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PANDUAN WEB SEKOLAH SINARWEB
Panduan ini khusus bagi pelanggan Sinarweb. Beberapa website menggunakan platform WP
yang kami sudah disederhanakan sehingga lebih mudah digunakan. Menu dibuat dengan nama
menu yang lebih mudah di pahami.

1.

BAGIAN-BAGIAN WEBSITE

Berikut ini beberapa bagian website yang perlu anda ketahui untuk mengelola website anda.
a. HALAMAN
Halaman (page) adalah menu yang cenderung bersifat statis dan jarang ada perubahan,
misalnya tentang sejarah pendirian, visi dan misi, alamat dan kontak.

b. ARTIKEL BERITA
Post (Artikel Berita) merupakan artikel, informasi, atau berita terbaru yang terdapat di dalam
website, bersifat dinamis dapat di perbarui (ditambahkan) kapan saja.

c. WIDGET
Widget adalah fungsi tambahan yang umumnya diletakkan di sisi kanan atau kiri (sidebar),
biasanya menampilkan banner PPDB, Link penting, atau artikel berita terbaru.
Dimana letak Widget?
Dalam dashbord admin wordpress, klik Pengaturan >> Widget.

2.

CARA MASUK KE DASHBOARD WEBSITE
Dashboard merupakan sisi dalam website yang digunakan oleh admin (pengelola website),
untuk merubah, menambah dan menghapus isi website.

Cara masuknya adalah dengan menambahkan garis miring dan kata /admin atau /wpadmin di kanan url website. Berikut ini contohnya:

1) Bila nama website anda smpmuh1kalasan.sch.id maka cara masuk dashboardnya adalah:
www. smpmuh1kalasan.sch.id/admin atau www. smpmuh1kalasan.sch.id/wp-admin

2) masukkan user dan password yang diberikan oleh Sinarweb, Klik Masuk/Sign in, maka
Anda akan masuk ke dashboard / admin website.
3) Bila tidak bisa masuk, kemungkinan salah tulis username atau passwordnya.

3. CARA MENGISI ARTIKEL BERITA (POST)
Untuk dapat mengisi artikel berita, terlebih dahulu anda harus masuk dashboard seperti pada
tutorial no.2 diatas.
Berikut ini langkah-langkahnya:


Setelah masuk Dashboard  pilih Post Artikel  Tambah Artikel



Anda sudah dapat langsung memulai membuat artikel berita



Pilih Terbitkan untuk menerbitkan postingan ke website anda

Setelah Anda masuk dashboard website anda, akan terlihat seperti dibawah ini

Selanjutnya anda dapat memulai mengelola website anda. Anda bisa memulai membuat artikel
dengan cara dibawah ini:

Setelah itu tampilan akan berubah menjadi seperti di bawah ini:

Setelah itu dapat anda lakukan langkah berikut ini:
1. Tulis Judul artikel dan isi artikel sesuai tempatnya
2. Klik Terbitkan (sisi kanan), maka artikel anda langsung tampil di website.

1) CARA COPY PASTE DARI MS WORD
Apabila anda ingin menggunakan artikel yang sudah anda tulis dalam bentuk MS.Word,
lakukan langkah berikut:
 buka file MS. Word yang ingin anda gunakan sebagai artikel website.

 Setelah file terbuka, kemudian blok tulisan yang ingin anda gunakan sebagai artikel website.
Kemudian tekan (ctrl + c) atau klik kanan pada mouse dan pilih copy

Kemudian kembali ke Dashboard Anda, lalu PASTE (Tekan CRTL +V) pada bagian isian artikel
website, Tulis Judulnya, Rapikan, setelah rapi lalu Klik Terbitkan.

Catatan : Apabila hasilnya tidak rapi maka sebaiknya Anda paste dulu ke Notepad, Lalu Copy
lagi dari Notepad dan di PASTE ke Dashboard website.

2) CARA INSERT GAMBAR
Untuk menambahkan gambar atau insert gambar ada artikel, caranya sebagai berikut:
1. Klik Tambahkan Media (tombol terletak di bawah judul)  Klik Pilih Berkas

2. Lalu pilih gambar dari komputer yang akan di upload

3. Tunggu sampai Upload selesai, lalu Pilih Full size atau pilihan lain sesuai keinginan.

4. Klik Sisipkan ke dalam Post (letak menu di kanan bawah)

5. Bila ingin merubah ukuran gambar, anda tinggal utak-atik pada gambarnya.
Berikut ini langkah-langkah nya:
Setelah klik Open akan muncul tampilan seperti berikut ini:

Setelah klik gambar diatas gambar akan muncul pilihan, rata kanan, rata kiri, rata tengan dan
sebagainya, umumnya dipilih rata tengah. Atau bila ingin mengedit gambar klik icon pensil pada
pilihan diatas gambar tesebut. Coba-cobalah, maka semua fungsi akan anda pahami.

3) CARA MEMBUAT GALERI FOTO
Anda juga dapat membuat sebuah galeri foto atau kumpulan beberapa foto. Caranya juga
cukup mudah, berikut ini langkah-langkahnya:


Pertama lakukan langkah seperti pada tutorial no 3 yaitu upload beberapa gambar.



Klik Tambahkan Media  Buat Galeri Buat Galeri Baru



Kemudian akan muncul Sunting Galeri Sisipkan Galeri
Tampilannya akan seperti berikut ini:



Setelah itu edit gambar yang akan digunakan pada galeri foto yang ingin anda buat
untuk artikel anda. Anda dapat mengatur urutan gambar, ukuran gambar, jumlah kolom
gambar dll.

Berikut ini tampilannya. Sebaiknya tidak usah menambahkan keterangan gambar karena
ukuran gambar pada galleri kecil, sehingga tidak bisa menampung banyak deskripsi.



Setelah itu akan terlihat tampilan galeri fotonya seperti di bawah ini:

4) CARA UPLOAD FILE PDF
Untuk dapat melakukan upload file pdf, terlebih dahulu lakukan langkah no.3, kemudian
lanjutkan dengan Tambahkan Media, berikut ini caranya:


Klik Tambahkan Media  Sisipkan Media  Unggah Berkas  Pilih Berkas

 Setelah tampilan layar muncul, dilanjutkan dengan memilih file pdf yang akan di unggah
atau upload ke dalam artikel atau postingan kemudian pilih Open. Anda dapat mengubah
judul, deskripsi dll.

 Jika tampilan layar sudah terbuka kemudian pilih file yang dituju kemudian klik Sisipkan ke
dalam post



Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini:

 File pdf pada website anda akan muncul sebagai link. Apabila di klik akan tampil dan bila
ingin mendownloadnya maka pengunjung tinggal klik kanan lalu Save as

File zip dan Word, Excel juga dapat di upload sebagaimana file PDF.

5.) CARA MEMBUAT LINK DOWNLOAD
Langkah-langkah berikut dapat anda gunakan untuk membuat link Download


Masuk ke dashboard untuk memulai membuat artikel atau postingan seperti pada
tutorial no.3



Jika ingin membuat link DOWNLOAD pada akhir artikel atau postingan maka tinggal
tulis DOWNLOAD



Siapkan dahulu link download yang akan dimasukkan ke dalam link DOWNLOAD.



Setelah itu tambahkan link url yang ingin anda gunakan sebagai link DOWNLOAD.

Berikut ini tampilannya:

Atau sebenarnya saat anda mengupload dokumen berbentuk file ZIP, sebagaimana upload
dokumen word, excel dan PDF. maka saat di sisipkan ke artikel otomatis berbentuk Link
Download.

5. CARA MENGHAPUS ARTIKEL / HALAMAN
a. MENGHAPUS / MERUBAH ARTIKEL BERITA
Apabila anda ingin menghapus artikel berita atau postingan, berikut ini langkah-langkahnya:


Masuk ke Artikel Berita pilih Semua Artikel



Setelah judul-judul artikel terbuka kemudian arahkan kursor mouse tepat di bawah judul
artikel yang ingin anda hapus.



Klik Buang untuk menghapus artikel. Bila ingin merubah Pilih Sunting

Berikut ini tampilan gambarnya :

Setelah itu tampilan web akan berubah seperti ini:

b. MENGHAPUS / MERUBAH HALAMAN
Cara menghapus halaman mirip sama seperti menghapus artikel berita, caranya adalah:


Masuk Halaman  Semua Halaman



PIlih Judul Halaman yang ingin anda hapus, arahkan kursor ke bawah judul.



Baru kemudian pilih Buang untuk menghapus halaman, Bila ingin merubah Pilih Sunting

Setelah anda klik Semua Halaman maka tampilan akan berubah seperti di bawah ini:

6. CARA MERUBAH TATA LETAK MENU
Menu pada website adalah tombol navigasi yang umumnya berada di sisi atas sebuah
website. Menu dibuat untuk memudahkan pengunjung website untuk menemukan halaman
web.

Pilih Menu  Lalu Contreng Yang di Inginkan dan Tambahkan Menu
Untuk menggeser dan menghapus, tinggal di geser-geser saja (drag and drop).

8. CARA MENGGANTI PASSWORD
Jika anda ingin mengganti password website anda, lakukan beberapa langkah berikut ini:


Selain itu anda juga dapat mengarahkan kursor di bawah Menu yaitu Pengguna, sehingga
muncul tampilan pengguna, arahkan kursor dibawah nama pengguna lalu klik Sunting.



Atau bisa juga dengan mengrahkan kursor pada bagian pojok kanan atas, hingga muncul
Sunting Profil Saya kemudian klik bagian tersebut

ATAU



Setelah itu, klik Ciptakan Password maka tampilan akan menjadi seperti ini:

9. Menambah, Mengganti, Menghapus Pengguna
Sama halnya ketika anda ingin mengganti Password, untuk menambah, mengganti dan
menghapus pengguna dapat anda lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. MENAMBAH PENGGUNA


Klik Pengguna Tambah Pengguna  edit

2. MENGGANTI PENGGUNA


Klik Semua Pengguna  arahkan kursor di bawah nama pengguna  Sunting



Setelah itu tampilan akan berubah seperti di bawah ini.

Ubahlah bagian kolom isian yang ingin anda ganti sesuai dengan kebutuhan anda.

Lalu pilih pengguna sebagai Administrator (bisa akses apa saja), Editor (Melakukan Editing)
atau Autor (hanya menulis). Tinggatan paling tinggi adalah Administrator, dibawahnya adalah
Editor lalu Author.

3. MENGHAPUS PENGGUNA
Sama halnya dengan mengganti Pengguna, untuk menghapus pengguna, sorot bagian
Pengguna yang ingin anda hapus

10. CARA KELUAR DARI WEBSITE
Setelah anda beraktifitas dengan website anda, jangan lupa untuk menutup atau log keluar
website demi keamanan website anda. Caranya berikut ini:
 Arahkan kursor pada bagian pojok kanan atas sehingga muncul tampilan seperti berikut ini,
lalu klik Log Keluar.

 Setelah berhasil keluar, kemudian akan terlihat tampilan username dan password seperti
saat mau masuk, sebagai tanda anda sudah berhasil keluar dari website anda.

10. CARA MEMBUAT SKRIP TEXT WIDGET (GAMBAR LINK)
Untuk membuat skrip text widget sangatlah mudah. Ikuti langkah-langkah berikut ini:
a. Buka Post Artikel  Tambah Artikel  Tambahkan Media

b. Lalu Klik Unggah Berkas  dan Pilih Berkas  Pilih Gambar yang akan anda pasang



Saat gambar di klik akan menuju pada link tertentu, baik di dalam website atau ke website lain. Hal tersebut di
seting pada gambar diatas pada Pilihan Tautan Ke  di Pilih URL Tersesuai  Masukkan url-nya. Contoh
http://www.kemendikbud.go.id atau url lain terserah Anda, misal link ke informasi PPDB dll.
Kemudian Pada Perataan anda bisa memilih : Tengah (Rata Tengah)
Pada Ukuran, Anda bisa memilih : Penuh (agar gambar tidak pecah)
Setelah itu, klik Sisipan ke dalam Post.
Gambar yang cocok untuk Sidebar (sisi samping) maksimal memiliki lebar 300 pixel. Namun bila anda kesulitan
untuk memperkecil gambar anda tinggal taril saja gambar tersebut setelah di masukkan ke post, perbesar atau
perkecil, maka otomatis SKRIP akan berubah sesuai ukuran gambar yang anda harapkan.

Gambar diatas adalah cara untuk memperkecil atau memperbesar gambar. Setelah gambar sesuai klik Text yang
terletak pada kanan atas, maka akan muncuk kode-kode atau SKRIP.

c. Copy Skrip gamber tersebut  lalu PASTE pada Widget (Sidebar)
Untuk menuju Widget Pilih Menu Pengaturan  Widget
Lihat pada gamber berikut ini :

d. Setelah anda Pilih Pengaturan  Widget Carilah Tulisan Text (Biasanya paling bawah)

e. Klik Text seperti gambar diatas Lalu Pilih Sidebar --> lalu Save
Atau drag (geser) dan jaruhkan (drop) ke Sisi Default Sidebar (tampilan di sebelah kanan)

f. Pilih Text  Tempatkan di Sidebar Right / Default Sidebar  Save

g. Lihat Text sudah ditambahkan pada Sidebar Right (gambar dibawah)  Klik Simpan (Save).

h. Setelah di klik Simpan maka akan muncul kotak untuk memasukkan Skrip. Silakan di PASTE
SKRIP Gambar yang Anda buat pada langkah 10. c

Selesai, tampilan gambar akan muncul pada website Anda di sebelah kanan, seperti contoh
gambar berikut ini.

Bila mengalami kesulitan
Silakan hubungi Customer Support kami di www.sinarweb.com (7 x 24 jam)
Telepon/WhatsApp : 0812 2525 7338 Email : info@sinarweb.com

