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Apa yang dimaksud dengan E-learning? 

 

E-learning adalah pembelajaran jarak jauh. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk 

menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. Pembelajar bisa berada di Semarang, 

sementara “instruktur” dan pelajaran yang diikuti berada di tempat lain, di kota lain bahkan di 

negara lain. Interaksi bisa dijalankan secara on-line dan real-time ataupun secara off-line atau 

archieved. 

Pembelajar belajar dari komputer di kantor ataupun di rumah dengan memanfaatkan 

koneksi jaringan lokal ataupun jaringan Internet ataupun menggunakan media CD/DVD yang 

telah disiapkan. Materi belajar dikelola oleh sebuah pusat penyedia materi di kampus/universitas, 

sekolah atau perusahaan penyedia content tertentu. Pembelajar bisa mengatur sendiri waktu 

belajar, dan tempat dari mana ia mengakses pelajaran. 

Apa yang dimaksud dengan Blog? 

Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai 

tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan 

ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih 

lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh 

semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. 

Menurut sumber wikipedia, media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, 

yang dimiliki oleh PyraLab sebelum akhirnya PyraLab diakuisi oleh Google.Com pada akhir 

tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber 

terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog tersebut. 

Fungsi Blog 

1. Blog sebagai media searah : bentuk ini hanya memaparkan pengalaman hidup penulis,atau 

satu nukilan, semata-mata hanya suka-suka saja, kemudian menutup ruang komen bagi 

pembaca. 
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2. Blog sebagai media dua arah : bentuk ini serupa seperti yang pertama, hanya saja dengan 

cara ini, mampu memberi peluang kepada pembaca untuk memberi komen serta mengenali 

penulis seterusnya menjalin persahabatan melalui blog itu.  

3. Blog sebagai media berbagai Tujuan : bentuk ini pun hanya memiliki perbedaan tipis 

dengan dua bentuk diatas, jika keduanya hanya di buat dengan seadanya, yang ini di buat 

dengan tujuan tertentu. Diantaranya sebagai maklumat dan pendidikan, promosi barang 

jualan, dan pengiklanan. 

Blog dan Pendidikan 

Melihat fenomena ini, blog dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk dunia pendidikan. 

Dari mulai informasi tentang perkuliahan/sekolah, agenda kegiatan pembelajaran, informasi arsip 

bank soal, informasi nilai akademik, hingga pembelajaran secara online (E-learning) bisa dilakukan 

melalui media blog. Misalnya seorang guru/dosen memposting suatu materi pelajaran atau tugas, para 

siswa/mahasiswa dapat mempelajarinya dengan mudah kapanpun dan dimanapun asal mereka 

terhubung dengan internet. Bahasa yang digunakan pun dapat lebih santai dan siswa/mahasiswa juga 

dapat memposting pertanyaan atau komentar serta tugas-tugas mereka di blog tersebut. Kegiatan 

belajar mengajarpun akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Materi yang diposting pun tidak 

memiliki keterbasan tempat bahkan bisa diarsipkan sesuai waktu pemostingan dan kategori 

materi/soal. Selain memperkenalkan teknologi internet di kalangan pelajar/mahasiswa dan 

dosen/guru, juga bisa menjadi terobosan baru di dunia pendidikan yang sangat bermanfaat bagi 

pembelajaran.  

Berikut ini adalah beberapa alasan menggunakan blog untuk dunia pendidikan (sumber: Graham 

Stanley) : 

• Untuk membangun hubungan yg lebih akrab antara mahasiswa/pelajar dalam kelas yang besar 

• Sebagai portoflio online dari hasil-hasil yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa/pelajar 

• Mendorong/mendukung kedekatan dengan proses menulis 

• Untuk menstimulasi diskusi diluar kelas 

• Dapat juga untuk mendorong mahasiswa yang pemalu untuk berparsipasi 

• Untuk meningkatkan kesadaran/kepedulian akan komunitas di kelas 
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• Membimbing mahasiswa/pelajar untuk menggunakan sumber daya secara online sesuai dengan 

level mereka 

• Sebagai media jurnal online dari mahasiswa/pelajar yg bersangkutan yang bisa dibaca oleh 

pengguna yg lain 

• Untuk menyediakan latihan ekstra membaca bagi mahasiswa/pelajar 

Wordpress 

WordPress merupakan salah satu jenis blog yang populer selain blogspot.com dan lainnya. 

WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open source) yang sangat populer digunakan 

sebagai mesin blog (blog engine). WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data (database) MySQL. PHP dan MySQL, keduanya merupakan perangkat lunak sumber 

terbuka (open source software). Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai 

sebuah CMS (Content Management System) karena kemampuannya untuk dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Wordpress ada 2 jenis dilihat dari domain & 

hosting yaitu : 

 

- WordPress.com 

Wordpress yang beralamat di www.wordpress.com ini adalah penyelia jasa blog gratisan 

yang telah tersedia dan siap untuk dibuat blog secara Cuma-Cuma. Jenis wordpress ini 

tidak bisa kita ubah-ubah karena source code atau scriptnya tidak disediakan. 

   

- WordPress.org 

Wordpress yang beralamat di www.wordpress.org ini adalah aplikasi CMS dari 

wordpress yang dapat kita download dan ditaruh di server hosting kita sendiri. Berbeda 

dengan yang pertama diatas, jenis wordpress yang kedua ini dapat kita ubah dan 

modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita karena tersedia source code dan scriptnya. Yang 

paling penting disana pula kita bisa mendownload cms wordpress yang bisa kita instal di 

localhost maupun di hostingan kita. Semua keterbatasan blog di wordpress.com tidak 

berlaku pada cms wordpress ini. CMS inilah yang merupakan produk awal wordpress 
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sekaligus melambungkan nama wordpress. Istilah “Wordpress Berbayar” sebenarnya 

kurang tepat karena wordpress tetap gratisan, yang bayar adalah hostingnya.  

Beberapa kelebihan dari Wordpress : 

ü Mudah diinstall : proses instalasi memakan waktu tidak lebih dari 5 menit ; tanpa pengetahuan 

sedikit pun tentang html, php atau mysql anda dapat membuat blog hanya dalam 5 menit 

ü Mudah digunakan : wordpress sangat mudah untuk digunakan. Karena tampilan WordPress 

bersifat WYSIWYG (What You See Is What You Get), artinya bahwa apa yang Anda lihat, itulah 

yang akan Anda dapatkan/tampilkan. 

ü Dinamis : setiap kali meng-update wordpress anda, misalnya mengganti tema/template situs, 

maka wordpress dapat dengan cepat mengganti tanpa mengulang proses pembuatan dari nol. 

ü Permalink : semua URL dalam situs anda akan lebih mudah di-index oleh berbagai mesin 

pencari seperti Google, sehingga situs anda akan lebih mudah dicari. 

ü Ping & TrackBack : layanan ini bermanfaat untuk menghubungkan dua blog atau lebih yang 

anda miliki atau dapat juga untuk antar artikel di dalam blog dan membuatnya saling bertaut satu 

sama lain. 

ü Themes : Theme wordpress sudah siap install, tinggal upload dan install dengan sekali klik. 

ü Multi-user : wordpress memungkinkan anda membuat situs komunitas sendiri dan web forum 

dengan mengaktifkan sesi m ulti-user, sehingga pengunjung yang mendatangi situs anda dapat 

berperan aktif sebagai kontributor. 

ü Terjamin Keamanannya : wordpress dilindungi oleh Akismet, yang langsung ada saat pertama 

kali menggunakan WordPress. Akismet berfungsi untuk memblok spam. Selain itu, WordPress 

tidak mengijinkan JavaScript, karena dapat digunakan untuk menyusup ke dalam blog Anda. 

Berikut akan dijelaskan cara-cara membuat blog dengan wordpress.com dan  wordpress.org : 

WordPress.com 

Perbedaan yang paling mencolok disini adalah, setelah mendaftar melalui 

http://www.wordpress.com, maka blog akan otomatis bisa diakses oleh siapapun dari seluruh 

penjuru dunia. Hal ini tentunya sangat bagus dalam mendukung pembelajaran E-Learning yang 
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memang berbasiskan internet, sehingga mahasiswa/anak didik kita bisa mengakses 

materi/informasi tentang perkuliahan dari mana saja. 

1. Buka browser favorit anda dan arahkan ke http://www.wordpress.com 

2. Pada halaman depan http://www.wordpress.com, klik Sign Up Now!. 

 

3. Selanjutnya, masukkan Username, Password, Confirm, Email Address. Pilih bahasa. 

Untuk username, pilihan disini akan menjadi alamat dari blog anda. Klik Create Blog. 
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4. Proses selanjutnya adalah pemberian nama blog, Blog Title, Languange dan Privacy. Untuk 

blog domain, nama bisa anda ganti, tapi disarankan sama dengan pemilihan username pada 

langkah nomer 3. Klik Save Profile. 

 

5. Pada halaman selanjutnya adalah konfirmasi bahwa aktivasi telah dikirimkan ke email anda.  

 

Jika anda menggunakan email yahoo sebagai email pendaftaran, maka cek email di yahoo dan 

cari email dari wordpress.com dengan subyek Activate username.wordpress.com. Setelah anda 

klik email tersebut, lihat pada konten email dan klik link yang diberikan oleh wordpress.com 

untuk mengaktifkan account anda di http://www.wordpress.com.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Modul Pelatihan E-Learning Dengan Menggunakan Blog - Wordpress 

7 
Sumber : http://blog.andiarahman.com/install-wordpress-pada-webhosting 

 

6. Jika sudah, maka browser akan membawa anda ke situs wordpress dan memberikan 

informasi bahwa account anda sudah aktif. 

 

7. Masukkan username dan password anda pada kotak isian yang ada, tekan Enter. 

8. Selamat, anda sudah mempunyai blog online yang bisa anda akses dari manapun.  

 

Instalasi XAMPP 

XAMPP merupakan kepanjangan dari X, Apache, MySql, PHP dan Perl. X disini adalah cross (X) 

platform yang dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan Solaris. XAMPP 

sendiri dibutuhkan karena dalam pelatihan kali ini, kita akan membuat sebuah host server di komputer 

masing-masing yang nantinya akan menampung file instalasi dari wordpress. 

 

 

Klik disini 
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Cara menginstall XAMPP :  

1. Buka folder installer dan klik ganda pada “xampp-win32-1.6.4-installer”. 

2. Pilih bahasa. Klik Ok. 

 

3. Klik Next utk melanjutkan. 

 

4. Klik Next utk melanjutkan. 
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5. Agar proses Apache & MySQL bisa berjalan otomatis, berikan centang pada Install Apache as 

service dan Install MySQL as service. Berikutnya langsung klik Install. 

 

 

6. Tunggu beberapa menit sampai proses instalasi selesai. 

 

 

7. Klik Finish. 
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8. Saat muncul pesan seperti gambar dibawah ini, klik Yes. 

 

9. Jika muncul pesan peringatan Windows Security Alert, klik Unblock. 

 

WordPress.org 

1. Pertama-tama download terlebih dahulu seluruh file WordPress di www.wordpress.org  

2. Extract file wordpress-3.x.x.zip yang sudah di download (3.x.x di sini adalah versi 

WordPress yang di download) 

3. Pastikan xampp (atau aplikasi webserver dan database lainnya) sudah terinstall di komputer 

atau laptop. Usahakan xampp terinstall pada direktori induk misal C:\ atau D:\, dan tidak 

masuk ke folder lagi misal C:\Program Files\. 

4. Masuk ke folder wordpress-3.x.x yang sudah diekstrak, maka kita akan menemukan folder 

lagi bernama wordpress. Pindahkan folder wordpress tersebut ke folder htdocs di xampp 

(misal C:\xampp\htdocs\) atau direktori tempat anda menympan file-file di webserver 

localhost. Pindahkan folder wordpress ini ke htdocs 

 

 

 

 

5. Buat database MySQL untuk WordPress yang akan kita install. Gunakan PhpMyAdmin 

untuk membuat databasenya. caranya jalankan XAMPP Control Panel, start Apache dan 

MySql, jalankan browser dan arahkan ke http://localhost/phpmyadmin/  
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6. Pilih menu Database kemudian buat database  dan beri nama WordPress yang akan kita 

install. (Pada tutorial kali ini nama databasenya wordpress) Perhatikan gambar berikut.Klik 

Create. 

 

7. Masuk ke folder wordpress yang telah kita pindahkan ke htdocs. temukan file bernama wp-

config-sample.php kemudian rename file tersebut menjadi wp-config.php. 
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8. Edit wp-config.php dengan Notepad atau text editor lainnya seperti Notepad++. Kemudian 

temukan bagian berikut 

 

ganti database_name_here dengan nama database yang telah kita buat tadi yaitu wordpress, 

ganti username_here dengan username MySql kita, defaultnya adalah root, 

ganti password_here dengan password MySql kita, defaultnya adalah tidak ada (blank) jadi 

kosongkan saja, 

untuk localhost biarkan saja, kecuali nanti anda ingin mengupload file wordpress ini di online 

hosting. 
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Dengan demikian formatnya menjadi seperti ini 

Jangan lupa save sebelum menutup Notepad. 

9. Dengan keadaan xampp masih berjalan, arahkan browser ke http://localhost/wordpress/ 

maka akan tampil form setup instalasi WordPress seperti pada gambar ini. 
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Langkah selanjutnya adalah mengisi judul blog kita pada Site Title, membuat username dan 

password untuk login di WordPress kita, kemudian mengisi email. Setelah selesai klik 

Install WordPress. 

Selesai, kini WordPress sudah terinstal pada localhost kita, kita dapat mengaksesnya melalui 

http://localhost/wordpress/. Maka akan tampil form seperti dibawah ini : 

 

Untuk login ke admin page dapat melalui http://localhost/wordpress/wp-admin/. Maka akan 

tampil form login seperti gambar dibawah ini : 
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10. Selesai! Sekarang anda bisa menata blog yang telah anda buat. Selamat mencoba J 

 

Form login admin 

Latihan WordPress 

Sebelum menginjak ke materi latihan, pada halaman Dashboard wordpress anda, langkah pertama, 

rubahlah dulu profil anda sesuai data diri anda. Klik pada link admin di sisi kanan atas. Klik Profil 

Anda. 

 

Rubahlah nama, alamat, email, sesuai keinginan. Anda juga bisa menambahkan info tentang 

biodata/profil anda. Untuk merubah password, juga ada pada bagian bawah halaman. 

Setelah itu, arahkan klik Perbaharui Profil di bagian kiri bawah.  
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Latihan 01 : Membuat Tautan-Kategori 

Sebagai langkah awal, kita perlu menentukan kategori agar setiap posting yang nantinya kita lakukan 

menempati dalam kategori yang benar. 

1. Dari tampilan Dashboard, klik link Tautan-Kategori Tautan pada menu Posts. 

 

 

2. Pada tampilan Kategori Tautan, masukkan kategori misalnya Materi Matematika pada kotak 

isian Name. Pada Slug, isikan materi-matematika (huruf kecil semua dan tanpa spasi). Untuk 

Deskripsi, isikan penjelasan singkat tentang kategori ini, misalnya “Berisi tentang materi 

pelajaran matematika yang saya ajar.”. Setelah itu, klik Tambah Kategori Taut Baru. 
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3. Setelah anda klik Tambah Kategori Taut Baru, maka pada bagian kanan akan muncul kategori 

yang baru saja anda buat. 

 

 

4. Untuk selanjutnya, silahkan membuat kategori lain sesuai keinginan anda yang tentunya bisa 

untuk pembelajaran E-Learning.  

 

Latihan 02 : Posting 

1. Klik link Tambah Baru pada menu Tulisan. 
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Ini adalah penjelasan pilihan untuk memformat artikel tulisan anda. 

IKON KETERANGAN 

 

Tombol ini digunakan untuk mengganti tampilan 
visual(gambaran dari hasil kode HTML) atau bentuk tampilan 
dari kode-kode HTML 

 

Toolbar ini berguna untuk memunculkan/menutup baris menu 
toolbar di bawah 

 
Toolbar ini berguna untuk mengubah ketampilan full screen 

 
Tombol ini digunakan untuk mengecek pengejaan tulisan yang 
benar 

 

Tombol ini digunakan untuk membatasi tulisan anda dengan 
memunculkan link “read more / selanjutnya” pada tulisan 

 

Tombol ini digunakan untuk menisipkan hiperlink atau 
menghapus hiperlink dari tulisan 

 
Tombol ini digunakan untuk mengatur rata kiri, rata tengah, dan 
rata kanan 

 
Tombol kutipan ini digunakan untuk mengutip pernyataan orang 
lain 

 

Tombol bullet & numbering ini digunakan untuk membuatkan 
daftar tulisan atau angka pada tulisan 

 

Tombol ini digunakan untuk membuat tulisan yang bercetak 
tebal, miring, coret di tengah  

 
Tombol untuk menyisipkan atau melampirkan file, gambar, 
audio, video atau file type lainnya kedalam tulisan 

 

2. Mulailah dengan membuat judul dari tulisan anda. Lalu tulis semua bahan yang akan anda 

publikasikan. Klik Terbitkan pada kolom sebelah kanan jika telah selesai menulis. 
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3. Maka akan terlihat tampilan pada localhost/wordpress seperti dibawah ini : 

 

4. Klik kembali link Tambah Baru jika ingin memposting tulisan berikutnya. 

Latihan 03 : Menambah Gambar, Video, dan Musik 

Jika anda ingin mengupload gambar atau file multimedia yang lainnya anda tinggal meng-klik 

salah satu dari ikon tambahkan media. Selebihnya berikut ini langkah-langkah untuk 

menambahkan gambar ketulisan anda. 

1. Klik ikon tambahkan gambar/video/musik 

 

2. Selanjutnya anda akan diberikan tiga pilihan opsi yakni untuk mengambil gambar dari 

komputer anda, mengambil gambar dari situs internet lainnya atau mengambil gambar 

yang telah di upload sebelumnya (pustaka media) 
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3. Untuk mengambil gambar dari internet and klik tab Dari URL lalu tuliskan dengan 

lengkap alamat gambar yang akan diambil lalu judul gambar tersebut (judul gambar akan 

terlihat saat kursor menyorot gambar). Untuk kolom keterangan gambar (opsional) akan 

tampil pada tulisan digambar. Anda juga dapat mengatur peletakan gambar apakah rata 

kiri, kanan, dan sebagainya. Untuk URL atau anda mengatur supaya pada saat gambar di 

klik menuju kegambar asli (tautan ke gambar), URL yang lain, atau tidak dapat diklik. 

Setelah selesai, anda tinggal klik Sisipkan kedalam tulisan. 

Latihan 04 : Menginstall Template WordPress 

1. Kita dapat merubah tema/tampilan WordPress dengan tempelate yang telah tersedia. Tapi 

sebelumnya, kita harus mengunduh/mendownloadnya terlebih dahulu pada web yang 

tersedia seperti http://wordpress.org/extend/themes/. Hasil unduhan berupa format .zip 

2. Klik link Pasang Tema - Unggah pada menu Tampilan 
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3. Kemudian klik Browse dan cari tempat kita menaruh unduhan template dalam bentuk 

.zip 

4. Klik Install sekarang 

 

5. Jika template telah terinstall maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

 

 

 

 

6. Klik Aktifkan untuk menerapkan template pada WordPress. Maka tampilan WordPress 

akan berubah sesuai template yang telah diaktifkan.Seperti contoh dibawah ini : 
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Install WordPress Pada Webhosting 

 Sekarang kita akan mencoba melakukan instalasi WordPress pada webhosting agar blog kita 

dapat diakses secara online. 

Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk install WordPress pada webhosting. Pertama, yaitu 

dengan menggunakan script installer seperti Fantastico atau Softaculous yang disediakan oleh 

provider jasa hosting. Kedua, yaitu dengan cara manual yakni mengunggah/mengupload 

WordPress ke webhosting. Yang akan kita bahas disini adalah mengunggah/mengupload 

dengan cara manual. 

Pertama-tama tentu kita harus melakukan registrasi pada webhosting tempat kita akan 

melakukan upload/instalasi WordPress. Pilihan ada pada anda apakah ingin menggunakan jasa 

hosting berbayar atau yang free/gratis. Disarankan untuk memilih yang berbayar untuk hasil 

yang maksimal karena fitur-fiturnya jauh lebih baik daripada yang gratis. 

Untuk yang berbayar anda dapat mencoba Rumah Hosting. Sedangkan untuk yang gratisan saya 

rekomendasikan 000webhost, atau 0fees. Silahkan lakukan pendaftaran dan konfirmasi serta 

aktifasi akun setelah pendaftaran.  

Install WordPress Secara Manual Pada 000 Webhost 

Pada 000webhost dan 0fees fitur script installer sudah tidak bisa digunakan lagi), maka kita akan 

melakukan instalasi WordPress secara manual. Asumsinya adalah anda telah melakukan 

pendaftaran hingga aktivasi account di webhsoting pilihan anda, dalam tutorial ini akan 

mengambil contoh untuk dengan menggunakan 000webhost. 

1. Buat domain baru di account 000webhost.  
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2. Ingat nama domain, username dan password yang anda buat tadi. 

 

Ingat dan Catat Informasi Ini 

3. Buat database MySQL untuk WordPress yang akan kita install. Masuk ke Control 

Panel domain anda kemudian pada box Software/Service pilih MySQL 

 

pilih MySQL 

4. Buat nama database (MySQL database name), username database (MySQL user 

name), dan password untuk database tersebut (Password for MySQL user). Ingat baik-

baik dan catat informasi account database anda untuk keperluan administrasi database 

dan koneksi antara engine WordPress dengan database nantinya. 

 

isi nama database, username database, dan password 
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catat dan ingat informasi account database yang telah anda buat 

5. Sekarang kita sudah siap untuk upload file-file WordPress tersebut ke 000webhost 

(webhosting) dengan menggunakan FTP (File Transfer Protocol) Client. Dalam tutorial 

ini kita menggunakan FileZilla. Bisa di download di http://filezilla-project.org/ 

6. Setelah mendownload dan menginstall FileZilla, jalankan FTP Client tersebut. 

Kemudian arahkan ke File->Site Manager. Pilih New Site, Isi Host dengan nama 

domain yang telah anda buat pada langkah 1 sampai langkah 2. Isi port dengan nomor 

port yang digunakan oleh FTP yaitu 21. Server Type: FTP. Logon Type: Normal. User 

dan Password sesuai dengan informasi yang ada pada langkah nomor 2. Setelah 

selesai mengisi klik Connect 

 

Site Manager FileZilla FTP Client 

7. Kembali lagi ke dalam folder wordpress (tempat dimana mengedit wp-config.php), 

highlight seluruh file & folder di dalam folder wordpress tersebut (bisa dengan Ctrl+A), 
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kemudian sambil menahan tombol Ctrl, Drag & Drop seluruh isi folder wordpress ke 

folder public_html pada 000Webhost melalui FileZilla. Tunggu hingga seluruh file dan 

folder berhasil terupload ke public_html. Terkadang FileZilla meminta overwrite file 

saat proses transfer file karena koneksi timed out, iyakan saja. 

8. Setelah file terupload semua dengan baik, arahkan browser ke domain yang telah anda 

buat (pada contoh tutorial ini adalah http://andiarahman.uphero.com) pada langkah 

pertama maka akan tampil form setup instalasi WordPress seperti pada gambar ini. 

 

13. Langkah selanjutnya adalah mengisi judul blog kita pada Site Title, membuat username dan 

password untuk login di WordPress kita, kemudian mengisi email. Setelah selesai klik Install 

WordPress. 

Selesai! kini WordPress sudah terinstal pada webhosting kita, pada contoh tutorial ini kita dapat 

mengaksesnya melalui http://andiarahman.uphero.com/. Untuk login ke admin page dapat 

melalui http://andiarahman.uphero.com/wp-admin/ 
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Bagaimana memindahkan WordPress yang telah saya buat di 

localhost berikut beberapa contentnya? 

Setelah berhasil menginstall WordPress di Webhosting (000Webhost), jalankan XAMPP, masuk 

ke PHPMyAdmin di localhost anda, pilih database yang anda gunakan untuk WordPress pada 

localhost anda. Kemudian pilih tab Export, pilih Format: SQL, Klik Go. 

Masuk ke domain Control Panel anda di 000Webhost, pada box Software/Services pilih 

PHPMyAdmin. Setelah itu pilih enter PHPMyAdmin pada database yang sebelumnya telah 

kita buat. 

 

PhpMyAdmin 

Karena kita sudah membuat database sebelumnya, maka kita perlu menghapus seluruh tabel 

yang ada pada database tersebut sebelum kita mengimport tabel dari localhost. Caranya setelah 

memilih database, maka akan tampak 11 tabel yang digunakan pada database WordPress, pilih 

Check All dan pada drop down menu pilih Drop. Pada box konfirmasi pilih Go 

 

Drop Seluruh Tabel 
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Kemudian pilih tab Import, browse file sql yang tadi kita export dari localhost. Klik Go 

Setelah berhasil melakukan import, kita akan melakukan sedikit penyesuaian pada tabel 

wp_options. Pilih tabel wp_options di sisi kiri aplikasi PhpMyAdmin. Pada baris pertama 

terdapat siteurl dengan option_value alamat direktori wordpress kita pada localhost, pilih 

edit kemudian ganti menjadi direktori pada webhosting tempat anda menginstall wordpress 

dalam hal ini direktori berarti nama domain anda, pada tutorial ini berarti 

http://www.andiarahman.uphero.com. 

Pada halaman 2 tabel wp_options anda dapat menemukan home dengan option_value alamat 

localhost wordpress anda, ganti menjadi direktori webhosting anda sama seperti pada siteurl 

diatas. 

Selesai! Kini seluruh setting, username dan password, berikut konten yang sudah anda isi di 

localhost sudah berpindah ke webhosting. Selamat Mencoba J 
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