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TIPS SEO WORDPRESS 
UNTUK MENINGKATKAN PENGUNJUNG 
WEBSITE 

Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya atau langkah-langkah 

mengoptimasi website yang bertujuan untuk mendapatkan peringkat teratas pada hasil 

pencarian. Dengan mendapatkan ranking teratas pada hasil pencarian, maka berpotensi 

meningkatkan trafik pada website. 

1. Aktifkan Pengaturan Search Engine Visibility

Jika situs kita masih baru serta masih dalam tahap pengembangan maka lebih baik

kita mencentang pengaturan Search Engine Visibility, dengan mencentang

pengaturan ini maka Google tidak akan mengindeks website kita. Jika website kita

sudah siap untuk di launching secara resmi maka hilangkan centang pada pengaturan

tersebut. Pengaturan Search Engine Visibility ini terdapat pada menu Settings »

Reading

2. Atur Struktur Permalink

Secara default, WordPress menghasilkan struktur permalink yang cukup Panjang

yaitu berupa tanggal dan nama URL. Sedangkan permalink yang disukai Google yaitu

yang mengandung judul atau keyword serta permalink yang lebih pendek akan

memberikan performa yang lebih baik.
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Untuk merubah permalink melalui dashboard WordPress, silakan pilih menu Settings 

» Permalinks. Kemudian pilih Post name serta klik tombol Save Changes untuk

menyimpan perubahan.

Dengan menggunakan permalink Post Name akan membuat URL mudah dilacak oleh 

mesin pencari. 

3. Install Plugin SEO WordPress

Plugin SEO yang paling banyak digunakan saat ini adalah Yoast SEO, Plugin ini

berfungsi untuk membantu performa situs menjadi lebih optimal. Selain versi gratis

terdapat juga versi premium, akan tetapi untuk seluruh fungsi penting sudah terdapat

pada Yoast SEO versi gratis. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Plugin Yoast SEO

diantaranya adalah dapat mengubah SEO title dan meta description pada setiap

postingan, melakukan konfigurasi Meta Robot, verifikasi Google Webmaster Tools,

XML Sitemap, Permalinks, dan banyak lagi hal lainnya.
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Untuk melakukan Install plugin, masuk ke dashboard kemudian pilih Plugins » Add 

New. Pada kolom pencarian, ketikkan Yoast SEO lalu klik Install Now setelah selesai 

Klik Activate. Berikut link tutorial install Yoast SEO serta konfigurasi plugin Yoast SEO. 

 

 

4. Membuat Sitemap 

Sitemap merupakan sebuah daftar dari halaman website yang dapat diakses oleh 

user dan search engine. Terdapat dua jenis sitemap, yaitu HTML dan XML. Sitemap 

HTML adalah sitemap yang dapat diakses oleh pengunjung, sedangkan sitemap XML 

adalah sitemap yang diakses oleh mesin pencari. 

 

Sitemap HTML berfungsi untuk memudahkan pengunjung menemukan semua 

halaman yang ada di website. Sedangkan sitemap XML berfungsi agar website lebih 

mudah ditemukan oleh mesin pencari juga lebih cepat terindeks. Dengan adanya 

sitemap XML, mesin pencari juga akan mendeteksi jika terjadi perubahan struktur 

pada website. 

 

Untuk membuat XML Sitemap kita dapat menggunakan plugin SEO Yoast atau plugin 

Google XML Sitemap. Setelah membuat XML sitemap, jangan lupa untuk melakukan 

submit sitemap tersebut ke Google search console. Hal ini bertujuan untuk 

https://yoast.com/help/installation-guide-for-wordpress-seo/
https://yoast.com/help/configuration-guide-for-yoast-seo/%23tools
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/%23installation
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memverifikasi diri Anda sebagai pemilik website. Sedangkan untuk membuat Sitemap 

HTML bisa menggunakan plugin WP Sitemap Page. 

 

5. Memasang Google Analytics 

Google Analytics berfungsi untuk memudahkan kita memantau trafik web. Tidak 

hanya itu, platform ini juga menyediakan berbagai data terkait performa sebuah 

website. Mulai data dari mana sumber trafik, data demografi pengunjung, konten 

populer, dan lain sebagainya. Dari data tersebut bisa kita jadikan bahan evaluasi 

mengenai konten serta website kita. Kita bisa memutuskan konten mana yang perlu 

diperbaiki atau dioptimasi, plugin apa yang perlu ditambahkan serta aspek teknis apa 

yang perlu diperbaiki. Terdapat enam jenis data Google Analytics yang perlu kita 

ketahui diantaranya Realtime, Demografi pengunjung, Perilaku pengunjung, Jumlah 

trafik, Sumber trafik dan Kecepatan website. Berikut tutorial cara menambahkan 

google analytics pada wordpress. 

 

6. Menambahkan Website ke Google Search Console 

Google Search Console atau Google Webmaster Tools berfungsi untuk memonitor 

kinerja website di ranah organik Google. Selain itu, Google Search Console juga 

memiliki manfaat lain, di antaranya menemukan kata kunci yang banyak digunakan 

orang untuk menemukan website kita, membantu untuk mengetahui halaman website 

mana yang paling banyak mendatangkan pengunjung, mengetahui dari mana 

datangnya pengunjung, perangkat yang digunakan pengunjung, mengidentifikasi 

website yang menyumbang backlink ke website kita, memeriksa broken link pada 

website kita, serta menambahkan sitemap. Berikut adalah link tutorial memasang 

webmaster tools pada wordpress. 

  

https://wordpress.org/plugins/wp-sitemap-page/%23installation
https://www.hostinger.co.id/tutorial/cara-menambahkan-google-analytics-ke-wordpress/
https://www.niagahoster.co.id/kb/memasang-webmaster-tools-melalui-yoast-pada-wordpress
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7. Memperbaiki Broken Link 

Banyaknya link rusak atau halaman error 404 di website akan mempengaruhi 

kinerja serta performanya. Bahkan link rusak atau halaman error 404 ini akan 

menyulitkan Google untuk melihat dan berkunjung ke website kita. Untuk 

melakukan perbaikan, kita dapat menggunakan Google Webmaster Tools untuk 

memperoleh link mana saja yang harus diperbaiki. 

 

8. Backlink Berkualitas 

Backlink atau disebut juga Inbound link adalah hyperlink dari website lain yang 

dihubungkan ke website kita. Semakin banyak jumlah backlink yang mengarah ke 

website kita maka semakin tinggi kesempatan untuk menempati halaman pertama 

pada Google pencarian. Backlink biasanya adalah kata kunci yang berisi hyperlink 

yang mengarah ke salah satu laman website kita atau langsung ke alamat website 

kita. Backlink bisa ditanam dalam sebuah artikel atau link statis pada website lain. 

 

9. Menambahkan Plugin Social Sharing 

Media sosial merupakan salah satu sumber potensial untuk menaikkan traffic 

website, terlebih jika kita memiliki konten yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh 

banyak orang. Dengan menambahkan Plugin Social Sharing dapat 

mempermudah pengelola atau pengunjung website kita untuk membagikan 

konten melalui media sosial. Selain itu Plugin Social Sharing bermanfaat untuk 

menarik pengguna dari Media Sosial 

 


