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PANDUAN MENGGUNAKAN WORDPRESS CMS

Sebelum membaca e-book ini, sangat disarankan melakukan hal-hal berikut antara penulis dan
pembaca ada persamaan persepsi. E-book ini merupakan bagian dari seri berkelanjutan mengenai
Wordpress.

 Membaca artikel di cara instalasi Wordpress CMS pada localhost di:
http://tutorial-website.blogspot.com/2009/04/cara-instalasi-wordpress-cms-pada.html

Namun, jika pembeca sudah pehama mengenai hal tersebut, tidak ada salahnya langsung membaca
e-book ini.
Setelah tahap instalasi Wordpress  CMS pada localhost, pada bagian ini kita akan membahas
bagaimana mengelola atau memanajemen Wordpress CMS tersebut, mulai dari bagaimana
menambah halaman, menambah konten artikel, mengganti template (theme), dan seterusnya.
Wordpress CMS ini mempunyai 2 jenis site, yaitu admin site dan front site. Admin site itu sendiri
pada Wordpress disebut Dashboard. Pada bagian inilah kita sebagai admin mengelola website kita.
Sedangkan front site merupakan site utama kita yang akan dibuka oleh user pada browser. Untuk
melihat tampilan standart front site yang telah kita instal tersebut, silahkan buka alamat
http://localhost/webku.

Gambar 1. Front site Wordpress CMS

Sekarang kita akan masuk ke bagian admin site (dashboard). Silahkan buka alamat
http://localhost/webku/wp-admin
Akan muncul halaman login admin. Silahkan isi:
Username : admin
Password : isi dengan password yang telah kita assign diawal.
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Gambar 2. Halaman login admin
Selanjutnya kita akan masuk kehalaman dashboard wordpress CMS kita. Berikut ini layout dari
dashboard wordpress CMS tersebut:

Gambar 3. Layout dashboard wodpress

Bagian 1: merupakan menu-menu yang akan kita gunakan untuk mengelola website kita
Bagian 2: Right Now menampilkan konten yang telah ada pada website kita, mulai dari

postingan, halaman (page), kategori, dan juga tag postingan. Dibagian ini juga
ditunjukkan theme (template) yang sedang kita gunakan pada front site.

Bagian 3: Recent Comments menampilkan komentar terbaru yang ada pada web kita
Bagian 4: Incoming Links menampilkan situs-situs yang memuat link website kita pada situs

mereka
Bagian 5: Plugin
Bagian 6: QuickPress tempat dimana kita bisa memposting konten secara cepat, namun

pengaturan konten lebih sedikit.
Bagian 7: Recent Draft draft konten terbaru yang kita buat
Bagian 8: Menampilkan artikel-artikel dari provider wordpress yang bisa kita baca
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Menu-Menu pada Dashboard
Posts
Edit : menu untuk mengedit konten yang telah kita buat

Gambar 5. Daftar posting (konten) yang telah kita buat

Add New : menu untuk membuat konten yang baru

Gambar 6. Bagian penambahan posting baru

 Kotak isian paling atas merupakan tempat kita menulis judul postingan kita.
 Upload/Insertmenu untuk menambah atau memasukkan video, gambar,

maupun suara pada pada konten
 Tab menu Visual – HTML jika visual, maka kita melakukan penambahan

konten dengan tampilan seperti menulis pada microsoft word, sedangkan jika
HTML maka kita melakukan penambahan konten melalui tampilan HTML
dimana kita menggunakan tag HTML dalam penulisan isi konten tersebut.

 Excerpt  tempat menuliskan ringkasan konten yang akan diperlihatkan pada
halaman depan

 Send Trackbacks menu untuk mengirim trackback.
“A trackback is one of three types of linkbacks, methods for Web authors to
request notification when somebody links to one of their documents. This
enables authors to keep track of who is linking, and so referring, to their
articles” (www.wikipedia.org).

 Custom Fieldsbiasanya digukanan untuk melakukan pengaturan isian pada
konten, misalnya thumbnail dari konten kita.

 Discussion pilihan untuk mengatur interaksi pada konten kita, misalnya
memperbolehkan diberikan komentar atau trackbacks maupun pingbacks.
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 Publish bagian untuk mengatur publikasi konten yang baru kita buat, apakah
disimpan sebagai draft saja atau akan langsung dipublikasi sehingga terlihat
pada situs kita.

 Tag menambah tag yang kita gunakan untuk konten tersebut
 Categories mengatur kategori konten tersebut

Tags : menu untuk menambah dan mengatur tag dari konten website kita
 Tag name nama tag yang akan kita buat
 Tag slug nama lain tag yang kita buat yang lebih URL-friendly. URL-friendly

disini maksudnya adalah lebih sesuai sebagai sebuah URL
Categories : menu untuk menambah dan mengatur kategoru dari konten website kita

 Category name nama kategori yang akan kita buat
 Category slug nama lain kategori yang kita buat yang lebih URL-friendly. URL-

friendly disini maksudnya adalah lebih sesuai sebagai sebuah URL
 Category parentpenempatan kategori, apakah sebagai kategori utama atau

subkategori.
 Description deskripsi dari kategori yang kita buat

Media
Library : menu untuk menampilkan gambar, video, maupun file suara yang telah kita
masukkan pada situs kita
Add New : menambah media yang bisa digunakan situs kita

Links
Edit : menu untuk mengedit daftar link yang kita tampilkan pada situs kita.
Add New : menu untuk menambah daftar link
Link Categories : menambah dan mengatur kategori dari daftar link situs yang kita tampilkan pada
situs kita

Pages
Edit : menu untuk mengedit halaman situs kita. Halaman ini berbeda dengan posting.
Posting biasanya akan muncul secarra berurutan setiap kita melakukan penambahan, sedangkan .
Pages biasanya merupakan halaman tunggal yang dimunculkan dengan menggunakan menu-menu
website.
Add New : menu untuk menambah page baru.

 Kotak isian pertama merupakan tempat menulis judul atau nama dari page yang
akan kita buat. Nama ini juga yang akan dijadikan sebagai nama menu pada
website untuk menuju page tersebut jika menu tersebut diklik.

 Attributes
 Parentmengatur apakah page tersebut tampil sebagai mainpage

atau sebagai subpage
 Template digunakan untuk mengatur menu page tersebut agar

menampilkan bagian tertentu ketika diklik.
 Order untuk memberikan urutan menu yang kita buat. Biasanya

menu-menu pages yang telah kita buat diurutkan otomatis secara
alpabetis. Namun kita bisa mengatur urutan tersebut dengan
memberikan nomor urut pada menu-menu tersebut.

 (bagian yang lain sama dengan bagian pada penambahan posting)
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Comments
Bagian untuk mengatur komentar-komentar yang telah ada pada situs kita

Appearance
Bagian untuk mengatur tampilan front site milik kita. Biasanya sebagian menu-menu yang terdapat
pada bagian ini tergantung pada theme yang kita gunakan. Ada beberapa theme (template) yang
akan menyediakan menu untuk mengatur beberapa bagian pada theme tersebut.
Theme : bagian untuk memilih theme yang kita gunakan. Dibagian ini dimunculkan theme
yang telah tersedia pada situs kita. Untuk menambah list  theme-theme tersebut kita harus
melakukannya dengan menambah langsung theme terlebih dahulu kedalam folder situs kita yang
ada pada server (yang kita hostingkan). Karena kita masih bekerja pada localhost, maka kita akan
mencoba menambah theme baru ke dalam folder webku dilocalhosting. Sebagai contoh, cari folder
yang bernama “vibrant” yang ada di dalam folder “theme” yang disertakan bersama e-book ini.
Copy paste folder “vibrant” tersebut ke dalam path C:\xampp\htdocs\webku\wp-content\themes\.

Gambar 7. Menambah theme baru pada wordpress

Sekarang kembali lagi ke bagian dashboard. Masih pada Themes dibagian Appearance. Refresh
halaman tersebut jika theme yang baru kita tambahkan belum muncul/terlihat.

Gambar 8. Theme yang telah ditambahkan pada wordpress

Untuk mengganti template dengan theme yang kita inginkan, cukup klik pada thumbnail
atau link nama theme tersebut, maka akan muncul window preview theme tersebut. Klik
tulisan Activate “Vibrant Wordpress Theme” yang ada di sudut kanan atas window jika kita
ingin menggunakan theme Vibrant yang baru saja kita tambahkan.
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Gambar 9. Mengganti theme baru

Widgets : bagian untuk mengatur widget yang kita gunakan pada front site wordpress
kita. Widget merupakan fitur atau komponen-komponen yang bisa kita tambahkan pada
wordpress CMS sehingga membuat website kita menjadi lebih bagus dan powerful, misalnya
kalender, recent posts, dan lain-lain. Widgets ini biasanya terlihat di sisi-sisi website kita.
Widget ini juga bisa ditambahkan seperti menambah theme baru. Namun, kita
memasukkannya ke path C:\xampp\htdocs\webku\wp-content\plugins\.
Editor : bagian untuk melakukan pengeditan pada file-file website kita, misalnya file
index, css, dan lain-lain.

Plugins
Plugin merupakan komponen tambahan pada wordpress yang berguna untuk menambah
fitur wordpress sehingga lebih powerful. Sebagian plugin juga menyertakan widget sehingga
bisa terlihat pada front site wordpress kita. Untuk menambah plugin pada wordpress, kita
terlebih dahulu menginstalnya pada wordpress tersebut. Caranya sama dengan menambah
sebuah widget. Sebagai contoh cari folder bernama “all-in-one-seo-pack” pada folder
“plugin” yang disertakan bersama e-book ini. Copy paste folder tersebut ke dalam path
C:\xampp\htdocs\webku\wp-content\plugins\. Setelah itu, kembali lagi ke dashboard dan masuk
ke bagian Plugins
Installed : menu untuk mengatur plugin yang telah kita tambahkan. Pada bagian ini
akan terlihat daftar plugin “all-in-one-seo-pack” yang telah kita tambahkan sebelumnya.
Agar dapat menggunakan plugin tersebut, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu.

Gambar 10. Daftar plugin yang telah ditambahkan dan akan diaktifkan

Add New : selain dengan cara menambahkan secara langsung pada localhost, kita juga
bisa menambahkan plugin melalui dashboard melalui menu ini. Klik tombol “Browse” untuk
mencari plugin yang disimpan sebagai file .zip yang ingin kita instal, kemudian klik tombol
“Install Now”.
Editor : bagian ini untuk mengedit file-file plugin yang ada pada website kita.

Users
Author & User: bagian yang menunjukkan daftar autor dan user pada wordpress kita
Add New : menu untuk menambah user baru
Your Profile : menu untuk mengatur profil admin



E-book Panduan  Menggunakan Wordpress CMS 2009

Dedi N Sinaga (http://tutorial-website.blogspot.com) Page 8

Tools
Tools : bagian untuk menambah fitur-fitur lain yang disediakan oleh provider pada
wordpress kita.
Import : bagian untuk mengimport isi dari website lain milik kita pada wordpress
yang kita buat sekarang. Misalnya posting, komentar, tags, dan lain-lain dari blogspot.
Export : mengeksport isi dari wordpress kita
Upgrade : menu untuk melakukan upgrade versi dari wordpress kita

Settings
General : menu untuk pengaturan umum situs kita

 Blog Title nama situs kita yang juga akan terlihat pada title bar browser
 Taglinekalimat slogan dari situs kita
 Wordpress address (URL) URL dari website wordpress kita
 Blog adress (URL) URL lain dari website kita. Meskipun URL ini

digunakan namun isi yang ditampilkannya adalah isi yang berasal dari
Wordpresss address kita.

 Email addressalamat email kita
 Membershipbagian untuk memilih apakah memperbolehkan

pendaftaran user atau tidak
 New user default rule rule standart dari user yang baru terdaftar
 Time Zone zona waktu dari situs kita
 Date formatformat tanggal yang kita gunakan pada situs kita
 Time fotmatformat waktu yang kita gunakan pada situs kita
 Week starts Onmengatur hari awal dalam seminggu.

Writting : menu untuk pengaturan penulisan konten pada wordpress
Reading : menu untuk mengatur konten yang akan dibaca pada front site wordpress
Discussion : menu untuk mengatur interaksi (komentasi) pada wordpress kita
Media : menu untuk mengatur tampilan gambar pada posting yang kita buat
Privacy : menu untuk mengatur pilihan apakah memasukkan situs kedalam listing
search engines atau tidak.
Permalink : menu untuk mengatur permanen link dari posting yang kita buat
Miscellaneous : menu untuk pengaturan lainnya, misalnya default folder tempat
menyimpan gambar yang kita tambahkan pada saat menulis posting.


