
Mendesain Web Dengan Wordpress 

Bambang Eka Purnama,M.Kom 

 

1. Download wordpress terbaru dari alamat resmi wordpress, yaitu : http://wordpress.org/, 

atau langsung download file ini http://wordpress.org/latest.zip  ( terkadang tidak bisa 

download dengan download manager seperti flashget, DAP, IDM dan sebagainya, 

jadi gunakan saja download standard bawaan browser, misalnya dengan klik kanan dan 

pilih menu Save As.. atau Save Link As.. ukuran sekitar 1 MB ). 

2. Extract latest.zip tersebut di folder htdocs, dari langkah diatas berarti di 

folder  C:\xampp\htdocs ( copykan file latest.zip ke folder htdocs, kemudian klik kanan 

dan pilih extract here dengan  program 7zip, Winzip atau Winrar), akan dihasilkan folder 

wordpress yang berisi tiga folder, yaitu : wp-admin, wp-content dan wp-includes . 

Juga beberapa file *.php lainnya. 

3. Folder wordpress itulah yang nantinya menjadi nama web yang akan dibuka melalui 

URL, sehingga bisa kita rename terlebih dahulu, misalnya dari wordpress di ganti 

menjadi Bambang sehingga kita nanti membuka web lokal kita dengan mengetikkan 

http://localhost/bambang ( tapi hal itu nanti ). 

4. Agar bisa dijalankan, maka wordpress harus diinstall terlebih dulu. Sebelumnya ada 

beberapa konfigurasi yang harus dilakukan ( pastikan Apache dan MySQL telah 

dijalankan ) 

1. Buka browser dan ketik localhost, kemudian pilih menu sebelah kiri bagian 

bawah phpMyAdmin ( atau langsung ketikkan di alamat browser 

http://localhost/phpmyadmin/  

2. Buat database baru dengan mengetikkan nama database di bawah keterangan 

Create new database, misalnya Bambangdb kemudian klik Create. 

5. Setelah berhasil dibuat database baru, buka file wp-config-sample.php ( di folder 

C:\xampp\htdocs\Bambang ) dengan text editor seperti Notepad, dan ubah 

datanya seperti berikut ( ini berdasarkan langkah diatas ) : putyourdbnamehere diganti 

Bambangdb ( nama database yang telah dibuat sebelumnya ) lalu usernamehere 

diganti root dan hapus text yourpasswordhere sehingga tinggal titik dua (”), kemudian 

simpan dan close. 

6. Ubah nama file  wp-config-sample.php  menjadi wp-config.php . 

http://wordpress.org/
http://wordpress.org/latest.zip
http://localhost/agus
http://localhost/phpmyadmin/


7. Langkah selanjutnya menginstall wordpress. Buka web browser kemudian isikan alamat 

URL : http://localhost/Bambang/wp-admin/install.php akan 

ditampilkan tampilan welcome oleh wordpress. 

 

8. Isikan Blog Title dan alamat email, kemudian klik Install Wordpress >>  

9. Jika berhasil akan ditampilkan tampilan wordpress, success! Dan ingat password yang 
tampil , atau catat. 

 

http://ebsoft.web.id/wp-content/uploads/2008/01/wordpress-welcome.png
http://ebsoft.web.id/wp-content/uploads/2008/01/wordpress-success.png
http://localhost/agus/wp-admin/install.php


10. Untuk memulai pengaturan, mengisi artikel dan sebagainya, bisa langsung masuk ke 

admin panel, dengan mengklik link log in ( dari tampilan sebelumnya) atau wp-
login.php. Atau bisa juga langsung mengetikkan alamat http://localhost/Bambang/wp-

login.php di web browser. 

 

11. Ketikkan username : admin dan isikan password yang tampil sebelumnya, kemudian 

klik login>>  

12. Selesai… selanjutnya kita dapat mulai menulis artikel, menjelajahi dan mempelajari 

menu-menunya, jangan lupa mengganti passwordnya melalui menu User dan klik edit 
untuk username admin. 

 

http://ebsoft.web.id/wp-content/uploads/2008/01/wordpress-admin.png
http://localhost/agus/wp-login.php
http://localhost/agus/wp-login.php


MENDAFTAR BLOG WORDPRESS 

 

• Pertamax klik saja wordpress.com di browser 
• Klik Sign Up Now  

 

Klik Sign Up, maka akan muncul form isian yang harus diisi sesuai permintaan 

http://wordpress.com/


 

Username : user id yang diinginkan yang sekaligus akan menjadi folder 

Password : Kata sandi dan isi sesuai passord awal untuk Confirm 

  



Isi Email yang akan digunakan dan centanglah pada  

Legal flotsam I have read and agree to the fascinating terms of service.  

Sebagai tanda persetujuan anda, kemudian klik Next 

Jika user id sudah pernah digunakan orang lain, maka gantilah. Dan jika berhasil maka akan 

masuk pada menu selanjutnya. 

 

Setelah itu klik Sign Up 

http://wordpress.com/tos/


 

Jika pendaftaran berhasil maka akan diminta untuk membuka email 

  

Profilnya bisa diisi sekalian, kemudian save tombol Save Profil 



 

 

Buka Emailnya  

 

Klik saja link yang diberikan untuk aktivasi 



 

 

dan anda akan mendapatkan user ID dan passwordnya, kemudian kliklah tombol Login 

 

Masukkan user id dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya 



 

 

Jika passwordnya lupa, maka kliklah Lost your password? 

 

Dan anda harus memasukkan email yang anda gunakan saat men daftar 

https://kopertis.wordpress.com/wp-login.php?action=lostpassword


 

Setelah itu klik Get New Password, password akan dikirim ke email kita 

 

Buka Emailnya 



 

Anda akan diberikan link untuk mereset password 

 

dan password baru akan dikirimkan ke email anda 



 

Buka emailnya, dan gunakan password baru yang didapat untuk login, dan segera 
ganti passwordnya  

 

Setelah login, klik Nama profil anda di sudut kanan atas 



  

 

Turunkan halaman ini dan isikan password baru dan simpan hasilnya kemudian 

 



Anda bisa melihat hasilnya dengan mengklik visit 
site

 

 

 

Dan hasilnya adalah  



 

Mengganti theme template, klik saja Apperance 

 

 

Klik salah satu theme yang diinginkan, dengan mengklik tombol active 



 

Theme yang aktif akan ditampilkan di main theme , dan lihat hasilnya blog kita 

 

Jika diinginkan fariasi theme maka bisa mengklik ikon Filter 



 

Pilih kategori yang diinginkan dan klik aplly 

 

 

 



Merubah Header, klik saja Custom Header 

 

Upload gambar yang kita miliki dan headernya akan berubah 

 

 



Posting artikel Wordpress 

 

Akan tampil postingan yang pernah kita postingkan. Dan untuk baru klik saja Add New 

 



 

Isi Artikel 

Judul Artikel 

Pilih kategori apa artikel yang dimasukkan. Atau add kategori baru 

 

Kategori 

 

Untuk mengaktifkannya klik ikon publish 



 

 


