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 Blog adalah kependekan dari weblog, yaitu 
suatu situs web yang bertujuan untuk 
“memelihara” suatu informasi tertentu yang 
biasanya bersifat selalu berkembang.  

 



 WordPress adalah blogging tool yang bersifat 
open source dan gratis serta merupakan 
content management system (CMS) 
berdasarkan PHP dan MySQL.  

 Pertama kali diperkenalkan oleh Matt 
Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003.  

 Saat ini telah digunakan lebih dari 22% dan 
mengukuhkan posisinya sebagai sistem blog 
paling populer, dengan lebih dari 60 juta 
websites. 

 



 Berisi komponen : 
◦ situs pengguna,  

◦ isi situr pengguna (kiriman, halaman, kategori dan 
tag),  

◦ elemen diskusi 

  komentar yang ditelah diterima, berapa komentar 
yang tertunda, serta berapa banyak spam yang masuk. 

 Pada halaman dashboard juga terdapat 
komponen lain seperti berita, namun 
tergantung pada plugin yang pengguna 
instalasikan 



 Theme adalah tema tampilan,  

 Theme pada wordpress adalah suatu sistem 
untuk “mendandani” blog.   

 Wordpress menyediakan lebih dari hanya 
sekedar untuk merubah tampilan dan 
presentasi halaman web pengguna.  

 



 Halaman pada wordpress berfungsi sebagai 
tempat untuk informasi yang bersifat statis 
dan akan ditampilkan pada menu. 

 Kiriman pada wordpress adalah informasi inti 
yang ditampilkan blog pengguna. Kiriman 
biasanya ditampilkan berurutan oleh waktu, 
kiriman yang paling baru terdapat pada 
paling atas.  



 Kategori berisi kata yang lebih umum 
daripada kata yang dipakai dalam tag yang 
lebih bersifat spesifik.  

 Sebagai contoh, artikel musik akan 
mempunyai kategori rock,  jazz,  dan tag U2, 
copyright, MySpace. 

 



 Tujuan dari penambahan menu adalah untuk 
memudahkan navigasi dari pembaca serta 
memudahkan pembaca untuk mencari topik 
sesuai dengan menu.  

 Manfaat yang didapatkan penulis adalah 
untuk menjaga blog dalam keadaan yang 
tertata. 

 



 Kelebihan: pengguna dapat mengetahui 
pendapat pembaca mengenai tulisan dari 
penulis atau pengguna blog 

 Kekurangan: komentar dapat merupakan 
spam atau menjadi perdebatan yang 
terkadang tidak ada habisnya 





ketik https://id.wordpress.com/  







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


