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KATEGORI DAN SUB-KATEGORI 
(Bagian 2)  

 
 

A. MEMBUAT KATEGORI DAN SUB KATEGORI 
 

Setelah anda memilih template/design blog pada bagian pertama, sekarang 
saatnya kita membuat “category” tulisan.  Kategori tulisan berfungsi untuk 
menjadikan tulisan blog anda lebih terstruktur dan sesuai dengan temanya.  
Kategori juga dapat dibuat menjadi beberapa sub-category tergantung dari 
struktur blog yang anda rencanakan.  Sebagai contoh dalam blog saya memiliki 
struktur sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi jika anda menulis (membuat post) anda nantinya tinggal mengaitkan 
kedalam kategori atau sub-kategori mana tulisan anda.  Jika hanya memiliki satu 
sub-kategori ada baiknya anda tidak usah membuatnya, tetapi dikaitkan 
kedalam kategori saja.  Sub kategori dapat anda buat sebanyak mungkin, namun 
alangkah baiknya anda membuat secukupnya karena semakin banyak anda 
membuat sub kategori semakin “bingung” pembaca dibuatnya. 
 
Untuk membuat kategori ikuti langkah berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog Saya 
(http://staff.unila.ac.id/sigit) 

KATEGORI 
(PENDIDIKAN) 

KATEGORI 
(PENELITIAN) 

SUB-KATEGORI 
(JADWAL MENGAJAR) 

SUB-KATEGORI 
(DAFTAR NILAI) 

SUB-KATEGORI 
(TUGAS) 
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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: 
 
2. Anda akan memasuki halaman “dashboard” blog anda.  Jika ingin silakan 

anda pilih “categories” pada bagian “posts”.  Lihat lingkaran merah pada 
gambar berikut : 
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3. Anda akan masuk kedalam halaman categories seperti dibawah ini: 

 
 
Silakan anda isi dengan urutan sebagai berikut : 
Nomor 1 “name” diisi dengan nama kategori contoh saya “PENGAJARAN” 
Nomor 2 “slug” diisi dengan nama yang sama dengan huruf kecil “pengajaran” 
Nomor 3 “parent” dipilih “none” 
Nomor 4  “add new category” untuk membuat kategori. Dan akan muncul nama 
kategori anda disamping kanannya. 
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4. Untuk membuat sub-kategori langkahnya anda cukup mengulangi mengisi 
bagian nomor 3 “parent” dengan kategori utama anda. Lihat contoh berikut 

 
 
Saya membuat sub-kategori “SAP GBPP” dan masuk kedalam kategori 
“PENGAJARAN” (lihat kotak warna merah digambar atas).  Setelah anda 
menentukan parent silakan pilih “add new category” dan sub kategori telah 
selesai dibuat.   

5. Jika anda ingin membuat kategori atau sub kategori yang lainnya, tinggal 
diulangi langkah diatas. 

 
Cat : Kategori/Sub-kategori tidak akan tampil dihalaman blog anda sebelum  
         anda mengisi kategori atau sub-kategori tersebut dengan tulisan/post 
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B.  MERUBAH KATEGORI SUB KATEGORI 

Kategori dan sub kategori dapat anda rubah namanya.  Caranya cukup 
mudah silakan ikuti langkah berikut : 

1. Masuk kedalam menu “categories” pada dashboard lalu arahkan 
kursor/panah mouse anda ke kategori atau sub kategori yang ingin anda 
rubah dan akan muncul pilihannya seperti gambar dibawah ini : 

 
 
Sebagai contoh saya akan merubah sub-kategori “SAP GBPP” dengan 
“KONTAK SAP GBPP”. 
 

2. Pilih “Edit” dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 
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3. Isikan “Name” Dengan Nama Baru “KONTRAK SAP GBPP” 
4. Isikan “slug” dengan nama baru dalam huruf kecil “kontrak sap gbpp” 
5. Bagian “parent” untuk merubah sub-kategori ke kategori baru.  Karena 

kotrak sap gbpp masih dalam lingkup pengajaran, maka saya tetap 
memilih kategori pengajaran.  Jika anda ingin merubah ke kategori lain, 
pilihlah kategori itu.  

6. Pilih “Update Category” 
7. Selamat, anda berhasil merubah kategori atau sub-kategori “sap gbpp” 

menjadi “kontrak sap gbpp” 
 
 
C.  MENGHAPUS KATEGORI SUB KATEGORI 

Kategori dan sub kategori dapat anda hapus.  Caranya cukup mudah silakan 
ikuti langkah berikut : 

1. Masuk kedalam menu “categories” pada dashboard lalu arahkan 
kursor/panah mouse anda ke kategori atau sub kategori yang ingin anda 
hapus dan akan muncul pilihannya seperti gambar dibawah ini : 

 
 
Sebagai contoh saya akan menghapus sub-kategori “SAP GBPP” 
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2. Pilih “delete” dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 
 
3. Pilih “OK” jika memang benar anda ingin menghapus kategori/sub-

kategori tersebut. Dan pilih “Batal” jika anda tidak ingin menghapusnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


