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CARA MUDAH MEMBUAT WEBSITE

Author : EVA-00 || chobits00pc[at]hotmail.com

Membuat website tentu bukan sesuatu yang baru lagi, kalau dulu membuat
website harus didukung dengan kemampuan pemrograman website  yang
cukup sulit dimengerti. Tetapi tidak untuk saat ini, kemajuan tekhnologi telah
membuktikan kepada dunia dan membuat pekerjaan yang sulit menjadi lebih
mudah, bahkan orang yang tidak mengerti programan websitepun bisa
melakukannya (kalo gitu ngapain gw kuliah ya??)

Web Blog atau sering disebut juga dengan Blog adalah jawabanya, dari
sekian banyaknya Aplikasi Blog yang ada, saya lebih tertarik menggunakan
Wordpress, karena memiliki fitur – fitur yang lengkap seperti :

§ Dukungan kategori dan sub kategori posting yang tak terbatas.
§ Kemudahan administrasi dan maintenance.
§ Menggunakan interface XML RPC yang memungkinkan posting dari mana

saja, termasuk dari email.
§ Kemudahan penambahan plugin dan themes (tampilan).
§ Kemudahan mengimport data dari sistem blog lainnya, seperti

MovableType, Blogger, TextPattern, dan b2evolution.
§ Kemudahan posting dengan dukungan WYSIWYG editor.
§ Sindikasi otomatis dengan RSS dan Atom.
§ Fasilitas pencarian yang komprehensif
§ Dukungan berbagai bahasa.
§ Dukungan dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang cukup banyak.
§ Lisensi GNU General Public License sehingga dapat didownload secara

bebas.

Cukup sampe sini basa-basinya kita langsung praktek aja ok,
Kalau saya ingin membuat Weblog di situs http://www.wordpress.com.
Maka nama situs Weblog saya menjadi “ nama-saya.wordpress.com ”,
karena membuat Weblog pada situs tersebut terlalu mudah, maka saya tidak
akan membahas cara membuat Weblog pada situs tersebut tapi saya akan
membahas tentang cara membuat Weblog menggunakan aplikasi wordpress
pada web hosting yang bukan wordpress.com. Bingung ya ?? tenang aja,
ikuti langkah – langkah di bawah ini, anda pasti mengerti apa maksudnya.

Step 1 – Mendaftarkan situs anda pada Web Hosting gratisan

Banyak sekali situs penyedia layanan web hosting gratisan yang bisa anda
gunakan, silahkan kunjungi situs
http://www.free-webhosts.com/free-php-webhosting.php untuk mengetahui
lebih lanjut tentang situs situs penyedia layanan webhosting gratisan. Pada
e-book ini saya akan mendaftar pada situs http://hyperphp.com/free
hostingplans.php, buka URL tersebut lalu klik Click here to sign up pada
bagian bawah.
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Setelah anda mengklik ”Click here to sign up” maka gambar dibawah ini
akan tampil Lalu klik ”Click here to continue to sign-up” maka akan
keluar tampilan yang kurang lebih sama, tinggal di klik lagi aja.
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Silahkan anda isi form seperti dibawah ini. Misalnya saya mengisi username
dengan nama ”exploreyourbrain”, username yang saya isi tadi akan menjadi
alamat situs saya nantinya, dan nama situsnya menjadi
http://exploreyourbrain.hyperphp.com. Lalu silahkan isi sendiri field-field
berikutnya ya. Oia...Ingat, jangan sampai anda salah mengetikkan email
address. Karena setelah mendaftar anda akan dikirimkan sebuah email yang
berisi informasi rahasia account anda, jika anda salah menulis email, maka
anda tidak akan dikirimkan informasi account yang sudah anda buat dan
yang pasti anda tidak dapat mengikuti langkah selanjutnya dan yang lebih
malesnya lagi, anda harus mengulang lagi dari awal.

Bukalah email anda, maka anda akan mendapatkan informasi user account
untuk mengakses dan mengkonfigusasi website anda, kiriman emailnya
terlihat seperti gambar dibawah ini, kalau selama 2 hari anda belum
mendapatkan email, dapat dipastikan kalau anda salah memasukkan email
pada saat mengisi form, makanya isi yang bener ya....
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Keterangan gambar diatas :
• Cpanel username dan Cpanel password  : digunakan untuk login ke

Cpanel
• Your URL  : alamat Website anda
• FTP Server : alamat untuk meng-upload file-file anda pada situs

ftp.hyperphp.com
• FTP Login dan FTP Password : saat anda meng-upload sebuah file,

maka anda harus mengisi username dan password, akan kita bahas
nanti.

• MySQL Database Name : Database anda belum ada, maka anda
harus membuatnya terlebih dahulu ( nanti juga akan saya bahas cara
membuatnya)

• MySQL username dan MYSQL Password : digunakan untuk
mengakses database anda

• Cpanel URL : Alamat untuk mengkonfigurasi website anda.

http://eva-00.cjb.net
ftp://ftp.hyperphp.com


Explore Your Brain - Free e-book 2007

http://eva-00.cjb.net

Step 2 – Menginstal Wordpress

Selanjutnya klik Cpanel URL http://cpanel.hyperphp.com untuk
mengkonfigurasi website anda, lalu isi Cpanel username dan Cpanel
password.

Setelah anda memasukkan username dan password Cpanel, maka akan
keluar tampilan seperti gambar dibawah ini,  pada bagian Software/ Sevice
klik ”Fantastico Type Installer”.
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Setelah anda meng-kliknya Maka akan keluar tampilan seperti gambar
dibawah ini, lalu klik Proceed.

Setelah anda meng-klik Procced, akan keluar tampilan seperti dibawah ini,
lalu anda pilih Wordpress.

Selanjutnya akan keluar tampilan seperti dibawah ini, tidak perlu diisi
apa-apa karena kita akan menginstall Wordpress pada di rektori root,
selanjutnya klik ”Finish Install”
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Setelah anda meng-kik Finnish Install, akan keluar tampilan dibawah ini,
yang berarti anda telah berhasil menginstall Aplikasi Wordpress pada situs
anda.

Step 3 – Membuat Database

Tahap peng-installan Wordpress telah anda lewati selanjutnya yaitu
membuat database maka kembalilah ke menu utama atau Home lalu pada
bagian databases pilih phpMyAdmin

http://eva-00.cjb.net
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Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini, lalu klik ”Create Database”

Setelah anda meng-klik Create Database maka akan keluar tampilan
dibawah ini, lalu isi nama databasenys, misalnya saya memasukkan nama
databasenya dengan nama ”eva-00” lalu klik ”Create Database”

Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini, lihatlah nama database yang
tadi saya beri nama eva-00 berubah menjadi ”hp_1202654_eva_00” dan
inilah nama database yang akan anda gunakan. Ingat ya...nama
databasenya yang anda masukkan akan diganti namanya.
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Step 4 – Mengedit File wp-config.php

Tahap membuat database sudah selesai, tahap selanjutnya yaitu
mengkonfigurasi Wordpress, caranya kembali ke tampilan utama atau Home
lalu pada bagian FTP manager pilih File manager

Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini, lalu klik
”exploreyourbrain.hyperphp.com” setelah itu klik htdocs.

http://eva-00.cjb.net
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Setelah anda mengklik htdocs maka akan muncul file-file website anda, lalu
Hapus file index.htm, sekedar informasi aja nih, didalam struktur direktori
website tidak boleh ada dua buah file dengan nama index dalam satu folder.

Setelah anda menghapus file index.htm langkah selanjutnya yaitu check
atau centang  file ”wp-config-sample.php”  lalu rename dengan nama
”wp-config”.

Setelah anda merenamenya, check atau centang kembali file ”wp-
config.php”, lalu pilih edit pada bagian sebelah kanan. Maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini.
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.
Pada gambar diatas, isi diantara tanda kutip, bagian yang perlu di edit
tanpa ada spasi, yang perlu anda edit adalah

o (‘DB_NAME’, ‘hp_1202654_eva_00’) di isi dengan nama database yang
telah anda buat

o (‘DB_USER’, ‘hp_1202654’) dan (‘DB_PASSWORD’, ‘password’) di isi
berdasarkan MySQL username dan password yang ada pada email
anda.

o (‘DB_HOST’, ‘sql1.hyperphp.com’) di isi dengan nama host, kalau anda
ingin tau nama hostnya, lihatlah pada bagian account information yang
ada disebelah kiri pada halaman utama atau HOME.

http://eva-00.cjb.net
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Step 5 – Mengkonfigurasi Wordpress

Setelah anda mengedit file ”wp-config.php” dengan benar jangan lupa di
Save. Selanjutnya buka jendela browser baru masukkan URL
http://exploreyourbrain.hyperphp.com/index.php  pada browser anda. Maka
akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

Yup...sebentar lagi website anda akan selesai, tahap selanjutnya yaitu
mengkonfigurasinya. Klik install.php, maka akan muncul tampilah seperti
dibawah ini. Lalu klik First Step.

http://eva-00.cjb.net
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Setelah anda mengklik First Step maka akan keluar tampilan seperti
dibawah ini, isi form tersebut lalu klik Continue to Second Step.
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Setelah anda mengisi form tersebut, maka akan keluar tampilan seperti
dibawah ini, catatlah username dan password anda, dan ini adalah
username dan password default saat pertama kali menginstall Wordpress.

Setelah anda mencatat username dan password, maka selamat, website
anda telah selesai dibuat tampa perlu pusing-pusing belajar pemrograman
website, coba anda buka situsnya http://exploreyourbrain.hyperphp.com
maka akan keruar tampilan seperti gambar dibawah ini.

Keterangan gambar :
o Weblog Title : Di isi dengan nama Title Blog anda

o Your e-mail  : Di isi dengan alamat email anda

o I Would like my blog to appear in search engines like Google and
Technorati, Jika option ini di check atau dicentang maka, jika ada
seseorang membuka google dan mengetikkan keyword “explore your
brain” maka google akan menampilkan website anda pada hasil
pencariannya.
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Step 6 – Berkenalan dengan menu yang ada pada Wordpress

Karena belum diisi apa-apa maka yang ada hanya tulisan Hello world!,
sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya memposting tulisan.
Hal pertama yang perlu anda lakukan adalah ketik URL
http://exploreyourbrain.hyperphp.com/wp-login.php maka akan keluar
tampilan seperti gambar dibawah ini. Masukkan username dan password
yang baru saja anda catat lalu klik Login.

http://eva-00.cjb.net
http://exploreyourbrain.hyperphp.com/wp-login.php


Explore Your Brain - Free e-book 2007

http://eva-00.cjb.net

Setelah anda memasukkan username dan password dengan benar
maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini.

Mungkin anda masih belum mengerti apa maskud dari menu – menu seperti
Dashboard, Write, Manage dan lain sebagainya,. Maka dari itu saya menulis
e-book ini. Ok deh….Saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat
di halaman admin panel Wordpress (Wordpress 2.2.2) :

1.  Menu Dashboard
Menu Dashboard adalah menu utama setelah anda masuk kehalaman login.
Pada halaman tersebut terdapat beberapa Link, seperti Write a Post, Update
your profile or change your password, dll, silahkan anda baca ebook ini
sampai akhir untuk mengetahui fungsi dari link tersebut

http://eva-00.cjb.net


Explore Your Brain - Free e-book 2007

http://eva-00.cjb.net

2.  Menu Write

Pada menu Write terdapat dua buah sub menu lagi yaitu Write Post dan
Write page.
Write Post  : Digunakan untuk menulis posting baru, misalnya saya akan
menulis sebuah posting dengan Title “belajar wordpress” dan isi postingnya
“Hari ini, saya sedang belajar membuat website menggunakan wordpress
lho…” seperti gambar dibawah ini.

http://eva-00.cjb.net
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Hasil postingan diatas akan terlihat seperti gambar dibawah ini.

Write Page : Digunakan untuk menulis sebuah halaman baru, misalnya
saya akan membuat sebuah halaman dengan Title ”about me” dan isi
contentnya seperti gambar dibawah ini.

http://eva-00.cjb.net
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Maka pada saat meng-klik About me akan muncul tampilan seperti dibawah
ini.

3.  Menu Manage

 Pada menu manage terdapat 7 menu yaitu:
o Posts       : Digunakan untuk me-mananage Posts yang sudah pernah

anda buat, anda bisa meng-edit dan menghapus posting
yang sudah anda buat.

o Pages      : Digunakan untik me-mananage page atau halaman  yang
sudah pernah anda buat, anda bisa meng-edit dan
menghapusnya pada menu ini

o Uploads  : Digunakan untuk me-manage foto atau gambar yang
pernah anda upload

o Categori  : Digunakan untuk me-manage category posts/pages yang
pernah anda buat

o Files      : Digunakan untuk me-manage file, kalau anda mengerti
bahasa pemrograman anda bisa mengedit script-script file
tersebut pada menu ini

http://eva-00.cjb.net
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o Import     : Kalau anda pernah memposting   atau memberi
komentar pada web blog lain anda bisa mengirimnya
pada website anda

o Export     :  Digunakan untuk meng-export data – data anda kedalam
bentuk XML.

4.  Menu Comments

Pada Menu Comments terdapat 2 sub menu yaitu :

o Comments : Pada menu ini berisi daftar komentar yang masuk pada
postingan anda, jika ada komentar yang tidak meng-
enakkan atau komentarnya menggunakan kata-kata
kasar, anda dapat mengedit atau menghapusnya pada
menu ini

o Awaiting Moderation : Berisi daftar komentar yang dipending

5.  Menu Blogroll

Pada menu Blogroll terdapat 3 sub menu yaitu :

o Manage Blogroll :Digunakan untuk me-manage blogroll atau link
yang sudah ada

o Add Link             : Digunakan untuk menambahkan Link baru
o Import Links       : Untuk mengirim link dari blog lain

6.  Presentation

Pada menu Presentation terdapat 3 sub menu yaitu :

Themes Digunakan untuk mengganti tampilan Web Blog anda. Misalnya
anda sudah bosan dengan tampilan Weblog anda, maka yang perlu anda
lakukan adalah mendownload Theme Wordpress pada situs
http://themes.wordpress.net setelah anda mendownloadnya extrak file
tersebut menggunakan software Winzip, Winrar juga bisa kok.

http://eva-00.cjb.net
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Lalu upload seluruh file yang tadi anda download menggunakan software
Cute FTP atau FileZilla, pada ebook ini saya menggunakan software
Filezilla versi 2.3.32 kalau anda tidak memiliki software tersebut silahkan
cari di google.

Setelah anda menginstall FileZilla, selanjutnya pilih New > Site Manager
lalu akan tampil gambar seperti dibawah ini lalu klik New Site.

Keterangan Gambar
o Host di isi dengan ftp.hyperphp.com
o Port di isi dengan angka 21 atau 22
o Logon type pilih Normal
o Username dan Password di isi berdasarkan email yang anda terima

http://eva-00.cjb.net
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Setelah anda sudah mengisinya klik Connect, maka akan keluar tampilan
seperti dibawah ini.

Keterangan gambar
Tujuan direktori themenya /exploreyourbrain.hyperphp.com/htdocs/wp-
content/theme/ anda harus masuk kedirektori ini untuk mengupload theme.

Theme yang akan di-upload  adalah theme sumber yang ada di komputer
anda, klik kanan file tersebut lalu pilih upload.

Tunggulah beberapa saat sampai proses uploadnya selesai.
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Setelah Proses upload selesai buka kembali Weblog anda lalu masuk Menu
Presentation > Theme, lalu pilih theme yang tadi sudah anda upload.

Maka theme akan berubah secara otomatis

http://eva-00.cjb.net
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Widgets digunakan untuk mengatur posisi komponen seperti tanggal, link,
last posting dll. Misalnya saya ingin kolom search yang ada Weblog saya
dihilangkan maka yang harus saya lakukan adalah masuk kemenu
Presentation > Widgets

Theme Editor : Kalau anda mengerti programan website, anda dapat
mengubah script theme melalui menu ini.

Keterangan gambar
Sidebar 1
adalah komponen Weblog yang biasanya terdapat disisi kiri atau kanan
Weblog, anda dapat mengubah urutannya dengan cara, meng-klik
komponen yang akan di pindah lalu Drag sesuai urutan yang anda suka,
kalau anda memindahkan komponen ke Available Widgets, maka
komponen tersebut tidak ditampilkan di Weblog anda.

Available Widgets.
Adalah komponen yang disediakan oleh Wordpress tetapi tidak
ditampilkan pada Weblog anda.

http://eva-00.cjb.net
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7.  Menu Plugins

Pada menu plugins terdapat 2 sub menu  yaitu:

o Plugins : Berisi daftar plugin yang sudah terintegrasi oleh wordpress,
anda dapat meng-aktifkan (active) atau menon-aktifkan plugins
(deactive) tersebut.

o Plugin Editor : digunakan untuk mengubah script Plugins

8.  Menu Users

Pada menu user terdapat 2 sub menu yaitu:

o Author & Users : Berisi daftar user yang telah anda buat, anda juga
dapat membuat role atau hak akses pada masing-
masing user.

o Your Profile       : Digunakan untuk mengedit dan menampilkan
profile anda.

9.  Menu Option

Pada Menu Option terdapat 7 sub menu yaitu:

o General : digunakan untuk mengubah beberapa konfugurasi umum
seperti, Weblog Title, Wordpress address, alamat email, dsb.

o Writing : Digunakan untuk mengubah konfigurasi yang berhubungan
dengan postingan anda seperti, Size of the post box, Format posting,
default category, dsb.

o Reading : Digunakan untik mengubah konfigurasi tampilan isi blog
atau hasil posting anda.

o Discussion : Digunakan untik mengubah konfigurasi yang
berhubungan dengan komentar posting. Misalnya, anda ingin
dikirimkan email jika ada yang memberi komentar kedalam postingan
anda, maka anda harus menyettingnya pada menu ini.
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o Privacy : Digunakan untuk mengubah Blog Visibility, misalnya anda
tidak ingin search engine google menampilkan Weblog anda maka
anda harus menyettingnya pada menu ini.

o Permalinks : Digunakan untuk mengubah Permalink Structure,
misalnya saat anda pertama menginstall Wordpress maka Permalink
Structurenya adalah seperti ini
http://exploreyourbrain.hyperphp/wp/?p=123  kalau menurut anda
ingin merubah strucktur permalinknya menjadi
http://exploreyourbrain.hyperphp.com/wp/2007/11/12/sample-post/
maka anda dapat menyettingnya pada menu ini.

o Miscellaneous : Digunakan untuk mengubah konfigurasi lainnya
seperti letak direktori upload file dll.

Sampai sini saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan cara membuat
website tanpa harus mengerti pemrograman website, kalau menurut anda e-
book ini penjelasannya kurang lengkap anggap saja PR untuk anda.

Tapi ingatlah sesuatu yang instant terkadang membuat kita menjadi
bodoh...!!!

- Keep explore your brain guys....-

Referensi a.k.a Spanyol a.k.a Sparo Nyolong from :

- http://www.wordpress.org
- http://hyperphp.com
- http://www.free-webhosts.com/free-php-webhosting.php

Greetz to:

All people in the world, specialy for my family.
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