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Cara memasukkan lagu/musik di 

wordpress menggunakan soundcloud 
  Masuk ke soundcloud.com dan daftarkanlah diri sobat. Pilih 

“sign up”, Masukkan alamat email dan password. 

 

 

 



Lanjutan.. 

 Setelah mendaftarkan diri, sobat akan diminta untuk mengisi 
username dan isilah nama pengguna yang sobat inginkan,  
setelah itu klik tombol change. 

 



Lanjutan.. 

 Setelah mengklik tombol change, akan terbuka jendela 
dengan judul Choose your favorite kinds of music & audio. 
(Pilihlah jenis musik & audio favorit sobat). ‘Disarankan pilih 
satu saja, agar tidak bingung nantinya’. Setelah itu klik tombol 
“Follow and Start Listening” pada kanan atas. 

 



Lanjutan.. 

 Setelah mengklik tombol ‘Follow and Start Listening’, Langkah 
selanjutnya sobat diminta untuk mengkonfirmasi pendaftaran 
sobat terlebih dahulu dengan membuka akun email yang 
sobat daftarkan tadi. 

 



Lanjutan.. 

 Masuklah ke email sobat pada inbox dan klik kiriman dari 
soundcloud “confirm your email address”. 



Lanjutan.. 

 Kemudian akan muncul tab baru seperti gambar dibawah ini.  
Sebelumnya lengkapilah biodata / profil sobat serta foto 
dengan mengklik “setting”. 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan.. 

 Isilah isian profil sobat dan upload foto sobat sesuai yang 
sobat inginkan. kemudian klik ‘save’ untuk menyimpan. 

 



Lanjutan.. 

 kemudian klik pada Upload & Share untuk mengupload musik pilihan 
sobat kedalam direktori soundcloud. 

 Klik “Choose Files” untuk memilih lagu, sobat dapat memilih satu atau 
lebih sekaligus. 

 Catatan : Soundcloud hanya memperbolehkan sobat memasukkan tidak 
lebih dari 16 lagu. Apabila ingin menambah lebih, sobat diminta untuk 
membayar dengan menggunakan versi premium. 
 



Lanjutan.. 
 Proses upload sedang berlangsung, tunggu hingga selesai. 

 Setelah proses upload selesai. Pada bagian bawah daftar upload, sobat diminta 
mengisi keterangan seperti: 

 a. Info: Judul Lagu (jika mengupload satu lagu) atau Judul Album (untuk     
kumpulan lagu yang di upload lebih dari satu). 

 b.   Isilah Type, genre, dan tag lagu sobat. 

 c.    Settings: Klik pada tab Public. 

 d. Dibawah settings, klik pada tanda X (berwarna merah) apabila sobat 
mengizinkan orang lain untuk dapat mendownload lagu lagu sobat. 

 e. Setelah langkah a,b,c dan d selesai. Simpan dengan meng-klik tombol “save”. 



Lanjutan.. 
 Layar baru akan terbuka seperti pada gambar dibawah ini. Klik 

tombol share untuk pengambilan kode widget yang akan di 
pasangkan ke blog wordpress sobat. 

 



Lanjutan.. 
 Tentukan warna tampilan widget sobat, klik pada “Play 

automatically” untuk membuat lagu-lagu sobat langsung 
bermain pada saat blog terbuka atau kosongkan bila 
sebaliknya. Setelah itu klik pada kolom “WordPress Code” dan 
copy kode di dalamnya. 

 

 



Lanjutan.. 
 Kemudian masuklah ke Dashboard wordpress Sobat. Pilih widget. 

 Pilih Widget Teks, Drag dan Drop pada Sidebar sobat. Masukkanlah kode 
yang telah di copy tadi kedalam widget teks dan simpan. 

 Jika cara diatas telah benar, maka sobat telah berhasil dalam memasang 
lagu di blog wordpress sobat.  

 




