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Tutorial Mengunggah Gambar/Foto ke Blog Wordpress  
dengan Fasilitas Free Image Hosting Photobucket 

 
1. Register di photobucket (http://register.photobucket.com/), salah satu free image hosting 

yang cukup user friendly dan memiliki fitur cukup lengkap. 
 

 
 

2. Login di photobucket. 
 

 
 

3. Setelah sukses login, maka akan ditemui tampilan sebagai berikut: 
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4. Tahap berikutnya adalah mengunggah file gambar yang sudah disiapkan: 
a. Konfigurasi ukuran gambar yang akan diunggah (Panah merah: konfigurasi 

ukuran sesuai keinginan; Panah biru: Karena tutorial ini diperuntukkan untuk 
menggunggah file gambar dari komputer maka dipilih “my computer”): 

 
 

b. Setelah konfigurasi dilakukan maka diklik “Choose files” seperti pada gambar di 
bawah ini (panah merah): 

 
 

c. Akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Cari dan pilih file yang akan 
diunggah dan klik “Open” (Panah merah; Dimungkinkan untuk mengunggah 
lebih dari satu file dengan memanfaatkan tombol “ctrl” saat memilih). 
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5. File sudah selesai diunggah. By default, photobucket memunculkan fungsi edit seperti 
memberi nama dan tag. Bagian ini di-skip dalam tutorial ini. Tampilan dalam photobucket 
setelah file sukses diunggah adalah seperti gambar dibawah ini (Panah merah: Gambar 
yang sukses diunggah): 

 

 
 

6. Ketika kursor digerakkan di atas thumbnail gambar, maka akan muncul combo menu di 
bawah gambar seperti di bawah ini (Panah merah: Untuk tutorial ini dipilih “Direct Link” 
karena wordpress dapat secara otomatis membuat kode HTML-nya. Klik kanan dan pilih 
“copy”.) : 
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7. Menuju ke halaman administrator wordpress di bagian “write” (http://nama-blog-

anda.wordpress.com/wp-admin/post-new.php). Tampilan akan seperti gambar di bawah ini. 
Pastikan berada dalam posisi “visual” (panah merah): 

 

 
 
8. Klik “Add an image” (ditunjukkan oleh panah biru pada gambar di atas), akan muncul “pop-

up window” seperti dibawah ini: 
 

 
 

9. “Paste”-kan tautan yang di-“copy” dari photobucket di “Source” dan “Link URL” (ditunjukkan 
oleh panah merah pada gambar di atas). Ketik judul sesuai yang dikehendaki di “Image 
Title” (ditunjukkan oleh panah hijau pada gambar di atas). Lalu klik “Insert into Post” 
(ditunjukkan oleh panah biru pada gambar di atas) 
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10. Kemudian dapat diatur seperti pada proses menulis di wordpress pada umumnya. 
11. Contoh hasilnya adalah seperti pada gambar dibawah ini (Diambil dari: 

http://dosengila.wordpress.com/2008/11/27/secangkir-teh-tawar-panas-dan-mabuk-lagi/ 
pada tanggal 2 Desember 2008) 

 

 
 


