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Instal wordpress offline dengan Xampp 
Untuk pemula 

 
Instal wordpress dengan XAMPP bukan lah hal yg sulit. Sebelum mulai nginstal sebaiknya 
lengkapi dulu peralatan perang kita yg terdiri dari : 
 
Xampp installer 
saya sendiri memakai xampp-win32-1.7.2, bisa download gratis di 
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html. Xampp ini sudah paketan yg secara 
otomatis include : 
• Apache 2.2.12 (IPv6 enabled),  
• Data base MySQL 5.1.37  
• FileZilla FTP Server 0.9.32 
• dsb..dsb..dsb.. Cukup bgt lah buat menggunakan wordpress ini. 

 
 
WordPress 2.8.6 
WordPress offline ini bisa di donlot gratis di http://wordpress.org/ 
 
 
Sudah lengkap semua donlotan nya? 
Yuk mareee kita lanjutkan ke proses instalasi : 
 
Instalasi Xampp 
1. Ekstrak xampp-win32-1.7.2.zip ke direktori mana saja. Setelah selesai, buka folder 

xampp-win32-1.7.2 � xampp dan cari setup_xampp. Klik 2x, lalu akan muncul : 

 

  



 
Atau ada pula yg muncul : 

 
 
Jadi ga usah pusing kalo beda, pokoknya ikuti aja proses instalasi sampai selesai. 
 

2. Sampai selesai semua instalasi, maka masuk ke Control Panel xampp, kalo untuk 
versi instalasi yg sama seperti saya, maka langkah akhirnya muncul screen di bawah 
ini, then pilih “1” untuk start Control Panelnya. Untuk yg beda maka click aja lsg 
iconnya di desktop or folder xampp-nya.  

 

 
 
 

3. Screen Control Panel akan seperti dibawah ini. Aktifkan Xamppnya dengan mengklik 
tombol “Start” di Apache dan Mysqlnya, yg lain biarkan saja. Jika Muncul tulisan 
“Running” maka di Mysql dan Apachenya maka sudah bisa dipake. 



 
 

4. di browser anda, ketik http://localhost/xampp/ di address bar. Jika proses instalasi 
sudah benar maka browser akan masuk interface Xampp dalam browser kita (halaman 
tersebut berfungsi seperti Cpanel di Webhost). 

 
5. masuk ke http://localhost/phpmyadmin/ Jika berhasil maka dipastikan Mysqlnya sudah 

connect. Setelah itu buat database baru bernama "wordpress" seperti dibawah ini, lalu 
klik create. 

 
 
 
 
 
 

Jika sudah di start maka 
tombol nya berubah jadi 
Stop. klik tombol ini lagi 
setiap ingin mematikan 
xamppnya 

Jika tulisan ini muncul  
berarti xamppnya sudah 
bisa dijalanin normal 



dari sini kita akan mulai instal wordpressnya....lanjuuuttt!!!! 
 

 
1. Setelah database “wordpress” selesai dibuat. Ekstrak meng-ekstract file .zip wordpress 

kita di folder htdocs yang ada di dalam folder XAMPP yang telah kita install di awal tadi 
(buka menggunakan windows explorer).  Htdocs folder berfungsi seperti public_html 
apabila kita menggunakan web hosting server. Dan windows explorer kita anggap saja 
seperti FTP yang ada di Web hosting server kita.  

 

 
 

2. Perlu diketahui bahwasanya server Apache2 akan menmproses di tampilan 
http://localhost yang terdapat di direktory C:\xampp\htdocs gampanganya apapun yang 
ada di direktori tersebut akan ditampilkan di localhost anda. Bila sudah maka buka 
browser anda dan ketikkan http://localhost/wordpress. Karena kita   belum 
menkonfigurasi file wp-config.php maka tampilannya akan seperti ini : 

 



3. Klik create wp-config.php through web interface  untuk menkonfigurasi file wp-
config.php  lalu Klik “let’s go!!” Pada halaman selanjutnya. 

 

4. Screen akan menampilkan seperti dibawah ini, isi Database Name dengn “wordpress”, 
User Name dengan “root”, Database Host dengan “localhost”, lalu Table Prefix dengan 
“wp_”. Yg lain biarkan saja kosong. Setelah selesai klik “Submit”. 

 

5. Jika tidak ada aral merintang dan badai menghadang, maka anda telah berhasil 
membuat sinkronisasi database SQL dan wordpress anda, click “run the install”, lalu 
pada halaman selanjutnya click “First Step”. 

 

 



 

6. Isikan nama Weblog title anda, jgn kuatir krn sewaktu2 anda bisa rubah lagi, isi juga 
email anda dan klik “Continue to Second Step” 

 

7. nahhh udah berhasil kita niy, catat username dan password yang tertera diatas 
kemudian klik “wp-login.php” 

 

 

 



8. Masukkan username anda tadi beserta passwordnya 

 

9. Horeee selesaiiii… Gampang kan??? Untuk akses wordpressnya gunakan selalu ke 
http://localhost/wordpress, dan untuk dashboard wordpressnya 
http://localhost/wordpress/wp-admin/ naaaah sekarang silakan ubah username n 
passwordnya, mulai posting artikel dan gonta ganti theme donlotan di situ. 
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……….*** The End *** ………  

  


