Send” untuk 

mengirim pesan setelah 

selesai diketik. 

Foto profil anda 
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B L O G 
 

I. PENDAHULUAN 

Blog berasal dari kata web yang berarti wesbite atau bisa juga jejaring di dunia maya (internet), 
dan log yang berarti catatan harian (jurnal). Jadi secara umum, blog adalah catatan harian, bisa 
berupa pengalaman maupun opini, yang dituliskan secara personal dan dipublikasikan melalui 
internet. Meski demikian materi di blog tidak hanya tulisan tapi juga bisa foto, video, dan audio. 
Penulis atau pengelolanya biasa disebut sebagai blogger atau narablog. Tapi kemudian blogger 
lebih sering digunakan karena sudah kadung enak dipakai. Sebagian orang menggunakan istilah 
narablog.  
 

Mengacu pada pengertian tersebut, inilah ciri atau karakter blog:  

 Personal; Materi yang dituliskan di blog secara umum adalah pengalaman dan atau opini 
pribadi. Tulisan di blog hampir 100 persen ditulis secara subyektif alias menggunakan 
kacamata pribadi. 

 Dinamis; Tulisan di blog bisa dengan cepat dan mudah diperbaharui sehingga tidak statis 
alias berhenti. 

 Hirarkis; Urutan tulisan di blog  baik dokumen, gambar, objek media dan data tersusun 
secara hirarki. Biasanya yang terbaru ada di urutan paling atas.  

 Berkesinambungan; Blog dibuat dengan panduan logika berkelanjutan dan konsisten. 
Topik blog biasanya konsisten dengan topik utama seperti: sastra, politik, ekonomi, puisi, 
internet, diari, dan sebagainya.  

 Interaksi; Kelebihan blog adalah karena pembaca bisa membaca berinteraksi langsung 
dengan penulisnya dan sebaliknya. Pembaca bisa langsung berkomentar terhadap tulisan. 
Penulis juga bisa langsung menanggapi.  

 Konvergensi; Karena sifatnya yang multimedia, sebuah blog bisa memuat banyak hal 
dalam berbagai versi. Bisa ada teks, gambar, suara, serta video. Blog menggabungkan 
berbagai fungsi yang biasanya hanya melekat pada salah satu jenis media. 

 
Ada beberapa situs penyedia fasilitas blog secara gratis, diantaranya: 

 Wordpress.com, merupakan sebuah penyedia blog yang terkenal dan banyak digunakan. 
Bahkan mesinnya bisa didownload secara gratis dan dapat diinstall di website pribadi. 

 Blogger.com (Blogspot), adalah penyedia blog yang sangat populer. Banyak pengguna blogs 
yang memanfaatkan layanan blogger.com. Di sini tersedia fasilitas standar seperti: menu, 
arsip, profil, komentar, serta fasilitas untuk menyisipkan gambar dan foto.  

 Multiply.com, merupakan penyedia blogs yang paling banyak menyediakan fasilitas. Dengan 
satu nama pengguna (account) multiply, kita bisa mendapatkan kemudahan membuat blogs 
foto, audio, video, dan menu profil yang lengkap. 

 Dan lainnya. 
 
 

II. MEMBANGUN BLOG (Wordpress) 
Wordpress.com dan blogger.com merupakan penyedia blog gratis yang paling banyak digunakan 
pada saat ini. Secara umum, Wordpress memiliki keunggulan tertentu dibandingkan penyedia 
lainnya. Berbeda dengan blogger.com layanan wordpress tidak hanya terbatas pada media 
blog gratis yang mereka sediakan di wordpress.com. Desain dan cara pengelolaan, biasa 
disebut content management system (CMS), wordpress juga banyak dipakai oleh situs pribadi, 
lembaga, komunitas, dan lainya. Ibaratnya rumah boleh pakai ruangan dan alamat sendiri tapi 
desain dan pengaturannya mengikuti Wordpress. 
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MENDAFTAR 
Untuk bisa menggunakan ruang dan alamat di Wordpress, kita harus mendaftar dulu dengan 
membuat sebuah nama pengguna (account) blog. Anda bisa mendapatkan account wordpress 
dalam waktu yang singkat dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Buka aplikasi browser (Mozilla firefox, atau lainnya), kemudian masuk/buka situs 
www.wordpress.com . 

 
2. Klik “Get started here” untuk memulai mendaftar atau membuat blog baru. 

 
 Blog Address; sebagai alamat blog anda. (misal: 

kusumahusadastikes.wordpress.com) 
 Username; sebagai user blog anda. 
 Password dan Confirm; sebagai kata sandi blog anda. 
 Email Address; sebagai alamat email pendaftar, dan digunakan untuk 

memberikan pemberitahuan kepada user melalui alamat email tersebut. 
 Subscribe to our blog to learn about new themes, features, and other news; 

untuk berlangganan informasi mengenai tema baru, fitur, dan berita yang lainnya. 
 Blog Posts Language; bahasa yang digunakan pada blog anda. 

3. Ketikkan semua isian di atas, kemudian klik “Sign up”. Maka proses pendaftaran blog 
sudah dilakukan. 

4. Cek email anda. Anda akan dikirimi pesan konfirmasi registrasi blog melalui email yang 
sudah anda daftarkan tersebut. 

http://www.wordpress.com/
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5. Klik link/tautan tersebut (http://signup.wordpress.com/activate/a2711a85a7cae2d8 ) 

untuk melanjutkan registrasi blog anda. 
6. Setelah anda klik link/tautan tersebut, maka blog anda sudah berhasil terregistrasi dan 

siap digunakan. 

 
 
 

III. MENGELOLA BLOG 
Setelah berhasil membuat account blog baru di Wordpress, selanjutnya Anda dapat mencoba 
untuk mengelola account tersebut dengan menambah sebuah postingan dan halaman baru 
untuk pertama kalinya. Mari kita ibaratkan dengan memasak. Untuk bisa memasak, kita masuk 
dapur Wordpress (aplikasi) dulu. 
 

1. LOGIN 
Untuk masuk ke aplikasi wordpress, ikuti langkah-langkah berikut: 

 Buka alamat blog Anda, kemudian tambahkan dengan /wp-admin di belakang 
alamat blog Anda tersebut. Misal alamat blog Anda 
http://kusumahusadastikes.wordpress.com , maka buka menjadi 
http://kusumahusadastikes.wordpress.com/wp-admin . 

http://signup.wordpress.com/activate/a2711a85a7cae2d8
http://kusumahusadastikes.wordpress.com/
http://kusumahusadastikes.wordpress.com/wp-admin
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 Ketikkan username dan password blog Anda, kemudian klik “Log In” untuk masuk 

ke aplikasi wordpress Anda. 

 
 

2. POSTING (MENULIS ARTIKEL) 
Menulis artikel dan membuat halaman statis merupakan aktivitas utama wordpress. Untuk 
memposting atau menulis artikel baru, ikutilah langkah berikut: 

 Klik menu “Post” yang terdapat di sebelah kiri dashboard wordpress, kemudian klik 
“Add New” sehingga akan muncul form berikut. 

 
 Pilih salah satu pada pilihan “Format” (defaultnya standard) 
 Ketikkan judul dan isi artikel Anda. 
 Pilih salah satu atau beberapa kategori artikel tersebut pada pilihan “Categories”. 
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Anda bisa menambah daftar kategori melalui menu “+ Add New Category”. 

 Ketikkan hastag (kata kunci) artikel tersebut pada menu “Tags”.  

 
Tulis kata kuncinya kemudian klik “Add” (bias diisi lebih dari satu kata kunci). 
Tags ini berfungsi sebagai kata kunci seseorang dalam menemukan artikel Anda 
tersebut di dalam mesin searching (google.com, yahoo.com, dll). 

 Klik “Publish” untuk mempublikasikan artikel Anda tersebut ke dalam blog Anda. 
 Silahkan cek alamat blog Anda, maka artikel yang Anda tulis tersebut sudah 

masuk/terdapat di blog Anda. 
 

3. MEMBUAT HALAMAN BARU 
Berbeda dengan tulisan yang selalu berganti, halaman pribadi (Page) bersifat statis. Isinya 
bisa berupa profil atau peringatan. Membuat halaman statis tidak jauh berbeda dengan 
menulis sebuah postingan baru di wordpress. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: 

 Klik menu “Pages” kemudian klik “Add New” 
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 Ketikkan nama halaman dan isinya. 
 Setting/atur penempatan halaman yang kita buat 

 
 Setelah selesai, klik “Publish” untuk mempublikasikan halaman blog tersebut ke 

blog Anda. 
 

 
IV. MENGENAL HALAMAN ADMINISTRASI 

Kalau Anda sudah masuk dapur atau halaman administrasi, maka Anda akan melihat tampilan 
seperti di bawah ini. Di halaman inilah Anda akan mengelola blog seperti membuat tulisan, 
menyetujui komentar, membuat desain, mengubah nama, melihat jumlah pengunjung, dan 
seterusnya. Mari kita bahas satu per satu. 

 
 

1. Dashboard 
Dashboard merupakan halaman utama pada administrasi wordpress.  Dashboard terdiri dari 
modul-modul atau biasa disebut box of content yang terdiri dari: 
 Right Now; merupakan informasi aktivitas blog anda sepert banyaknya artikel, 

halaman statis, komentar dan lainnya yang ada di blog anda. 
 QuickPress; dengan QuickPress anda dapat menulis artikel dalam waktu yang 

singkat saat anda membuka halaman dashboard. 
 Recent Comment; menampilkan komentar terbaru yang anda terima di blog anda. 
 Stats; menampilkan berapa banyak blog anda dikunjungi dalam bentuk grafik 

 
Dan masih ada beberapa modul lainnya yang menarik untuk anda coba. 
Pada wordpress baru ini susunan modul-modul dashboard dapat dipindah (drag and drop) 
dari tempat asalnya sesuai keinginan anda. modul-modul tersebut juga dapat dapat 
disusun/ditarik mejadi satu kolom lebar. 
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2. Menu Navigasi 
Menu navigasi wordpress berada di sebelah kiri halaman administrasi. Menu 
navigasi ini terdiri dari beberapa  menu  utama  seperti  Dashboard,  Posts,  Media,  
Links, Pages,  Comments,  Feedbacks, Polls, Ratings, Appereance, Users, Tools, dan 
Settings. Menu-menu utama terdiri dari sub-sub menu yang dapat dilihat dengan 
mengklik menu-menu utama tersebut. 

 
Anda dapat meminimaliskan menu utama dengan hanya menampilkan ikonnya saja 
dengan mengklik menu “Callapse menu” pada gambar di atas. 
 

 
V. PENGGUNAAN DASAR WORDPRESS 

Setelah mengenal administasi wordpress anda perlu mengatur ulang blog anda melalui menu-
menu yang telah Anda kenal tadi. 

 
1. Mengubah Profile dan Password (Users) 

Anda dapat mengubah profile, contact info dan password anda pada menu Users > 
Personal Setting. Untuk mengubah profile, dan contact info anda tinggal menghapus profil 
sebelumnya dengan profil baru yang anda inginkan. Dan untuk mengubah password 
carilah kolom password di bagian bawah halaman profile dan isi dengan password baru 
yang anda inginkan. 

 

Pada pengaturan profile ini yang paling penting untuk diperhatikan adalah isian 
pada tampilan Contact Info, yaitu mengisi form Email dan alamat Website, fungsinya 
adalah sebagai alamat penunjuk ketika meninggalkan komentar di blog lain, sehingga 
alamat blog dapat terlacak . 
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2. Pengaturan Informasi Blog (Settings) 
Anda perlu mengubah informasi seperti title, slogan, dan lainnya agar lebih 
menarik. Anda dapat melalukannya dengan mengklik pada menu Settings > General. 

 
 

3. Mempercantik Tampilan Blog 
Tema atau desain blog Wordpress secara default menggunakan jenis desain Kubrik. 
Namun Anda dapat menggantinya dengan desain lain yang disediakan Wordpress di 
halaman administrasi dengan mengklik Apprearance > Themes. Tiap tema ada ciri 
khasnya seperti jumlah kolom, warna, bisa mengganti gambar di atas (header) atau 
tidak, dan lain-lain. Pilih tema pilihan Anda dengan mengklik tema tersebut lalu klik 
Activate <Nama tema>. Anda bisa membandingkan desain otomatis (default) dengan 
desain pilihan Anda yang baru dengan klik Preview. 
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4. Moderasi dan Mengatur Komentar (Comments) 

 
 
Kemudahan lainnya dari wordpress adanya interaksi antara anda dan pengunjung blog 
anda dengan tersedianya  fitur  komentar  sehingga  para  pengunjung  dapat  meninggal  
komentar  ketika  mereka mengunjungi blog anda. 
 

Anda dapat memoderasi komentar pengunjung melalui menu Comment di halaman 
administrasi.  
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Anda juga dapat mengubah pengaturan komentar blog dengan mengklik Settings > 
Discussion. 

 
 

5. Tag dan Kategori 
Tag merupakan kata kunci yang relevan dengan artikel yang anda buat agar mudah 
ditemukan ketika seseorang mencarinya di mesin pencari. Untuk membuat sebuah 
kategori baru klik pada menu Posts > Tags. 

 
 

Kategori digunakan untuk mengatur struktur blog dan memudahkan pengunjung blog  
untuk menelusuri artikel dan halaman yang anda buat di blog anda. Untuk membuat sebuah 
kategori baru klik pada menu Posts > Categories. 
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6. Menggunakan Perangkat Blog (Plugin) 
Untuk mengatur menu navigasi pada situs blog Anda, dapat dilakukan menggunakan menu 
Widget yang merupakan sub-menu dari bagian Tampilan. Ada berbagai macam Widget yang 
tersedia, diantaranya yang paling sering digunakan adalah: Categories, Halaman, Tulisan 
Terbaru, Tautan, Arsip, Meta, Komentar Terbaru, dan Statistik Blog. 

 
 

Langkah-langkahnya:  

 Pilih menu Appearance, kemudian pilih Widget. Akan terlihat dua buah bagian, 
yaitu kolom Main Sidebar  dan Widget yang tersedia. Kolom  Sidebar inilah yang 
menjadi menu navigasi pada situs blog Anda. Anda dapat menambahkan Widget 
yang lainnya untuk ditambahkan pada Kolom Sidebar dengan cara drag n drop pada 
bagian Widget yang tersedia ke bagian kolom Sidebar. Demikian juga sebaliknya jika 
Anda akan menghapus menu navigasi tertentu, Anda hanya perlu drag n drop dari 
bagian Kolom Sidebar ke Widget yang tersedia atau klik tombol “Delete”. 

 Untuk mengatur urutan widget, drag n drop ke atas atau ke bawah sesuai dengan 
urutan yang diinginkan. Setelah Anda melakukan proses di atas, jangan lupa untuk 
klik button “Save”.  


