Tutorial ini dibuat khusus untuk PendidikanGeosains.id, namun pada beberapa bagian masih relevan jika
digunakan pada blog dengan basis CMS Wordpress.
Secara garis besar, PendidikanGeosains.id terbagi menjadi 4 klaster bila dilihat dari tampilan halaman
beranda PendidikanGeosains.id
Mari kita samakan persepsi keempat klaster tersebut.
1.
2.
3.
4.

Tentang penulis yang mengampu PendidikanGeosains.id
Blogpost – berisi artikel yang dipublish di PendidikanGeosains.id
Buku Riset Pendidikan Geografi – PendidikanGeosains.id sebagai media promosi dan konversi
Work with Us – halaman paling potensial untuk mendapatkan jaringan baru di bidang Geosains.

Sebelum dibahas mengenai masing-masing klaster tersebut, mari kenali panel wordpress secara dasar
untuk mempermudah dalam pengelolaan PendidikanGeosains.id

PendidikanGeosains.id dipasang bukan pada shared hosting, namun pada VPS dengan teknologi
openlitespeed serta dukungan cloudflare. Percayalah, kecepatan loading akan jauh sangat berbeda
dengan shared hosting saat ini.

Urusan database, maintanance, uptime, SEO, visibilitas mesin pencari, dan seperangkat hal teknis
lainnya cukup serahkan pada saya. Penulis cukup fokus ke konten dan distribusi melalui media sosial
yang dimilki.

A Login Wordpress
Saya rasa pada bagian ini tidak ada kendala, simpan password di google chrome. Jika ada kendala, baik
ganti password atau ganti email, hubungi saya.

B. Pengenalan dashboard wordpress
Hal ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap, perlu waktu untuk mengenal masing-masing fungsi panel
yang ada. Namun di bawah ini akan saya sampaikan panel-panel yang berhubungan dengan
produktivitas konten saja. Untuk hal lainnya, silahkan eksplorasi secara bertahap, jangan takut salah,
santai saja.

B.1 Membuat artikel baru
Saya akan menyebut “artikel” dan “post” sebagai satu hal yang sama.

Masuk ke POST -> NEW POST

Bagian posts berisi semua hal yang berhubungan publikasi

Tampilannya seperti di bawah ini, untuk editor sudah menggunakan guttenberg, editor baru di
wordpress dengan kompabilitas editing yang lebih nyaman. Istilah yang akan digunakan adalah blok
untuk tiap sesi dalam artikel.

Ada banyak pilihan blok pada opsi yang muncul keitika mengklik tanda + tersebut yang muncul ketika
mouse melintas di atasnya. Silahkan eksplor sendiri masing tiap fungsinya

Perhatikan logo + setiap kali kita mengarahkan mouse di tengah saat berada di atas atau di bawah suatu
blok.
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat artikel baru?

B.1.1 Judul dan Heading
Perhatikan judul, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu singkat.
Lalu, usahakan dalam setiap artikel terdiri dari heading dan paragraf. Heading sangat penting untuk
mempermudah pembaca menemukan tema dari masing-masing sub artikel.
Untuk membuat heading lihat gambar berikut :

Selain membantu pembaca, penggunaan heading dalam artikel juga mempermudah gooogle dalam
merayapi isi artikel

Ada H2, H3, dst, gunakan dengan kesesuai kondisi dalam artikel. Jika kita sedang berada dalam blok
heading, maka panel sebelah kanan akan berubah untuk kustomisasi heading yang lebih banyak.

Untuk paragraf, lihat gambar berikut :
Pengaturan untuk pararaf pada editor gutenberg lebih mudah dan nyaman. Untuk bold italic atau link
bisa diatur dengan pada pop up yang muncul di atas blok. Shortcut seperti ctcl+b dan ctrl+i dsb juga
masih bisa berjalan di sini.

Selalu gunakan rata kiri pada paragraf standar, kecuali ada tujuan tertentu. Bold italc dan hyperlink juga
muncul pada pop up tersebut

Panel blok paragraf akan aktif (2) ketika kita sedang berada pada blok paragraf (1). Pada lingkaran hijau
akan ada dua panel, satu panel dokumen, satunya panel blok.

Jika melihat pada panel sebelah kanan, ada pengaturan lebih lanjut untuk warna teks, warna
backgournd, dan pengaturan sederhana lainnya.

B.1.2 Gambar
Untuk gambar, usahakan ada 1 gambar di satu artikel, letakan di bagian atas, agar pembaca bisa
langsung menemui gambar pada pertemuan awal dengan artikel. PendidikanGeosains.id sudah saya
pasang plugin untuk melakukan kompresi otomatis agar ukuran gambar lebih kecil namun memiliki
kualitas yang ideal. Hal ini menyebabkan uplaod gambar akan terasa sedikit lambat karena kompresi real
time ketika gambar di unggah.
Jika gambar dari kamera, rubah ukurannya dengan ukuran maksimal sisi terpajang 1200 px
Pengaturan gambar lainnya adalah sebagai berikut :

B.1.2.1 Masukkan Alt image
Isilah dengan kata kunci atau frasa utama dari judul, letakan pada kolom seperti di bawah ini

Masukan teks pada kotak ALT TEXT, isinya adalah ide utama judul. Hal ini akan sangat membantu
google mengenali gambar melalui metadata tanpa melihat gambar secara visual.

B.1.2.3 Masukkan caption,
berikan caption di bawah gambar, apapun itu. Letakkan informasi sumber gambar setelah caption.

Selalu beri caption di bawah foto, lalu sumber setelahnya. Tekan enter untuk memisahkan caption
dengan sumber jika dirasa perlu. Gunakan selalu italic agar pembaca bisa membedakan mana caption,
mana paragraf.

B.1.2.4 Masukkan featured image
Hal ini berguna untuk memberikan thumbnail pada artikel ketika dilihat dari beranda. Caranya lihat di
bawah ini

Pada panel dokumen (aktif secara default saat tidak ada blok yang aktif).
1 isi kategori, wajib, jangan sampai uncategorized. Jika perlu menambah kategori, klik saja bawahnya,
ADD NEW CATEGORY
2 Tag atau label, isi dan gunakan koma sebagai pemisah untuk label lebih dari satu. Label adalah
semacam hastag, lepas dari kategori namun bisa mempermudah penelusuran artikel dengan tag yang
sama.
3. featured image wajib diisi atau diset. SET FEATURED IMAGE, klik lalu pilih dari galeri atau unggah
baru.

Kiri = artikel tanpa FEATURED IMAGE
Kanan = artikel dengan FEATURED IMAGE
Lebih ingin diklik yang mana? Kanan kan? Yap.

B.1.3 Kategori dan Tags
Hal ini sangat krusial untuk navigasi pengguna di blog anda. Pastikan minimal untuk mengisi satu
kategori dan satu tags.
Beda antara kategori dan tags apa? Kategori bisa dimanage dengan hirarki, kalau tags berdisi sendiri dan
lepas satu sama lain. Tags digunakan untuk mencatumkan label yang tidak bisa dimasukkan ke dalam
kategori.

B.1.3.1 Mengatur Kategori dan Tags
Di bagian POST -> anda akan menemukan KATEGORI dan TAGS

Pada menu post, akan muncul sub menu CATEGORY & TAGS, gunakan untuk memanajemen keduanya
secara komprehensif. Heleh,whwhw

B.1.4 Custom URL
Custom URL akan sangat berguna agar link artikel bisa mudah diingat. Custom URL baru bisa aktif
setelah kita menyimpan draft artikel kita.
Secara default, url artikel akan berisi judul artikel yang anda buat.

Klik edit untuk menyunting custom URL, ingat, dalam URL tidak ada spasi, maka gunakan tanda hubung
Contoh
Judul : Paradigma Geosains Dalam Perkembangan Pengetahuan di Insonesia
Secara default linknya akan menjadi : https://pendidikangeosains.id/paradigma-geosains-dalamperkembangan-pengetahuan-di-indonesia
link di atas terlalu panjang, usahakan bisa memendekan link menjadi seperti ini
https://pendidikangeosains.id/paradigma-geosains-di-indonesia
Better? Remembererable dan mudah url bisa dilihat utuh ketika dibagikan di media sosial

B.1.5 Schedule Post
Untuk mengatur penjadwalan artikel, hal ini tidak direkomendasikan karena kadang muncul kasus artikel
tidak terbit pada jadwal yang sudah diatur. Solusinya, siapkan artikel yang siap publish yang disimpan
dalam draft, lalu login via mobile untuk menekan tombol publish.

Gunakan untuk menjadwalkan post, rasio keberhasilan selama pengalaman saya adalah 70 : 30

B.1.6 Tips tambahan dalam membuat artikel





Hindari penggunaan kata diluar PUEBI, jika terpaksa, gunakan huruf miring.
Pastikan satu paragraf hanya terdiri 2-3 kalimat, atau 3-4 baris ketika di tampilan editor. Jika
lebih dari itu, akan menimbulkan ketidaknyamanan ketika dibaca melalui perangkat mobile.
Kalau bisa, sisipkan link ke artikel lama yang lain pada artikel yang baru. (jangka panjang)
buat open in new tab pada semua link keluar yang ada di blog.



Klik tanda panah di sebelah kanan logo pensil, maka akan muncul icon OPEN IN NEW TAB yang masih
off, klik untuk on

B.2 Halaman
Untuk membuat halaman baru, PAGE -> NEW PAGE

Pada menu halaman pengaturan muncul lebih sederhana di tiap-tiap halaman yang telah dibuat.

1 edit quick edit trash dan view, gunakan quick edit untuk menyunting metadata halaman, sedangkan
edit untuk menyunting isi halaman
2 Fornt page, halaman yang dijadikan beranda, cek B.2.2
3 ada tulisan draft, artinya halaman belum dipublish

B.2.1 Beda halaman dan post
Halaman diatur untuk berdiri sendiri tanpa campur tangan dari artikel lain. Bisa dikatakan halaman
merupakan lapak sendiri untuk menampilkan apa yang hendak menjadi fokus.

B.2.2 Hompage PendidikanGeosains.id
adalah halaman “homepage” yang dibuat menjadi beranda
Jadi halaman https://pendidikangeosains.id/homepage akan tampil saat orang mengakses
https://pendidikangeosains.id

B.3 User
Di bagian akhir artikel akan muncul nama author, foto author dan keterangan authotr.

Pada menu user kita bisa menambahkan pengguna, tapi jika blog personal, cukup langsung ke sub menu
YOUR PROFILE

Mengedit informasi user ada pada USER -> ANGGA -> EDIT , setelah diedit, lalu jangan lupa untuk
disimpan

Untuk menyunting informasi bio

Untuk mengganti foto profil

C. Tujuan masing-masing klaster
Klaster yang saya maksudkan adalah per bagian dari beranda yang mewakili masing-masing halaman.
Pada beranda sudah ditampilan “trailer” dari masing-masing klaster yang juga sebagai halaman.
Halaman ini juga muncul pada daftar menu horizontal di atas kanan

C.0 Cara mengedit halaman.
Cara paling cepat adalah dengan membuka halaman tersebut, semisal
https://pendidikangeosains.id/about
Pastikan bahwa anda telah log in, maka akan tambil bar di atas seperti ini. Klik saja gambar pena (edit)
lalu pilih EDIT PAGE

klik logo pensil EDIT PAGE untuk menyunting halaman. Saat berada pada post, maka akan berubah
menjadi EDIT POST

Setelah melakukan edit, JANGAN LUPA UNTUK LUPA KLIK SAVE

Mengedit halaman dengan mudah, karena akan muncul editor blok

C.1 Halaman Tentang
Halaman ini tentu saja memberikan informasi kepada pembaca dari penulis. Gunakan bahasa yang
santai dan santun, selalu update halaman ini ketika ada hal baru yang dirasa perlu diketahui oleh publik.
Ingat, tetap jaga privasi namun juga jangan menutup potensi diri.
Terserah, hendak hanya mencantumkan email saja atau sekalian nomor ponsel. Ketahui masing-masing
kelebihan dan kekurangannya.

C.2 Halaman Blog
Halaman ini berisi daftar artikel yang telah dipublish, sehingga pengunjung lebih mudah bernavigasi
untuk memilih akan membaca artikel yang mana. Rasanya tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

C.3 Halaman Buku
Halaman ini tujuannya adalah untuk jualan, seperti yang kemarin disampaikan, perlu review dari
pembeli atai dari orang yang cukup memiliki nama dan jabatan dalam belantika geogarfi di indonesia,
khususnya penelitian pendidikan.
Untuk harga, selalu gunakan kata diskon atau promo dalam rangka apa, rutin merubah data promo atau
diskon, sebulan sekali lah.

C.4 Halaman Work With Us
Halaman ini bisa dikatakan sebagai portofolio singkat tentang apa yang telah dicapat dan dikerjakan,
juga tentang yang sedang berlangsung. Intinya, buatlah calon peneliti tertarik untuk bekerjasama dalam
hal penelitian geografi khususnya pendidikan
Harapannya, akan ada pembaca yang mengajak bekerjasama dalam bidang penelitan. Nanti profil orang
tersebut juga dipasang di halaman ini sebagai tanda pernah melakukan penelitian bersama.

Saya rasa flash tutornya sampai di sini dahulu, ke depannya desain blog akan disesuaikan dengan
perkembangan konten blog. Jadi, fokus ke konten saja dulu, desain dan layout biar saya yang handle
agar lebih memudahkan pengunjung.

