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Adalah blog yang membahas blogging dari A sampai Z
dengan memakai Wordpress. Blogstuff dibuat murni untuk
membagikan informasi dan pengetahuan Wordpress secara
cuma-cuma dan berharap banyak orang akan terbantu
dengan tips dan tutorial di Blogstuff.
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Di tahun 2009 saya mulai membuat blog dan mencari beberapa
sumber untuk dijadikan referensi. 8 tahun berlalu, sumber di Internet
untuk membuat blog begitu banyaknya. Informasi sekarang semakin
banyak dan bukannya semakin enak ditelan, malah membuat
beberapa orang hilang arah.
Saya pernah membuat sebuah buku berjudul “Buku Sakti Nge-blog”
terbitan Gagasmedia, yang mungkin saat ini sudah tidak terlalu
relevan mengingat teknologi blogging selalu berkembang.
Maka dari itu di eBook ini, saya kembali ingin membagi ilmu ngeblog
terutama dengan Wordpress karena saya sangat terbantu sekali saat
memiliki skill memakainya.
Wordpress adalah Open Source, bisa digunakan siapa saja tanpa
membayar. Dengan semangat itu, saya ingin setiap orang
menggunakan kumpulan ilmu yang saya berikan gratis ini untuk
meraih mimpi-mimpi di dunia online.

Salam

Bandung, 3 Juli 2018
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INSTALASI WORDPRESS
Kebayang suatu hari membuat toko online dengan skill
sendiri?
Atau buat kursus online di internet? atau landing page untuk
memperkenalkan usaha kamu?
Mungkin juga ingin membuat halaman portofolio untuk skill
yang kamu kuasai?
Dengan pengetahuan tentang WordPress, 80% kamu sudah
punya modal membuat hal-hal tersebut.
Jika kamu sudah membaca artikel saya tentang perbedaan
WordPress sebagai layanan dan sebagai CMS, maka kamu
sudah tahu butuh 2 hal ini : domain & hosting.
Mungkin agar kamu lebih jelas lagi kenapa butuh 2 hal
tersebut, kamu perlu membaca tentang filosofi mengapa
ngeblog seperti jualan es krim.
Singkatnya, domain kamu butuhkan sebagai alamat blognya
dan hosting adalah tempat untuk menampung segala file
yang terkait blog.
Harganya? silahkan saja survey sendiri dengan search “cheap
domain” dan “cheap hosting” (atau bisa pakai bahasa
Indonesia saja)
Pada post kali ini, saya sengaja membedakan antara tempat
beli domainnya dan tempat sewa hostingnya.
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Hal ini saya lakukan untuk menunjukkan bagaimana cara
setting domain di penyedia layanan yang berbeda.
Untuk domain saya beli di Rumahweb, dan untuk hostingnya
saya memakai Niagahoster.
Btw, untuk langkah pembelian baik domain dan hosting
tidak perlu saya jelaskan ya, karena sebenarnya enggak jauh
berbeda seperti membeli barang di internet.
Kalau kamu tidak punya kartu kredit atau merasa lebih enak
aja berkomunikasi dengan penyedia lokal, silahkan pilh
hosting lokal. Jika sebaliknya, silahkan kamu cari penyedia
luar seperti namecheap, hawkhost, hostgator, dll.
Untuk cara memilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan
kamu akan saya posting di artikel lain.
#1 SETTING DOMAIN
Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa saya sengaja
membeli domain dan hosting di tempat yang berlainan agar
bisa mencontohkan cara settingnya.
Yang pertama kali kamu harus lakukan adalah setting
nameserver di domainnya. Kenapa perlu begitu?
Singkatnya kamu harus memasukkan alamat server
hostingnya ke domain. Hal ini dilakukan agar domain kamu
“bisa berkenalan” dengan servernya.
Pada contoh, saya menggunakan layanan Niagahosting
sebagai tempat hosting. Mereka akan memberikan alamat
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nameservernya. Begini bentuk alamat nameserver yang
diberikan :
Nameserver 1: ns1.niagahoster.com
Nameserver 2: ns2.niagahoster.com
Alamat nameserver ini yang kamu masukkan ke setting
domainnya.
Login ke penyedia domainmu, kalau saya login ke
Rumahweb. Biasanya setiap layanan domain populer
antarmukanya mirip-mirip.
Buka menu Domain – List Domain Saya , lalu pilih domain
kamu dan update nameserver (biasanya ada di sebelah
menu berlogo kunci
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Kamu akan dibawa ke halaman berisikan form untuk update
nameserver. Defaultnya form-form nameserver akan
berisikan nameserver dari penyedia layanan domainnya.
Walaupun biasanya ada 5 form nameserver yang disediakan,
kamu hanya perlu mengisi 2 form sesuai dengan nameserver
yang diberikan oleh penyedia layanan hosting.
Masukkan nameserver yang telah diberikan oleh layanan
hosting lalu klik “Update Nameserver”
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Setelah keluar keterangan sukses, dengan ini domain kamu
sudah dimasukkan setting server dan hal yang selanjutnya
mesti dilakukan adalah sebaliknya yaitu memasukkan
domain ke server.
#2 ADDON DOMAIN
Setelah membeli hosting, biasanya kamu akan diberikan
akses ke Control Panel servernya.
Control Panel itu semacam antarmuka manajemen untuk
memudahkan segala kegiatan di server agar tidak manual
memakai command prompt.
Begini bentuk email yang biasanya diberikan oleh layanan
hosting :
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Login ke Control Panel dengan informasi yang diberikan oleh
penyedia layanan hosting.
Kamu akan masuk ke halaman control panel. Di dalam
Control Panel ada banyak sekali fungsi yang bisa dilakukan.
Cari pilihan icon “Addon Domain”
Ini adalah fungsi untuk menambahkan domain baru yang
dibeli pada penyedia lain. Setelah mengklik Addon Domain,
silahkan isikan nama domain kamu. Pada contoh yang saya
pakai adalah www.panduankaya.com
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Agar tidak bingung, biarkan saja isian form lain yang
sebenarnya sudah terisi default. Klik “Add Domain” dan
sesaat kemudian akan ada keterangan domain berhasil
ditambahkan.

#3 INSTALL WORDPRESS
Dan tahap terakhir yang akan kita lakukan adalah instalasi
WordPress.
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Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit karena lagi-lagi di Control
Panel sebenarnya sudah disediakan installer berbagai
macam CMS (Content Management System) termasuk
WordPress.
Cara instalasinya hanya klak-klik dan mengisi form, maka
blog kamu sudah jadi.
Coba lihat di Control Panel, jika di hosting saya nama
aplikasinya adalah Softaculous. Pilih logo WordPress untuk
memulai instalasi WordPress.
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Di halaman Instalasi WordPress, silahkan klik Install Now.
Pada halaman berikutnya akan dibawa ke form sebelum
instalasi. Berikut ini adalah form yang wajib diperhatikan,
selain ini biarkan saja default :
• Choose Protocol : untuk sementara pilih saja “http://”
• Choose Domain : pilih domain yang akan kamu install
WordPress, pada contoh ini adalah panduankaya.com
• In Directory : kosongkan saja agar blog terinstall di
rootnya domain tanpa ada tambahan direktori lagi.
• Admin Username : isikan username untuk admin
• Admin Password : isikan password untuk admin,
sebaiknya yang gak gampang ditebak karena ini
menyangkut keamanan blogmu.
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• Admin Email : isikan email agar detail instalasi terkirim
ke email kamu, jaga-jaga kalau lupa password.
Jika sudah semua, klik Install dan tunggu selama 3 sampai 4
menit maka blog kamu sudah terinstall.
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TONTON VIDEONYA DENGAN KLIK…

#4 LOGIN SETELAH INSTALASI
Ada lagi yang harus dilakukan pasca instalasi? tentu saja,
silahkan login ke blognya.
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Biasanya alamat untuk login pada blog WordPress adalah
www.domain.com/wp-login.php (alamat linknya nanti bisa
diubah untuk keamanan)

Setelah login kamu akan masuk ke halaman Dashboard
WordPress. Halaman ini merupakan halaman backend
WordPress yang mengatur segala hal mulai dari posting,
widget, plugin, permalink, dll.
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Untuk fungsinya semua hampir sama dengan WordPress
sebagai layanan. Perbedaannya adalah kamu memiliki
kendali penuh pada blognya dan tidak akan bisa diusir siapasiapa kecuali belum bayar hosting dan domain.
Kamu bebas mengupload plugin commerce sehingga
blognya jadi toko online.
Kamu bebas mengubah theme sesuai dengan yang
diinginkan.
Dan sepenuhnya blog menjadi tanggung jawab kamu jika
terjadi apa-apa pada blog.
Pada tahap ini, instalasi CMS WordPress di hosting sudah
berhasil dan selanjutnya terserah kamu untuk isinya.
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PASCA INSTALASI WORDPRESS
1. Setting Permalink
Ini yang banyak gak diperhatikan oleh Blogger. Setelah
menginstall WordPress, coba perhatikan setting permalink
apakah sudah SEO friendly?
Sebaiknya permalink kamu diset di
www.namadomain.com/%postname%/ yang membuat url
artikel kamu akan menjadi www.namadomain.com/judulartikel.
Mengapa ini penting? karena url yang langsung ke judul post
lebih SEO friendly daripada yang berstruktur lain, misalnya
per tanggal atau per subkategori dan kategori, atau per post
ID.
Gimana cara settingnya? buka saja Settings – Permalinks ,
lalu pilih yang Custom yaitu %postname%
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2. Jumlah Post Di Home
Kalo kamu menampilkan semua post di Home, tentu sangat
tidak elok dilihat bukan?
Tampilan homepage blog kamu akan memanjang ke bawah
jika yang ditampilkan ada 10 post. Batasi jumlah tampilan
post di home.
Jumlahnya sesuaikan dengan panjang widget di sidebar atau
bisa batasi 5-6 saja agar blog terlihat rapi.
Cara settingnya buka Settings – Reading, lalu pada Blog
pages show at most atur menjadi jumlah yang diinginkan
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3. Kategori
Sebenarnya kamu harus sudah menentukan minimal 3
kategori inti untuk blognya. Karena kamu kan mestinya tahu
mau dibawa kemana arah blognya. Setelah WordPressnya
terinstall, kategori bisa langsung dibuat.
Ada 2 cara membuat kategori yaitu langsung di post dan di
menu Categories.
Untuk membuatnya langsung di Post Editor caranya
gampang, ketika kamu ngedit atau membuat artikel baru.
Tinggal Add New Category di bagian Categories.
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Sedangkan di menu Categories, kamu bisa mencarinya di
Sub Menu Posts dan tinggal tambahkan saja Categories nya
di halaman menu tersebut.
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4. Sidebar Widget
Tentukan widget standar apa yang akan ditempatkan di
sidebar. Untuk awal-awal pasanglah yang standar-standar
saja karena menentukan widget sebenarnya gampanggampang susah.
Saya sering sekali melihat blogger yang fokus di theme,
sampe kontennya gak jadi-jadi akibat terlalu sering ganti
theme.
Nah, widget juga sebenarnya termasuk bikin nagih untuk
utak atik. Jadi sebaiknya pasang aja yang standar-standar
seperti Recent Article, Popular Article, Search, dan About.
Sisanya silahkan dipasang kalo blog sudah jalan.
Cara settingnya di menu Appearance – Widget
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5. Menu
Memang diantara keempat tadi, bagian Menu menempati
paling buncit tetapi tetap sebenarnya tetap penting.
Menurut saya, kamu harus segera membuat Menu blog. Ini
sama seperti widget, buat yang standar saja seperti Home
dan About. Sisanya sih menyusul mengikuti perkembangan
blog kamu.
Kadangkala ada Theme WordPress yang setelah diinstall
malah tidak muncul menu Home. Kamu harus membaca
keterangan yang disertai pada theme atau mempelajari cara
memakainya.
Untuk setting home silahkan akses di Appearances – Menu .
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HAL-HAL PENTING DI WORDPRESS
#1 Perbedaan Post dan Page
Kalo sudah memutuskan ngeblog di WordPress, tentu kamu
tiap hari akan berhadapan dengan Post dan Page.
Untuk pemula, kadang ada kebingungan antara Post dan
Page sama seperti kebingungan WordPress.org dan
WordPress.com.
Kebingungan ini lumrah karena ketika kamu buka di
WordPress, bentukan page dan post rada-rada mirip dan
hampir tidak ada pembedanya bagi yang baru ngeblog.
Padahal 2 hal ini berbeda, kamu harus tahu kapan
menggunakan Post dan kapan menggunakan Page. Di artikel
ini saya akan membahas perbedaan keduanya.
Post
Sepanjang kamu ngeblog dengan WordPress, maka blogmu
sebagian besar akan diisi konten dari Post. Post adalah
konten yang bisa kamu buat dan terbentuk secara hirarki
waktu.
Karena berdasarkan hirarki waktu, maka post yang lebih
baru akan muncul di bagian atas ketimbang yang waktu
publishnya lebih lama. Ini juga berarti, semakin banyak
sebuah post maka semakin lama juga seorang reader bisa
menemukan sebuah post yang ia pernah baca dan ingin
mengeceknya kembali.
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Maka dari itulah kamu harus memanfaatkan kategori dan
tag di WordPress, semata-mata agar pembaca lebih cepat
memfilter sebuah post dan menemukan apa yang mereka
cari.
Post-post lama akan disimpan berdasarkan tahun dan
waktu. Karena Post ini dipublikasikan berdasar hirarki waktu,
maka post-post bisa disindikasikan via RSS Feeds. Ini
memungkinkan pembaca untuk mendapatkan post terbaru
di blog via RSS Feeds.
RSS Feeds ini juga bisa disalurkan via layanan Aweber,
Mailchimp. Kamu bisa memanfaatkan ini untuk membuat
newsletter harian atau mingguan. Biasanya post juga bisa
kamu share agar menjadi viral di sosial media.
Post sangat terbuka untuk konversasi karena disediakan
kolom komentar. Pada post inilah pembacamu bisa
berkomentar dan saling membalas komentar. Tetapi bagi
kamu yang tidak ingin postnya dikomentari, silahkan disable
komentar dengan mengunjungi menu settings.
Page
Kalo bisa dibilang, page ini adalah halaman statis untuk
membuat hal-hal seperti About, Term of Service, Privacy
Policy, dll. Kalau post dimasukkan di database sesuai hirarki
waktu, tetapi Page sama sekali tidak tergantung waktu.
Page selalu bisa diupdate dan tidak akan ada Page
berdasarkan waktu, misalnya About 2012 dan About 2013.
Karena tidak hirarki berdasarkan waktu, maka Page tidak
bisa disindikasikan via RSS seperti layaknya Post.
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Page juga biasanya tidak dilengkapi dengan share button
dan kotak komentar karena memang tidak diperuntukkan
hal-hal berbau sosial. Kamu tentu tidak ingin halaman
Privacy Policy ditweet pembaca kan?
Pada beberapa theme WordPress, Page bisa dikustomisasi
sehingga tampilannya akan sepenuhnya berbeda. Sekilas
Page dan Post sangat mirip, tetapi ketika kamu membuat
sebuah Landing Page (Halaman Pemasaran) pada Page maka
akan sangat terlihat perbedaannya.
Beberapa Kunci Perbedaan
Berikut ini adalah perbedaan Post dan Page walaupun
sebenarnya ada pengecualian pada kasus-kasus tertentu :
• Post berurutan waktu vs Page tidak berurutan waktu
• Post sifatnya sosial vs Page tidak bisa dishare atau
dikomen sama sekali
• Post bisa dikategorikan vs Page tidak punya kategori
• Post bisa disindikasi RSS vs Page tidak bisa
• Page bisa dikustomisasi template nya vs Post tidak
bisa, mengikuti theme yang dipakai
Berapa banyak Post dan Page yang bisa saya buat?
Secara teknis tak terbatas oleh karena itu kamu bisa
membuat sebanyak-banyaknya Post dan Page
Mana yang lebih SEO Friendly?
Google biasanya melihat konten yang lebih update, yang
berarti Post akan punya keuntungan untuk hal ini. Tetapi
terkadang Page juga bagus di mesin pencari dengan konten
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yang relevan. Tidak usah terlalu keras berpikiran seperti itu
sih, karena yang perlu kamu pikirkan adalah memberikan
pembaca blog dengan konten-konten terbaik.

#2 Theme Upload
Selain plugin, ini adalah istilah yang sangat populer di dunia
WordPress.
Theme WordPress sangat mempengaruhi fungsionalitas dan
estetika sebuah blog. Seperti halnya plugin, themes juga
memegang peranan dalam membuat blogmu dibuka lebih
cepat, layout yang cantik, dan bahkan menjadi branding
blogmu.
Saking serunya memilih theme, seorang blogger kadang
sampai lupa bahwa esensi ngeblog adalah kualitas
kontennya bukan theme blognya.
Ada 2 jenis theme yang bisa kamu download di Wordpress :
Free Theme
Theme jenis ini disediakan oleh Wordpress sendiri dan kamu
bisa menemukannya di Appearance – Themes – Add New
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Selain disediakan oleh Wordpress, kamu juga bisa
mendownload plugin dari website lain. Biasanya bentuk
theme yang akan didownload berupa .zip dan kamu perlu
menguploadnya di menu Appearance – Themes – Upload
Theme

Berikut daftar website yang menyediakan Themes
Wordpress gratis :
• https://themeisle.com/wordpress-themes/free/
• https://justfreethemes.com/
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• https://accesspressthemes.com/
• https://themeforest.net/free/wordpress-themes
• https://themegrill.com/blog/free-wordpress-themes/
Premium Theme
Adalah theme berbayar yang menjanjikan tampilan berbeda
dari free dengan fungsionalitas tambahan yang kadang
ditambahkan oleh si pemilik theme.
Harga theme ini bervariasi mulai dari 10$ sampai 300$. Wah,
memang ada ya theme yang sampai semahal itu?
Theme dengan harga yang mahal biasanya memiliki
kustomisasi yang sangat banyak dan bahkan bisa mengatur
keseluruhan situs.
Mungkin pembahasannya akan saya berikan di posting blog
lain tentang memilih theme premium sesuai dengan
kebutuhan.
Cara instalasinya sama saja seperti install theme free yang
diownload dari situs penyedianya.
Berikut saya berikan link theme premium yang bisa kamu
pilih :
• https://themeforest.net/
• https://themify.me/
• https://themefuse.com/
• https://www.elegantthemes.com/
FYI : untuk blogstuff.co memakai theme DIVI yaitu sebuah
theme builder premium buatan elegant themes.
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#3 Plugin
Plugin perannya sangat penting dalam sebuah blog
WordPress karena dengan plugin ini kamu bisa mengubah
blog kamu menjadi apa saja.
Sederhananya, plugin adalah sebuah paket fungsi yang berisi
beberapa script dan bisa diinstall di blog WordPress.
Kalau memakai analogi sebuah browser (baik Chrome atau
Firefox), maka plugin adalah ekstensinya. Atau kalau
memakai analogi sebuah komputer, plugin ini adalah
aplikasi-aplikasi yang kamu Install.
Plugin WordPress dibuat dengan bahasa pemrograman PHP.
Saking banyaknya plugin yang ada, bahkan komunitas
pemakai WordPress sering menggunakan istilah “pasti ada
plugin untuk melakukan ini itu”.
Artinya, ada banyak sekali plugin baik resmi maupun tidak
yang ada di internet. Semua plugin ini akan membuat user
yang tidak mengerti sebaris coding pun bisa mengubah
blognya berfungsi sebagaimana yang diinginkan.
Dimana kamu menginstallnya?
Menu plugin ada di bawah menu Appearance. Di menu ini,
kamu sebagai admin bisa menambahkan, menonaktifkan,
sekaligus menghapus pluginnya.
Gambar
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Kebanyakan plugin itu gratis dan disediakan oleh
http://www.wordpress.org/. Oleh karena itu kamu harus
berhati-hati saat menginstallnya.
Selain karena tidak selalu ada support yang bagus dan tidak
selalu diupdate ke versi yang baru, terkadang ada plugin
yang memberi celah keamanan.
Maka dari itu perhatikan baik-baik plugin yang akan diinstall,
minimal kamu lihat dulu review yang diberikan pengguna
lain dan kapan terakhir diupdate.
SIMAK VIDEO CARA INSTALL PLUGIN WORDPRESS

Apakah plugin membebani server dan membuat blog jadi
lambat?
Sama sekali tidak, itu hanya mitos kok. Kecepatan loading
tidak tergantung pada berapa banyak plugin yang terinstall.
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Tetapi, memang ada beberapa plugin penyebab blog
menjadi agak lambat.
Loading blog juga tergantung optimasi kamu pada gambargambar yang muncul di Homepage. Selain juga ada masalahmasalah teknis pada hosting (hanya terjadi pada yang traffic
tinggi)

BONUS MATERI : SEO UNTUK BLOG
SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah cara
untuk memaksimalkan konten agar diindeks mesin pencari.
Jika berbicara mesin pencari, tentu semua orang sangat
familiar dengan Google.
Siapapun tahu bahwa menjadi 10 besar di halaman pertama
Google adalah jaminan pengunjung akan datang ke situsmu.
Tapi, seberapa rumitkah SEO?
SEO makin ke sini hakikatnya lebih banyak tentang seberapa
berkualitas isi sebuah situs. Pada Oktober 2015, Google
meluncurkan Algoritma Rankbrain dan berikut ini saya
mengutip penjelasan searchengineland.com tentang
Algoritma Rankbrain :
How it works: RankBrain is part of Google’s Hummingbird
algorithm. It is a machine learning system that helps Google
understand the meaning behind queries, and serve bestmatching search results in response to those queries. Google
calls RankBrain the third most important ranking factor.
While we don’t know the ins and outs of RankBrain, the
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general opinion is that it identifies relevance features for
web pages ranking for a given query, which are basically
query-specific ranking factors.
How to adjust:
Optimize content for relevance and comprehensiveness with
the help of competitive analysis. With the help of WebSite
Auditor‘s TF-IDF tool, you can discover relevant terms and
concepts used by a large number of your top-ranking
competitors: those are a brilliant way to diversify your
content.
Jika melihat kalimat “serve best-matching search result”
maka Google menginginkan 2 hal ini pada sebuah konten :
1. Google tidak ingin user yang masuk ke sebuah situs
langsung menanyakan lagi hal yang sama di mesin
pencari, oleh karena itu relevansi sangat penting.
Konten yang memang terkait dan tidak misleading
akan menang pada kriteria ini.
2. Konten yang komprehensif akan diutamakan Google
ketimbang konten singkat bahkan konten sampah yang
lebih banyak berkeliaran di Internet. Artinya, Google
sangat menghargai konten yang ditulis dengan
mendalam.Akhirnya kembali lagi ke bahasan awal
bahwa sebenarnya makin ke sini syaratnya tidak begitu
susah : buat konten berkualitas dan mendalam,
ranking situs akan lebih baik.Pada kedua platform baik
Blogspot dan WordPress, cara SEO memang ada yang
sama dan berbeda..
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Disini saya hanya akan membahas SEO On Page dan
mengkhususkan lebih banyak ke Wordpress.
SEO ON PAGE
SEO On Page atau bisa juga disebut On Site SEO singkatnya
adalah mengoptimasi SEO dengan cara memaksimalkan
berbagai hal yang ada pada situs.
Artinya hal ini adalah yang bisa kamu kendalikan karena
semua berada di situsmu.
Apa saja hal yang bisa kamu maksimalkan di situs untuk
mendapat ranking yang lebih baik di Google?
#1 MAKSIMALKAN JUDUL
Pernah mendengar judul yang click-able atau click bait?
Well, mungkin para reuploader Youtube di Indonesia
jagonya karena sering sekali membuat judul yang bombastis
padahal isinya gak seperti judul.
Kamu memang harus membuat judul yang menarik untuk
diklik pada mesin pencari, itu bukanlah hal yang tabu. Yang
tidak boleh adalah membuat judul yang misleading alias
antara konten dan judul enggak nyambung sama sekali.
Sebuah penelitian menemukan bahwa Click Through Rate
(CTR) di mesin pencarian Google turun sebesar 37%
semenjak tahun 2015. Kenapa? gambar ini mungkin bisa
menjawabnya :
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Dan ini..

Dan yang paling membuat situs kamu sepi pengunjung..
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Ngerti apa yang saya maksud? Belakangan ini Google tidak
hanya menampilkan deretan situs pada halaman pencarian.
Segala jenis hal mulai dari iklan, answer box, slide carousell,
sudah mulai tampil. Artinya kamu harus punya judul yang
“stand out” agar menarik perhatian pengguna mesin
pencari.
Jika kamu perhatikan, para webmaster situs Indonesia sudah
mulai mengetahui copywriting yang bagus untuk SEO. Lihat
hasil pencarian saya tentang “ide bisnis” ini, perhatikan
judulnya :
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Cara Mengaktifkan/Menambahkan SEO di Judul Artikel
Blog
Saya punya beberapa tips agar judul artikel/post kamu bisa
lebih terlihat di mesin pencari.
Angka Ganjil Ajaib
Menambahkan angka ganjil di judul biasanya tidak pernah
gagal menarik perhatian.
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Bandingkan deh judul “Cara Menghasilkan Uang di Internet”
dengan “7 Cara Menghasilkan Uang di Internet”, mana lebih
menarik untuk dibaca?
Kalau belum percaya, coba deh lihat buku-buku terkenal
misalnya dari Steven Covey “7 Habits of Highly Effective
People” atau 7 Keajaiban Rejekinya Ippho Santosa. Konon
kita lebih gampang mengingat sebuah list jika jumlahnya
ganjil.
Dalam dunia penulisan, angka ganjil ini juga hal yang lumrah
digunakan. Coba kamu buka-buka majalah kekinian. Saya
jamin, angka ganjil sangat mudah ditemukan di salah satu
judul artikel.
Memanggil Orang
Memanggil ini bukan memanggil nama, tetapi memanggil
hal yang terkait dengan seorang individu.
Kalau masih bingung coba lihat judul di bawah ini :
• Hai Ibu Muda, Bayi Menangis Bukan Hanya Karena
Haus Lho! Simak Artikel Ini..
• Untuk Kalian Lulusan ITB, Pasti Pernah Merasakan Hal
Ini, No 3 Sedih Banget
• 7 Hal Ini Tabu Dilakukan Oleh Seorang Blogger Pemula
• Kamu Pebisnis Startup? 9 Nasehat Ini Pasti Menaikkan
Omsetmu See?
Setiap orang pasti memiliki banyak sekali deskripsi dirinya.
Seorang Pegawai bisa sekaligus adalah lulusan ITB, Ibu yang
baru melahirkan, dan bisa saja dia gemar blogging.
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Artikel panggilan semacam ini sangat efektif membuat klik
terhadap judul semakin tinggi di mesin pencari.
1 Kata Menghentak!
Orang yang melakukan pencarian di internet biasanya suka
dengan 1 kata yang bombastis atau berupa kata penjawab
segala pertanyaan mereka..
Kamu bisa memakai berbagai kata seperti “Terungkap”,
“Wow”, “Dahsyat”, “Komplit”, “Lengkap”, dsb.
Begini contohnya..
1. Terungkap! Inilah 7 Cara Menabung Paling Efisien
2. Lengkap! Begini Cara Memperbaiki Busi Mobil
3. Wow! Blogger Ini Menghasilkan 100 M Dalam Setahun
Jika saya melanjutkan ini, mungkin akan butuh berjilid-jilid
menyelesaikan tipsnya. Oleh karena itu saya menyarankan
membaca 2 buku yang menurut saya sangat sakti dalam
membuat copywriting.
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#2 MANFAATKAN HEADING
Ingat, menulis di internet bukanlah menulis opini di surat
kabar yang monoton.
Manfaatkan Headings!
Kamu tentu tahu apa itu H1, H2, H3, dst jika pernah belajar
HTML.
Header tag dalam sebuah post blog biasanya dipakai untuk
membuat sub judul agar terlihat berbeda dengan konten. Itu
saja? tidak, ternyata Heading tag jika dipakai akan dianggap
sebagai sesuatu hal yang penting bagi mesin pencari.
Artinya apa? Artinya kamu bisa berfokus pada kata kunci
untuk dijadikan tag, bisa kamu jadikan sub judul di artikel
post blogmu.
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Saya akan membahasnya di lain waktu dengan lebih
mendalam tentang tag (termasuk tag lainnya).
Teknik SEO WordPress
Berikut ini adalah video tentang mengaplikasikan headline
pada Wordpress.

#3 STRUKTUR URL
Yang mana alamat situs yang menurut kamu lebih friendly?
www.blogstuff.co/petunjuk-seo atau
www.blogstuff.co/?id=543562 ?
Jelas yang pertama membuat kamu mengetahui sebenarnya
link artikel tersebut tentang apa. Begitu juga dengan mesin
pencari, ternyata Google juga mengambil sebuah kata kunci
dari permanent link (permalink) .
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Oleh karena itu dengan menyelipkan kata kunci di link akan
sangat membantu. Setting permalink harus kamu lakukan
pertama kali setelah menginstall WordPress.

#4 SEO PADA GAMBAR
Apakah SEO semuanya tentang konten berupa teks? Well, I
said no!
Ada yang dinamakan dwelling time user, yaitu seberapa
lama pembaca yang datang dari mesin pencari tinggal di
situs yang dikliknya.
Faktor ini ternyata diperhitungkan Google dalam SEO karena
semakin lama user “ngendon” di sebuah situs maka situs
tersebut dianggap sangat relevan dengan kata kunci yang
dicari.
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Salah satu cara agar pengunjung tertarik artikelnya tentu
menambahkan media lain selain teks pada artikel yang kamu
ingin andalkan di mesin pencari.
Gambar adalah salah satu media yang sangat efektif untuk
SEO tetapi banyak yang belum benar-benar
memanfaatkannya dengan baik. Berikut ini saya rangkum
beberapa cara memaksimalkan gambar pada SEO
Tambahkan Alt Tag
Mesin pencari enggak ngerti gambar yang kamu upload itu
sebenarnya apa, maka dari itu Google harus dibantu.
Cara membantu menjelaskan gambar apa yang kamu upload
adalah menambahkan Alt Tag. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar di atas adalah Golden Bridge saat kabut, maka Alt
Tag harusnya seperti ini :
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Alt Tag = “Golden Bridge Berkabut”
Lalu harusnya beginilah kode gambar yang ada di postingan
kamu :
<img src=”https://www.quicksprout.com/foggygoldengatebridge.jpg”
alt=”Golden Bridge Berkabut” />

Saya sadur dari http://www.quicksprout.com/, inilah 3
syarat membuat Alt Tag yang baik :
• Tidak usah jejalin kata kunci yang maksa di gambar,
buat alt tag sesuai gambar.
• Pendek dan to the point
• Keyword Rich, artinya kata kuncinya tidak monoton
dan tidak dibuat-buat.
Ukuran Gambar
Hindari menampilkan gambar yang ukurannya terlalu besar
baik dari segi dimensi dan ukuran file. Kembali lagi ke
Dwelling time, hal ini bisa membuat user yang baru masuk
ke situs langsung kabur karena ukuran gambar.
Kamu boleh menambahkan segala macam gambar pada
konten, tetapi ingat bahwa semakin kecil ukuran file
gambarnya akan semakin baik.
Selain lebih cepat dibuka, storage hosting kamu tidak cepat
habis karena tumpukan gambar berukuran besar.
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Cara lain adalah dengan memakai berbagai tools untuk
membuat gambar menjadi lebih kecil. Berikut tools yang
biasa saya pakai :
• Microsoft Office Pictures
• Adobe Photoshop
• Skitch.com
• picresize.com
• resizeimage.net
Konten Berkualitas
Menulis dengan natural adalah cara terbaik agar dilirik oleh
mesin pencari Google. Salah satu cara menulis natural
adalah membuatnya readable dan serelevan mungkin.
Buatlah konten yang relevan dengan gambar, kalo bisa
antara Alt Tag dan artikel memiliki relasi. SEO gambar
otomatis akan menjadi lebih bagus.
Lebih detailnya lagi, kamu bisa hubungkan judul subheadline
atau headline dengan Alt Tag gambar.
#5 INTERNAL LINK
Bagaimana cara memberitahu pembaca tentang artikel lain
di blog yang berkaitan dengan artikel yang dibaca?
Jawabannya Internal Link..
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Dengan internal link, pembaca bisa masuk ke artikel lain
yang ada hubungannya dengan artikel yang sedang mereka
baca. Tetapi tahukah kamu, internal link bukan sekedar
sebuah tautan agar artikel lain juga terbaca?
Ternyata internal link sangat membantu dalam SEO. Gimana
dong caranya?

Terus terang kalau berbicara tentang metode internal link
untuk menaikkan SEO caranya enggak cuma 1.
Hampir setiap Master SEO punya cara sendiri-sendiri.
Daripada bingung, saya seringnya mencoba cara sendiri
dengan membuat dugaan-dugaan lalu praktek dan hasilnya
bisa kita lihat di situs sendiri.
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Tetapi saya punya cara yang natural dan sering saya pakai di
berbagai situs :
• Konsepnya adalah membuat 1 artikel yang sangat
berkualitas dengan kriteria yang sudah saya katakan
sebelumnya. Usahakan artikelnya lebih dari 2500 kata
dan bukan artikel sekedar ada kata kuncinya. Jangan
lupa isi artikel ini dengan berbagai macam media.
• Berikutnya boleh deh bikin artikel-artikel kisaran 5001000 kata. Usahakan artikel-artikel ini berkaitan
dengan artikel berkualitas tadi.
• Buat 1 link dengan anchor text ke 1 artikel berkualitas
tadi. Jadi misalnya kamu punya 50 artikel 500-1000
words maka semuanya link ke 1 artikel berkualitas.
Ingat, 50 artikel itu topiknya harus nyambung (related)
dengan artikel berkualitas yang kamu mau naikkan di
mesin pencari.
Biasanya dalam beberapa bulan, artikel berkualitas yang
kamu buat akan naik perlahan karena terbantu dengan linklink internal yang ada di blog. Nah, kalau 1 page sudah
banyak pengunjung selanjutnya silahkan deh menaruh
barang dagangan di halaman tersebut.
Sederhana kan?
#6 READABLE DAN BERKUALITAS
Inilah yang pada akhirnya menentukan apakah blog kamu
pantas menjadi 10 besar di Google yaitu reader oriented dan
komprehensif.
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Untuk membuat artikel yang disukai pembaca dan
komprehensif, kamu HARUS membuat artikel yang enak
dibaca (readable) dan berkualitas (mendalam dan
berdasarkan fakta).
Google ingin membuat user yang masuk ke sebuah situs via
mesin pencarinya tidak lagi menutup tab situsnya lalu
melakukan pencarian ulang.
Hal tersebut adalah indikasi bahwa situs yang disajikan oleh
Google tidak relevan dengan yang dicari.
Membuat artikel yang ramah pembaca dan komprehensif ke
depannya jauh lebih selamat di mesin pencari ketimbang
memakai metode aneh-aneh seperti “tembak keyword”,
“article spinner”, dan berbagai macam cara abu-abu lainnya.
Google selalu mengupdate Algoritmanya, jika kamu masih
memakai cara-cara mengakali Google maka siap-siap saja
kena deindex (dikeluarkan dari Index pencarian Google) dan
paling parahnya masuk daftar dibanned.
Saya punya beberapa tips agar artikel menjadi readable dan
komprehensif..
• Paragraf Pendek
Paragraf memang hal yang penting dalam penulisan,
tapi kamu harus ingat kita sedang menulis artikel di
Internet yang pembacanya tidak suka dengan tulisan
panjang-panjang. Jika tulisannya harus panjang buatlah
1 paragraf hanya terdiri dari 1 sampai 4 kalimat agar
pembaca merasa nyaman.
• Kaya Media
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Seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa gambar
sangat membantu dalam menjaga user tetap di artikel.
Selain gambar, kamu bisa menambahkan berbagai
macam hal di artikel yang membuat artikel itu sendiri
kaya media.
Kamu bisa menambahkan video, slide, dan gif untuk
memberikan kesan bahwa artikelnya tidak monoton.
Dengan begitu, pembaca jadi betah membaca sampai
akhir. Mutlak hukumnya dalam membuat artikel
komprehensif maka kamu harus menyusun draftnya
terlebih dahulu.
• Buat Draft
Tidak ada aturan membuat draft, intinya kamu harus
membuat gambaran besar artikelnya dulu baru
membuatnya dalam topik-topik kecil.
Kamu bisa juga memakai cara yang diajari Guru Bahasa
Indonesia semasa SD dulu dalam materi yang bernama
membuat kerangka karangan.
• Riset
Cari sumber yang relevan dengan artikel yang kamu
buat sebanyak-banyaknya. Belakangan ini di internet
sudah terlalu banyak tulisan-tulisan tanpa
menyertakan sumber yang menjadi acuannya dan
menjurus Hoax.
Kamu bisa memakai buku sebagai sumber untuk
membuat artikel, hasilnya akan jauh lebih kredibel.
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Tetapi jika mengambil sumber di Internet, maka kamu
harus menyelidiki validitas sumber yang kamu pakai.
Saya sebenarnya tidak benar-benar langsung tahu
tentang SEO dengan praktek lalu menuliskannya disini.
Yang saya lakukan adalah membaca 2 buku SEO, ikut
kursus SEO langsung maupun online dan membaca
artikel para master SEO dari luar negeri seperti Neil
Patel, Searchengineland, backlingo,dll.
Kamu juga bisa melakukan hal yang sama, jika ingin
menuliskan sesuatu maka pastikan kamu mengerti apa
yang kamu tulis dan punya banyak referensi untuk
memperkaya tulisannya.
Dengan tulisan berkualitas dan readable, kamu pasti
berhasil memikat 2 pihak : pembaca dan Google.
• Tulis dengan sederhana
Pada dasarnya kamu tidak dituntut menulis formal di
blog, oleh karena itu pakailah formula : yang penting
pembaca ngerti yang dimaksud.
Hindari mencantumkan kata-kata yang kurang familiar
ke pembaca.
Kamu tidak perlu ingin terlihat pintar lewat tulisan,
prinsipnya tulisan kamu harus bisa dipahami oleh anak
SD sekalipun. Jika sudah, maka semakin sederhana juga
tulisan kamu (walaupun yang dibahas itu rumit)
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AKHIR
Terima kasih telah mendownload lalu membaca buku ini
sampai akhir. Jika kamu menemukan kesalahan ketik/salah
tanda baca/link yang salah dsb, mohon masukannya dikirim
ke putuhadi2808@gmail.com.
Kritikan yang masuk akan sangat berarti untuk terus
mengupdate buku gratis ini.
Semoga selalu sukses :D

