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Pengantar 

 
Sudah banyak tutorial yang mempermudah kita dalam membuat blog di berbagai  penyedia blog. 
Anda dapat menjumpainya pada beberapa link berikut jika anda ingin mengetahui seluk-beluk dunia 
per-blog-an dan bagaimana trik dan tips yang berkaitan dengannya. www.edittag.blogspot.com atau 
www.kolom-mario.blogspot.com dan tutorial-tutorial lainnya. 
 
Sebenarnya saya kurang percaya diri menuliskan tutorial ini, karena hasil modifikasi saya masih 
biasa-biasa saja, tetapi karena dilatarbelakangi oleh beberapa orang teman yang ingin mengetahui 
script hasil modifikasi dari blog perpustakaan online serta permintaan mereka agar theme modifikasi 
ini dapat ditampilkan sebagai sarana pembelajaran, maka kali ini saya hanya ingin menguraikan 
beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut saja, yaitu pembuatan blog pada hosting gratis dan 
bagaimana cara memodifikasi sebuah theme di wordpress sebagai aplikasi instalannya. Berhubung 
saya bukan orang TI (Teknik Informatika) dan bukan pula orang yang ahli dalam dunia per-blog-an, 
maka saya akan menjelaskan beberapa hal yang sesuai dengan apa yang saya ketahui. 
 
 
Penyedia Wordpress Standar vs Hosting Sendiri 
 
Anda tentu mengetahui bagaimana cara membuat blog di www.wordpress.com bukan? Cukup 
register, kemudian setelah proses aktivasi selesai, anda akan memiliki blog beserta beberapa theme 
standar yang diberikan. Mengenai perubahan script, sangat terbatas. Kita hanya diperbolehkan 
merubah apa yang ada pada css style nya saja seperti warna background, jenis font, gambar header, 
dan lain-lain. Untuk merubah bagian yang lain semisal  sidebar, footer, atau hal lain yang ingin kita 
tambahkan juga memiliki beberapa kekurangan. Bisa saja ditambahkan tetapi sangat dibatasi alias 
hanya bisa menempatkan script yang pendek pada umumnya. Beda hal ketika Anda menggunakan 
www.blogsome.com maka Anda dapat dengan mudah melakukan edit di sana-sini, tetapi sekali lagi, 
akan ada beberapa keterbatasan dalam hal penambahan berbagai macam keperluan. Kesimpulannya 
bagi para blogger yang kurang puas menggunakan penyedia standar maka cukup banyak 
keterbatasan yang akan diperoleh, bahkan mungkin sangat terbatas dibandingkan dengan 
www.blogger.com  terbaru dengan widgetnya. Tetapi www.wordpress.com memiliki kelebihan 
dalam hal SEO (Search Engine Optimization) dibandingkan blogger, yaitu proses optimalisasi 
sebuah situs pada situs pencari secara alami, misalnya seperti google atau yahoo, sehingga dapat 
dengan cepat terindex dan orang akan dengan mudah menemukan blog kita pada halaman-halaman 
awal pencarian. 
 
Untuk membuat blog berbasis wordpress yang dapat kita ubah sesuka hati kita, maka kita harus 
memiliki hosting sendiri. Penggunaan hosting sendiri memang sangat banyak kegunaannya. Selain 
kita bisa memasukkan file atau design kita sendiri, kita juga dapat menginstal berbagai plugin yang 
dibutuhkan oleh blog sehingga memiliki tool yang lebih fleksibel. Plugin adalah suatu hardware atau 
software yang menambahkan fitur atau layanan lebih spesifik untuk memperluas sistem. Anda pun 
bisa memback-up data blog Anda jika khawatir nanti akan mengalami kerusakan. Ada banyak 
hosting tersedia untuk Anda baik yang bayar maupun gratisan. Bagi anda yang belum bisa memiliki 
hosting bayar, masih ada pilihan hosting gratis dengan spesifikasi yang cukup lumayan.  
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Menggunakan Hosting Pribadi 
 
Saya menggunakan hosting gratis di http://freehostia.com. Mengapa saya memilih di sana? 
Beberapa alasannya adalah karena freehostia memiliki kemudahan dalam instalasi. Kita tidak perlu 
bersusah-susah mengutak-atik file manager atau database kita untuk instalasi karena dia 
menyediakan fasilitas langsung dalam hal ini. Selain itu juga freehostia bebas iklan, tidak seperti 
beberapa hosting gratisan lainnya yang menyediakan iklan (setidaknya sampai saat ini blog saya 
masih bebas iklan). Selanjutnya untuk yang gratis, space yang disediakan sebesar 250 MB dengan 
bandwidth 5 GB. Lumayan bukan? Cukup lumayan untuk kapasitas blog, 250 MB. Dengan catatan, 
untuk menyimpan file menggunakan file directory eksternal, alias kita menyimpan file di tempat 
lain, seperti geocities atau divshare (seperti yang saya gunakan) agar space kita tidak cepat habis. 
Untuk bandwidth juga sangat lebih dari cukup untuk ukuran blog.  
 
Kelemahannya memang ketika membuka web hostingnya, agak lama apalagi jika koneksi internet 
kita lambat. Jadi sabar saja ya. Dan satu lagi, untuk membuka url blog kita, maka kita tidak boleh 
menggunakan ‘www’ karena jika kita tautkan pada alamat blog semisal 
www.perpustakaanonline.freehostia.com maka dapat dipastikan blog kita tidak terbaca. Jadi 
gunakan http://perpustakaanonline.freehostia.com , namanya juga gratisan ☺ 
Anda juga dapat mendaftar di hosting gratis lainnya seperti di http://freehostingnow.com . kedua 
hosting yang saya rekomendasikan ini sudah melalui tahap uji coba (khusus gratisan). Ada juga 
hosting lain yang sangat besar kapasitasnya tetapi susah diakses yaitu www.freeweb7.com dan 
www.789mb.com . Untuk freeweb7, halaman blog kita akan langsung dihubungkan dengan situs 
induknya, walaupun blog kita sudah selesai diinstal. Untuk 789mb, database-nya tidak bisa diakses. 
Saya juga kurang faham mengapa hal tersebut bisa terjadi. 
 
 
Langkah-Langkah Instalasi 
 

1. Daftar hosting di http://freehostia.com Masuk ke bagian register kemudian pilih yang free. 
Jika nanti suatu saat anda ingin up grade ke hosting yang lebih besar kapasitas dan 
bandwidthnya, anda tinggal melakukan konfirmasi up grade melalui account anda. 

2. masuk ke bagian create my sql database. Selanjutnya isi sesuai dengan keinginan anda 
3. Untuk menginstal wordpress, masuk ke bagian elephant installer. Di sana anda akan melihat 

berbagai pilihan aplikasi instalan untuk bermacam tipe pengelolaan.  
4. Pilih menu blog : wordpress, lalu klik instalannya yang berada di samping menu “demo”, 

masukkan database mana yang anda ingin gunakan dan akan secara otomatis terinstal.  
5. Untuk masuk ke blog, buka alamat url blog anda dan kini anda sudah berada di window 

wordpress login anda, masukkan username dan password sesuai dengan isian saat menginstal 
wordpress. 
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Modifikasi Theme Wordpress 
 
Untuk modifikasi, hal pertama yang perlu anda ketahui adalah tool yang diperlukan. Dalam hal ini 
tentu saja theme itu sendiri dan plugin. Pada dasarnya, theme yang cantik dan bagus sudah sangat 
banyak bertebaran di galeri theme wordpress. Jika anda telaten dan rajin mencari, maka anda akan 
menemukan theme yang dibutuhkan. Tetapi jika anda ingin memiliki theme dengan ciri khas sendiri, 
dan anda tidak mengetahui cara membuat script dari awal (seperti saya), maka kita dapat 
memodifikasi theme yang ada sesuai dengan kehendak kita. Dapat pula kita tambahkan plugin untuk 
melengkapi fasilitas blog kita, anda dapat mencarinya sesuai kebutuhan pada directory wordpress 
plugin.  
Kebetulan saya memodifikasi theme buatan Sajith M dengan nama Zen in Grey . Selanjutnya saya 
ubah menjadi seperti sekarang. 
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Jika anda memodifikasi theme orang lain, jangan pernah menghilangkan copyright atau link web 
aslinya. Anda cukup menambahkan link web anda sebagai pihak yang memodifikasi, hal ini mirip 
seperti tata cara penulisan ilmiah, karena theme tersebut merupakan karya seseorang, maka apresiasi 
kita sebagai orang yang sudah mengubah beberapa bagiannya adalah dengan tetap mencantumkan 
link karya mereka. 
 
 
Menginstal FileZilla 
 
Hal terpenting yang anda harus perhatikan dalam memodifikasi wordpress adalah filezilla, yaitu 
sebuah software untuk membuka site manager. Jadi ketika anda ingin melakukan penambahan atau 
pengurangan theme maupun plugin, maka anda membutuhkan software ini. Saat anda mengedit 
blog, filezilla dapat dijalankan secara bersamaan sehingga perubahannya dapat dilihat. 
Menggunakan hosting manapun anda tetap harus menggunakan filezilla untuk upload file di 
wordpress. 
Instal filezilla (dapat diinstal di sini) di komputer anda, kemudian jalankan. Masukkan address blog 
anda tanpa http:// kemudian user dan password account freehostia anda. Kolom port dibiarkan saja 
kosong, lalu klik quickconnect. Ingat, ketika menjalankan software ini maka anda harus terkoneksi 
dengan internet. Setelah masuk, anda akan dihadapkan pada dua bagian. Bagian kanan adalah 
directory blog wordpress anda, sementara kiri adalah directory komputer anda. Pada directory blog, 
anda akan melihat folder wp-admin, wp-content, dan lain-lain. 
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Menambah Atau Mengurangi Theme dan Plugin 
 

1. Buka filezilla anda, lalu lakukan koneksi seperti petunjuk saat menggunakan filezilla pada 
tulisan sebelumnya. Buka bagian sebelah kiri yang terhubung dengan komputer anda. Anda 
sekarang harus menuju lokasi folder theme yang sudah diunduh. Sebelumnya, file yang 
diunduh harus dalam bentuk folder, bukan zip atau rar. 

2. Perhatikan bagian sebelah kanan filezilla yang terhubung dengan directory blog anda. Lalu 
klik folder wp-content >> themes. Biarkan terbuka. 

3. Untuk menambahkan theme ke directory blog, maka anda cukup drag folder theme dari 
bagian kiri ke bagian kanan di folder themes dengan mouse anda. Contoh : saya drag folder 
sabun ke directory blog sebelah kanan. Ingat, anda harus berada di dalam folder themes. Nah 
sekarang, theme baru sudah masuk ke dalam blog anda. 

4. Lalu masuk ke blog dashboard >> presentation. Pilih theme yang baru saja anda upload. 
5. Untuk upload plugin, caranya sama. Tetapi anda harus masuk ke folder wp-content >> 

plugin. Caranya sama seperti upload theme, setelah berhasil upload, maka buka dashboard 
blog >> plugin. Jika uploadan anda sukses, maka plugin tersebut akan berada pada list 
plugin. Lalu klik activate untuk mengaktifkan, jika anda ingin non aktif, klik deactivate. Jika 
upload anda tidak berhasil, maka pada list tidak akan muncul plugin yang anda upload. Atau 
biasanya kasus lain, di list plugin ada, tetapi di menu option, tidak terdapat settingan untuk 
plugin anda.  

 
Beberapa kesalahan dalam upload adalah ketika seseorang drag folder berisi folder. Misalnya, folder 
plugin atau theme “contoh” berada dalam folder “contoh” lagi. Jadi folder bertingkat. Nah, 
kesalahannya anda upload folder tingkat pertama, sehingga akan menyebabkan eror pada hasil 
upload. Yang harus anda lakukan adalah masuk ke dalam folder pertama “contoh”, lalu anda akan 
melihat folder “contoh” lagi, nah folder itu yang harus anda drag ke bagian kanan. 
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Memodifikasi Theme 

 
Modifikasi blog di wordpress sama prinsipnya dengan blogger. Bedanya hanya pada penempatan 
script bagian-bagiannya. Jika di blogger dengan template lama anda hanya menggunakan satu 
halaman untuk seluruh script, sedangkan pada blogger baru dengan sistem widget, anda akan 
menjumpai penempatan script sidebar, footer, header, berada pada kolom-kolom yang berbeda. Nah, 
wordpress pun mirip seperti di blogger baru penempatannya. Bedanya lagi pada wordpress, anda 
akan lebih mudah membedakan scriptnya. Sebelumnya kita harus faham dahulu bagian-bagian dari 
sebuah blog. 
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1. Modifikasi Layout 
 
Melingkupi warna font, warna link, warna background, gambar header, background footer, dan 
sebagainya yang berkaitan dengan dasar-dasar lay out. Anda buka menu theme editor pada menu 
presentation di dashboard wordpress. Saya akan menjelaskan sebagian saja dari poin ini yaitu 
bagian yang umum. Buka bagian stylesheet dan perhatikan bagian berikut : 

 
font-family : 
font-size : 
font-color : 
font-weight : 
 
 
 

 

untuk mengubah jenis, ukuran, warna, dan tebal font. Untuk ukuran 
bisa menggunakan penulisan small, medium, large. Atau biasanya 
yang sering dipakai adalah ukuran px, em, dan %.  
Untuk ukuran px dipakai angka 1 sampai dengan yang anda inginkan, 
biasanya berkisar sampai belasan untuk ukuran normal  
Untuk ukuran em dipakai angka desimal, 0.5 ;1.0 ;1.5 ;2.0 dst 
Untuk ukuran % dipakai angka puluhan, maksimal 100 % 
Untuk tebal, gunakan “bold” jika ingin tulisan tebal dan “normal” jika 
ingin tulisan biasa, atau bisa juga tidak dicantumkan font-weight nya. 

Padding :  
 

 

untuk mengubah jarak atas, bawah, kanan, kiri, dari paragraf atau 
gambar atau layout terhadap area batas 

Background :  
 

 

untuk mengubah warna maupun gambar background dari header, 
footer, sidebar, body, dan lain sebagainya. 

Width dan height :  
 
 

untuk mengubah lebar dan panjang dari kolom contentarea,  sidebar, 
header, footer, atau gambar. Menggunakan ukuran %. 

  a  
a hover :  

 

menunjukkan kode untuk font link dan bayangannya saat mouse 
menyentuh tulisan link 

margin : 
 

menunjukkan margin tulisan 

border :  
 
 
 
 

menunjukkan jenis frame yang digunakan. Jenis border : 
solid → untuk frame garis lurus 
dotted → untuk frame titik-titik 
dashed → untuk garis putus-putus 
untuk mengubah tebal tipisnya, gunakan ukuran px, misalkan 1 px. 
Jika anda tidak ingin ada frame, cantumkan 0 px saja. 

 
text-align : 
  
 
 
 

menunjukkan barisan teks tulisan. Gunakan : 
justify → untuk tulisan rata kanan dan kiri 
left → untuk rata kiri 
right → untuk rata kanan 
center → untuk di tengah-tengah 
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Mengubah kode warna : 
 
#805E2D adalah kode warna RGB. Untuk melihat kode, gunakan index warna pada alamat 
ini, http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html  
Untuk mengubahnya, tinggal ganti saja kode warna dengan yang anda inginkan. 
Jika anda menggunakan warna pada background maka hapus url nya, agar yang terbaca 
adalah warna. 
Jika anda ingin menggunakan background dari gambar, maka caranya adalah dengan 
mengganti url gambar. 
 

Mengubah url gambar : 
 
Anda upload gambar yang anda inginkan ke directory blog melalui filezilla. Cara sudah saya 
beritahukan di awal. Tinggal anda membuka folder image dari theme yang anda pakai. 
Contoh tadi folder sabun. 
Alurnya : wp-content >> theme >> sabun >> image. Drag gambar dengan ekstensi JPEG 
atau GIF ke dalam folder image. 
 
 
Selanjutnya, url background diganti dengan nama image yang ada. Contoh : 
 
url('images/bg2.jpg')  - jika nama gambar anda  “sabun.gif” maka ganti url menjadi 
(‘images/sabun.gif’) 
 
Gambar header, footer, simbol tanggal dan sebagainya dapat anda gunakan milik sendiri atau 
dengan mengedit gambar-gambar bawaan theme di photoshop untuk mengganti warnanya.  

 
 
2. Modifikasi Isi 

 
Mencakup seluruh isi dari blog, seperti layanan pada sidebar, footer, content area, dan 
sebagainya. Di sinilah kita akan lebih banyak menambahkan plugin dan kode pendukungnya. 
Saya akan menampilkan sebagian plugin saja yang dianggap paling sering dipakai. Langsung 
saja masuk contoh dari blog perpustakaan online : 
 
Catatan : Jangan lupa untuk menyertakan kode pengantar dan penutup yang sudah ditetapkan 
theme bawaan jika anda menambahkan kode pada kolom tertentu, karena jika tidak maka kode 
tersebut akan keluar dari area, contoh pada blog perpustakaan saya (kode berwarna merah) : 

 
Untuk sidebar gunakan : <h2>judul layanan</h2> <ul>   “kode script yang ditambahkan” </ul> 

 
Untuk footer atau bagian lain, silahkan ikuti kode yang sudah ada di sana. 
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• Menambahkan Plugin Recent Post 
 
Merupakan plugin untuk menampilkan info posting terakhir di blog kita. 
Download dan cara instal pluginnya di sini : 

http://www.semiologic.com/software/recent-posts
Lalu upload melalui filezilla dan aktifkan.  
Jika ingin mengatur settingan, masuk ke option >> fuzzy posts. 
Sidebar blog saya ada dua di bagian kanan dan kiri, jadi akan ada dua macam area, l_sidebar 
dan r_sidebar. Terserah anda ingin menempatkannya di mana. 
Masukkan kode berikut ke dalam sidebar.php di menu presentation >> theme editor 

 
<?php wp_get_archives('type=postbypost&limit=15'); ?> 

 
Atau dapat anda baca petunjuknya kode pada web yang saya berikan di atas. Limit dapat 
diganti sesuka anda, 10 atau 5 posting.  

 
 

• Menambahkan Plugin Recent Comments 
 
Merupakan plugin untuk menampilkan info comments terakhir di blog kita. 
Download dan cara instal pluginnya ada di sini : 

http://blog.jodies.de/archiv/2004/11/13/recent-comments
Masukkan kode berikut :  <?php get_recent_comments(); ?> 
 
Untuk trackback (link balik dari orang lain) : <?php get_recent_trackbacks(); ?> 
 
 

• Menambahkan menu “panorama” 
 

Merupakan script slide gambar. Sebenarnya script ini bisa digunakan pada berbagai media 
blog yang lain. Untuk wordpress sebenarnya ada plugin khusus untuk menampilkan 
slideshow gambar, tetapi berhubung banyak plugin sudah saya coba dan tidak ada yang 
sesuai alias eror, maka saya gunakan cara manual saja.  

 
Langkah-langkah penambahan kode script : 

1. Buka menu presentation >> Theme editor >> header.php 
2. Lalu masukkan kode berikut sebelum kode </head> 

Download : kode script panorama header
Selanjutnya ganti tulisan “url gambar” pada script tersebut dengan url gambar yang 
anda miliki. Sebelumnya untuk mendapatkan url gambar, anda dapat menyimpan 
gambar-gambar anda pada directory gambar semisal www.photobucket.com dan 
copy paste url gambar di tempat tulisan “url gambar”. 
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3. Selanjutnya masuk bagian sidebar.php dan tambahkan kode ini : 
 

<script type="text/javascript"> 
    //new fadeshow(IMAGES_ARRAY_NAME, slideshow_width, 
slideshow_height, borderwidth, delay, pause (0=no, 1=yes), 
optionalRandomOrder) 
    new fadeshow(fadeimages, 200, 250, 0, 5000, 1, 0) //"R" for random 
    //new fadeshow(fadeimages2, 140, 225, 0, 3000, 0) 
</script> 

 
Perlu diingat, gambar yang akan anda gunakan harus memiliki ukuran yang tidak 
lebih dari ukuran sidebar ataupun ukuran area lain yang ingin anda tempatkan. Dan 
sesuaikan pula ukuran gambar anda dengan angka yang berwarna hitam pada script 
di atas. 
 

new fadeshow(fadeimages, 200, 250, 0, 5000, 1, 0) //"R" for random 
 

angka 200 menunjukkan lebar (width) dan 250 untuk panjang (height), dengan tipe 
ukuran px (pixel). Kedua ukuran tersebut dapat diganti sesuai gambar yang 
digunakan. 
 

4. Simpan perubahan yang anda lakukan, lalu lihat blog anda. Jika ada kesalahan, maka 
cek kembali script anda, mungkin ada hal-hal yang tertinggal. 

 
 

• Memasang switch menu 
 

Jika anda membuka blog perpustakaan saya, maka anda akan melihat switch menu pada 
sidebar sebelah kiri, yang jika diklik maka daftarnya baru akan keluar. Hal ini ditujukan 
untuk menyederhanakan tampilan blog agar tidak terlalu panjang ke bawah pada bagian 
sidebar. Bagaimana membuatnya ? 

 
1. Buka kembali header.php anda, lalu copy paste kode script berikut sebelum </head>  

Download : kode switch menu header
2. Selanjutnya lihat pada script berikut (yang baru saja di copy paste) : 

 
<style type="text/css"> 
.menutitle{ 
cursor:pointer; 
margin-bottom: 5px; 
background-color:#FFEBCC; 
color:#594628; 
width:120px; 
padding:2px; 
text-align:center; 
font-weight:bold; 
/*/*/border:1px solid #F2CB91;/* */ } 
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Anda dapat mengubah warna, jenis frame maupun font untuk tampilan menu drop 
down anda. 
 

3. Kemudian tambahkan script berikut di sidebar : 
 

<!-- Keep all menus within masterdiv--> 
<div id="masterdiv"> 
 
<div class="menutitle" onclick="SwitchMenu('sub1')">Categories</div> 
 <span class="submenu" id="sub1"> 
 <?php get_recent_comments(); ?> 
</span> 
 
<div class="menutitle" onclick="SwitchMenu('sub2')">Links</div> 
 <span class="submenu" id="sub2"> 

<a target="_blank" 
href="http://perpustakaanonline.freehostia.com/">Perpustakaan 
Online</a><br> 
<a target="_blank" href="http://yahoo.com">Yahoo</a><br> 
 
</span> 
 

Kode berwarna hitam adalah bagian yang boleh dirubah. Sementara jika anda 
menambahkan menu baru, maka angka sub harus berubah sesuai dengan jumlah 
menu yang dimiliki, jika anda memasang 4 menu maka sub berurut dari 1 sampai 4. 

 
Jika anda kurang faham dengan penjelasan saya, anda dapat membaca tutorial untuk bagian 
ini di : http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex1/switchmenu.htm

 
 

• Tambahan lain 
 

Beberapa tambahan yang saya lakukan adalah : 
1. Menu “listen to quran” 
2. Search Engine 
3. Berlangganan situs, dapat diperoleh di www.feedburner.com 
4. Serta tambahan di bagian content area, anda mungkin akan melihat tulisan berjalan 

dan print page pada bagian atas postingan. Untuk meletakkan tambahan di bagian 
tersebut, anda harus masuk ke menu theme editor >> main index template 
Letakkan script tambahan tersebut di dalam script sistem content area, yaitu di bawah 
kode : 

 <?php get_header(); ?> 
<?php include(TEMPLATEPATH."/l_sidebar.php");?> 
   <div id="content"> 
    <div class="contentbar"> 
     <div id="primarycontent"> 
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Untuk script tambahan yang lain seperti tulisan berjalan, print page, dan lain sebagainya, 
dapat anda jumpai pada blog tutorial seperti yang saya cantumkan pada awal tulisan ini. Pada 
blog edittag dan kolom mario. 

 
 
Penutup 
 
Saya rasa untuk sementara cukup ini saja dulu yang saya jelaskan perihal blog yang saya modifikasi. 
Anda tidak perlu terpaku pada theme yang saya edit, anda juga bisa mencari theme lain lalu anda 
edit sendiri. Prinsip modifikasi sama saja, serta tambahan-tambahan yang digunakan pun tidak jauh 
berbeda. Saya mohon maaf jika tutorial ini sangat jauh dari baik, bahasa yang digunakan pun hanya 
bahasa sederhana saja. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, atau kesalahan cara penyampaian. 
Silahkan kontak saya jika ada yang ingin diluruskan atau beberapa hal yang ingin ditanyakan via 
email ke pustakahanan@gmail.com
 
Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Dan selamat mencoba ! 
 
 
 

Medan, 15 Juli 2007 
Admin Perpustakaan Online 

Evyta 
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