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Petunjuk: 
1. BACA BAIK-BAIK SOALNYA, jangan sampai ada pertanyaan yang tidak terjawab! 
2. Tugas ini sifatnya berkelompok, namun tiap orang diharapkan kontribusinya 
3. Tugas bersifat virtual, yakni mengelola website. Tidak ada hardcopy yang harus 

dikumpulkan. 
4. Deadline penyelesaian tugas adalah Hari Minggu, 15 Mei 2016, pukul 20.00 WIB 
5. Untuk keperluan instalasi theme dan plugin, silakan akses www.wordpress.org 
 
Penilaian: 
Penilaian dilakukan dengan memeriksa website tiap kelompok secara langsung. Jika ada 
ketentuan tugas yang tidak lengkap pada web tersebut, maka nilainya pun dikurangi. 
 
Soal: 
1. Ubahlah theme website Anda menggunakan salah satu dari 5 theme yang ada di bawah 

ini: 
a. MH TechMagazine 
b. Hueman 
c. Codilight Lite 
d. Point 
e. Poseidon 
 
Lalu, lakukan pengaturan-pengaturan pada theme yang Anda pilih sedemikian rupa 
sehingga website Anda terlihat menarik. 

 
2. Pasanglah 7 buah plugin di bawah ini di dalam website Anda (semua harus dipasang): 

a. AddToAny Share Buttons 
b. Gallery  
c. Custom Facebook Feed 
d. Google Maps Widget 
e. Slider 
f. Youtube 
g. TablePress 
 
Untuk plugin pada poin a s.d. e, wajib ditampilkan di halaman website Anda. Silakan 
berkreasi dalam pengolahan plugin-plugin tersebut. Kemudian, posting-lah sebuah 
artikel yang berisi ulasan mengenai kegunaan dari masing-masing plugin tersebut 
(semua plugin). 

 
3. Posting-lah sebuah artikel yang memuat video dari Youtube. Anda boleh menampilkan 

video apa saja, asalkan tidak mengandung unsur SARA. Gunakan plugin Youtube untuk 
melakukan hal ini. 



4. Posting-lah sebuah artikel yang memuat tabel yang berisi rincian produk yang Anda jual 
beserta harganya. Gunakan plugin TablePress untuk melakukan hal ini. Contoh tabel: 

 

Daftar harga produk yang tersedia di toko kami: 

No. Nama Produk Harga Stok  

1 Sepatu Adidas Rp 250.000,00 10 

2. T Shirt Dagadu (Putih) Rp 65.000,00 40 

3. T Shirt Dagadu (Hitam) Rp 70.000,00 45 

4. Kemeja Alisan (bergaris) Rp 75.000,00 13 

 
 

========================================== 
 
 
Catatan: 
1. Tugas TIDAK diketik dalam dokumen word (Ms. Word), tetapi sifatnya langsung 

dikerjakan di website masing-masing kelompok. 
2. Website yang tidak bisa diakses, maka tidak akan dinilai. 
3. Setelah selesai mengerjakan tugas ini, segera kirimkan pemberitahuan ke email saya 

(fachrie.sukses@gmail.com) yang berisi: 
a. Alamat website Anda (harus sudah bisa diakses) 
b. Nama anggota Kelompok + NIM 
c. Nama anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakan tugas 
 
Email harus dikirim sebelum masa deadline tiba (Minggu, 15 Mei 2016 pukul 20.00 WIB). 
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