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MENGGANTI BENTUK PENAMPILAN (THEMES) BLOG ANDA  
(Bagian 1) 

 
 
Blog unila memiliki fasilitas penggantian halaman/bentuk blog anda.  Sengaja 
saya letakkan dimateri awal agar anda nantinya anda tidak merubah – rubah 
penampilan blog anda karena perubahan yang dilakukan secara simultan akan 
menyebabkan blog anda akan sulit terbaca search engine.  Namun 
penampilan/template yang disediakan unila terbatas dan anda tidak dapat 
menginstall penampilan/template selain yang sudah disediakan oleh pengelola 
blog unila.Oleh karena itu tentukan baik – baik penampilan yang anda inginkan 
dan berikut tutorialnya. 
 
1. Buka halaman “login administrator” blog anda.  Biasanya login ini dapat 

ditemui dengan penambahan alamat web “/wp-admin”.  Contoh : 
http://staff.unila.ac.id/nama_blog anda/wp-admin 
(ganti “nama_blog_anda sesuai dengan nama blog yang anda daftarkan) 

 
 

Isikan username dan password anda dan klik “login: 
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2. Anda akan memasuki halaman “dashboard” blog anda.  Jika ingin mengganti 

penampilan/template blog anda, silakan anda pilih “themes” pada bagian 
“Appearance”.  Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 

 
 
 
3. Anda akan masuk kedalam halaman manage themes seperti dibawah ini 
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4. Untuk melihat secara sekilas bagaimana penampilan masing – masing 
template themes silakan anda pilih “preview” dan akan muncul gambaran 
bentuk themes tersebut seperti salah satu contoh dibawah ini. 

 
 
Jika anda merasa cocok dengan penampilannya silakan anda pilih “activate” 
pada bagian kanan atas preview tersebut (lihat lingkaran merah digambar).  Jika 
tidak cocok dan ingin mencari yang lain silakan anda pilih tanda silang “x” pada 
bagian kiri atas preview tersebut (lihat lingkaran merah digambar).  Dalam 
contoh/blog saya ini menggunakan themes “zBench”. 
Perhatian. Silakan anda pilih baik – baik template/themes yang menurut anda 
cocok.  Penggantian themes yang dilakukan secara periodik akan menyebabkan 
blog anda akan sulit terbaca searc engine.   
 
5. Selamat blog anda sudah berubah penampilannya.  Untuk melihat hasilnya 

anda bisa membuka alamat blog anda.   
 
6. Jangan lupa untuk menutup halaman admin anda dengan memilih log out. 

Caranya dengan menggeser point mouse anda kepojok kiri atas yang ada 
naman blog anda lalu pilih “logout” (Lihat lingkaran merah 1 pada gambar 
dibawah).  Atau anda bisa pilih “howdy,nama blog” pada pojok kanan atas 
halaman admin anda lalu pilih “logout” (Lihat lingkaran merah 2 pada 
gambar dibawah) 
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Cat.   
1. Anda dapat menyebarkan, menggandakan materi ini untuk siapapun dan 

dimanapun.   
2. Dilarang melakukan penambahan ataupun pengurangan isi tutorial ini 

dengan alasan dan kondisi apapun tanpa seizin penulis.  Pelanggaran 
terhadap ketentuan diatas akan menyebabkan anda melanggar hak cipta.    


