
Wordpress: Mengubah Tampilan Formulir Komentar 
Nama: Ade Malsasa Akbar
Situs web: http://malsasa.tk 
Surel: teknoloid@gmail.com 
Segala puji hanya untuk Allah.

Kadang narablog ingin blognya betul-betul lokal. Misalnya saja formulir komentar yang selalu ada 
di bawah posting memiliki wajah Bahasa Indonesia. Kadang ingin juga mengubahnya jadi Bahasa 
Jawa biar merakyat :-D. Kita pun bisa melakukan kustomisasi bahasa (penerjemahan) seperti itu. 
Mmenerjemahkan tampilan Wordpress sangat mudah. Kita praktikkan sekarang. 

Kalau Anda ingin menerjemahkan, perhatikan tampilan formulir komentar mulai dari atas (Leave a 
Reply) sampai bawah (Post Comment). Itu semua akan kita terjemahkan. Ditambah pesan galat 
yang hanya muncul jika pengguna salah memasukkan tulisan atau ada yang kurang. 

Rencana penerjemahan kita adalah
1. Leave a comment -> Komentari
2. Your email address will not be published -> Surel Anda tidak akan ditampilkan
3. Required fields are marked * -> Yang wajib diisi bertanda *
4. Name -> Nama
5. E-mail -> Surel
6. Website -> Laman
7. Comment -> Isi
8. You can use these HTML tags -> Anda bisa pakai kode HTML ini
9. Post Komment -> Kirim

Ini cara kami. 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 comment-template.php yang ada di direktori wordpress/wp-includes. Sekali 
berkas ini berubah, maka berubah pula tampilan formulir pada semua tema/templat yang ada. 
Langsung kita mulai. 

1. Bukalah comment-template.php dengan penyunting teks semisal Gedit atau Notepad. 
Sebaiknya gunakanlah penyunting teks seperti Gedit atau Geany yang memiliki nomor baris 
dan penyorot sintaks. Kami nyaman memakai Geany. 

2. Lihat baris ke-1515. Ubah ( 'Leave a Reply' ) menjadi ( 'Komentari' )
3. Lihat baris ke-1505. Ubah ('Required fields are marked %s') menjadi ('Yang wajib diisi 

bertanda %s')
4. Lihat baris ke-1511. Ubah Your email address will not be published menjadi Surel Anda 
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tidak akan ditampilkan
5. Lihat baris ke-1497. Atau mencari (Ctrl+F) Name dengan opsi Case Sensitive aktif. Jangan 

khawatir dengan banyaknya baris ini. Ubah kata ( 'Name' ) menjadi ( 'Nama' )
6. Lihat baris ke-1499. Ubah ( 'Email' ) menjadi ( 'Surel' ) 
7. Lihat baris ke-1501. Ubah ( 'Website' ) menjadi ( 'Laman'' ) 
8. Lihat baris ke-1508. Ubah ( 'Comment' ) menjadi ( 'Isi' ) 
9. Lihat baris ke-1512. Ubah You may use these <abbr title="HyperText Markup 

Language">HTML</abbr> tags and attributes: %s' menjadi Anda boleh memakai 
kode<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> ini: %s' (inilah yang 
perlu sedikit pikiran)

10. Lihat baris ke-1518. Ubah ( 'Post Comment' ) menjadi ( 'Kirim' ).

Alhamdulillah, selesai. Kami harap hasil yang Anda peroleh sesuai dengan apa yang Anda inginkan. 
Sekian. 
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