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Membuat Blog Menggunakan 
Wordpress 
 

 
 
 

Penulis : Edi Purwanto S.W. 
E-mail : edipsw@yahoo.co.id 
Weblog : edipsw@wordpress.com 

 
 

Pengertian Blog 

Blog atau Weblog adalah buku harian online yang diisi secara terus-

menerus secara periodik. Blog pada awalnya hanya dimiliki oleh artis dan 

selebriti saja karena pada saat itu membuat blog membutuhkan banyak biaya, 

meliputi pembuatan desain, pembelian domain, sewa hosting sampai dengan 

maintenance blog itu sendiri. Disamping itu diperlukan pengetahuan khusus 

tentang bahasa pemrograman internet seperti PHP dan MySQL. Namun, sesuai 

dengan perkembangan jaman,  belakangan ini sudah banyak beredar situs-situs 

yang menyediakan blog secara gratis tanpa harus mengerti bahasa 

pemrogramannya. Salah satunya adalah Wordpress.com yang mempunyai 

komunitas paling banyak dibandingkan dengan penyedia blog gratisan yang lain. 

 

Persyaratan Membuat Blog 

1.  E-mail 

Sebelum membuat blog kita harus mempunyai account E-mail yang aktif, bisa 

dari Yahoo.com, Plasa.com, Telkom.net, dan lain-lain. Bila belum punya        

E-mail, silakan daftar terlebih dahulu. 

2.  Koneksi Internet 

Untuk membuat blog dibutuhkan koneksi internet, bisa dikerjakan di rumah 

sendiri menggunakan telkomnet instan, atau di warnet terdekat.   

 

Langkah-langkah Membuat Blog 

1. Membuka Wordpress 

Jalankan browser Anda kemudian buka http://www.wordpress.com. Tunggu 

hingga muncul tampilan awal Wordpress.com. 

 

2. Mulai membuat 

Pada tampilan awal Wordpress.com, klik tombol Sign Up Now!  Untuk 

melakukan registrasi. 
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3. Mengisi form 

Isilah form di bawah ini dengan benar. 

 
 

Username  :  diisi username Anda, misalnya edipswtest 

Password :  diisi password Anda 

Confirm :  diisi password sekali lagi 

Email Address :  diisi alamat E-mail Anda 

LegalFlotsam :  diberi cek pada kotak 

 

Setelah semua data diisi, klik tombol Next untuk menuju ke bagian 

berikutnya. 

 

4. Mengisi konfigurasi blog 
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Blog Domain :  diisi nama domain blog 

Blog Title :  diisi judul blog yang akan tampil di header 

Language :  diisi bahasa yang digunakan dalam blog 

Privacy :  diberi cek pada kotak 

 

Setelah semua konfigurasi blog diisi, klik tombol Signup untuk melakukan 

registrasi. 

 

5. Selesai 

  
 

Proses membuat blog telah selesai. Klik pada link homepage untuk melihat 

tampilan blog. 

 

5. Tampilan blog 

Inilah tampilan blog yang telah kita buat. Tampilannya masih sangat 

sederhana.  
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1. Mengganti template wordpress 

2. Mengirim posting blog 

3. Mengisi profil wordpress 

4. Mengelola sidebar wordpress 
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