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HALAMAN (PAGE) 
(Bagian 3) 

 
A.  MEMBUAT HALAMAN (PAGE) 

Halaman atau page dalam blog biasanya digunakan untuk membuat informasi 
yang sifatnya statis atau jarang mengalami perubahan seperti informasi CV, 
riwayat penelitian, dan lain – lain.  Halaman/page dapat dibuat juga sub-
halaman/sub page seperti kategori, namun bagi pemula saya menyarankan 
untuk tidak membuat sub-halaman/sub-page karena informasi yang disajikan 
dalam halaman/page cenderung jarang mengalami penambahan informasi.  
Sebagai contoh awal, saya akan membuat halaman/page tentang “RIWAYAT 
DIRI”.  Perhatikan langkah berikut : 
 
1. Silakan anda membuat rancangan riwayat diri anda pada microsoft word 

dengan menggunakan tabel seperti contoh gambar saya berikut ini 

 
 
Anda dapat membuat langsung di blog anda, namun saya sangat 
menyarankan anda membuat terlebih dahulu di microsoft word.  Selain lebih 
mudah membuat dan mengeditnya, anda bisa menyimpan hasilnya untuk 
digunakan apabila sewaktu – waktu anda ingin menambahkannya.  Atau 
sebagai arsip apabila blog anda mengalami gangguan atau reset dari 
pengelola blog. 
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2. 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: 
 
3. Anda akan memasuki halaman “dashboard” blog anda.  Jika ingin membuat 

halaman silakan anda pilih “add new” pada bagian “pages”.  Lihat lingkaran 
merah pada gambar berikut : 
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4. Anda akan masuk ke bagian pembuatan halaman seperti contoh dibawah.  

Perhatikan lingkaran merah yang saya beri nomor : 

 
Silakan anda isi isian pages tersebut.  Sebagai contoh saya ingin membuat 
halaman “CV”. Maka isikan pada lingkaran merah : 
Nomor 1 :  Isi judul halaman anda. Contoh Riwayat Diri 
Nomor 2 :  Isi dari tulisan anda.  Silakan anda “copy” tulisan CV yang telah  

  anda buat di Microsoft Word, lalu “paste” di bagian nomor 2 ini. 
Nomor 3 :  Sama fungsinya dengan struktur pada kategori.  Biarkan dengan  

  status “no parent” jika anda membuat pertama kalinya atau anda   
  tidak menginginkan turunan.  Sedangkan pada bagian order  
  merupakan nomor urut halaman dimulai dari 0 sampai berapa  
  banyak halaman yang ingin anda buat.  Jika baru satu halaman  
  yang anda buat isi dengan 0, jika sudah 2 halaman yang anda buat  
  maka isi dengan angka 1. 

Nomor 4 :  Preview digunakan untuk melihat hasil sementara halaman yang  
      anda buat, jika ingin melihat sementara anda bisa pilih “preview”.   
     Namun jika sudah yakin tidak perlu anda preview.  Sedangkan  

  “save draft” digunakan untuk menyimpan tulisan halaman anda  
  karena anda belum selesai membuatnya dan tidak akan  
  terpublikasi dalam blog anda. 

Nomor 5 :  “Publish” digunakan untuk mempublikasi halaman anda.  Silakan  
  anda pilih “publish” jika anda merasa yakin bahwa halaman anda  
  sudah benar. 
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5. Selamat anda sudah berhasil membuat satu halaman CV.  Jika ingin membuat 
halaman lain silakan anda lakukan cara yang sama.  Hasil dari halaman yang 
anda buat bisa anda lihat dengan memilih “view page” seperti lingkaran 
merah pada gambar berikut : 
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B.  MERUBAH/EDIT HALAMAN (PAGE) 

Jika anda ingin menambahkan informasi pada halaman, maka caranya cukup 
mudah.  Sebagai contoh saya ingin menambahkan informasi riwayat 
pendidikan dan pekerjaan pada halaman RIWAYAT DIRI saya.  Maka 
langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Buat riwayat pendidikan dan pekerjaan anda pada microsoft word, atau 
anda bisa mebuka file CV anda dan menambahkannya di bagian paling 
bawah. Lihat gambar dibawah 

 
2. 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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3. Anda akan memasuki halaman “dashboard” blog anda.  Jika ingin 

merubah halaman silakan anda pilih “All Pages” pada bagian “Pages”.  
Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 

 

 
4. Anda akan masuk ke dashboard pages.  Silakan anda geser point/panah 

mouse anda ke halaman riwayat diri dan pilih “Edit”.  Lihat kotak merah 
pada gambar dibawah ini : 
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5. Anda akan masuk kehalaman edit page.  Perhatikan lingkaran merah 
dengan tulisan pada gambar dibawaH ini : 

 
 
Silakan anda tambahkan riwayat diri anda dengan cara menempatkan 
kursor pada bagian paling bawah.  Geser scroll hingga kebawah seperti 
tampilan pada gambar diatas.  “Copy” hanya riwayat pendidikan dan 
pekerjaan anda yang telah dibuat di microsofr word,  lalu “paste” riwayat 
pendidikan dan pekerjaan anda di bagian akhir tulisan anda (lihat gambar 
diatas).  
 

6. Pilih “update” (lihat gambar dibawah) 

 
7. Selamat anda sudah mengupdate halaman blog anda.  Untuk melihat 

hasil silakan anda pilih “view page” 
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C.  MEGHAPUS HALAMAN (PAGE) 

Jika anda ingin mengapus halaman dari blog anda, maka ikuti langkah 
berikut ini.  Sebagai contoh saya sudah membuat satu halaman berjudul 
“TUTORIAL” dan karena tidak berguna, maka saya akan menghapusnya.   
 
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 
merubah halaman silakan anda pilih “All Pages” pada bagian “Pages”.  
Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 
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3. Anda akan masuk ke dashboard pages.  Silakan anda geser point/panah 

mouse anda ke halaman riwayat diri dan pilih “Trash”.  Lihat kotak 
merah pada gambar dibawah ini : 
 

 
4. Dan halaman TUTORIAL yang telah saya buatpun sudah berhasil 

terhapus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


