APA ITU WORDPRESS?

SERI TUTORIAL WORDPRESS
TUTORIAL #1

Bagi sebagian orang tentu sudah tidak asing dengan nama yang satu ini,
wordpress. Ini adalah sebuah platform untuk membuat website yang
dikembangkan oleh wordpress Inc, secara open source alias banyak
pengembang yang bisa membuat wordpress tampil dengan berbagai macam
pilihan.
Menurut dari Wikipedia, wordpress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka
(open source) yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog ( blog
engine).
WordPress
dibangun
dengan bahasa
pemrograman PHP dan basis
data (database) MySQL. PHP dan MySQL, keduanya merupakan perangkat
lunak sumber terbuka (open source software).
Karena itu mengapa banyak website di internet ini hampir seluruhnya
menggunakan wordpress sebagai platform website mereka.
Karena wordpress ini bersifat platform terbuka alias open source, maka
banyak sekali berbagai pilihan cara menggunakan yang banyak diminati oleh
para pengguna website di seluruh dunia.
Selain itu tampilan dan cara penggunaannya yang sangat sederhana, namun
memiliki fungsi yang sangat beragam ini, menjadi keunggulan dari mesin
blog ini.
Anda tidak membutuhkan keahlian khusus untuk bisa menjalankan website
dengan platform wordpress ini.
Disamping itu, banyaknya panduan dan tutorial cara menggunakan
wordpress yang bisa dipelajari dengan sangat mudah, juga menjadi
perhatian tersendiri bagi para penggunanya.

Sejarah WordPress
Sejarah WordPress diawali pada tahun 2003 di mana dua developer, Matt
Mullenweg dan Mike Little, membuat platform blogging baru karena software
b2/cafeblog dihentikan. Segera setelah proyek tersebut ditinggalkan, kedua
developer tersebut memutuskan untuk mengambil alih, mempertahankan,
dan melanjutkan pengembangan dengan cara mereka sendiri.

Mullenweg dan Little merilis versi pertama WordPress (WordPress 1.0) pada
bulan Januari 2004. Tampilan awalnya benar-benar berbeda dari CMS
WordPress sekarang yang sudah kaya fitur. Meski demikian, versi pertama
ini sudah menawarkan sebagian besar fitur inti yang kita gunakan hari ini,
misalnya editor WordPress, proses instalasi yang mudah, permalink, sistem
manajemen user, kemampuan memoderasi komentar, dan lain sebagainya.
Sejak tahun 2004, WordPress telah melalui banyak sekali proses
transformasi. Kini, WordPress dikembangkan, dikelola, dan di-maintain oleh
komunitas open-source berdedikasi yang terdiri atas ribuan pengguna di
seluruh dunia. Pengguna ini bekerja secara remote, sebagian dari mereka
bekerja secara sukarela tanpa dibayar, dan ada yang bertemu langsung di
konferensi distribusi WordPress yang disebut WordCamp. WordPress masih
terus dikembangkan, dan versi baru dirilis setiap 2 atau 3 bulan. Setiap versi
membawa fitur dan sistem keamanan terbaru yang telah diupdate ke
platform.
Perbedaan WordPress.org dan WordPress.com
Pada saat mengakses WordPress di Google atau mesin pencarian lainnya,
Anda
akan
menemukan
dua
website
yang
hampir
sama: WordPress.com dan WordPress.org. Bagi pemula, keberadaan kedua
website ini tentu saja membingungkan meskipun pada kenyataannya
WordPress.com dan WordPress.org memiliki tujuan dan user base yang
berbeda-beda.
WordPress.org
WordPress.org merupakan website yang digunakan jika Anda ingin membuat
situs WordPress self-hosted. Melalui situs ini, Anda bisa mengunduh platform
WordPress dan mendapatkan berbagai plugin dan tema gratis. Untuk
mengonlinekan website melalui WordPress, Anda harus membuat nama
domain dan membeli paket web hosting.
WordPress menggunakan PHP dan MySQL agar bisa aktif dan bekerja.
Namun, Anda juga bisa memanfaatkan paket WordPress hosting yang
memang ditujukan untuk mengoptimalkan performa CMS WordPress.
WordPress.com

WordPress.com merupakan perusahaan hosting yang menggunakan sistem
manajemen konten WordPress untuk semua blog yang dibuat di CMS
tersebut. Jika tertarik mendaftar dan membuat blog di sini, maka tipe domain
yang Anda dapatkan adalah myblog.wordpess.com (meskipun tersedia juga
custom domain berbayar). Paket defaultnya gratis tapi memiliki beberapa
keterbatasan.
Mengapa Menggunakan WordPress?
1. Ramah untuk Pemula dan Ahli
Kelebihan pertama WordPress adalah kemudahannya sehingga bisa
digunakan siapa saja, dari orang yang sudah ahli programming maupun
orang awam. Anda tidak perlu menjadi ahli programming dan bisa membuat
website profesional menggunakan WordPress.
2. Komunitas Besar
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 30 persen website di dunia
dibuat menggunakan WordPress. Angka tersebut juga menjadikan
WordPress sebagai pemegang market share terbesar di platform pembuat
website di seluruh dunia.
Para pengguna WordPress pun membuat forum diskusi untuk berbagi insight
dan ilmu terbaru tentang cara membuat website dengan WordPress dan
optimasinya. Forum diskusi tersebut diadakan baik secara online maupun
offline. Bagi Anda yang masih awam dengan website dan WordPress, tidak
perlu khawatir karena Anda bisa belajar dari forum-forum diskusi yang
mengajarkan tutorial WordPress.
3. Tersedia Banyak Tutorial
Tidak hanya forum diskusi, Anda juga bisa belajar cara membuat website
dengan WordPress dan mengoperasikannya dengan tutorial WordPress yang
tersebar di internet. Anda bisa belajar dengan membaca artikel tutorial
WordPress, video tutorial, atau video tutorial.
4. Plugin Melimpah
Selain tutorial WordPress yang melimpah, plugin WordPress juga melimpah.

Anda ingin mengoptimasi SEO website? Ada plugin Yoast SEO.
Ingin menambahkan profil media sosial dan tombol share media sosial? Anda
bisa menggunakan One Signal dan plugin media sosial wordpress terbaik
lainnya.
WordPress menyediakan ribuan plugin untuk memudahkan Anda mengelola
dan menambahkan fitur untuk website Anda. Kelebihan ini jarang ditemukan
di platform lain. Selain itu, banyak plugin yang menyediakan versi gratis!
Anda tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk fitur-fitur terbaik
WordPress.
5. Tema Beragam
Tidak hanya tutorial WordPress dan plugin yang banyak, tema WordPress
pun jumlahnya tidak kalah berlimpah. Banyak pengembang yang merilis
tema WordPress baik berbayar maupun gratis. Tema-tema WordPress gratis
pun tidak kalah bagusnya dari tema-tema berbayar.
Kekurangan WordPress
1. Keamanan. WordPress digunakan oleh lebih dari 30% website
seluruh dunia, semakin banyak pengguna ancaman (hacker, DDOS)
juga semakin meningkat. Akan tetapi Anda dapat mencegahnya
dengan cara menginstal plugin untuk meningkatkan keamanan
website WordPress Anda.
2. Dukungan pihak ketiga. Anda dapat memilih banyak tema dan
plugin untuk WordPress dari yang gratis maupun berbayar. Namun,
perlu kehati-hatian untuk memilihnya untuk menghindari tema dan
plugin yang memiliki bug. Pastikan plugin atau tema yang Anda pilih
memiliki penilaian dan review yang baik.
Kecepatan. Karena banyaknya plugin yang tersedia, terkadang orang
memasang berbagai plugin tanpa memperhatikan dampaknya. Jadilah
pengguna yang bijak, instal plugin yang dibutuhkan saja untuk menjaga
performa WordPress. Ada baiknya Anda juga membaca artikel Cara
Gunakan Google PageSpeed Insight untuk Optimasi Website

