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PENGERTIAN RSS FEED 
!! RSS adalah sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah 

digunakan (diantaranya dan kebanyakan) situs web berita dan weblog . 
Singkatan ini biasanya mengarah ke beberapa protocol : 

!! Rich Site Summary (RSS 0.91) 
!! RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) 
!! Really Simple Syndication (RSS 2.0) 
!! Masih bingung tentang RSS Feed ? Ok , analoginya seperti ini kita 

sedang berlangganan Koran . Jika berlangganan koran pasti bayar , 
sedangkan berlangganan artikel dari situs weblog pasti gratis . Nah , 
jenis langganan apapun yang kamu pilih tetap mendapatkan informasi / 
update terbaru dari situs atau weblog yang kamu ikuti . 

!! Disini saya akan meberikan cara-cara membawa berita dari situs orang 
lain ke blog pribadi kita , saya mengambil contoh berita dari situs 
gunadarma di link www.studentsite.gunadarma.ac.id . 
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LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT RSS 
FEED STUDENTSITE PADA WORDPRESS 



LANGKAH 1 

!! Kita harus mempunyai sebuah blog contohnya blog wordpress. 



LANGKAH 2 

!! Ketika sudah masuk ke blog kita, pilih menu dashboard blog kita. 



LANGKAH 3 

!! Pilih menu tampilan terus klik widget. 



LANGKAH 4 

!! Pilih pilihan RSS lalu kita drag letakan di slidebar yang ada di bagian sebelah 
kanan. 



LANGKAH 5 

!! Buka situs yang Anda inginkan tetapi disni saya akan mengambil berita dari situs 
gunadarma di www.studentsite.gunadarma.a.id 



LANGKAH 6 

!! Cursor kita arahkan ke Berita StudentSite kemudian klik kanan terus pilih This 
Frame kemudia buka melalui Tab baru. 



LANGKAH 7 

!! Setelah terbuka , kita copy paste link yang berada di atas. 



LANGKAH 8 

!! Kita membuka alat bantuan untuk mengconvert link tersebut sebelum kita paste 
kan link tersebut yaitu feed43.com. 



 
 
 
LANGKAH 9 

!! Setelah membuka feed43.com , pilih menu create your own feed. 



LANGKAH 10 

!! Sebelum kita paste kan link tersebut , kita lihat dulu situs tersebut 
menggunakan Encoding apa , contoh Encoding situs ini adalah utf-8 itu akan 
terlihat dengan cara klik kanan di situs tersebut kemudian pilih page info. 



LANGKAH 11 

!! Kita sudah tahu situs menggunakan Encoding apa kemudian paste kan link yang 
sudah Anda copy tadi ke bagian Step 1 kemudian klik reload. 

http://studentsite.gunadarma.ac.id/index.php/site/news 



LANGKAH 12 

!! Kemudian akan muncul hasil dari step 1 , yaitu akan muncul HTML dan coding-
coding sebagai penanda mana yang judul artikel , isi artikel , dan link artikel. 



LANGKAH 13 

!! Step 1 kelar kemudian lanjut ke step 2 dimana di step 2 ini kita akan 
mendeklerasikan judul artikel yang disini saya menggunakan variabel {%} karena 
untuk membedakan mana judul mana isi dari artikel tersebut selain judul artikel 
variable akan tetap menggunakan coding yang ada , seperti contoh <tr> <td> 
<b> dll. 



LANGKAH 14 

!! Bagian ini adalah bagian dimana coding yang kita masukkan sudah di extract , 
disini akan terjadi pembeda antara judul , isi , dan link artikel. 



LANGKAH 15 

!! Lanjut ke step 3 , disini ada 2 bagian yaitu RSS Feed Properties dan RSS Item 
Properties dimana RSS Feed Properties ini sangat berpengaruh apabila kita 
salah mengisikannya karena disini diminta coding link, judul, dan isi artikel, lihat 
pada langkah 14 pembedanya. 

http://studentsite.gunadarma.ac.id/index.php/site/news 



LANGKAH 16 

!! Kita klik Review untuk melihat hasil akhir dari convert RSS StudentSite. 



LANGKAH 17 

!! Setelah review akan muncul sebuah kotak yang berisikan convert kita sudah 
benar. 



LANGKAH 18 

!! Step 4 adalah hasil akhir convert RSS Feed untuk bisa di masukkan ke dalam 
blog kita , kita akan mendapatkan link hasil convertnya setelah muncul link baru 
kita copy di blog kita. 



LANGKAH 19 

!! Kita buka lagi blog kita terus pilih RSS yang sudah kita letakan sebelumnya di 
slidebar kemudian buka bagian panah yang ada di bagian kanan RSS terus kita 
paste kan link baru tersebut. 



LANGKAH 20 

!! Setelah semuanya semua disimpan , kita liat hasil akhirnya di blog kita , secara 
otomatis berita studentsite akan muncul di blog kita dan akan secara otomatis 
pula beritanya berganti jikalau ada update dari link yang aslinya. 



LANGKAH 21 

!! Dan ini adalah hasil dimana RSS Feed sudah terpasang di blog pribadi kita. 


