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BAHAN  PELATIHAN 

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA DALAM BENTUK WEBSITE / 

BLOG BAGI GURU-GURU ANGGOTA MGMP KIMIA  

KOTA PADANG PANJANG 

 

MATERI 1 :   Email 

 Surat elektronik (akronim: ratel, ratron, surel, atau surat-e) atau pos 

elektronik (akronim: pos-el.) atau imel (bahasa Inggris: email) adalah sarana kirim 

mengirim surat melalui jalur jaringan komputer (misalnya Internet). 

Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman (dengan 

membeli perangko), tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya 

untuk membayar sambungan Internet. Tapi ada perkecualian misalnya surat elektronik ke 

telepon genggam, kadang pembayarannya ditagih per pengiriman. 

 

Pembuatan Email 

Pada pembuatan website, pengelola web akan meminta kita untuk memasukkan 

alamat email yang masih aktif digunakan untuk klarifikasi data, untuk itu kita perlu 

menyiapkan alamat email tersebut. Berikut ini akan dijelaskan cara membuat email dengan 

menggunakan email dari Google yaitu Gmail. 

Pertama sekali buka dulu alamat webnya Gmail yaitu : https://www.gmail.com/ di 

browser. Anda dapat menggunakan browser Mozilla Firefox. Disini ada pilihan bahasa, jika 

anda tidak terlalu bermasalah dengan bahasa silahkan dilanjutkan dengan Bahasa Inggris. 

 



PROGRAM PENERAPAN IPTEKS 

 

PELATIHAN PEMBUATAN WEBSITE/BLOG KIMIA, S2 PEND. KIMIA UNP, 2016 Page 2 

 

Selanjutnya klik , maka kita akan dibawa ke halaman berikutnya untuk 

mengisikan data yang diperlukan dalam pembuatan email. 

 

 

Silahkan diisikan data dengan lengkap termasuk dengan nomor HP yang masih aktif 

untuk pengiriman verification code dari Google. Disini saya menggunakan nama : Kimia 

Pasca dengan username : kimiapascaunp dan password : *****. Jika data telah diisi semua 

selanjutnya centang kotak I agree kemudian tekan tombol .  
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Kemudian Google akan mengirimkan verification code melalui sms ke No HP yang 

anda isikan tadi. Disini saya menerima sms verification code : 624272. Kode ini lalu diisikan 

ke halaman berikut : 

 

Lalu klik tombol continue, maka anda selanjutnya akan dibawa ke halaman berikut 

yang menyatakan bahwa anda telah berhasil membuat email dengan menggunakan gmail. 



PROGRAM PENERAPAN IPTEKS 

 

PELATIHAN PEMBUATAN WEBSITE/BLOG KIMIA, S2 PEND. KIMIA UNP, 2016 Page 4 

 

 

Selanjutnya klik tombol continue to email, maka anda akan melihat halaman yang 

berisikan keterangan  yang berarti anda sedang menuju 

halaman email. Selanjutnya akan terbuka halaman email anda seperti berikut : 

 

Telah ada beberapa email dalam inbox yang merupakan email dari Gmail Team yang 

memberikan beberapa tips menggunakan Gmail. Email ini selanjutnya digunakan untuk 

keperluan kita dalam matakuliah ini maupun untuk email sehari-hari. Email juga dapat dibuat 

dengan menggunakan fasilitas dari Yahoo, yaitu yahoo mail. Anda dapat mempelajari 

langkah pembuatan email dengan Yahoo ini dengan cara yang mudah seperti pada pembuatan 

Gmail diatas. 

 

 

 

 



PROGRAM PENERAPAN IPTEKS 

 

PELATIHAN PEMBUATAN WEBSITE/BLOG KIMIA, S2 PEND. KIMIA UNP, 2016 Page 5 

 

MATERI 2 :  Website / Blog  

 

Situs web (bahasa inggris: website) adalah suatu halaman web yang saling 

berhubungan yang umumnya berada pada server yang sama berisikan kumpulan informasi 

yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya 

ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti 

internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai 

url. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai 

world wide web atau lebih dikenal dengan singkatan www. Meskipun setidaknya halaman 

beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada prakteknya tidak 

semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs web 

mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan 

meminta pembayaran untuk dapat menjadi aggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat 

dalam situs web tersebut, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs 

berita, layanan surel (e-mail), dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan 

karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau karena tujuan komersil tertentu. 

Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain 

text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis 

html, atau xhtml, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut 

kemudian diterjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah 

halaman pada monitor komputer. 

Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi 

jaringan yang disebut sebagai http, sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan 

dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat pula mengimplementasikan mekanisme 

pengaksesan melalui protokol https. Pada pertemuan ini, akan diberikan materi mengenai 

pembuatan website menggunakan situs gratis dari Wordpress. WordPress adalah sebuah 

aplikasi sumber terbuka (open source) yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog 

(blog engine). WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data 

(database) MySQL. PHP dan MySQL, keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka 

(open source software). Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai sebuah 

CMS (Content Management System) karena kemampuannya untuk dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. WordPress adalah penerus resmi dari 

b2/cafelog yang dikembangkan oleh Michel Valdrighi. Nama WordPress diusulkan oleh 
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Christine Selleck, teman Matt Mullenweg. WordPress saat ini menjadi platform content 

management system (CMS) bagi beberapa situs web ternama seperti CNN, Reuters, The New 

York Times, TechCrunch, dan lainnya. WordPress didistribusikan dengan Lisensi Publik 

Umum GNU. 

 

Wordpress 

Sejarah 

Sejarah WordPress dimulai saat Matt Mullenweg yang merupakan pengguna aktif dari 

b2 mengetahui bahwa proses pengembangan b2 dihentikan oleh pemrogramnya 

(programmer) yang bernama Michel Valdrighi, Matt Mullenweg merasa sayang dan mulai 

melanjutkan pengembangan b2.  

WordPress muncul pertama kali pada tahun 2003 hasil kerja keras Matt Mullenweg 

dengan Mike Little. Yang membuat WordPress makin terkenal, selain karena banyaknya fitur 

dan tampilan yang menarik, adalah juga karena dukungan komunitas terhadap perangkat 

lunak sumber terbuka untuk blog.  

WordPress.com dan WordPress.org 

WordPress menyediakan dua alamat yang berbeda, yaitu WordPress.com dan 

WordPress.org. 

WordPress.com merupakan situs layanan blog yang menggunakan mesin WordPress, 

didirikan oleh perusahaan Automattic. Dengan mendaftar pada situs WordPress.com, 

pengguna tidak perlu melakukan instalasi atau konfigurasi yang cukup sulit. Sayangnya, 

pengguna WordPress.com tidak dapat mengubah template standar yang sudah disediakan. 

Artinya, pengguna tidak dapat menambahkan asesori apa pun selain yang sudah disediakan. 

Meski demikian, fitur yang disediakan oleh WordPress.com sudah cukup bagus.  

WordPress.org merupakan wilayah pengembang (developer). Di alamat ini, 

seseorang dapat mengunduh (download) aplikasi beserta seluruh berkas CMS WordPress. 

Selanjutnya, CMS ini dapat diubah ulang selama seseorang menguasai PHP, CSS dan skrip 

lain yang menyertainya. WordPress dengan Bahasa Indonesia ada berkat kerja para 

kontributor di Indonesia yang dipimpin oleh Huda Toriq, seorang Mahasiswa Kedokteran 

dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.  

Berikut ringkasan perbedaan dalam penggunaan WordPress.com dan WordPress.org:  
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• WordPress.com: untuk pengguna yang ingin membuat blog sendiri secara cepat dan 

punya alamat website. 

• WordPress.org: untuk pengguna yang ingin memodifikasi WordPress menurut 

kebutuhan sendiri atau ingin membuat blog menggunakan alamat dan server sendiri. 

Keunggulan dan Fitur WordPress 

 

Tampilan Administrasi WordPress 3.3 

WordPress memiliki banyak keunggulan dan fitur untuk dunia blog, antara lain :  

• Gratis. Untuk mendapatkan perangkat lunak WordPress hanya perlu mengunduh dari 

situsnya tanpa dipungut biaya, bahkan untuk blog komersial sekalipun. 

• Berbasis kode sumber terbuka (open source). Pengguna dapat melihat dan 

memperoleh barisan kode-kode penyusun perangkat lunak WordPress tersebut secara 

bebas, sehingga pengguna tingkat lanjut yang memiliki kemampuan pemrograman 

dapat bebas melakukan modifikasi, bahkan dapat mengembangkan sendiri program 

WordPress tersebut lebih lanjut sesuai keinginan. 

• Templat atau desain tampilannya mudah dimodifikasi sesuai keinginan pengguna. 

Sehingga apabila pengguna memiliki pengetahuan HTML yang memadai, maka 

pengguna tersebut dapat berkreasi membuat template sendiri. Pengguna yang tidak 
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mengerti HTML, tentu saja masih dapat memilih ribuan template yang tersedia di 

internet secara bebas, yang tentu saja gratis. 

• Pengoperasiannya mudah. 

• Satu blog WordPress, dapat digunakan untuk banyak pengguna (multi user). Sehingga 

WordPress juga sering digunakan untuk blog komunitas. Anggota komunitas tersebut 

dapat berperan sebagai kontributor. 

• Jika pengguna sebelumnya telah mempunyai blog tidak berbayar, misalnya di alamat 

Blogger, LiveJournal, atau TypePad, pengguna dapat mengimpor isi blog-blog 

tersebut ke alamat hosting blog pribadi yang menggunakan perangkat lunak 

WordPress. Dengan demikian pengguna tidak perlu khawatir isi blog yang lama akan 

menjadi sia-sia setelah menggunakan perangkat lunak WordPress.  

B  Selain pengguna yang banyak, banyak pula dukungan komunitas (community support) 

untuk WordPress.  

B  Tersedia banyak plugin yang selalu berkembang. Plugin WordPress sendiri yaitu sebuah 

program tambahan yang bisa diintegrasikan dengan WordPress untuk memberikan fungsi-

fungsi lain yang belum tersedia pada instalasi standar. Misalnya plugin anti-spam, plugin web 

counter, album foto.  

B  Kemampuan untuk dapat memunculkan XML, XHTML, dan CSS standar.  

B  Tersedianya struktur permalink yang memungkinkan mesin pencari mengenali struktur 

blog dengan baik.  

B  Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dengan ekstensi.  

B  Mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. Satu artikel dalam WordPress 

dapat dikatogorisasikan ke dalam beberapa kategori. Dengan multikategori, pencarian dan 

pengaksesan informasi menjadi lebih mudah.  

B  Fasilitas Trackback dan Pingback. Juga memiliki kemampuan untuk melakukan otomatis 

Ping (RPC Ping) ke berbagai search engine dan web directory, sehingga website yang dibuat 

dengan Wordpress akan lebih cepat ter index pada search engine.  
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B  Fasilitas format teks dan gaya teks. WordPress menyediakan fitur pengelolaan teks yang 

cukup lengkap. Fitur – fitur format dan gaya teks pada kebanyakan perangkat lunak pengolah 

kata seperti cetak tebal, cetak miring, rata kanan, rata kiri, tautan tersedia di WordPress.  

B  Halaman statis (Halaman khusus yang terpisah dari kumpulan tulisan pada blog).  

B  Mendukung LaTeX.  

B  Mempunyai kemampuan optimalisasi yang baik pada Mesin Pencari (Search Engine 

Optimizer) 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan website menggunakan 

Wordpess. Sebelum membuat website, maka anda harus mempunyai email aktif yang 

digunakan untuk pembuatan website ini. Pembuatan email telah diberikan pada pertemuan 

minggu pertama, jadi mahasiswa dapat menggunakan email tersebut. 

 

Pembuatan Website menggunakan Aplikasi Wordpress 

 

Pembukaan website Wordpress 

Silahkan ketikkan wordpress.com pada browser disini digunakan mozilla firefox. 

Maka akan terbuka seperti pada halaman berikut ini : 

 

 

Selanjutnya klik Create Website, maka anda akan dibawa ke step 1 dari 6 step untuk memilih 

jenis website yang akan anda buat. Klik salah satu dari banyak pilihan yang ada, misalnya 

klik education. 
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Selanjutnya masuk ke step 2. Anda disuruh memilih seperti apa tampilan website yang anda 

inginkan. 

 

Misal pilih ; A welcome page for my site. Maka kita akan masuk ke step 3, yaitu memilih 

tema dari website yang ingin kita buat. Tema ini dapat diganti nanti jika kita ingin tema yang 

lain. Namun anda juga bisa men-skip pilihan tema ini jika tidak ada yang suka. 
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Selanjutnya pada step 4 pilihlah domain dari website anda, misalnya Kimia Pascasarjana 

UNP. 

 

Setelah nama domain diketikkan : 
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Maka akan muncul pilihan domain website anda seperti berikut. 

 

Dari pilihan tersebut ada yang gratis dan ada yang berbayar. Klik yang gratis saja (step 5). 

 

Silahkan pilih lagi yang gratis. Akan muncul langkah terakhir atau step 6, yaitu : 
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Silahkan isikan email address yang telah dipersiapkan sebelumnya, berikut dengan username 

dan password website (bukan password email). Disini saya akan menggunakan email address 

kimiapascaunp@gmail.com dengan username : kimiapascasarjanaunp dan password website : 

xxxxx.  

PENTING : ALAMAT DOMAIN, USERNAME, PASSWORD WEBSITE, ALAMAT 

EMAIL, PASSWORD EMAIL HARUS DICATAT DAN JANGAN SAMPAI HILANG, 

JIKA HILANG ANDA HARUS MENGULANGI SEMUA LANGKAH DARI AWAL 

LAGI. 

Selanjutnya klik Create My Account. 

 

Selanjutnya anda akan disuruh memverifikasi website yang dibuat melalui email yang 

dikirim oleh Wordpress ke email yang anda daftarkan tadi. Email yang muncul seperti 

berikut: 

 

Buka email dari wordpress dengan judul : Activate kimiapascasarjanaunp 
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Klik confirm email address untuk mengaktifkan website anda tadi. Maka anda akan 

dibawa pada halaman berikut yang menyatakan bahwa anda telah mengkonfirmasi melalui 

email dan dapat melanjutkan untuk mengisi website anda. 

 

Jika anda ingin melihat tampilan dari website yang telah anda buat silahkan klik View 

Site, akan muncul tampilan berikut dari website anda : 
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Selanjutnya jika anda ingin memposting sesuatu, mengubah tema dan aturan lainnya 

dari website anda, silahkan anda menuju menu dashboard dengan mengklik WP Admin. 

 

Demikianlah cara pembuatan website dengan menggunakan situs gratis dari 

Wordpress. Pada pertemuan berikutnya akan dilanjutkan dengan mengatur tampilan website 

tersebut dan mengisi website dengan materi-materi dari Kimia SMA.  
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MATERI 3 :    Pengelolaan Website. 

 

 Untuk membuka tampilan website silahkan anda mengetikkan alamat domain website 

anda pada browser, disini saya mengetikkan yaitu : kimiapascasarjana.wordpress.com . 

Tampilan ini adalah tampilan yang dapat dilihat seluruh orang. 

 

Untuk masuk ke pengaturan website, buka tab baru pada browser, kemudian ketik 

alamat website anda + wp-admin sebagai berikut :  

kimiapascasarjana.wordpress.com/wp-admin/ 

 

Maka akan muncul halaman login. Silahkan masukkan username dan password, 

selanjutnya klik pada log in untuk masuk ke halaman dashboard. 

 

Maka anda akan dibawa ke halaman dashboard untuk mengedit isi dari website anda. 
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Merubah Setting : Silahkan klik : settings, general 

 

Pada menu setting ini anda dapat merubah site title, tagline, time zone, date format, 

time format, week starts on dan language. Disamping itu anda bisa menambahkan site icon 

dengan mengupload foto dari komputer anda. 

 

Berikut tampilan setting setelah diedit. 
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Mengganti tema :  

 Tema adalah bentuk tampilan dari website anda. Anda dapat memilih format sesuai 

dengan keinginan bagaimana layaknya website ditampilkan. Pilihlah tema yang tidak terlalu 

semrawut sehingga website anda lebih elegan. Pemilihan tema dapat dilakukan dengan cara 

berikut ; klik Appearance, themes, sehingga muncul halaman berikut ini. 

 

 Pilihlah tema yang sesuai dengan selera anda, anda dapat meilih tema yang gratis dan 

yang berbayar. Anda dapat melihat tampilan tema dengan mengklik tombol preview. Disini 

saya memilih tema Mystique Demo, previewnya seperti berikut : 
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Anda dapat mengedit tema yang ditampilkan, seperti warna, font dan lainnya. Jika 

anda telah cocok dengan tema tersebut, maka anda dapat mengaktifkannya dengan mengklik 

Save & Activate. Berikut adalah tampilan dari website yang telah diubah temanya sesuai 

pilihan dengan mengetik alamat website anda pada browser. 

 

 

Membuat postingan : 

 Website anda sekarang sudah dapat mulai diisi. Hal pertama dalam pengisian website 

bisa dilakukan dengan membuat tulisan baru yang berupa pengumuman. Caranya adalah ; 

masuk terlebih dahulu ke halaman dashboard, kemudian klik Post, add new. Akan muncul 

tampilan berikut. 
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Isilah judul baru dan isi postingan pada tempat yang tersedia, kemudian anda dapat membuat 

kategori dari postingan anda dengan mengklik Add New Category, kemudian buat kategori 

baru, misal Pengumuman, klik lagi add new category, kemudian centang pada kategori 

Pengumuman. Selanjutnya klik Publish untuk mempublikasi postingan yang baru anda buat. 

 

Kemudian akan muncul pemberitahuan sebagai berikut : 
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Anda dapat melihat hasil postingan pada halaman tampilan website seperti berikut : 

 

Membuat Halaman Utama (Induk): 

 Halaman pada website ditampilkan pada menubar dibagian atas website. Halaman 

berbeda dengan Postingan tulisan. Halaman bersifat tetap jadi tidak akan hilang dengan 

penambahan halaman baru, sedang postingan tulisan tidak tetap, akan pindah kebagian bawah 

jika ada postingan baru ditampilkan. 

 Halaman dapat digunakan untuk membuat menubar seperti Home, About Me, Materi 

SMA dan lain-lain. Cara menambah halaman baru adalah sebagai berikut : Klik Pages, Add 

New, maka muncul tampilan berikut yang diisi dengan materi kimia Kelas X untuk semester 

1 dan 2: 
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Pengaturan tampilan seperti parent artinya halaman tersebut sebagai halaman utama 

atau induk. Jika anda ingin halaman tersebut sebagai halaman utama maka pilihlah no parent. 

Kemudian untuk order adalah urutan tampilan. Kita ketahui bahwa halaman yang sudah ada 

adalah About, maka halaman SMA Kelas X dapat dibuat order no 2. Setelah selesai 

semuanya baru anda klik Publish. Tulisan publish akan hilang dan berganti dengan tulisan 

update setelah anda mengklik publish. Tampilan dapat dilihat pada websitenya sebagai 

berikut. 

 

 

Membuat Halaman Anak. 

Halaman anak dibuat dengan cara yang sama dengan halaman utama. Yaitu dengan 

mengklik Pages, Add New. Misal halaman yang akan dibuat adalah materi Struktur Atom. 

Selanjutnya halaman tersebut diatur sebagai halaman anak dengan mengklik parent adalah 

SMA Kelas X, kemudian dibuat urutan tampilan dengan order 1. Setelah semua selesai maka 
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klik publish, jika anda telah mengklik publish maka tampilan tulisan publish akan hilang 

berganti dengan tulisan update. Hasilnya dapat dilihat pada tampilan website. 

 

Untuk memasukkan gambar pada halaman dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : Pada menu halaman diatas, klik Add media, maka muncul tampilan berikut : 

 

Kemudian klik select files, pilih file gambar yang telah disimpan terlebih dahulu 

dalam komputer anda. Disini saya memasukkan gambar model atom Rutherford. Anda dapat 

mengatur tampilan dari gambar tersebut. Setelah selesai klik insert into page. 
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Setelah itu diklik insert into page akan muncul tampilan berikut : 

 

Setelah itu lakukan update, maka akan muncul pada tampilan web sebagai berikut. 
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Widget. 

Widget adalah sebuah kotak yang berisi kode-kode di mana anda dapat memindahkan 

ke dalam sidebar di manapun anda mau. Anda dapat menggunakannya untuk personalisasi 

blog anda dan memperoleh informasi yang anda inginkan hanya dengan melihatnya dari 

widget sidebar. 

Cara menampilkan widget adalah klik Appearance, widgets, maka muncul tampilan 

berikut ini, tampilan akan berbeda-beda tergantung kepada tema website yang anda pilih. 

 

 

Untuk menggunakan widget tinggal klik dan seret ke area widget yang anda inginkan. 

Pada tema yang saya pilih tersedia beberapa lokasi untuk penempatan widget, yaitu : Default 

sidebar, secondary sidebar, first footer widget area, dan seterusnya. 

Disini saya akan mencontohkan menggunakan widget Blog Stats. Blog Stat berfungsi 

untuk menampilkan banyaknya website anda dikunjungi. Caranya adalah klik Blog Stats dan 

seret misalnya ke First Footer Widget Area. 
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 Kemudian klik Save. Anda akan dapat melihat tampilan widget Blog Stats pada 

halaman website bagian bawah kiri, seperti berikut. 

 

 

Ada 2 tipe widget – ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah (widget standar). 

Widget-widget Standar 

 

Semua ini akan tampil sama di setiap blog. Anda hanya dapat memiliki sebuah dari 

tiap widget ini. Anda tidak dapat mengubah tampilan dan kerjanya. 

• Akismet 

Menunjukkan 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, cobalah ini.  

• Meta 

Anda tidak harus menggunakan ini. Anda dapat masuk( log in) pada 

http://wordpress.com dengan menambahkan /wp-login.php ke alamat blog anda. 

Sebaiknya sih tetep ditampilkan sehingga kalau log ini tinggal klik login saja.  

• 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 

 

Widget yang dapat diubah  

Dengan widget ini anda dapat meletakkan beberapa informasi yang anda miliki atau 

dari layanan informasi lain. 

• del.icio.us 

Jika anda memiliki layanan dari del.icio.us widget akan serasa sempurna. 

• Flickr 

Letakkan gambar yang anda miliki dalam blog anda. 
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• Meebo 

Ngobrol secara Online lewat blog anda 

• RSS 

Tampilkan informasi dari sumber lain dalam kolom sisi (sidebar) anda 

• Sonific 

Apakah ingin memainkan musik pada blog anda? 

• Text (Teks) 

Kata-kata dan atau gambar yang ingin anda tampilkan. 
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MATERI 4 :  Pembuatan Link dan Materi Website 

 

Pada materi ini anda akan mempelajari bagaimana membuat link dari materi-materi 

yang telah anda isi sebelumnya dan juga melengkapi materi-materi tersebut sehingga website 

pembelajaran kimia yang anda buat benar-benar telah layak digunakan untuk pembelajaran. 

Yang dimaksud dengan link disini adalah koneksi atau tautan antara judul pada 

halaman tertentu yang apabila diklik akan terbuka materinya, dimana materi tersebut 

disimpan pada halaman yang lain. Anda juga dapat membuat link dengan website atau blog 

lainnya dengan menggunakan widget Links. 

 

Link Materi. 

 Pada pembuatan link materi dapat dilihat pada contoh berikut ini. Jika kita ingin me-

link-an judul materi Struktur Atom pada halaman SMA Kelas X dengan Materi Struktur 

Atom pada halaman Struktur Atom seperti pada gambar berikut : 

 

 

Buka terlebih dahulu dashboard website anda, kemudian masuk ke halaman SMA 

Kelas X melalui menu edit seperti berikut : 
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Jika muncul halaman berikut : 

 

Maka diblok terlebih dahulu tulisan Struktur Atom, kemudian klik gambar rantai 

(Insert/Edit link). Maka akan muncul tampilan berikut. 
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Kemudian copykan URL dari halaman website struktur atom yaitu : 

https://kimiapascasarjanaunp.wordpress.com/sma-kelas-x/struktur-atom/ ke menu insert 

seperti berikut : 

 

Kemudian klik Add Link. Maka tulisan Struktur Atom berubah menjadi warna biru, 

yang menandakan link-nya telah aktif, kemudian akhiri dengan klik update. 

 

Sekarang link-nya telah aktif, sekarang kembalilah ke tampilan website lakukan 

refresh, kemudian coba klik judul Struktur Atom dan lihatlah hasilnya. 

 

Link Website / Blog lain. 

Anda juga dapat melink-an website atau blog lain yang ada hubungan dengan website 

anda. Ini berguna jika anda tidak ingin orang lain yang mengunjungi website anda repot 

untuk melihat sumber lainnya.  

Selanjutnya klik Link pada menu utama yang ada gambar rantainya, kemudian klik 

add new. 
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Misalkan kita ingin menambahkan link dari websitenya Jurusan Kimia UNP, dengan 

URL nya http://kimia.unp.ac.id/ . Selanjutnya isilah kotak-kotak yang disediakan. Maka pada 

name ketik Kimia UNP, pada Web Address ketik http://kimia.unp.ac.id/ disini anda akan 

diingatkan jangan lupa mengetikkan http:// nya. Kemudian anda bisa mengisi Description 

dengan keterangan mengenai Jurusan Kimia UNP. 

Selanjutnya anda bisa membuat kategori baru untuk memudahkan dalam menyeleksi 

web/blog yang mau ditampilkan. Anda bisa membuat kategori baru : Web Penting, setelah itu 

centang kategori yang baru anda buat. Kemudian ada target, target maksudnya adalah dimana 

website itu ditampilkan setelah diklik. Jika anda memilih blank sebagai target, artinya 

halaman / tab baru akan dibuka jika anda mengklik tautan website tersebut. 

 

 

Setelah semua pengaturan selesai maka klik Add Link. Selanjutnya anda masuk 

kembali ke menu widget untuk menambahkan Link pada salah satu sidebar yang ada. 
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Buka kembali widget anda dari dashboard, kemudian seret widget Link, dan 

tempatkan disalah satu tempat, misal di default sidebar seperti berikut : 

 

Anda bisa mengatur isian link tersebut dengan menyeleksi kategori, judul dan banyak 

tampilan. Kemudian klik Save setelah pengaturan dilakukan. Dari tampilan website dapat 

dilihat link yang telah dibuat. 

 

 

Menambahkan video dari Youtube. 

Materi pelajaran akan lebih menarik jika ada video yang ditampilkan. Anda dapat 

menambahkan video yang sudah diposting dari situs Youtube. Berikut ini adalah cara 

menabahkan video. 

Pertama sekali anda harus mencari video yang diinginkan, dengan membuka situs 

youtube.com. Misalkan kita hendak mencari video mengenai struktur atom. 
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Selanjutnya klik kanan pada layar video, kemudian copy link html atau kode semat: 

 

Kemudian masuk ke halaman website yang mau ditambahkan videnya, misalkan 

disini pada halaman struktur atom di kelas X melalui dashboard. 
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Lalu ubah tampilan ke format text, sehingga halaman struktur atom ini tampil seperti 

berikut : 

 

Selanjutnya, paste kan salinan kode semat dari youtube pada posisi video yang 

diinginkan, misal disini di bagian bawah tulisan. 

 

Lalu kembali ke tampilan visual, kemudian klik update, maka akan terlihat seperti berikut : 
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Jika dilihat dari tampilan website, kita akan melihat ada penambahan video dari 

youtube pada bagian bawah halaman struktur atom. 

 

 

Demikianlah materi pembuatan website tak berbayar yang dapat kita gunakan untuk 

pembelajaran kimia di SMA. Mudah-mudahan dengan pelatihan yang singkat ini, bapak dan 

ibu guru dapat mengembangkan website/blog yang telah dibuat menjadi lebih baik lagi, 

amien...... 

 

Tutorial ini dibuat oleh : Budhi Oktavia, Ph.D 

Reference : 

1. Wikipedia 

2. Wordpress 

3. Gmail 


