Beberapa Cara Bermain SEO
Halo sobat,untuk pertama kalinya saya menuliskan sebuah tutorial sederhana
mengenai blogging.Sepertinya,pada saat – saat sekarang ini dunia blogging sendiri sudah
kembali menuju kejalan yang benar alias sudah mulai naik daun lagi.Tapi,setelah punya
blog tentunya kita ingin sekalikan tulisan – tulisan yang kita tulis dibaca dan diketahui
oleh semua orang dijagat maya ??
Pada kesempatan kali ini saya mau kasih sedikit tips untuk para pembaca artikel
sederhana saya ini mengenai Beberapa Cara Bermain SEO menurut saya pribadi
sih.Oke,mau liat gimana caranya ?? Yuk kita liat sama – sama ya.
Sebelum bagaimana cara bermain dengan SEO,ada baiknya kita lihat dulu deh
pengertian SEO.Sepertinya teman – teman semua sudah paham apa sih SEO itu.Oke,kalo
panjang – panjang agak males ya bacanya,ini saya rangkum deh.


Pengertian SEO Atau Search Engine Optimitation.
SEO Sendiri merupakan singkatan dari Search Engine Optimitation,dimana kita
mengoptimasi artikel kita agar dapat menembus hasil pencarian yang berada di
search engine itu sendiri.
SEO sendiri ada 2 cara,yaitu cara hitam dan cara putih.Saya ga mau ngasih tau
cara hitam,karena saya ga pernah maenan cara itu.Saya mau share cara putih aja
deh.Gimana,udah ngerti kan SEO itu apa ??



Fungsi SEO
Trus,fungsinya SEO apa ?? ya tujuannya mendapatkan pengunjung dari search
engine,tidak hanya dari jalan – jalan ke blog teman dan orang lain.Intinya sih
seperti itu,ini saya singkat saja ya.

Sebelum bermain SEO saya akan sedikit membagikan mengenai beberapa Tools atau
plugin yang digunakan untuk bermain dengan SEO sendiri.Karena saya pengguna dari
CMS wordpress,berikut ini adalah beberapa tools yang harus teman – teman mainkan
dalam blog teman – teman semuanya para pengguna wordpress :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

All In One SEO Pack. ( Free )
Platinum SEO Pack. ( Free )
SEO ALRP ( Free )
Indexing Tools ( Bayar )
ClickBump SEO. ( Bayar )
Search Term Tagging 2. ( Free )
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Untuk plugin – plugin wordpress saya kira itu saja untuk bermain dengan SEO,tapi ada
beberapa pendukung untuk bermain – main dengan SEO diantaranya :
1. Network Publisher. ( Auto Publish FB + Twitter )
2. PING Optimizer.
3. CBN Ping.
Selain diatas,plugin tersebut bias membuat kinerja dari blog kita agak melambat atau bias
dibilang sangat lambat.Mengapa demikian ?? Karena semua plugin diatas memakan
memory yang besar dan bisa menghasilkan cache pada blog kita.Nah,langkan
pencegahannya bagaimana ?? Pasa 2 plugin berikut ini :
1. w3 Total Cache. ( Free)
2. wp performance. ( Free )
Sudah,saya
rasa
cukup
untuk
plugin
–
plugin
di
wordpress
itu
sendiri.Sekarang,bagaimana dengan blogspot ?? Jujur,ini adalah yang paling sulit untuk
dioptimasi menurut saya.Namun,ada beberapa langkah yang patut dicoba untuk teman –
teman semua mengoptiamasi dengan blogspot,diantaranya :
1.
2.
3.
4.

Optimasi Pada Meta Tag.
Optimasi Pada Meta Description.
Optimasi Pada Meta Keyword.
Jika Judul Panjang,pada pertama kali publish gabungkan semua tulisan.Setelah
publish,edit kembali menjadi judul sebenarnya.

Mungkin itu saja yang saya tau untuk optimasi pada blogspot,karena saya bukan
pengguna dari blogspot sendiri.Maafkan saya ya teman – teman semuanya.Sekarang,mari
kita lihat bagaimana cara bermain SEO ala saya dan ClickBump SEO.

1. Gunakan Keyword Yang Diincar Pada Judul Tulisan.
Nah,terkadang saya melihat judul pada artikel itu suka tidak karuan.Terkadang ada
yang aneh – aneh dan tidak jelas tujuannya.Lain halnya jika teman – teman membuat
sebuah blog hanya untuk catatan pribadi saja dan tidak mengharapkan pengunjung
dari search engine.
Misalkan kita mengincar keyword atau kata kunci mengenai Contoh Program,Jadi
teman – teman harus menuliskan judul juga dengan menggunakan keyword yang kita
incar.Misalnya,Contoh Program Sederhana atau Contoh Program Kuliah.
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2. Ubahlah Keyword Menjadi H1 , H2 dan H3.
Kalo sudah masuk kesini,teman – teman harus melihat bagaimana struktur kode yang
ada pada template kalian masing – masing.Pada umumnya,judul itu sudah selalu
dibuat sebagai H1.
Nah,bagaimana dengan H2 dan H3 ?? teman – teman tinggal menambahkan saja di
depannya tag seperti ini <h2> Keyword </h2> atau <h3> Keyword </h3> saya
berikan sedikit contoh.
Jika tadi teman – teman sudah menargetkan kata kunci atau keyword Contoh
Program,maka saat ditengah – tengah artikel masukan lagi keyword tersebut namun
menggunakan tag H2 atau H3.

3. Gunakan Fungsi Tebal , Miring atau Garis Bawah.
Selain menuliskan judul artikel pada awal kalimat pembuka teman – teman sebelum
menulis sebuah artikel,ada baiknya judul yang ditulis di dalam artikel tersebut
diberikan salah 1 dari ketiga fungsi tersebut agar sang robot pencari dari google lebih
mengidentikan artikel kita tersebut.
Nah,saya akan berikan contoh dari kasus diatas dengan menggunakan judul dan
keyword Contoh Program jadi pada saat kalian menuliskan artikel bisa dengan
format seperti ini :
Contoh Program Sederhana – Bla Bla Bla....

4. Gunakan ALT Image Dengan Judul / Keyword kalian.
Nah,jika teman – teman menggunakan sebuah gambar dalam artikel kalian jangan
dibiasakan ALT=”” kosong seperti disamping atau title nya dibiarkan kosong.Isilah
ALT Image dan Tittle dari image kalian dengan judul atau keyword teman – teman
semua sesuai dengan judul teman – teman semuanya.
Mengapa demikian ?? Itu semua karena robot pencari google pun pintar.Selain halnya
dari tulisan,dia bisa mengidentifikasi sebuah keyword dari sebuah gambar yang
berada didalam blog / situs kita.

5. Pasang Internal Link dan External Link.
Ada baiknya setiap dari tulisan kita itu dibuat saling berkaitan satu sama lain.Dengan
seperti ini tulisan kita akan semakin kuat di mesin pencari dan tentunya membantu
kita dalam search engine.
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Selain Internal link,tentunya kita harus memberikan sebuah External Link tentunya
memberikan tag nofollow. Contoh nya seperti ini dengan menggunakan
rel=”nofollow” tepat didepan link yang kita berikan.
Misal : < a href=”bla lbalba” rel=”nofollow”>a</a>

6. Jumlah Kata dan Taruh Keyword Pada Kalimat Terakhir.
Idealnya dari sebuah artikel yang kita tulis itu adalah sekita 260 word count atau 260
kata setiap artikelnya.Sebarkan keyword yang kita incar di atas,ditengah dan yang
terakhir yang terpenting adalah di Akhir kalimat dengan menggunakan fungsi Tebal ,
Miring atau Garis Bawah.

7. Keyword Density
Kalo yang belum tau keyword density itu apa dan bagaimana cara mengeceknya
silahkan googling saja,karena banyak pengertian disana yang mungkin teman – teman
dapat cerna dengan sendirinya.
Saya disini Cuma ingin memberi tahu,untuk keyword density yang ideal dari sebuah
artikel itu HARUS berkisar diantara 2% sampai dengan 5% jika lebih itu artikel
nantinya akan di anggap SPAM oleh mesin pencari dalam hal ini adalah Google.
Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk teman – teman mengenai bermain –
main dengan SEO itu sendiri.Semoga setelah teman – teman semuanya membaca artikel
ini,teman – teman jadi semakin tau mengenai apa itu SEO dan apa Fungsi dari SEO
dalam blog teman – teman.
Baikalah,silahkan kunjungi blog sederhana saya disini http://aldyputra.net/ jika teman
– teman kebingungan.Silahkan Add facebook saya disini http://facebook.com/ayahkodok/
untuk berteman dengan saya. Dan silahkan teman – teman follow tweeter saya disini
http://twitter.com/#!/TeRRenJr
Jika keterangan diatas bisa silahkan email saya di support@aldyputra.net terima kasih
atas perhatian teman – teman yang sudah membaca artikel sederhana saya ini yang tidak
akan pernah saya publish di blog sederhana saya sendiri.
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