
Mengubah Bahasa Tampilan Posting Twenty Ten 
Artikel ini berangkat dari keinginan pribadi saya untuk membahasaindonesiakan 
tampilan blog Wordpress saya. Karena saya memakai templat Twenty Ten, ada 
banyak yang harus saya Indonesiakan semisal 'Home', 'Proudly powered by 
Wordpress', 'Comment', 'Name, E-mail, Website', 'Submit', dan lain-lain. Dalam 
artikel ini, kita akan mencoba membahasaindonesiakan tampilan posting yang 
aslinya berbahasa inggris. Bukankah lebih baik memakai bahasa kita sendiri? ;-D

Rencana penerjemahan kita adalah
1. Posted on -> Diterbitkan pada
2. by -> oleh
3. This entry was posted in ... and tagged ... -> Dalam kategori ... dan ber-tag ...
4. Bookmark Permalink -> Tandai Pranala
5. Posted in  -> Dalam kategori
6. Leave a Comment -> Komentari

Ini cara saya. Anda boleh memakai bahasa kesukaan Anda. 

Hasil yang kita harapkan seperti ini. 

Cara Kustomisasi

Yang akan kita ubah adalah kode-kode php dari skrip dalam tubuh templat Twenty Ten di 
Wordpress. Perlu Anda ketahui, apa pun yang mucul di penjelajah web ketika menampilkan blog 
Wordpress Anda, itu sebenarnya kode-kode yang diterjemahkan sedemikian rupa sehingga jadi 
bentuk blog yang Anda nikmati kini. Konsep modifikasi Wordpress: jika ingin mengubah 
tampilannya, ubah saja kodenya! Mengapa? Karena kodelah yang mengatur seluruh isi Wordpress. 

Catatan: kode tidak sama dengan kode pengaman/kata sandi/password. Kode adalah kata untuk 
memerintah mesin agar melakukan sesuatu. 

Skrip itu adalah functions.php dan loop.php yang ada di direktori wordpress/wp-
content/themes/twentyten. Skrip ini yang akan kita ubah isinya supaya berubah pula tampilan 
posting kita. Langsung kita mulai. 

Ubah functions.php

1. Bukalah functions.php dengan penyunting teks semisal Gedit atau Notepad. Sebaiknya 
gunakanlah penyunting teks seperti Gedit yang memiliki nomor baris. 

2. Lihat baris ke-500 atau cari (Ctrl+F) frase Posted on. Ketemu? Ganti dengan Diterbitkan 
pada sesuai rencana kita. Sehingga baris ke-500 itu menjadi demikian 



printf( __( '<span class="%1$s">Diterbitkan pada</span> %2$s 
<span class="metasep">by</span> %3$s', 'twentyten' ),

3. Masih di baris itu, ganti kata by menjadi oleh.
4. Lihat baris ke-526. Abaikan kata yang diawali %. Di situ gantilah 

• This entry was posted in %1$s and tagged %2$s menjadi Dalam kategori 
%1$s dan bertag %2$s

• Bookmark the menjadi Tandai 

• permalink menjadi pranala
• title="Permalink to menjadi title="Pranala kepada

5. Lihat baris ke-528. Ubahlah seperti langkah 4. 
6. Lihat baris ke-528. Abaikan dulu semua yang diapit <> dan memiliki %. gantilah

• Bookmark the menjadi tandai
• permalink menjadi pranala 
• title="Permalink to menjadi title="Pranala kepada

Ubah loop.php

1. Bukalah loop.php dari direktori yang sama dengan functions.php.
2. Lihat baris ke-145. Atau cari frase Posted in. Ubah menjadi Dalam kategori.  
3. Kita sedikit berpikir. Karena dalam kehidupan sehari-hari bilangan amat sering dipakai dan 

majemuk, jadi Wordpress pun memiliki fungsi untuk menyatakan bilangan yang memang 
bermacam-macam menurut bahasa yang dipakai. Contohnya dalam suatu posting ada satu 
komentar. Blog itu akan menampilkan informasi 1 Comment. Kalau lebih dari satu maka 
diberikan n Comments. Tidak ada komentar dinyatakan dalam frase No Comment. Artinya, 
Wordpress memakai skema bilangan Inggris (jamak berakhiran s/es). Bahasa kita tidak 
memiliki skema jamak berakhiran s/es. Ini bisa kita sesuaikan. 

4. Lihat baris ke-148. Gantilah 
• Leave a comment menjadi Komentari
• 1 Comment menjadi 1 Komentar
• % Comments menjadi % Komentar (ini menunjukkan bilangan >1)

5. Lihat baris ke-149. Gantilah Edit menjadi Sunting. Ini hanya akan terlihat di blog oleh 
Anda sendiri ketika masih login. 

Sampai di sini selesai. Saya masih belum bisa mengubah format tanggal Inggrisnya ke format 
Indonesia. Alhamdulillah. Semoga berguna. :-D
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