
       

  

Berikut ini akan kami paparkan sedikit cara pembuatan akun, pengunggahan, dan 

pemasangan file audio di Wordpress. 

Hal pertama yang harus dimiliki adalah sebuah email. Dalam tutorial ini, kami akan 

menggunakan email maribelajar_bersama@ymail.com  

 

PEMBUATAN AKUN dan  PENGUNGGAHAN di MEDIAFIRE 

1. Buka halaman http://www.mediafire.com/ dan pilih Sign Up. 

2. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini: 

 
Karena kita akan menggunakan akun yang gratis, kita pilih yang Free, dan klik Try It. 

Kelemahannya, jika file tidak didownload dalam jangka waktu tertentu, maka file akan 

hilang. Tapi insyaAllah akan bertahan cukup lama. 

3. Isikan data diri, dan klik Create Account & Contiune. 

4. Dan akun telah selesai dibuat. Tunggu beberapa saat. Aka nada pemberitahuan pin di 

email. 

Buka emailnya, dan klik link yang dikirim. Masukan pin nya, dan klik Validate Email. 

5. Untuk memulai upload, kita bisa membuat Folder agar file lebih rapi. 

 
Folder bisa dibuat seperti ketika di Komputer. 

6. Untuk menggunggah file, bisa klik salah satu folder seperti kode (2) pada gambar di atas. 

Kemudian melakukan drag and drop atau menyeret file dari computer ke kotak di 

Mediafire. 

 
Tunggu beberapa saat, sampai proses upload selesai (perhatikan jalan pengunggahan di 

bagian bawah). 

Klik untuk membuat Folder (1) 

Folder yang kita punya (2) 

mailto:maribelajar_bersama@ymail.com
http://www.mediafire.com/


7. Setelah file selesai terunggah, posisikan cursor mouse untuk melihat tampilan seperti 

berikut: 

 
 

 

 

8. Kita juga bisa mengambil link untuk berbagi folder, dengan cara serupa. 

 

PEMBUATAN AKUN dan  PENGUNGGAHAN di 4SHARED 

1. Buka http://www.4shared.com/ dan pilih Daftar. 

 
2. Isikan data diri, pilih Paket Free, dan klik Daftar. 

3. Cek email, buka email dari 4shared, klik link Verify. 

4. Untuk mengunggah, bisa kita buat folder. 

 
5. Kita bisa menggunggah file dengan memilih folder yang kita buat tadi. Dan di bawah 

akan muncul  

 
Pilih file yang akan diupload, dan klik Unggah. Tunggu beberapa saat, hingga muncul 

pemberitahuan dan klik Next. 

Link download bisa kita lihat di sini, di bawah tanda Unduh: 

 
Kita juga bisa berbagi folder dengan menyalin link di sebelah kiri tulisan Swasta. 

 

  

Mengubah settingan Untuk mengunduh Link download 

http://www.4shared.com/


POSTING DI WORDPRESS. 

1. Kita buat Tulisan baru. 

2. Buat tulisan, lalu sorot/block, lalu klik tombol link. 

 
3. Masukkan link di kolom URL 

 
Beri tanda centang pada Open link in a new window/tab, dan klik Tambahkan Tautan. 

 

4. Link sudah terpasang. 

 

CATATAN TAMBAHAN. 

1. Keunggulan penggunaan Mediafire adalah kecepatan download lebih tinggi dari 4shared. 

2. Keunggulan 4shared adalah file lebih awet tersimpan. 

3. Untuk penggunaan audio seperti gambar berikut, kita perlu mengunggah file pada jasa 

penyimpanan yang mendukung direct link. Biasanya berbayar. 

 
4. Jika Anda punya tempat penyimpanan yang berbayar dan support terhadap direct link, 

bisa kita masukkan script: 
[audio http://statics.ilmoe.com/kajian/users/alklateniy/Khutbah_Jumat/Ustadz_Dzulqornain-
Khutbah_Idul_Adha_1432.mp3|width=300|leftbg=0x00cc00|lefticon=0×ffffff|bg=0x1FFF00|righticon=
0xffffff|rightbg=0xFF0000|rightbghover=×ffcc66] 

 

Script itu kita masukkan ke dalam postingan kita. Yang saya beri warna ungu adalah link 

langsung file kita. 

 

 

Mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ini hanya 

tutorial yang sangat mendasar untuk pemula. 


