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PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

(TIK) DALAM PEMBELAJARAN 

 

A. Pendahuluan  

 

 Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) atau 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir berjalan 

sangat cepat sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk jaringan 

komputer. Berbagai teknologi dan aplikasi pendukung juga telah dikembangkan sebagai 

upaya untuk mendukung dan mempermudah aktivitas kehidupan manusia dan organisasi, 

termasuk kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan.  

Dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan ICT tersebut, para dosen dituntut 

untuk menguasai teknologi (ICT) agar dapat mengembangkan materi-materi 

pembelajaran berbasis ICT dan memanfaatkan ICT sebagai media pembelajaran. 

Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada 

mahasiswa. 

Kehadiran dan kemajuan ICT di era komunikasi global dewasa ini telah 

memberikan peluang dan perluasan interaksi antara dosen/pakar dan mahasiswa, antar 

mahasiswa, antara mahasiswa dan sumber-sumber belajar dapat terjadi kapan saja dan di 

mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, dengan bantuan ICT proses 

penyampaian dan penyajian materi pembelajaran maupun gagasan dapat menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan. Di sisi lain, kehadiran ICT sebagai teknologi baru 

memberikan tantangan kepada para dosen dan guru untuk mampu menguasainya 

sehingga dapat memilih dan memanfaatkan ICT secara efektif dan efisien di dalam proses 

belajar mengajar yang dikelolanya.  

Dalam hal ini, profesionalisme dosen tidak hanya mencakup kemampuan 

membelajarkan mahasiswa, tetapi juga kemampuan mengelola informasi dan lingkungan 

(yang meliputi tempat belajar, metode, media, sistem penilaian, serta sarana dan 

prasarana) untuk memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa sehingga menjadi lebih 

mudah  Oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ICT, 

telah memperkaya sumber dan media pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti buku 

teks, modul, transparansi OHP, slide Power Point, gambar/foto, animasi, film/video, 

siaran televisi, siaran radio, hiperteks, halaman Web, program pembelajaran berbantuan 

komputer, dan software aplikasi pendukung pembelajaran, maka dosen yang profesional 

harus mampu memilih, mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media 

pembelajaran dengan memanfaatkan kecanggihan ICT tersebut. 
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Pemanfaatan ICT sebagai media belajar dan mengajar diperlukan untuk 

mewujudkan efektifitas dan optimasi pembelajaran, namun perlu disadari bahwa apapun 

media yang digunakan prinsip pembelajaran tetap dipegang teguh. Pada saat berbicara 

mengenai “e-Learning” atau pendayagunaan media elektronik untuk efektifitas, efisiensi 

dan kemenarikan pembelajaran hanya berfokus pada kata “e” dan melupakan 

“learning”nya itu sendiri. Keberadaan LCD Projector plus satu laptop dalam satu kelas 

tidak akan membawa perubahan yang berarti jika hanya digunakan oleh dosen untuk 

menjelaskan pelajaran. Tapi akan jauh membawa perubahan yang berarti jika mahasiswa 

diberi kesempatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengungkapkan ide dan 

pengetahuannya kepada teman-temannya yang lain. Ketika teknologi tersebut hanya 

dimanfaatkan oleh dosen  untuk mengajar, maka mahasiswa hanya akan memperoleh 

pengetahuan tentang apa yang diajarkan dan sedikit gambar atau ilustrasi yang lebih 

menarik dan konkrit, itupun jika slide presentasi yang dibuatnya baik. Tapi, ketika 

dimanfaatkan mahasiswa untuk mempresentasikan ide dan pengetahuannya kepada 

kawan-kawannya yang lain, maka mahasiswa lain akan memperoleh pengetahuan, dan 

mahasiswa yang berkesempatan menggunakan teknologi tersebut secara tidak langsung 

mengasah atau meningkatkan ICT literacy mereka dan kemampuan berpikir kritis, 

problem solving dan lainnya. 

 

B. Model Pembelajaran Berbasis ICT 

1. Pembelajaran Berbasis Komputer (Computer Based Instruction) 

Computer Based Instruction pada pembelajaran memiliki manfaat yang 

signifikan pada proses pembelajaran. Dalam pemanfaatannya penggunaan komputer 

dapat berperan sebagai alat, mengandung arti bahwa komputer merupakan alat bantu 

dalam proses pembelajaran, sedangkan komputer sebagai tutor mengandung arti 

bahwa komputer mengganti peranan dosen dalam mengajar, mempresentasikan 

informasi, menguji melalui pertanyaan dan memberikan umpan balik seperti dalam 

pembelajaran berprogram atau melibatkan mahasiswa dalam simulai atau permainan. 

Ada beberapa ciri atau karakteristik pembelajaran berbasis komputer yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, Rusman (2012) menyebutkan : 

a. Representasi Isi (content Representation), 

Pembelajaran berbasis komputer tidak sekedar memindahkan teks dalam 

buku, atau modul menjadi pembelajaran berbasis komputer, tetapi materi diseleksi 

yang betul-betul representatif untuk dibuat pembelajaran berbasis komputer.  

Misalnya khusus materi yang perlu terdapat unsur animasi, video, simulasi, 

demonstrasi, games, mahasiswa tidak hanya membaca teks tetapi juga melihat 

animasi tentang sebuah proses menyerupai proses yang sebenarnya sehingga 
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mempermudah pemahaman dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan 

dengan objek nyata. 

b. Visualisasi dengan video 2 dimensi, 3 dimensi, dan animasi. 

Materi dikemas secara multimedia terdapat di dalam teks, animasi, sound, 

dan video sesuai tuntutan materi. Hal ini cukup efektif untuk mengajarkan materi-

materi yang yang sifatnya aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila 

langsung dipraktekkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Misalnya proses 

perakitan mesin, proses terjadinya hujan, proses peredaran darah pada tubuh, 

perubahan wujud benda dan lain-lain, dengan logika yang sama dapat dibuat 

dengan teknologi animasi. 

c. Menggunakan Warna yang menarik dan Grafik denganresolusi tinggi. 

Tampilan berupa templatei dibuat dengan teknologi rekayasa digital 

dengan resolusi tinggi tetapi suport untuk spesifikasi komputer standar. Tampilan 

yang menarik dengan memperbanyak image dan objek sesuai tuntutan materi, 

akan meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap materi pengajaran, tidak 

membuat jenuh, bahkan menyenangkan. 

b. Tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi. 

Varasi tipe pembelajaran sesuai dengan kajian teori dalam CBI, yakni  

empat tipe pembelajaran 1) Tutorial, 2) Simulasi, 3) Permainan/Games, 4) 

Latigan/Drill. Penggunaan tipe ini dapat dirancang secara terpisah atau 

kolaboratif. 

c. Respon Pembelajaran dan Penguatan. 

Pembelajaran berbasis komputer memberikan respon terhadap stimulus 

yang diberikan oleh mahasiswa pada saat pengoperasian program. Komputer 

diprogram dengan menyediakan database terhadap kemungkinan jawaban yang 

diberikan oleh siswa. Selain itu setiap respon dimungkinkan untuk diberikan 

penguatan (reinforcement) secara otomatis. Penguatan diberikan untuk 

meningkatkan motivasi ketertarikan siswa pada program. 

d. Mengembangkan prinsip self evaluation. 

Pemebelajaran berbasis komputer juga menyediakan fasilitas dimana 

mahasiswa dapat melatih kemampuan dalam penguasaan materi dengan 

menjawab soal-soal yang telah disediakan. Mahasiswa juga dapat melihat skor 

hasil belajar yang diperoleh. Program akan menyediakan fasilitas dimana siswa 

dapat mengulangi mempelajari materi jika skor belum maksimal. Khusus untuk 

tipe pembelajaran drills, program dirancang dengan lebih banyak menyuguhkan 

soal latihan untuk mengasah kemampuan mahasiswa. 
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e. Dapat digunakan secara klasikal atau individual. 

Pembelajaran berbasis komputer dapat digunakan oleh siswa secara 

individual, tidak hanya dalam seting perkuliahan, tetapi juga di rumah. Materi 

dapat diulang-ulang sesuai kehendak siswa. Dapat pula digunakan secara klasikal 

di ruang komputer, atau kelas biasa, dapat dipandu oleh dosen/instruktur atau 

cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia di program. 

Pemanfaatan teknologi komputer telah banyak memberikan kontribusi 

terhadap proses pembelajaran, salah satunya dengan memperjelas dan mempermudah 

materi yang begitu beragam dan memberikan contoh yang konkrit. Dalam arti lain 

komputer dapat didayagunakan sebagai media pembelajaran. Manfaat komputer 

untuk tujuan pendidikan menurut Arsyad (2002), yaitu : 

a. Komputer dapat mengakomodasi mahasiswa yang lamban menerima pelajaran 

karena dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif dengan cara yang lebih 

individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam 

menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. 

b. Komputer dapat merangsang mahasiswa untuk mengerjakan latihan, melakukan 

kegiatan laboratorium atau simulasi, karena tersedianya animasi grafik, warana, 

dan musik yang menambah realisme. 

c. Kendali berada di tangan mahasiswa sehingga tingkat kecepatan belajar siswa 

dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Dengan kata lain komputer 

dapat berinteraksi dengan mahasiswa secara perorangan misalnya dengan 

bertanya dan menilai jawaban. 

d. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan program pengajaran 

memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran secara perseorangan dan 

perkembangan setiap siswa selalu dapat dipantau. 

e. Dapat berhubungan dengan, dan mengendalikan peralatan lain seperti compact 

disc, video dan lain-lain dengan program pengendali dari komputer. 

Berdasarkan karakteristik dan manfaat komputer dapat dikemukakan 

kelebihan media komputer. Dengan menggunakan teknologi multimedia, berbagai 

media konvensional yang ada dapat diintegrasikan ke dalam satu jenis media 

interaktif , seperti media teks (papan tulis), audio, video, yang jika dipisahkan akan 

membutuhkan lebih banyak media. Teknologi Interaktif Multimedia , memungkinkan 

pengguna untuk menelusuri materi ajar, sesuai dengan kemampuan dan latarbelakang 

pengetahuan yang dimilikinya, disamping itu menjadikan pengguna lebih nyaman 

dalam mempelajari isi media, secara berulang-ulang. Simulasi dan 

visualisasi merupakan fungsi khusus yang dimiliki oleh Interaktif Multimedia, 

sehingga dengan teknologi animasi, simulasi dan visualisasi komputer, pengguna 
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akan mendapatkan infromasi yang lebih real dari infromasi yang bersifat abstrak. 

Dalam beberapa kurikulum dibutuhkan pemahaman yang kompleks, abstrak, proses 

dinamis dan mikroskopis, sehingga dengan simulasi dan visualisasi peserta didik akan 

dapat mengembangkan mental model dalam aspek kognitifnya. 

Media komputer ini juga dapat menjembatani permasalahan keterbatasan 

kemampuan daya serap mahasiswa dan keterbatasan kemampuan dosen dalam proses 

belajar mengajar di kelas, untuk memahami dan memberikan perlakuan sesuai dengan 

karakteristik mahasiswa secara individual. Selama ini perkuliahan terkendala karena 

jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas mencapai puluhan. Hal ini menjadikan 

perkuliahan tidak optimal, karena data dan informasi yang tersampaikan kepada 

mahasiswa tidak maksimal. Dalam hal ini, beberapa kasus patut diperhatikan. adalah 

adanya beberapa mahasiswa yang “lambat”. “Mahasiswa yang lambat bukan berarti 

ia bodoh, bisa saja ia cerdas tetapi hanya sedikit lambat dalam menerima 

pengarahan”, “Di sinilah komputer memahami mahasiswa  yang lambat dalam 

belajar, karena gaya belajar hanyalah permasalahan teknis”, Dengan menambahkan 

infrastruktur berupa personal computer (PC)/komputer, mahasiswa akan mampu 

mengaktifkan semua indera dan sensitifitasnya melalui melihat, mendengar, dan 

membaca.  

Di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana 

komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah 

tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang 

dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Masalah lain adalah compatibility dan 

incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer 

biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. 

 

2. Pembelajaran Berbasis Web (E-Learning) 

Pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pemebelajaran yang 

memenafaatkan media situs (website) yang bisa diakses melalui jaringan internet. 

Pembelajaran berbasis web atau yang dikenal juga dengan web based learning 

merupakan salah satu jenis dari pembelajaran elektronik (e-learning).  

Himpunan Masyarakat Amerika untuk Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan 

(The American Society for Training and Developtmen/ASTD) (2009), mengemukakan 

e-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web 

(web based learning), pembelajaran berbasis komputer (computer based learning), 

kelas virtual (virtual classrooms) dan atau kelas digital (digital classrooms). Materi-

materi dalam kegiatan tersebut kebanyakan dihantarkan melalui media internet, 

intranet, tape video atau audio, penyiaran melalui satelit, telivisi interaktif serta CD-

ROM.  Definisi ini juga menyatakan bahwa definisi dari e-learning itu bisa bervariasi 
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tergantung dari penyelenggaraan e-learning tersebut dan bagaimana cara 

penggunaannya, termasuk juga apa tujuan penggunaannya. 

 

Karakteristik-karakteristik e-learning adalah sebagai berikut : 

a) Interactivity (interaktivitas), tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik 

secara langsung (synchronous), seperti chatting atau massenger atau tidak 

langsung (asynchronous), seperti forum, mailing list atau buku tamu. 

b) Independency (kemandirian), fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, 

pengajar dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih 

terpusat kepada mahasiswa (student-centered learning). 

c) Accessibility (Aksesibilitas), sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah di akses 

melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada 

pendistribusian sumber belajar konvensional. 

d) Enrichment (Pengayaan), kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah dan 

materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat 

teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. 

Dalam e-learning daya tangkap mahasiswa terhadap materi pembelajaran 

tidak lagi tergantung kepada dosen/instruktur, karena mahasiswa mengkonstruksi 

sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang disampaikan melalui 

interface situs web.  E-learning juga dapat diaplikasikan dalam pendidikan 

konvensional maupaun pendidikan jarak jauh (distance learning). Web based 

learning  merupakan salah satu bentuk e-learning yang materi (content) maupun cara 

penyampainnya (delivery method) melalui internet (web). 

Pembelajaran berbasis web seringkali memiliki manfaat bagi peserta didiknya, 

bila dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web bisa menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, 

menyebabkan mahasiswa mengingat lebih banyak materi pelajaran, serta mengurangi 

biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh mahasiswa untuk mengikuti 

pemebelajaran. Pembelajaran berbasis web memberikan fleksibilitas terhadap 

kegiatan pengaksesan materi pembelajaran. Penghantaran materi pelajaran tidak lagi 

tergantung media fisik seperti buku cetak atau CD-ROM. Materi pemebelajaran 

berbentuk data digital yang bisa di-decode melalui perangkat elektronik, seperti 

komputer, smartpone, atau perangkat elektronik lainnya. 

Selain hal tersebut terdapat kelebihan-kelebihan lain dari pembelajaran 

berbasis web. Rusman (2012) mengemukakan beberapa kelebihan pembelajaran 

berbasis web sebagai berikut : 

a) Memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun, untuk mempelajari apapun. 
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b) Pembelajar dapar belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya sendiri, 

karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat 

individu. 

c) Kemampuan untuk membuat tautan (link), sehingga pembelajar dapat mengakses 

informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun luar lingkungan belajar. 

d) Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki 

cukup waktu belajar. 

e) Dapat mendorong pembelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam belajar. 

f) Menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya 

materi pembelajaran. 

g) Menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan. 

h) Isi dan materi pelajaran dapat di-update dengan mudah. 

Disamping beberapa keunggulan tersebut, pembelajaran berbasis web juga 

memiliki kelemahan, yaitu kurangnya interaksi langsung antara mahasiswa dan dosen 

yang disebabkan oleh banyak faktor teknis. Beberapa kekurangan pembelajaran 

berbasis web adalah : 

a) Keberhasislan pembelajaran berbasis web sangat tergantung pada kemandirian 

dan motivasi belajar mahasiswa, 

b) Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali 

menjadi masalah bagi pembelajar, 

c) Pembelajar dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat 

mengakses informasi, dikarenakan tidak tepatnya peralatan yang memadai dan 

bandwidth yang cukup, 

d) Dibutuhkan panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan, 

karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. 

e) Dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajar terkadang merasa 

terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. 

 

Kini banyak portal e-learning yang dikembangkan dengan perangkat lunak 

Learning Management System (LMS) yang disebut Moodle. Moodle merupakan 

perangkat lunak open source yang mendukung implementasi e-learning dengan 

paradigma terpadu dimana berbagai fitur penunjang pembelajaran dengan mudah 

dapat diakomodasi dalam suatu portal e-learning. Fitur-fitur penting penunjang 

pembelajaran tersebut misalnya:  

 Lesson :  materi pembelajaran yang lebih menarik, dapat terdiri dari 

beberapa halaman, mahasiswa diberikan pilihan untuk 

menentukan halaman yang akan dilihat berikutnya. 
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 Quiz :  dosen dapat membuat paket tes dalam bentuk quiz : pilihan 

ganda, benar-salah, dan soal jawaban singkat. 

 Resource  :  dosen dapat mengupload materi dalam bentuk file. 

 Assigment  :  dosen dapat menetapkan tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa dalam bentuk hasil digital dan mengapload ke server 

web. 

 Workshop :  mahasiswa dapat mengakses proyek-proyek mahasiswa lain 

 Database   :  dosen dan mahasiswa dapat mencari kumpulan entry record 

tentang suatu topik. 

 Forum  :  tempat diskusi  mengenai suatu topik 

 Chat :  Siswa dan guru dapat melakukan diskusi secara realtime 

 

 

3. Blended Learning 

Online learning memberikan kemudahan bagi pembelajar untuk mengikuti 

pembelajaran di mana saja dan kapan saja, namun demikian pembelajar sebagai 

manusia tetap memiliki keinginan untuk berada dalam suatu komunitas (dalam hal 

komunitas belajar) yang sesungguhnya, dan hal ini dipandang penting dalam 

pembelajaran. Selain itu sosok pengajar walau tidak dominan seperti dalam 

paradigma mengajar, tetap diperlukan untuk pembinaan perilaku atau sikap yang 

berorientasi pada norma masyarakat. 

Blended Learning secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan 

metode belajar tatap muka (di dalam kelas) dengan materi yang diberikan secara 

online. Metode ini sangat efisien karena selain mahasiswa bisa mendapatkan 

perkuliahan tatap muka dengan dosen di dalam kelas, mereka juga bisa mengakses 

materi yang diberikan secara online di manapun mereka berada. 

Dari segi pendidikan, Blended Learning akan memberikan dua keuntungan, 

baik untuk pengajar maupun mahasiswa melalui istilah yang disebut 

dengan “differentiated instruction” (keberagaman instruksi) dan “pacing and 

attendance” (kenyamanan dan kehadiran).  

Differentiated instruction melibatkan pembelajaran yang didesain untuk 

mahasiswa. Dalam hal ini, pengajar akan menentukan muatan kurikulum, lingkungan 

dan aktivitas pembelajaran yang bisa diberikan secara online dan tatap muka 

berdasarkan tingkat kesukaran, minat dan gaya belajar mahasiswa.  

Pengajar juga menentukan kapan saatnya mahasiswa bekerja secara kelompok 

di dalam komunitas belajar dan bisa juga menambahkan materi yang tidak tersedia di 

dalam modul online dan sulit dipahami untuk diajarkan secara tatap muka.  
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Berikutnya, pada “pacing and attendance” mahasiswa secara mandiri bisa 

menentukan kapan saatnya belajar. Jika mereka tidak bisa hadir di dalam kelas, 

dikarenakan sakit misalnya, mereka masih bisa melihat beberapa materi yang 

tertinggal yang diberikan secara tatap muka dengan mengaksesnya secara online, 

sehingga mereka masih bisa tetap aktif terlibat dan tidak ketinggalan materi dari 

temannya. 

Blended Learning ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa karena metode ini 

menawarkan kenyamanan belajar yang diberikan secara online dan tatap muka. 

Ketika mahasiswa kurang mengerti akan suatu pokok permasalahan, mereka bisa 

mendiskusikannya secara langsung di dalam kelas ataupun secara online. 

Riset yang dilakukan Universitas Central Florida menunjukkan keberhasilan 

mahasiswa yang belajar dengan metode Blended Learning menduduki peringkat 

pertama (51%) dibandingkan dengan online penuh (48,3%) ataupun tatap muka di 

dalam kelas (48,2%).  

 

C. Memanfaatkan Webblog Worpress sebagai Media Pembelajaran. 

WordPress adalah sebuah aplikasi publikasi blog dan sistem manajemen 

konten. Pertama kali dirilis sejak Mei 2003 oleh para pendiri Matt Mullenweg dan 

Mike Little sebagai penerus b2/cafelog. WordPress memiliki template sistem, yang 

termasuk widget yang dapat disusun kembali tanpa mengedit PHP atau HTML kode, 

serta tema yang dapat diinstal dan diaktifkan .PHP dan HTML kode dalam tema juga 

dapat diedit untuk penyesuaian. 

 

 Mendaftar  ke Wordpress  

1) Buka situs www.wordpress.com pada browser internet. 

 
2) Pilih sign Up (Daftar Sekarang) 
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3) Masukkan Blog address 

 

4) Tekan tombol Sign up, maka wordpress akan mengirim email untuk melakukan 

proses validasi . 

5) Masuklah ke email anda , baca email aktivasi yang dikirim wordpress. 
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6) Untuk mengaktifkan blog anda, tekan link activate, maka anda telah 

mempunyai halaman web personal. 

7) Selanjutnya wordpress akan menampilkan halaman dashboard. 

8) Coba keluar dahulu dari halaman dashbord anda. 

    
 

9) Buka alamat blog anda misal saptomo1670.wordpress.com 
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 Istilah dan komponen dalam blog wordpress 

Mengatur blok bertujuan untuk membuat blog menjadi bagus terlihat serta 

memiliki komponen-komponen(Widget) yang menjadi harapan kita 

Sebelumnya harus dipahami beberapa istilah  dalam wordpress sebagai berikut : 

1. Dashbord, biasa disebut Digital Dashboard adalah sebuah tampilan panel 

yang dibuat oleh sebuah software computer dengan tujuan menampilkan 

informasi yang mudah dibaca . Bisa diartikan Dashbord merupakan 

halaman untuk mengatur wordpress. 

 

2. Theme, berarti tema. Create theme secara bahasa berarti buat tema. Menu 

create theme itu bisa kita gunakan untuk membuat tema dan mengedit tema 

sendiri. Tema juga bisa diartikan model tampilan blog. 

 
3. Sidebar, sidebar adalah menu yg diletakkan di samping kiri atau  kanan. 

4. Widget, merupakan komponen wordpress yang dapat diletakan pada sidebar. 

Komponen ini terdiri dari: 

 Akismet, menunjukaan jumlah komentar spam yang berhasil ditangkap 

oleh Akismet. 

 Archives (Arsip), tulisan yang pernah dibuat. 
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 Blog stats (Statistik Blog), angka yang menunjukkan jumlah pengunjung 

 Calendar (Kalender), menampilkan tanggal saat ini, termasuk tanggal saat 

kita melakukan pengiriman tulisan. 

 Categories (Kategori), semua tulisan pada blog yg dikelompokkan dalam 

kategori. (Ingat – kategori yang kosong tidak ditampilkan). 

 Links (Tautan), tautan Blogroll (Ingat – Tautan yang tidak dikategorikan 

tidak akan muncul). 

 Pages (Halaman), jika anda ingin menampilkan halaman yang pernah 

dibuat pada kolom sisi widget. Jika anda ingin mengurutkan halaman yag 

pernah dibuat. 

 Recent Posts (Tulisan Yang Baru lalu), 10 Tulisan yang baru lalu. 

 Recent Comments (Komentar yang baru lalu), 10 komentar yang pernah 

dibuat di blog anda. 

 Search (Pencarian), mengijinkan orang untuk melakukan pencarian 

berdasarkan kata pada tulisan yang pernah kita buat. 

 Top Posts (Tulisan Teratas), tulisan yang paling sering dikunjungi. 

 RSS, Tampilkan informasi dari sumber lain dalam kolom sisi (sidebar) 

anda. RSS merupakan menu spesial di wordpress, bagaimana tidak karena 

fasilitas ini membantu kita untuk menampilkan suatu berita dari website / 

sumber lain tanpa kita harus susah-susah membuat dan memposting di 

blog kita. 

5. Post, Post dapat diartikan sebuah artikel yang akan tampil dan dimanajemen 

oleh wordpress. Sedangkan related post (artikel terkait). 

6. Page, merupakan halaman statis . halaman ini dapat dipakai untuk 

menampilkan tulisan atau artikel tertentu. 

 

 Pengaturan Sederhana 

a. Mengatur profil 

1) Buka wordpress kemudian login dengan memasukan username atau email 

dan password 

 

2) Masuk ke dashboard, pilih users >> Myprofile 

3) Pilih edit my profil 
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4) Setelah selesai mengisi Tekan update profil. 

 

b. Mengatur / menentukan theme 

1) Masuk ke Dasbord, Pilih menu appearance >> theme 

 

2) Pilih tema theme sesuai kesukaan anda, tekan Activate 
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c. Mengganti Header ( siapkan contoh header ) 

1) Siapkan gambar header. Biasanya  ukuran dipakai 938 × 150 pixels 

2) Masuk ke dashboard, pilih menu appearance >> Header 

 

3) Maka akan tampil tampilan untuk mengganti  header. 

 

4) Pilih gambar header yang telah anda siapkan dengan menekan browse. 

Pilih file gambar 

 

5) Tekan Upload 

Jika gambar terlalu besar maka akan dilakukan proses pemotongan (crop). 

Jika pemotongan sudah sesuai yang diharapkan maka tekan crop and 

Publish . 

6) Kemudian pilih / tekan save change 
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d. Mengatur background.  

1) Pilih Appearance >> background. 

2) Maka akan tampil halaman untuk memasukkan background 

 

3) Tekan browse untuk  memilih file yang gambar untuk background. 

Kemudian tekan upload. 

4) Pilih display option yang anda kehendaki. 

5) Tekan save change. 

 

 Membuat Kategori Artikel 

Sebelum menulis artikel, perlu dibuat kategori artikel terlebih dahulu 

(kategori dapat ditambahkan kemudian). Katagori dalam pembuatan web 

pembelajaran dengan wordpress ini dapat dipakai untuk  membuat kelompok 

materi.   Kelompok materi merupakan sub bab  dari pelajaran / pokok bahasan 

dari pelajaran 

Contoh : 

Pada pelajaran “Mengenal  Binatang” 

1. Hewan  Darat 

a. Pemakan Daging 

b. Pemakan Tumbuhan 

2. Hewan  air  

a. Pemakan Daging 

b. Pemakan Plangton 

 

Dari materi pelajaran diatas maka kita dapat membuat katagori : 

1. Katagori Hewan darat, sub katagori hewan darat pemakan daging, pemakan 

tumbuhan. 

2. Katagori Hewan Air, sub katagori hewan Pemakan daging dan pemakan  

plangton. 
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a) Membuat Katagori 

Membuat kelompok dari materi / news (yang biasa dikenal dengan nama post) 

Langkah yang dilakukan  :  

1) Masuk ke dashboard, pilih Post >>  catagoris 

 
2) Masukkan katagori  Hewan darat 

 

b) Membuat sub katagori  Hewan darat , contoh Pemakan daging 

1) Masuk ke dashboard , pilih Post >>  categoris 

2) Isikan pada nama : Pemakan daging 

3) Parent isikan : Hewan Darat ( katagori diatasnya ) 

 

4) Isikan diskripsinya 

5) Tekan add new category.  
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Lakukan hal yang sama untuk katagori dan subkatagori yang lain. Sehingga 

hasilnya seperti dibawah. 

 
 

 Membuat Post / new / artikel 

Post merupakan artikel, berita yang ada didalam wordpress. Post pada blog 

pembelajaran ini , kita isi dengan materi pelajaran . Sebagai contoh diatas diisi 

artikel tentang Harimau , Gajah, Kambing , kerbau dst. 

Langkah membuat Post 

1) Pilih POST >> add new. maka akan tampil halaman untuk memasukkan 

materi, Tuliskan materi. 

2) Pilih Katagori pemakan daging dibawah katagori hewan darat. 

 

3) Tekan Publish 
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Lakukan untuk gajah dengan katagori yang dipilih hewan darat , pemakan 

tumbuhan. 

 

 Menambah Gambar dan Media 

Gambar dan media lain ( file) dapat di tambahkan ke dalam artikel yang 

dibuat. Kita coba tambahkan  gambar Hiu pada materi pelajaran hiu, dengan 

langkah sebagai berikut :  

1) Siapkan Gambar Hiu dikomputer kita. 

2) Masuk dashboard, sunting artikel : pilih post >> all post, pilih artikel “ hiu” 

pada cheklist record artikel, pilih edit 

 

3) Letakan kursor dilokasi gambar akan diletakan, Pilih add media 

 

4) Pilih select file 
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5) Ambil file dari komputer, open 

6) Atur tampilan gambar 

 
 

7) Insert into post, maka akan masuk lagi kehalaman edit post, tekan  Update 

 

 Menambah Link 

Materi  /artikel kita bisa dihubungkan ke situs lain. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

1) Siapkan alamat web tentang hariamu . contoh : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Harimau_sumatera 

2) Pada penyuntingan artikel letakan kursor atau blok (mark) teks  untuk link. 

Pilih icon hiperlink. 
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3) Masukkan alamat web 

 
 

 Membuat Page 

Halaman statis atau page adalah halaman yang berdiri sendiri dan tidak 

masuk dalam postingan. Halaman statis atau page ini bisa anda manfaatkan untuk 

menambah fasilitas blog yang tidak akan mengganggu halaman postingan, seperti 

halaman tukar link atau halaman kontak.  

Langkah membuat halaman statis atau page sebagai berikut :  

1) Masuk  ke Dashboard WordPress, Pilih pages 

 

2) Akan muncul menu dropdown, kemudian anda klik Add New 

3) Kemudian akan di bawa ke halaman untuk mengisi page tersebut. Silahkan isi 

judulnya dan isi dari Page tersebut. 
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4) Setelah anda mengisi judul dan isi dari pagenya, anda tinggal publish saja pada 

tombol yang ada di sebelah kanan anda. 

5) Untuk mengedit, tinggal mengikuti langkah no 2, kemudian klik Edit. 

 

 Widget 

Secara default wordpress telah menyediakan beberapa widget yang langsung 

dapat digunakan, seperti 

 Archives : menampilkan artikel berdasarkan bulan 

 Calendar : menampikan kalender di side bar 

 Categories : menampikan kategori yang anda di blog 

 Pages : Menampilkan menu halaman di side bar 

 Recent Coments : Menampilkan komentar terakhir di blog 

 Recent Post : Menampilkan artikel terbaru 

 Search : menampikan kolom pencarian 

 Text : Kita dapat menggunakan widget ini hanya untuk menulis sebuah text 

atau bahkan script HTML.  

 Tag Cloud : menampilkan tag-tag blog anda secara cloud. 

Pemasangan sebuah widget sangatlah mudah dan cepat, karena developer 

wordpress  telah menerapkan teknologi drag and drop. kita tinggal meggeser dan 

mau ditempatkan di side bar sebelah mana. Berikut ini gambar untuk 

memperjelas. 

1) Pilih menu Apperance – Widget pada dashboard admin. 

2) Tekan dan geser salah satu widget ke sidebar tempat dimana widget akan 

diletakan. 
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