
  
MEMBUAT DAN MENGELOLA BLOG DENGAN WORDPRESS 
 
 
PENGANTAR 
 

Dunia blogging bukan merupakan dunia yang asing lagi bagi kita. Nampaknya 
internet saat ini sudah dipenuhi dengan beragam blog-blog dengan tema masing-
masing. Blog pada awalnya hanya dimiliki oleh artis dan selebriti saja karena pada saat 
itu membuat blog membutuhkan banyak biaya, meliputi pembuatan desain, pembelian 
domain, sewa hosting sampai dengan maintenance blog itu sendiri.  

Disamping itu diperlukan pengetahuan khusus tentang bahasa pemrograman 
internet seperti PHP dan MySQL, atau HTML yang penuh dengan bahasa-bahasa yang 
aneh ☺ .Lain dulu lain sekarang…., seiring dengan kemajuan zaman banyak para 
programmer yang telah merancang sebuah open source yang bisa dikembangkan oleh 
seluruh orang dari belahan dunia manapun. Alhasil, hingga saat ini telah tersedia 
berbagai macam pilihan situs-situs yang menyediakan blog secara gratis tanpa harus 
mengerti bahasa pemrogramannya. Diantara penyedia layanan blogging yang sudah 
kita kenal adalah blogspot, multiply, joomla. dan lain-lain.  

Dalam kesempatan ini kita tidak membahas seluruh layanan nge-blog gratis 
tersebut. Kita akan mengupas salah satu penyedia layanan nge-blog gratis yaitu 
wordpress. Kita akan coba membahas dari mulai pendaftaran hingga mengelola content 
secara offline dengan bantuan xampp. Oke, let’s begin… 
 
 
ISI 
 
MENGENAL BLOG 
Blog adalah: sebuah web, biasanya dimiliki perseorangan, berisi catatan personal yang 
bisa diakses secara online. Sejarah blog bisa dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Blog. 
 
MENGENAL XAMPP 
Xampp adalah: XAMPP merupakan paket web server lengkap yang terdiri dari PHP, 
APACHE, dan MYSQL, yang mana ketiga hal 
diatas merupakan komponen dasar untuk pembuatan website yang paling banyak 
digunakan, PHP sebagai bahasa pemrograman populer yang biasa digunakan dalam 
pembauatan sebuah web, kemudian APACHE sebagai web server.  Untuk proses awal 
kita membutuhkan aplikasi XAMPP yang bisa di-download dari sini: 
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html. Dari Xampp nanti akan kita jalankan 
Apache dan MYSQL sebagai basis data untuk menangani transaksi website. Dalam 
tutorial kuliah TI ini kita akan menggunakan Xampp -win32-1.7.0. 
 
MENGENAL CMS 

Content Management System (CMS), adalah sebuah aplikasi berbasis web 
(webbased application) yang memungkinkan setiap orang membuat dan 



mengembangkan sebuah situs dinamis, tanpa perlu memahami bahasa pemrograman. 
Atau, secara sederhana, CMS adalah aplikasi membuat web dinamis secara mudah. 
 Untuk membuat blog, diperlukan sebuah CMS. Salah satunya adalah 
Wordpress. Selain Wordpress, ada beberapa penyedia hosting blog lainnya yang juga 
gratis. Misalnya Blogger (http://blogger.com), Blog.Com (http://blog.com), LiveJournal 
(http://livejournal.com) BlogSome (http://blogsome.com), MyOpera 
(http://my.opera.com), dan BlogDrive (http://blogdrive.com). 
 
PEMBUATAN BLOG 
Persyaratan Membuat Blog 
1. E-mail 
Sebelum membuat blog kita harus mempunyai account E-mail yang aktif, bisa 
dari Yahoo.com, Plasa.com, Telkom.net, dan lain-lain. Bila belum punya 
E-mail, silakan daftar terlebih dahulu. 
2. Koneksi Internet 
Untuk membuat blog dibutuhkan koneksi internet, bisa dikerjakan di rumah 
sendiri menggunakan telkomnet instan, atau di warnet terdekat. 
 
Langkah-langkah Membuat Blog 
 
1. Membuka Wordpress 
Jalankan browser Anda kemudian buka http://www.wordpress.com. Tunggu 
hingga muncul tampilan awal Wordpress.com. 
2. Mulai membuat 
Pada tampilan awal Wordpress.com, klik tombol Sign Up Now! Untuk 
melakukan registrasi. 

 
3. Mengisi form 
Isilah form di bawah ini dengan benar. 



 
  
 
Username : diisi username Anda, misalnya edipswtest 
Password : diisi password Anda 
Confirm : diisi password sekali lagi 
Email Address : diisi alamat E-mail Anda 
LegalFlotsam : diberi cek pada kotak 
Setelah semua data diisi, klik tombol Next untuk menuju ke bagian 
berikutnya. 
4. Mengisi konfigurasi blog 



 
 
Blog Domain : diisi nama domain blog 
Blog Title : diisi judul blog yang akan tampil di header 
Language : diisi bahasa yang digunakan dalam blog 
Privacy : diberi cek pada kotak 
Setelah semua konfigurasi blog diisi, klik tombol Signup untuk melakukan 
registrasi. 
5. Selesai 

 
Proses membuat blog telah selesai. Klik pada link homepage untuk melihat 
tampilan blog. 
6. Tampilan blog 



 
Inilah tampilan blog yang telah kita buat. Tampilannya masih sangat 
sederhana. 
 
MNGELOLA WORDPRES SECARA OFFLINE DENGAN BANTUAN XAMPP 
Setelah kita memiliki blog maka langkah selanjutnya adalah mengisi blog kita dengan 
content-content yang menarik. Nah, untuk memposting tulisan, membuat kategori, 
halaman, atau menambah link kita tidak perlu melakukan secara online. Proses 
tersebut dapat kita lakukan secara offline dengan bantuan wampp. So, sebelum kita 
mengelola blog secara offline yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan 
instalasi xampp dan wordpress yang telahkita download. 
 

• INSTALASI XAMPP 
Berikut langkah-langkah instalasi xampp: 
Siapkan software Xampp. Jika belum punya siakan download di 
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 
Xampp biasanya berbentuk file archive, sehingga kita harus mengekstraknya telebih 
dahulu. Untuk itu tentukan lokasi di mana file akan di ekstrak. Misalkan di C:\Xampp 
atau D:\ Xampp (terserah di mana, sesuai selera…:) 
Masuklah ke folder hasil ekstrakan. Maka akan dapat dilihat file-file diantaranya seperti 
berikut: 



 
Jalankan file dengan nama “setup_xampp.bat” sehingga muncul jendela DOS seperti 
pada gambar, ikuti saja perintahnya : 

 
 
Konfigurasi selesai. Setelah itu masuklah ke folder hasil ekstrakan xampp (mis. 
C:\xampp). Cari dan jalankan “xampp-control.exe”, hingga kemudian tampil jendela 
control panel dari xampp seperti dibawah ini  



:  
Jalankan Apache dan MySql dengan cara meng-klik panel start  yang ada di sebelah 
kanannnya. Proses berhsil jika terdapat tulisan running seperti pada gambar: 
 

 
 
Setelah itu bukalah browser (Internet Explorer, Mozilla, Opera, atau yang lain). 
Kemudian masukkan alamat ini: http://localhost/xampp/splash.php 
Pilih bahasa sesuai keinginanmu. Kemudian akan muncul control xampp berbasis web. 
Pilih PhpMyAdmin pada menu Tool’ 

 
Kemudian buatlah database baru untuk wordpress. Caranya masukkan nama database 
: ’wordpress’ dan pada field disebelahnya masukkan ’utf8_unicode_ci’ kemudian tekan 



button Create. Untuk lebih mudahnya samakan dengan gambar dibawah ini:  

 
 
Persiapan Database telah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi 
wordpress. Tetep semangat….. :)   
 
 

• INSTALASI CMS WORDPRESS 
Siapkan package wordpress yang bias kita download dari www.wordpress.org. Di sini 
kita akan memakai wordpress terbaru yaitu seri 2.71. 
Ekstrak wordpress ke directori tempat kita mengekstrak Xampp ke dalam file “htdocs”. 
Bila kita menyimpannya di C:\xampp, maka alamatnya adalah C:\xampp\htdocs. Liat 
gambar: 

 
Di dalam folder wordpress carilah file dengan nama “wp-config-sample.php” kemudian 
bukalah dengan notepad untuk mengeditnya. Ubah nama data base menjadi 



‘wordpress’, isi user dengan ‘root’, dan  jangan lupa kosongkan password. Seperti 
gambar berikut: 

 
Ganti nama file wp-config-sample.php menjadi wp-config.php karena nama inilah yang 
akan dicek nantinya oleh script Wordpress.  
Kemudian kita akan memulai instalasi wordpress. Masuklah ke alamat berikut: 
http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php dan ikuti step-stepnya. Happy install☺ ’ 
Isilah informasi yang dibutuhkan seerti user yang anda gunakan, alamat email, judul 
blog dsb. Kemudian klik button Install Wordpress. 
Setelah proses inatalasi anda akan mendapatkan username : admin dan password 
yang agak sedikit aneh. Ingat dan kalau perlu catat password aneh yang degenerate 
secara acak ini. Jangan khawatir, setelah Log in anda bias mengganti paswodnya kok. 
Login. Masukkan username dan password aneh tadi. Anda memasuki dashboard. Di 
sini anda dapat mengubah password dengan masuk ke menu admin di kanan atas (edit 
your profile). 
Jika anda ingin melihat tampilan blog anda klik visit site yang berada di judul 
dashboard. Atau masukkan alamat ini pada browser: http://localhost/wordpress/ . Maka 
akan muncullah blog anda: 
 

 
 
 



MEMPERINDAH BLOG 
• Download/ganti tema: 

http://wordpress.org/extend/themes/ 
 

• Desain, Plugins dan Template Gratis: 
http://themes.wordpress.com 
www.jauhari.net 
www.isnaini.com 
 
PENUTUP 
Demikian tutorial, terima kasih.  
 
KESIMPULAN 
Membuat blog itu mudah!! 
 
SARAN 
Coba aja!!! 
 
DAFTAR REFERENSI 
-  Wordpress.com 
-  Wordpress.org 
-  Google.com 
-  Youtube.com 
-  http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 
-  Belajar Install Wordpress di Localhost http://www.sampepuas.com 
-  Hivos ICT Trajectory – panduan.wordpress.com 
-  PANDUAN INSTALASI XAMPP pingubian.wordpress.com 
 
 


