
LATIHAN WORDPRESS 

 

Latihan 1: Membuat blog wordpress 

Buatlah satu akun wordpress dialamat www.id.wordpress.com (wordpress berbahasa 

Indonesia) www.wordpress.com (wordpress berbahasa Inggris) 

 

Latihan 2 : merubah tema (theme) 

Rubahlah tema standar worpress anda dengan tema lain sesuai dengan selera anda. 

 

Latihan 3: posting wordpress 

Buat satu posting dalam halaman wordpress anda dengan data diri dan kelas anda. Beri 

judul posting dengan judul “latihan posting” 

 

Latihan 3: membuat link baru 

Buat link baru pada blogroll anda dengan link alamat web favorit anda. 

 

Latihan 4: upload media 

Cari gambar dan file pdf dengan menggunakan google.com kemudian download (anda 

biasa menggunakan file gambar dan file pdf yang sudah anda miliki). Lakukan upload file 

gambar dan file pdf pada akun wordpress anda. 

 

Latihan 5: link PDF 

Posting tulisan dan buat link pada file pdf yang telah anda upload pada latihan 4. 

 

Latihan 6: menampilkan gambar 

Posting tulisan dan sisipkan gambar pada posting anda. Anda bisa mengambil gambar 

dari media gambar yang telah anda upload pada latihan 4, dari alamt web alian atau dari 

gambar yang tersimpan dalam komputer anda. 

 

Latihan 7: menambah halaman baru 

Tambah halaman baru pada blog anda beri judul halaman tersebut dengan halaman 

baru. Isi halaman bebas 

 

Latihan 8: membuat daftar isi 

Buatlah daftar isi pada halaman blog anda. 

 

Latihan 9: menyisipkan video dari youtube 

Cari video favorit anda pada situs www.youtube.com kemudian posting video tersebut 

pada blog anda. 

 

Latihan 10: menampilkan rating pada posting 

Tampilkan rating pada setiap posting yang anda buat. 

 



Latihan 11: menambahkan avatar 

Tambahkan avatar pada komentar (comment) yang diberikan pada posting. Manfaatkan 

situs www.Gavatar.com 

 

Latihan 12: menambahkan jam pada posting 

Buatlah posting alplikasi jam pada blog anda. Dapaatkan kode aplikasi jam pada 

www.clicklock.com kemudian manfaatkan situs vodpod.com. sebelum posting anda 

harus registrasi pad situs vodpod.com 

 

Latihan 13: menambahkan animasi flash 

Tambahkan animasi pada posting anda. Manfaatkan situs www.go2album.com 

(registrasi dahulu) untuk membuat dan memperoleh kode animasi. Untuk posting pada 

wordpress manfaatkan situs vodpod.com (seperti latihan 12) 

 

Latihan 14: mengelola widget 

a. Menambahkan jam pada sidebar 

Pada latihan 13 anda telah menambahkan jam pada posting. Tambahkan jam pada 

sidebar blog anda. Kode jam dapat dilihat pada situs http://www.al-habib.info/ . 

b. Menambahkan counter 

Tambahkan counter pada sidebar blog anda untuk mengetahui jumlah pengunjung blog 

anda. Anda dapat memanfaatkan situs www.123counter.com. 

c. Menambahkan statistik kunjungan 

Tambahakan statistik kunjungan pada sidebar blog anda. Manfaatkan widget blog anda. 

d. Menambahkan klik tertinggi 

Tambahakan klik tertinggi untuk mengetahui link mana pada blog anda yang paling 

sering dibuka pengunjung. 

e. Menyisipkan kalender 

Sisipkan kalender pada sidebar anda. Manfatkan widget blog anda 

f. Menyisipkan arsip 

Tampilakn arsip berdasarkan bulan pada sidebar anda. Manfaatkan widget blog anda. 

g. Menampilkan link  

Tampilkan link blogroll pada sidebar anda. Manfaatkan widget. 

h. Membuat polling 

Sisipkan polling pada sidebar anda. Manfaatkan widget blog anada.  

 


