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WordPress adalah software web dapat Anda gunakan
akan untuk membuat website yang indah
atau blog. Kami ingin mengatakan bahwa WordPress adalah bebas dan tak ternilai pada saat
yang sama. WordPress adalah sebuah perangkat lunak sistem Open Source yang digunakan oleh
jutaan orang di seluruh dunia
unia untuk membuat website yang indah dan blog.Ini benar
benar-benar
disesuaikan dengan menggunakan tema dan plugin. Tema dapat dengan mudah download dari
situs WordPress atau ratusan tempat lain di seluruh web. Hal yang sama berlaku dengan plugin,
yang digunakann untuk memperluas fungsionalitas dari situs WordPress Anda.
WordPress dibangun sekitar dua konsep dasar. Tulisan dan Halaman. Tulisan adalah apa
blog khas Anda berisi. Serangkaian artikel, kronologis terdaftar.Halaman ini digunakan untuk
lebih banyak konten
ten statis (mis. Konten yang tidak berubah atau perubahan jarang). Sebuah
"Tentang Kami" halaman adalah contoh dari halaman pada situs web yang khas. Dalam
kebanyakan kasus Anda akan menemukan bahwa konten dalam halaman "Tentang kami" tidak
mengubah semua itu sering.
Sekarang, Anda mungkin berpikir, "tapi saya tidak perlu blog". Ini mungkin benar, tetapi
Anda juga dapat menggunakan blog "konsep" jika Anda memiliki situs di mana Anda perlu
untuk ditampilkan 'berita terbaru' atau bahkan hanya update perusaha
perusahaan.
an. Pada dasarnya,
informasi yang akan diperbarui secara semi
semi-reguler
reguler dapat memperoleh manfaat dari fungsi
"blog". Apakah itu sebuah blog tradisional, perusahaan Anda "berita terbaru" atau bahkan hanya
update pribadi Anda.
WordPress adalah perangkat lunak sumber terbuka blogging yang berisi fitur yang
dirancang untuk membuat pengalaman Anda sebagai penerbit di Internet semudah,
menyenangkan dan menarik mungkin. Sebuah "Blog" adalah versi singkat dari "weblog", yang
adalah
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Wordpress adalah sebuah aplikasi Internet yang berarti Anda dapat bekerja di situs Web Anda di
komputer manapun yang memiliki akses Internet. Hal ini juga tidak memerlukan login khusus
atau password. Anda akan menggunakan normal Anda Novell login dan password untuk
mengakses program.
WordPress ialah satu alat penerbitan percuma dalam talian. Ia merupakan satu perisian
berasaskan web yang membolehkan sesiapa sahaja membina serta menyelenggarakan atau
menyunting laman web atau blog. Pada asalnya, tujuan Wordpress adalah sebagai satu cara
mudah untuk membina blog.

KELEBIHAN WORDPRESS
WordPress merupakan pilihan paling lazim bagi pengguna blog kerana ciri-ciri berikut:
1. Mudah dan versatil (serba boleh) - WordPress sesuai untuk sesiapa sahaja – daripada
pengguna novis (yang baru belajar) hinggalah kepada pengatur cara yang mahir.
2. Antara muka dengan pelbagai ciri - WordPress mempunyai pelbagai editor teks dengan
sokongan multimedia yang canggih.
3. Boleh berkembang - Komuniti Wordpress mengedarkan banyak modul untuk hampir
semua ciri laman web yang popular.
4. Sumber Terbuka - Wordpress adalah percuma untuk dipasang dan digunakan pada laman
web anda.

CARA MENGGUNAKAN WORDPRESS
Berikut merupakan beberapa cara untuk menggunakan Wordpress:
1. WordPress ialah satu platform yang mudah digunakan untuk membina apa sahaja bentuk
laman web termasuklah laman web portfolio.
2. WordPress sebagai penggerak atau penjana laman web sekolah dan blog kelas. Anda
boleh mengelog masuk ke laman web sekolah di Internet dan menggunakan antara muka
web untuk menjadikan laman web anda lebih canggih.
3. WordPress membolehkan anda menetapkan pelbagai tahap akses kepada laman web anda
dengan menukar peranan pengguna. Dengan cara itu, anda boleh meminta pelajar (dan

juga guru) menulis artikel untuk laman web anda, tetapi anda boleh mengawal bahan
yang sebenarnya disiarkan di Internet.

MULAKAN DENGAN WORDPRESS

CARA MEMBUAT BLOG WORDPRESS GRATIS
Pada saat ini cara membuat blog dengan menggunakan cms wordpress sangatlah mudah,
banyak sekali tutorial-tutorial sejenis bertebaran di dunia maya, anda tinggal pilih saja mana
yang sesuai. Pembahasan artikel cara membuat blog wordpress gratis kali ini diharapkan anda
bisa mempraktekannya langsung dengan meregistrasikan domain wordpress anda di
http://id.wordpress.com/. Artikel ini dibuat se-simple mungkin sehingga mudah-mudahan anda
dapat
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http://id.wordpress.com/ kaya akan fitur yang menarik layaknya buat blog WordPress yang anda
hosting sendiri, fitur tersebut seperti: fasilitas data statistic blog, anti spam, multi bahasa,
komentar artikel dll. Tetapi perlu diingat bahwa blog wordpress gratis anda seperti menumpang
pada wordpress.com sehingga fasilitas yang didapat pun dibatasi seperti: tidak dapat
mengunakan dan menambah Plugin, pilihan tema terbatas, tidak boleh bertujuan untuk
komersial, tidak boleh menggunakan JavaScript dari luar server mereka, dll.
Persiapan yang pertama kali harus anda persiapkan adalah mempunyai alamat email
sebelum masuk ke tahap registrasi dan langkah-langkah pembuatan-nya adalah:
1. Masuklah ke alamat situs http://id.wordpress.com/dan klik daftar sekarang!

2. Isi data pada form yang disediakan seperti: username, password, confirm password dan email
address. Contoh pengisian sesuai gambar. Akhiran domain anda adalah***.wordpress.com.
Pada saat pengisian nama domain pastikan statusnya available, dalam arti nama domain yang
anda pilih tersedia. Dan anda juga ditawarkan untuk menggunakan akhiran domain.com tetapi
tentunya berbayar $17/tahun.

3. Bilamana semua data diatas sudah benar diisi, klik tombol Create blog dan ada
pemberitahuan ke alamat email yang anda.

4. Sekarang masuki email anda. Lakukan konfirmasi aktivasi dengan mengklik link
tombol Activate blog.

5. Apabila berhasil aktif, anda akan masuk kehalaman back end / kalaman administrator
blog wordpress anda.

6. Pada tautan tab lain ketik http://namablogbaruanda.wordpress.commaka tampilan default
blog anda seperti ini:

7. Default tema blog anda adalah tema TITAN dan anda bisa megonta-gantinya sesuai
dengan selera anda.Cara merubah tema
8. Buka tautan di Tab baru kemudian ketikkan tulisan wp-admin setelah alamat url address
wordpress anda, Contoh: hxxp://namablogbaruanda.wordpress.com/wp-admin

9. Anda akan masuk masuk ke halaman login WordPress, kemudian masukan username dan
password.

10. Anda masuk ke halaman dashboard WordPress.
11. Perhatikan menu yang ada di sebelah kiri Dasbor. Klik tanda panah pada menu Tampilan
untuk membuka pilihan. Pilih menu TEMA

12. Tampil halaman pengaturan tampilan. Nama tema yang anda pakai sekarang adalah tema
standard yaitu tema TITAN

13. Anda dapat mengganti Tema dengan mudah sesuai selera, Scroll down ke bawah untuk
memilih tema.
14. Cari dan pilih salah satu tema yang menurut anda terbaik. Contoh kita pilih
temaMystique lalu klik aktifkan!

15. Tema anda sudah berganti. Scroll up dan sekarang theme Mystique sudah aktif.
16. Untuk
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http://namablogbaruanda.wordpress.comMerubah judul blog dan Slogan

17. masih pada halaman dasbor, pilih menu pengaturan > general
18. Ganti site title dan slohan sesuai dengan keinginan anda, pada gambar cintoh slogan yang
sudah diganti:

19. Lihat hasilnya pada halaman depan blog anda.Memposting artikel
20. Masih pada halaman admin Dashboard. Pada side bar sebelah kiri, klik tanda panah pada
menu Tulisan untuk membuka pilihan. Pilih “Tambahkan Baru”.

21. Tampil halaman Add new post. Tuliskan judul artikel anda pada area judul artikel. Dan
ketikkan isi artikel anda pada area menulis isi artikel. Jika artikel anda sudah dibuat. Klik
tombol Publish untuk menerbitkan artikel anda pada blog anda.

22. lihat hasilnya, artikel baru anda telah masuk pada tema blog yang baru.

23. Artikel pertama anda akan otomatis masuk ke kategori Uncategorized. Agar artikel anda
tertata dengan baik maka anda harus membuat kategori baru. Klik “Tambahkan kategori

baru”. Lalu ketikkan nama kategori yang dimaksud. Contoh kategori : Bisnis Online.
Lalu klik lagi “Tambahkan kategori baru” untuk menambahkan kategori tersebut.

Membuat Tag artikel
24. Jangan lupa embuat tag artikel, caranya pada bagian kiri halaman posting anda
isi tag kolom yang relevan dengan isi artikel anda. Apabila lebih dari satu pisahkan
dengan koma kemudian klik tombol ‘tambah”

25. Jangan lupa klik tombol “terbitkan” artikel anda

Setelah melewati ke -25 tahapan cara membuat blog wordpress gratis di atas bisa
dibilang anda sudah berhasil mempunyai sebuah blog wordpress gratis yang sederhana,
selanjutnya anda tinggal berkreasi sendiri dalam mempercantik blog wordpress anda.

Sumber:
http://www.scribd.com/doc/65576530/81/CARA-MENGGUNAKAN-WORDPRESS
http://www.scribd.com/akickady/d/68164513-Membangun-E-Commerce-Dengan-Wordpress
http://buatblog.info/cara-membuat-blog-wordpress-gratis/

Referensi lainnya:
http://easywpguide.com/wp-content/uploads/2011/06/EasyWPGuide_V2.0.pdf
http://online.olathe.k12.ks.us/curriculum/wordpressmanual.pdf
http://tyalovestyo.wordpress.com/2010/11/16/belajar-cara-menggunakan-wordpress/
http://www.anneahira.com/cara-menggunakan-wordpress.htm
http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/
http://www.jakartawebhosting.com/blog/tag/wordpress/
http://www.how-towordpress.com/how-to-wordpress/how-to-install-wordpress/manually-installwordpress/
http://mrpiratz.com/fungsi-lain-wordpress-selain-blog/

Joomla! adalah satu sistem pentadbiran laman web yang terkenal di kalangan pembangun
laman web di Internet. Sistem ini bukan sahaja dapat memudahkan pembinaan laman web
bahkan ianya diberian secara percuma. Ini kerana sistem ini menggunakan konsep Open
Source yang bermakna kod-kod yang digunakan untuk menjanakan sistem ini dibuka untuk
kajian dan pembangunan oleh umum.
Sebelum anda dapat menggunakan Joomla!, anda perlu mendapatkan Webhosting yang
dihos di Malaysia seperti Mesrahosting, Exabytes, Internet Webhosting dan lain-lain. Setelah
selesai urusan pembelian dengan webhosting yang anda pilih, anda akan diberi satu akaun untuk
pentadbiran. Biasanya pihak webhosting akan menyediakan sistem Cpanel untuk akaun Unix dan
Helm untuk Platform Windows. Anda hanya perlu menggunakan Fantastico untuk menginstall
Joomla!
Joomla merupakan salah satu CMS (Content Management System) yang bersifat
opensourcer terbaik di dunia. Pengguna Joomla sudah mencapai ratusan ribu orang. Secara garis
besar dan gamblang, Joomla! terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu server web (webserver),
skrip PHPMySQL. Server web diasumsikan terhubung dengan Internet/Intranet yang berfungsi
sebagai penyedia layanan situs. Skrip PHP terdiri dari kode program dalam bahasa PHP dan
basisdata merupakan tempat penyimpanan konten. Joomla menggunakan Apache sebagai server
web dan MySQL untuk basisdatanya. dan basisdata.
Selain kemudahan dalam membuatnya, banyak kemudahan lain lain dari

Joomla

ini,

antara lain adalah sebagai berikut:
•

Free (Bebas atau Gratis)

Belajar joomla tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Sebab joomla bisa didapat hanya
dengan mendownloadnya melalui internet tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.

•

Kemudahan Untuk Mengelola Isi Website

Joomla lebih mudah digunakan serta dikelola karena didalam Joomla telah diberikan Fasilitas
yang mempermudah para pembuat website untuk menggunakan Joomla serta mengelolanya.
•

Kemudahan Mengganti Isi Tampilan Website

Tampilan atau yang biasa disebut template Joomla sangatlah banyak dan beragam sesuai dengan
versi Joomla yang kita gunakan.
Begitulah kemudahan yang diberikan Joomla. Berikut adalah cara-cara membuat Joomla.
Sebelum kita membuat sebuah website menggunakan Joomla, terlebih dahulu kita
menginstalnya. Namun untuk menginstal Joomla, kita harus terlebih dahulu mengistal xampp.
Berikut ini adalah cara menginstal xampp :

CARA MENGINSTAL XAMPP
Sebelum menginstal Joomla, kita memerlukan sebuah server, sehingga Joomla dapat
diinstal dan dijalankan di Komputer local tanpa harus terhubung ke Internet.
Cara menginstalnya adalah sebagai berikut ;
1. Klik dua kali icon XAMPP yang anda miliki atau klik kanan open pada file nya XAMPP.

2. Pilih Bahasa Indonesia pada pilihan bahasa yang digunakan.

3. Klik OK.
4. Klik next pada halaman setup wizard

5. Klik Install

6. Proses Instalasi akan berjalan. Jika sudah selesai, klik Finish. Setelah klik Selesai, akan
muncul pesan seperti berikut :

7. Klik No agar XAMPP tidak masuk kedalam proses servis pada system operasi komputer
kita. Dengan demikian, komputer tidak terbebani akibat dari XAMPP yang berjalan
terus-menerus.

8. Klik Yes, jika Anda ingin langsung menjalankan control panel XAMPP server.

9. Dengan demikian, proses instalasi XAMPP server telah selesai.

Begitulah cara menginstal XAMPP. Kemudian kita akan melanjutkan dengan menginstal
Joomla. Namun sebelumnya kita harus menjalankan XAMPP server terlebih dahulu.

MENJALANKAN XAMPP SERVER
Setelah menginstal XAMPP, langkah berikutnya adalah menginstal Joomla. Namun
sebelumnya kita harus menjalankan service Apache dan MySql terlebih dahulu.
Caranya adalah sebagai berikut :
1. Buka XAMPP melalui Start – All Program – Apachefriends- XAMPP – Control XAMPP
Service Panel.
2. Klik Start pada bagian Apache.
3. Klik Start pada bagian MySql. Maka XAMPP telah berjalan.

CARA MENGINSTAL JOOMLA
Setelah menjalankan service Apache dan MySql, selanjutnya kita bisa menginstal
Joomla. Berikut adalah cara menginstal Joomla:
1. Buat folder di C – Program Files – XAMPP – Htdocs. Pada contoh kali ini, buat folder
joomla.

2. Copy seluruh isi folder Joomla dari Internet.
3. Buka browser, lalu ketik localhost/joomla. Kemudian tekan Enter. Secara otomatis akan
membuka file index.php di folder joomla/instalation. Kemudian klik next.

4. Isi formulir yang disediakan.

5. Lengkapi isian formulir
- Database Type : mysql
- Host Name : localhost

- Username : root
- Password : (kosongkan)
- Database Name : zaelanidb (contoh)

6. Klik next. Kemudian klik OK jika semua isian telah benar.

7. Masukkan

nama

situs

(nantinya

akan

muncul

di

Title

bar).

Misalnya

saja www.zaelaniakbar.com
8. Kemudian isi alamat email dan ganti pasword yang diberikan (nantinya akan menjadi
pasword admin).
9. Klik Install Sample Data.
10. Klik next.

11. Klik view site untuk melihat halaman website yang telah Anda buat. Anda diminta untuk
menghapus folder Instalation untuk bisa mengakses situs yang telah dibuat. Buka kembali
windows explorer dan hapus folder Instalation di folder joomla.

12. Refresh internet explorer (tekan tombol F5). Tampilkan halaman utama Joomla.

13. Untuk mengubah/mengatur tampilan beserta isinya, dapat dilakukan di bagian
administrator.
Masukkan username dan passwordnya.

14. Tampilan utama administrator yang berisi Control Panel, yang selanjutnya dapat kita
ubah sesuai kebutuhan kita untuk membangun sebuah website.

15. Sebelum mengatur hal lain, sebaiknya atur terlebih dulu Global Configuration.
16. Tampilan website setelah diubah.

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN JOOMLA:
1. Mudah proses penginstalan nya.
2. Banyak extension yang diberikan, sehingga mempermudah anda untuk membuat Joomla
menjadi multifungsi.
3. Kalau anda mengerti tentang PHP, anda bisa mengedit web joomla anda sesuai dengan
keinginan anda.

KEKURANGAN MENGGUNAKAN JOOMLA:
1. Navigasi yang rumit.
2. Admin area yang cukup rumit untuk seorang pemula.

Sumber:
http://tipsteknologi.blogspot.com/2007/09/cara-mudah-membangun-laman-web-dengan.html
http://sarahnetslawi.blogspot.com/2012/03/cara-mudah-membuat-website-menggunakan.html
http://forum.upi.edu/index.php?topic=14983.0

Referensi lainnya:
http://www.mediafire.com/?qmthwn3mhdw
http://www.siteground.com/tutorials/joomla15/joomla_installation.htm
http://downloads.joomlacode.org/docmanfileversion/1/7/4/17471/1.5_Installation_Manual_versi
on_0.5.pdf
http://umar-bgs.cjb.net/2008/10/16/cara-install-joomla-15/
http://tipsteknologi.blogspot.com/2007/09/cara-menghantar-artikel-dalam-joomla.html
http://blog.solowebspace.com/cara-menginstall-joomla.html
http://buatblog.info/2011/10/30/cara-instalasi-joomla/
http://buatblog.info/2011/11/15/install-joomla-di-000webhost/
http://arkzshuty.blogspot.com/2010/01/cara-membuat-web-dengan-joomla.html
http://zaelaniakbar.blogspot.com/2010/01/cara-mudah-membuat-website-menggunakan.html

