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I. Pendahuluan 
a. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, sepertinya kata "internet" 
sudah semakin sering saja dibicarakan orang. Entah itu terkait dengan 
manfaatnya dalam mengembangkan wacana keilmuan, entah terkait 
dengan banyaknya orang yang mengidentikkan dengan pornografi, entah 
karena secara makro yaitu imbasnya terhadap berbagai sektor dalam 
kehidupan kita sehari-hari. 

Semenjak Direktorat Pembinaan SMK yang waktu itu dikomandani 
Pak Gatot (Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto) memulai gebrakan SMK TI, 
kemudian dilanjutkan Kurikulum 2004 dengan trio TIK (TKJ, MM, RPL), 
teknologi informasi semakin menyatu dengan masyarakat kita, khususnya 
di dunia pendidikan. Hampir bersamaan dengan itu, proyek WAN Kota 
yang dilanjutkan dengan Jaringan Informasi Sekolah, dan kini menjelma 
menjadi ICT Center yang tersebar di tiap kabupaten dan kota di seluruh 
Indonesia, semakin memantapkan langkah kita dalam mengejar 
ketertinggalan di sektor teknologi informasi. 

Program Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) yang digulirkan 
mulai akhir tahun 2006 lalu, diharapkan semakin memperluas peran serta 
masyarakat dunia pendidikan untuk aktif berpartisipasi dalam 
pengembangan kualitas pendidikan secara global, melalui sarana 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun tanpa kita sadari, peran 
serta kita sering kali tidak mampu menyentuh spektrum yang lebih luas, 
karena apa yang kita pelajari dan kita kembangkan tidak kita wadahi 
dengan tepat.  

Tentunya cukup beralasan kenapa Dr. Onno W. Purbo sebagai 
salah satu tokoh terpenting dalam pemasyarakatan teknologi informasi di 
Indonesia mengutarakan, "Guru-guru di Indonesia kebanyakan lebih suka 
mengucapkan dibanding menuliskan ilmunya, padahal dengan tulisan, 
ilmu tersebut akan lebih luas manfaatnya". Maka dari itu pelatihan pada 
kesempatan kali ini kami khususkan untuk memotivasi Bapak dan Ibu 
Guru peserta agar mengenal media yang tepat untuk sekedar menulis 
ringan ataupun berbagi ilmu, yaitu blog. 

b. Apakah Blog itu ? 

Menurut Wikipedia (www.wikipedia.org), blog yang merupakan 
singkatan dari web log, adalah bentuk aplikasi web yang berupa tulisan-
tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. 
Posting-posting tersebut seringkali dimuat dalam urutan secara terbalik 
(isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun 
tidak selamanya demikian. Situs web semacam itu biasanya dapat diakses 
oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si 
pengguna blog tersebut.  

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang 
dimiliki oleh PyraLab sebelum akhirnya PyraLab diakuisi oleh Google.Com 
pada akhir tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-
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aplikasi yang bersifat sumber terbuka (open source) yang diperuntukkan 
kepada perkembangan para penulis blog tersebut.  

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan 
harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan 
program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagian blog 
dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh 
beberapa penulis. Banyak juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi 
dengan para pengunjungnya, yang dapat memperkenankan para 
pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang 
dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang sebaliknya atau yang 
bersifat non-interaktif.  

Penulis blog sendiri diistilahkan sebagai blogger. Bahkan, pada 
tanggal 27 Oktober 2007 lalu, telah terselenggara sebuah perhelatan akbar 
bertajuk Pesta Blogger 2007 yang dihadiri oleh Menkominfo Muhammad 
Nuh, sekaligus menetapkannya sebagai Hari Blogger Nasional. Sedangkan 
Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi Telematika, mengharapkan 
partisipasi para guru untuk bergabung sebagai blogger, sehingga bisa 
menyediakan bahan ajar di blog masing-masing. Saat even Pesta Blogger 
2007 digelar, tercatat ada 130 ribu blog yang aktif di Indonesia. Dari 
jumlah itu, ditargetkan ada satu juta blog di pesta blogger berikutnya. 

II. Awalan : Membuat Alamat E-Mail (Gmail) 

Berinternet, rasanya tidak lengkap jika belum punya alamat e-mail. 
Demikian juga jika kita berminat untuk mulai membuat blog. Selain untuk 
keperluan komunikasi japri (jalur pribadi) dan berpartisipasi di mailing list, e-
mail diperlukan sebagai salah satu syarat dalam mendaftar di website 
penyedia blog. Khusus untuk keperluan kita dalam membuat blog ini, e-mail 
sangat vital kegunaannya jika sewaktu-waktu karena suatu hal kita lupa 
password kita. 

Meskipun sembarang alamat e-mail bisa digunakan untuk 
mendaftarkan sebuah akun blog, bahasan ini sekaligus mengenalkan pada 
layanan e-mail gratis dari Google yang berkapasitas lebih dari 5 Gigabyte, 
GMail. Alasan penyusun memilih GMail adalah kemudahan dan 
kesederhanaannya, serta minimnya iklan yang muncul. 

Langkah awal yang peru kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi 
browser favorit Anda. Microsoft Internet Explorer boleh digunakan pada 
seluruh keperluan kita mulai membuat e-mail hingga membuat dan 
memanfaatkan blog yang kita buat nanti, namun penyusun lebih menyarankan 
agar menggunakan Mozilla Firefox. Seluruh contoh yang ada pada modul ini 
menggunakan Mozilla Firefox. 

Pada web browser, masukkan alamat URL http://www.gmail.com ,lalu 
tekan enter, dan akan muncul halaman yang kurang lebih sebagai berikut : 
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Lanjutkan dengan klik pada "Sign up for Gmail", maka akan muncul gambar 
berikutnya : (catatan : jika komputer Anda terdeteksi menggunakan setting 
Indonesian, kemungkinan tombol "Sign up for Gmail" akan tampil dalam versi 
Bahasa Indonesia.) 

 

Dari gambar tersebut, terlihat jelas ada pilihan untuk Bahasa Indonesia, yang 
pada proses selanjutnya akan memudahkan Anda untuk melanjutkan proses 
pembuatan e-mail hingga pengoperasiannya. Pilihlah Bahasa Indonesia dari 
menu yang ada, lalu tunggu hingga halaman yang ada berubah seluruhnya 
menjadi berbahasa Indonesia. 

Pada halaman tersebut kita diminta untuk memasukkan nama depan, nama 
belakang, dan Nama Login. Nama login memegang peranan penting, karena 
nantinya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari alamat e-mail Anda. Itu 
pula yang membuat ketentuan pemilihan Nama Login menjadi cukup ketat, di 
mana karakter yang diperbolehkan adalah huruf kecil a sampai z, angka 0 
sampai 9, dan tanda titik. Contoh di bawah menunjukkan hal tersebut. 
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Selain memiliki ketentuan validitas, nama login juga tergantung pada 
ketersediaan, dalam arti kita tidak bisa mendaftarkan nama login yang sudah 
didaftarkan atau digunakan oleh orang lain do Gmail. Maka dari itu sebelum 
melanjutkan pada isian yang lain, pastikan validitas dan ketersedian nama 
login yang Anda kehendaki dengan mengklik tombol "cek ketersediaan!"  

 

Setelah Anda mengisikan data lain yang diperlukan, termasuk pertanyaan 
pengingat password, Anda akan diminta untuk mengisikan kode verifikasi 
visual, atau yang diistilahkan dengan verifikasi CAPTCHA. Ide verifikasi ini 
tak lain adalah untuk memastikan bahwa pendaftaran akun e-mail benar-
benar dilakukan oleh manusia. Ini bertujuan untuk melindungi pihak Gmail 
dari pendaftaran massal secara otomatis menggunakan software oleh orang 
yang tidak bertanggung jawab. Contoh verifikasi CAPTCHA ada di gambar 
berikut : 

 

Setelah itu, lanjutkan dengan mengklik tombol "Saya menerima. Buat account 
saya.", dan akan tampil pesan bahwa Anda telah sukses mendaftar di Gmail.  
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Klik saya "Saya siap – tampilkan account saya !". Pada layar berikutnya, ada 
informasi tambahan mengenai layanan dan fitur baru di Gmail, yang perlu 
Anda lakukan adalah menggulung layar ke bawah, lalu klik "Keren! Ke Kotak 
Masuk >>". Kurang lebih, tampilannya akan menjadi seperti ini : 

 

Sampai langkah ini, Anda sudah sepenuhnya bisa memanfaatkan berbagai 
fasilitas dari Gmail, baik untuk Tulis Email, mengcek Surat Masuk, dan lain 
sebagainya. Alamat e-mail yang baru saja Anda dapatkan dari Gmail 
ditampilkan pada bagian atas halaman ini. Pada contoh di atas, alamat email 
yang didaftrkan adalah hanyacontohsaja@gmail.com . Untuk 
melanjutkan ke proses berikutnya (membuat blog), Anda tidak perlu menutup 
halaman email Anda di Gmail, tapi cukup dengan membuka tab baru dengan 
menekan Ctrl+T atau mengakses menu File -> New Tab. 
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III. Membuat Blog di Wordpress.Com 

Pada saat membaca pokok bahasan di atas, istilah "membuat blog" 
mungkin terbayang sebagai pembuatan aplikasi web yang komplit dengan 
akses ke basis data dan lain sebagainya. Namun faktanya, yang akan kita 
lakukan dalam membuat blog di sini tak lain hanyalah mendaftarkan 
account blog. Sehingga dalam prosesnya nanti, seluruh aplikasi untuk 
keperluan blog, database, dan media web hostingnya, akan disediakan secara 
gratis oleh pihak Wordpress.Com  

Pada akhir dari pokok bahasan III ini, diharapkan Anda sudah 
memiliki blog yang terdaftar di Wordpress.Com seperti 
http://namapengguna.wordpress.com  

Langkah awalnya, setelah tadi Anda membuka tab baru di Mozilla 
Firefox atau membuka window baru di browser favorit Anda, bukalah alamat 
http://id.wordpress.com sehingga muncul halaman sebagai berikut : 

 

Tentunya jika anda lebih menyukai tampilan berbahasa Inggris, anda bisa 
menggantinya dengan mudah pada bagian pojok kanan atas. Lanjutkan 
dengan mengklik tombol "daftar sekarang", dan Anda akan dibawa pada 
halaman berikut : 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
© HWST of ICT Center Pacitan – Dec2007 

 

 

Pada halaman tersebut, kita akan diminta memasukkan Nama Pengguna 
(username), dengan ketentuan minimal 4 karakter, hanya diperkenankan 
menggunakan huruf dan atau angka saja. Tentu saja penggunaan tanda titik, 
spasi, dan lain sebagainya tidak diperkenankan. Selain itu, Anda diminta 
untuk mengisikan password sebanyak dua kali, ketikkan pada bagian Kata 
Sandi dan Konfirmasi password yang sama. Indikasi kekuatan password 
yang Anda gunakan akan ditampilkan pada petunjuk di bawah kotak 
konfirmasi. 

Masukkan alamat e-mail yang ingin Anda gunakan untuk pendaftaran ini. Jika 
menghendaki, Anda bisa menggunakan alamat e-mail yang baru dibuat di 
Gmail tadi. Lalu, jangan lupa untuk memberikan tanda cek (cèntang) di 
samping tulisan "Saya telah membaca dan setuju..", kemudian klik tombol 
"Berikutnya". 
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Pada bagian tersebut, jika Anda tidak menghendaki perubahan pada domain 
untuk alamat blog Anda, biarkan seperti apa adanya, karena secara baku 
alamat akan berformat namauser.wordpress.com . Domain Blog tidak 
dapat diubah di kemudian hari, maka dari itu tetapkan pilihan Anda dengan 
mantap. Lalu, lakukan penyesuaian pada Judul Blog seperlunya, lanjutkan 
dengan mengklik "Daftar >>". 

Di halaman selanjutnya, jika tidak ada yang salah, anda akan diberi tahu 
dengan kalimat "Akun Anda telah aktif!". Untuk melanjutkan ke tahapan 
berikutnya, klik link "ubah wdahan Anda" untuk mengubah tema tampilan, 
atau klik kunjungiSitus untuk melihat tampilan awal blog Anda sebelum 
mendapat sentuhan tambahan. 

 

IV. Mengelola Blog yang Sudah Dibuat 

Apalah gunanya jika kita berhasil membuat blog namun tidak kita kelola 
dengan baik dan tidak berkembang isinya ? Petunjuk di bawah ini akan 
membantu Anda dalam menjaga agar blog Anda selalu tampil segar, unik, dan 
selalu gayeng dengan interaksi dari blogger lainnya. 

a. Pengubahan Setting dan Tampilan 

Selain mudah "dibuat", ternyata blog juga akan memiliki tampilan yang 
sama untuk setiap pengguna yang baru mendaftar. Untuk kebanyakan 
orang, ini akan menjadi salah satu kekurangan karena akan dikatakan 
kurang unik, bahkan bisa dibilang sebagai blog "pasaran". 

Contoh tampilan blog saat belum disentuh pengubahan setting dan 
tampilan kurang lebih akan seperti ini : 
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Untuk membuatnya unik dan tampil beda, salah satunya Anda bisa 
mengubah tema tampilannya melalui menu yang ada. 

 

Dari tampilan tersebut bisa kita lihat bahwa ada banyak tema yang tersedia 
secara gratis, dan untuk "mengganti kulit" blog Anda, yang perlu Anda 
lakukan hanyalah memilih salah satu yang cocok dan mengkliknya.  
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Setelah diklik, akan tampil pratayang (preview) dari tampilan blog Anda 
jika menggunakan tema yang baru tersebut. Jika dirasa cocok, aktifkan 
dengan mengklik "Activate….(yang diikuti nama temanya)", dan tema 
Anda yang baru akan aktif. Jika tidak atau belum cocok, klik tombol X di 
pojok kiri pratayang. 

 Di antara tema yang disediakan, kadang Anda diberikan kebebasan untuk 
mengganti image header, atau yang diistilahkan oleh Wordpress 
berbahasa Indonesia sebagai "Citra Tajuk". Silakan bereksperimen dengan 
fasilitas ini saat Anda berkesempatan. 

Untuk perubahan yang lain, baik itu terkait dengan detail data Anda 
ataupun setting zona waktu dan lain sebagainya, bisa Anda eksplorasi dari 
menu utama Pilihan dan Pengguna, melalui sub-menu yang ada. Anda 
bahkan dapat mengganti judul blog Anda jika merasa yang Anda gunakan 
tadi masih belum cocok. 
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b. Penambahan Pranala/Link 

Pranala, link, atau tautan, pada prinsipnya adalah sama, yaitu pembentuk 
hubungan ke website atau blog lain. Pada Wordpress versi Bahasa Indonesia, 
istilah Blogroll pada menu utama pengelolaan blog diterjemahkan sebagai 
"Daftar Blog". Pada menu ini kita bisa menambahkan link menuju blog 
kenalan kita, blogger lain yang belum kenal dengan kita, ataupun menuju 
website lain yang tidak berupa blog. Pada kesempatan ini penyusun ingin 
mengajak guru-guru yang sudah membuat (dan tentunya memelihara) 
blognya masing-masing, untuk saling bertukar link. Ibarat nomor HP, kita 
saling menyimpan nomor HP kenalan kita lalu menamainya, proses 
penambahan link tidak jauh berbeda. Hanya saja, yang perlu kita tambahkan 
sebagai "nomor HP" adalah alamat web atau URL yang akan kita tambahkan. 

Proses yang kita lakukan untuk mulai menambahkan link adalah dengan 
mengakses menu "Daftar Blog", lalu sub-menu "Tambah Link". 

 

Sembari mengisikan Nama, Alamat (dalam hal ini, alamat blog atau web), dan 
deskripsi (jika perlu), kita juga sangat dianjurkan untuk memilih kategori link 
yang kita tambahkan. Penambahan kategori saat data link baru belum 
disimpan tidak akan mengganggu, karena prosesnya akan berjalan secara 
"halus" berkat penggunaan teknologi AJAX (Asynchronous Javascript and 
XML). Upayakan Anda selalu memilih setidaknya satu kategori. Klik "Tambah 
Tautan" untuk menyimpannya. Perubahan dari apa yang telah Anda 
tambahkan bisa langsung dicek pada tab lain tempat Anda melihat hasil akhir 
tampilan blog Anda. 

Jika sewaktu-waktu Anda menginginkan perubahan atau penghapusan pada 
link yang ada, gunakan sub-menu "Atur Pranala" untuk mengakses halaman 
"Manajemen Blogroll". 
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c. Penambahan Tulisan/Artikel 

Akhirnya, tibalah kita pada inti dari materi pelatihan, yang menentukan hidup 
dan matinya blog yang kita buat (baca: daftarkan). Seberapapun seringnya kita 
mengganti tema tampilan, seberapapun banyaknya pranala rekan blogger 
yang kita tambahkan, jika tidak ada (atau minim) artikel yang kita 
publikasikan, blog kita masih bisa dikatakan gagal. Kunci dari penulisan blog 
yang sukses tidak ditentukan dari penguasaan kita atas teknik-teknik 
pengoperasian aplikasi penulisan artikel, namun lebih pada kemauan kita 
untuk mulai menulis. 

Untuk teknik-teknik penulisan, tidak banyak ilmu yang bisa penyusun bagikan 
karena sama-sama masih awam dengan teknik menulis yang baik. Namun ada 
sekelumit tips yang pernah penyusun dapatkan, yaitu dengan memperhatikan 
dan menyajikan Who, What, When, Where, Why, dan How dalam artikel yang 
kita buat. Meski demikian, kita juga tidak dilarang untuk mempublikasikan 
artikel lepas yang sekedar berupa ungkapan isi hati, puisi, maupun "laporan" 
kegiatan kita sehari-hari. 

Namun perlu diingat, artikel yang kita publikasikan sebaiknya : 

1. Tidak mengutip karya orang lain yang dilindungi dengan hak cipta 
tanpa izin. Ini termasuk di dalamnya adalah foto, karya ilmiah, dan 
lain-lain. 

2. Jika mengutip tulisan bebas dari sumber lain, berbaik hatilah dengan 
menyebutkan sumber aslinya, sekalipun itu "hanya" dari blog orang 
lain. 

3. Tidak membocorkan rahasia perusahaan yang berimbas buruk pada 
citra, apalagi membocorkan rahasia rumah tangga.. 

4. Tidak menyinggung pihak tertentu secara frontal 
5. Tidak menyebarkan berita palsu. Jika Anda mendapatkan berita yang 

heboh via e-mail, pastikan kebenarannya dulu dan lakukan 
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penelusuran agar anda yakin terlebih dahulu bahwa berita tersebut 
tidak termasuk hoax ( http://en.wikipedia.org/wiki/hoax/ ). 

Sebenarnya masih banyak arahan dan saran yang bisa kita pegang dalam 
menulis artikel pada blog, namun pada sesi ini kita tidak perlu membahas 
terlalu jauh tentang itu. Referensi lebih lengkap bisa Anda dapatkan di 
internet. 

Langkah pertama untuk memulai publikasi adalah dengan mengakses menu 
utama "Tulis". Menu tersebut akan langsung mengantarkan kita pada halaman 
yang siap diisi judul tulisan, isi dari tulisan yang kita buat, dan beberapa 
fasilitas lain yang mendukung. 

 

Untuk berlatih, cobalah untuk mengungkapkan perasaan Anda saat ini, terkait 
dengan materi pelatihan untuk pembuatan blog, dan kesan Anda terhadap 
dunia blogging secara umum. Harapan-harapan Anda terhadap blog yang 
berhasil Anda buat, hingga (jika perlu) tambahkan kritik dan saran mengenai 
pelaksanaan pelatihan.  

Jika artikel yang Anda ketikkan cukup panjang, Anda tidak perlu 
menampilkan semuanya pada halaman utama, tapi Anda bisa memisahkannya 
sehingga tercipta mekanisme "ringkasan" dan "baca selengkapnya". Pilihlah 
baris di mana Anda ingin mulai memisahkannya sebagai artikel yang 
tersembunyi sebagai "selengkapnya", lalu klik tombol "Split post with More 
tag" (tepat di sebelah kanan tombol bergambar pohon hijau).  

Mekanisme penambahan dan penggunaan kategori akan relatif sama dengan 
penambahan kategori pada "Tambah Link" di pembahasan sebelumnya. Anda 
bisa menggunakan lebih dari satu kategori untuk tiap artikel. Namun kategori 
yang digunakan pada tulisan atau artikel akan berbeda dengan kategori pada 
pranala/link. 

Pada bagian bawah isi tulisan, terdapat tempat untuk mengisikan tags atau 
pengait kata, yang bersifat opsional. Tags diisikan dengan ketentuan 
dipisahkan menggunakan tanda koma, dan menggunakan kata-kata kunci 
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yang mewakili artikel yang bersangkutan. Meski tidak bersifat wajib, tags akan 
memudahkan pencarian artikel yang saling terkait satu sama lain. 

Di bawah isian tags, ada tiga tombol yang bisa Anda gunakan sebagai aksi 
terhadap artikel yang Anda sunting, sebagai berikut : 

 

[Simpan dan Lanjutkan Pengeditan] akan menyimpan artikel Anda 
sebagai draft (rancangan), dan Anda akan tetap berada pada halaman 
penulisan artikel dan masih berhadapan dengan artikel yang Anda susun. Jika 
artikel yang anda ketik belum dipublikasikan, tombol ini tidak membuatnya 
menjadi terpublikasikan. 

[Simpan] akan menyimpan artikel Anda yang sedang aktif, namun akan 
mengganti layar dengan lembar kosong untuk penambahan artikel baru. Sama 
dengan tombol sebelumnya, jika artikel yang anda ketik belum dipublikasikan, 
tombol ini tidak membuatnya menjadi terpublikasikan. 

[Tampilkan] sebenarnya berupa kata "Publish" pada Wordpress versi 
Bahasa Inggris, akan menyimpan artikel yang Anda ketik sekaligus 
mempublikasikannya kepada khalayak pengunjung blog Anda. 

d. Penyisipan Media pada Artikel 

Kadang pada artikel yang kita publikasikan, kita perlu menambahkan gambar 
atau file ilustrasi yang mendukung, atau bahkan sekedar untuk mempercantik 
blog agar tidak terkesan monoton. Wordpress telah menyiapkan perangkat 
yang sederhana dan mudah digunakan untuk keperluan ini, tanpa Anda harus 
memahami tentang transfer file melalui FTP dan lainnya.  

Secara umum, ada dua cara yang berbeda untuk menambahkan berkas pada 
artikel kita, yaitu : 

1. Mengunggahnya (mengupload) ke account Wordpress kita 
melalui fasilitas yang ada 
Berkas atau file yang boleh kita unggah dibatasi hanya pada tipe file jpg, 
jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, dan odt. Untuk tipe file lain di luar itu (semisal 
MP3), kita diminta untuk membayarkan sejumlah biaya tambahan karena 
terkait dengan batasan yang berlaku. Hal lain yang perlu diingat adalah 
batasan kapasitas penyimpanan yang kita dapatkan secara gratis, yaitu 50 
Megabytes. 

2. Menautkan/menampilkan berkas yang ada di blog atau website 
lain 
Meski gambar, berkas, maupun media lain yang akan kita tampilkan 
sebagai penunjang artikel berada pada website lain, kita tetap bisa 
menambahkannya melalui link menuju berkas tersebut. Keuntungannya, 
kita bisa menghemat ruang penyimpanan di account blog kita. 
Kerugiannya, jika website tempat berkas tersebut diletakkan mengalami 
gangguan, artikel kita otomatis akan kehilangan rujukan menuju berkas 
tersebut. 
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Langkah untuk menambahkan file dengan cara yang pertama adalah dengan 
menggunakan tombol "Browse" kita pilih file yang dimaksud. Tambahkan 
judul dan deskripsi seperlunya, lalu klik "Upload >>". Jika file yang Anda 
unggah berupa gambar, maka menu seperti pada gambar berikut akan muncul 
setelah file yang bersangkutan terkirim. 

 

Maksud dari opsi Perlihatkan: 
Tampilan gambar : pada artikel, hanya akan ditampilkan versi gambar 
tersebut dalam ukuran kecil 
Ukuran penuh : gambar akan ditampilkandi artikel pada ukuran aslinya 
seperti saat diunggah 
Judul : yang akan ditampilkan pada artikel hanyalah judul gambar yang 
kita masukkan sebelumnya 

Sedangkan maksud dari opsi Pranala ke : 
Berkas : jika apa yang kita perlihatkan pada artikel diklik, maka kita akan 
dirujuk menuju berkas aslinya 
Halaman : jika apa yang kita perlihatkan pada artikel diklik, maka kita 
akan dirujuk menuju halaman web yang bisa kita ubah kemudian 
Tidak ada : tidak ada berkas ataupun halaman web yang akan dituju saat 
kita klik apa yang kita perlihatkan pada artikel 

Anda bebas bereksperimen dengan berbagai kombinasi antara pilihan opsi 
"Perlihatkan" dan "Pranala ke", dan mencermati efek dari opsi yang dipilih. 
Tentu saja Anda harus mengklik tombol "Kirim ke editor" jika menginginkan 
file yang bersangkutan ditambahkan pada artikel yang sedang Anda kerjakan. 

V. Penutup 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penyusun 
menyatakan modul Pelatihan Pengembangan TI untuk Guru dan Teknisi 
Client ICT Center Pacitan dengan tema "Pembuatan Blog di Wordpress.Com" 
ini selesai untuk sementara ini. "Selesai untuk sementara" mengandung arti 
bahwa dokumen ini masih membutuhkan banyak sekali revisi dan koreksi, 
mengingat keterbatasan penyusun dalam menulis.  
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Jika ada kesempatan di kemudian hari, penyusun bertekad untuk 
menyempurnakan dan melengkapi dokumen ini agar lebih bermanfaat dan 
memenuhi standar penulisan yang baku. Pada saat memulai penulisan 
dokumen ini, penyusun merencanakan untuk menambahkan pokok bahasan 
"Rencana B : Belajar membuat blog di server lokal menggunakan XAMPP dan 
aplikasi Wordpress dari Wordpress.Org". Namun karena terbatasnya waktu 
yang ada, pokok bahasan tersebut dengan sangat terpaksa masih urung untuk 
ditambahkan.  

Besar harapan saya agar dokumen ini memberi manfaat dan angin segar bagi 
langkah awal untuk "mem-blogger-kan" guru-guru di Indonesia, tak terkecuali 
saya sendiri.  

to be revised and completed…. 

 


