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POST / TULISAN 
 
 
 
Dibagian ini merupakan bagian utama dari suatu blog yaitu membuat tulisan 
atau post.  Materi ini terdiri atas bagaimana anda membuat post, mengedit 
post, dan menghapus post.  Untuk modifikasi tulisan akan dibahas 
berikutnya.  Silakan anda menyimak materi berikut ini : 
 
A. MEMBUAT POST/TULISAN 

1. Siapkan tulisan anda dalam untuk memudahkan anda membuat post.  
Anda juga dapat menulis langsung di blog anda, namun saya sangat 
menyarankan anda menulisnya terlebih dahulu di mirosoft word / 
notepad agar mudah diperbaiki dan sebagai dokumentasi anda 
apabila blog anda mengalami gangguan nantinya.  Sebagai contoh 
saya akan membuat tulisan tentang “TUGAS PENGANTAR ILMU 
EKONOMI” 

 
 
2. Buka halaman “login administrator” blog anda.  Biasanya login ini 

dapat ditemui dengan penambahan alamat web “/wp-admin”.  
http://staff.unila.ac.id/nama_blog anda/wp-admin 

(ganti “nama_blog_anda sesuai dengan nama blog yang anda daftarkan) 
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Isikan username dan password anda dan klik “login” 
 
3. Anda akan memasuki halaman “dashboard” blog anda.  Jika ingin 

membuat artikel/tulisan, silakan anda pilih “add new” pada bagian 
“post”.  Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 

 
 

4. Anda akan memasuki dashborad post seperti gambar dibawah.  
Silakan anda perhatikan bagian yang saya kotak berwarna merah 
berikut nomornya, dan perhatikan keterangannya : 



http://staff.unila.ac.id/sigit 

SIGIT PRASETYO 
Staff Pengajar Ilmu Administrasi Bisnis 
FISIP – Universitas Lampung 

 
Nomor 1 :  Tulis Judul Post / Tulisan anda disini 
Nomor 2 :  “copy” tulisan anda yang ada di microsoft word/notepad  

   dan “paste” dibagian ini. 
Nomor 3 :  Tulis “tags” tulisan anda.  Tag merupakan kata kunci dari  

   tulisan anda.  Gunakan tanda koma “,” apabila anda ingin  
   memasukkan tag lebih dari satu.  Sebagai contoh dengan  
   judul saya Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi maka tags saya  
   adalah tugas,tugas ekonomi,tugas pengantar  
   ekonomi,pengatar ekonomi (anda bisa menambahkan  
   yang lainnya).  Setelah selesai silakan anda pilih “add” 

Nomor 4 :  Pilih termasuk dimana kategori tulisan anda.  Jika anda  
   belum membuat kategorinya, silakan anda membuatnya  
   (lihat materi kategori/sub-kategori).   Dalam contoh ini  
   saya memasukkan tulisan saya kedalam kategori  
   “Tugas Perkuliahan” 

Nomor 5 :  Pilih “Publish” Jika anda sudah merasa yakin dengan  
   tulisan anda.   

 
5. Selamat anda berhasil membuat satu tulisan.  Ulangi langkah diatas 

(dimulai nomor 2) jika anda ingin membuat tulisan yang lain.  Untuk 
melihat hasilnya anda bisa pilih “view post” seperti gambar dibawah. 
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B. MENGEDIT POST/TULISAN 

Fasilitas edit post/tulisan pada blog dapat menggunakan dua cara.   

Pertama “QUICK EDIT”  digunakan apabila anda hanya ingin 
memperbaiki judul tulisan, kategori, atau menambahkan tags.  Cara ini 
lebih cepat dibandingkan dengan edit. 

Kedua “EDIT” digunakan secara menyeluruh baik memperbaiki judul 
tulisan, kategori, menambahkan tags, dan yang utama memperbaiki 
tulisan anda.  Gunakan cara ini apabila anda memang ingin memperbaiki 
tulisan anda. 

Untuk lebih jelasnya tentang kedua fungsi tersebut, silakan anda baca 
ulasan berikut ini 

 
 

B.1. QUICK EDIT 

1. Buka halaman “login administrator” blog anda.  Biasanya login ini 
dapat ditemui dengan penambahan alamat web “/wp-admin”.  
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 
mengedit artikel/tulisan, silakan anda pilih “all post” pada bagian 
“posts”.  Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 

 
 

3. Anda akan melihat daftar seluruh post/tulisan anda.  Silakan anda 
gerakkan kursor/point mouse anda ketulisan yang ingin anda 
perbaiki/edit dan akan muncul pilihannya seperti gambar dibawah. 

 
4. Karena kita ingin mengedit judul, tags, dan kategori maka cukup 

memilih “quick edit” dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini: 
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Title  :  Ganti judul tulisan sesuai dengan keinginan anda 
Categories :  Hilangkan kategori yang sudah diberi tanda ceklis,  

   lalu beri tanda ceklis kembali dikategori yang sesuai 
Post tags  :  Tambahkan tags yang sesuai dengan tulisan atau  

        hapus tags yang tidak sesuai dengan tulisan anda.   
Update  :  Pilih “update” jika anda selesai memperbaikinya. 
 

5. Anda sudah berhasil mengedit tulisan anda. 
 

B.2. EDIT 

1. Buka halaman “login administrator” blog anda.  Biasanya login ini 
dapat ditemui dengan penambahan alamat web “/wp-admin”.  
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 
mengedit artikel/tulisan, silakan anda pilih “all post” pada bagian 
“posts”.  Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 

 
 

3. Anda akan melihat daftar seluruh post/tulisan anda.  Silakan anda 
gerakkan kursor/point mouse anda ketulisan yang ingin anda 
perbaiki/edit dan akan muncul pilihannya seperti gambar dibawah. 

 
Karena kita ingin mengedit tulisan maka kita memilih “Edit” dan akan 
muncul tampilan seperti dibawah ini: 
 



http://staff.unila.ac.id/sigit 

SIGIT PRASETYO 
Staff Pengajar Ilmu Administrasi Bisnis 
FISIP – Universitas Lampung 

 

 
Silakan anda edit  tulisan anda.  Fungsi dasar dari edit tulisan sama 
halnya dengan microsoft word.  Silakan anda lihat nomor 1,2, dan 3 
pada panah gambar diatas. 
Nomor 1 :  Tulisan anda menjadi “Bold”, “Miring”, atau  

   “Garis Bawah” 
Nomor 2 :  Untuk tulisan Rata Kiri, Tengah, Rata Kanan, dan  

   Rata Kiri Kanan 
Nomor 3 :  Untuk mewarnai tulisan anda.  Silakan anda pilih tanda  

   panah “ ” disamping A dan pilih warna tulisan anda.   
   Jangan lupa untuk blok tulisan anda terlebih dahulu. 
 

4. Pilih “Update” dan anda telah berhasil merubah tulisan anda. 
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C. MENGHAPUS POST/TULISAN 

1. Buka halaman “login administrator” blog anda.  Biasanya login ini 
dapat ditemui dengan penambahan alamat web “/wp-admin”.  
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 
menghapus artikel/tulisan, silakan anda pilih “all post” pada bagian 
“posts”.  Lihat lingkaran merah pada gambar berikut : 
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3. Anda akan melihat daftar seluruh post/tulisan anda.  Silakan anda 

gerakkan kursor/point mouse anda ketulisan yang ingin anda hapus 
dan pilih “Trash”.  Sebagai contoh saya akan menghapus tulisan 
tentang “Tugas Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis”.   

 
 
4. Dan tulisan andapun berhasil dihapus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


