TUTORIAL MENGGUNAKAN BLOG DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Untuk melihat alamat website dosen umsida silahkan buka http://blog.dosen.umsida.ac.id

1. Login ke Dashboard WordPress
a. Ketikkan alaman di URL : dosen.namadomain.umsida.ac.id/wp-admin

b. Setelah itu masukkan username dan password, kemudian tekan tombol Log In

2. Mengganti tampilan
a. Silahkan pilih menu Appearance > Themes

b. Akan muncul halaman yang menampilkan tema yang sudah Anda instal, untuk menginstal
tema baru silakan klik tombol Add New.

c. Terdapat dua pilihan cara menginstal tema, yang pertama menginstal tema WordPress
manual melalui tombol Upload Theme. Yang kedua langsung di dashboard dengan memilih
kategori tema atau mengetikkan kata kunci tema pada kolom pencarian seperti gambar di
bawah ini.

d. Silakan klik tombol Install pada salah satu tema yang ingin Anda gunakan, atau klik
tombol Preview untuk melihat tampilannya.

e. Setelah proses instalasi tema selesai, supaya tema menjadi tampilan utama website Anda,
silakan aktifkan dengan menekan tombol Acivate.

Pada langkah ini, tema website Anda sudah memiliki tampilan baru sesuai dengan tampilan
dari tema yang Anda instal.

3. Tambahkan Halaman
a. Untuk menambahkan halaman baru pada website Anda, silakan pilih menu Pages kemudian
pilih Add new.

b. Tambahkan Judul halaman, misalnya halaman yang Anda buat adalah untuk menu kontak, berarti
judul bisa dibuat Hubungi Kami.

c. Setelah selesai melakukan pengaturan, silakan terbitkan dengan menekan tombol Publish.

4. Tambahkan Menu Navigasi
Untuk membuat menu di website anda, silakan ikuti langkah di bawah ini.
a. Pastikan Anda sudah login di dashboard, kemudian pilih menu Appearance >
Menus

b.

Akan tampil halaman editor menu, silakan masukkan nama menu pada kolom Menu Name,
contoh buat dg nama Menu Pertama kemudian klik tombol Create Menu.

c. Pada contoh ini menu yang ditambahkan adalah dari halaman yang sebelumnya sudah dibuat,
silakan centang salah satu halaman pada kolom Pages, kemudian klik tombol Add to Menu, pilih
lokasi menu, pada contoh ini kami mencentang Primary Menu, kemudian simpan perubahan
dengan menekan tombol Save Menu.

Untuk melihat perubahan, silakan akses website Anda, kurang lebih untuk menu akan terlihat
seperti gambar di bawah ini. (Catatan: Setiap tema memiliki posisi dan tampilan menu yang
berbeda-beda, pada contoh ini kami menggunakan tema twentysixteen)

5. Posting Artikel
a. Untuk membuat posting artikel/berita baru pada website Anda, silakan pilih menu Post pilih Add
new.

b. Kemudian silahkan masukkan judul, dan isi artikel atau berita pada kolom yang tersedia, setelah
itu pilih publish untuk mempublish artikel anda.

