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DAFTAR ISI 

1. Pendahuluan  

2. Cara membeli website sekolah di GoSch.id  

3. Cara masuk ke dashboard 

4. Pengenalan dashboard 

5. Cara membuat post / artikel 

6. Cara membuat halaman 

7.  Cara mengelola menu Website 

8. Cara menggunakan menu Media 

9. Cara menggunakan plugin 

10. Cara install thema di dashboard 

11. Cara mengatur tampilan website  

12. Cara menggunakan widget 

13. Cara membuat form kontak 

14.   Penutup 

15.   Hubungi Kami 
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BAB 1 - Pendahulan 

Website sekolah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi sekolah. 

Namun banyak langkah terhenti karena mengira sulit dan 

mahalnya memiliki website sekolah.  

 

Kini Anda sudah selangkah lebih maju dengan GoSch.id yang akan 

membantu Anda memiliki website dengan harga terjangkau, proses 

cepat dan mudah. 

 

GoSch.id memberikan cara yang lebih ringkas dan mudah bagi 

Anda dalam memiliki website. Dengan cara yang ringkas, sehingga 

Anda yang tidak mengerti pemrograman pun dapat menggunakan 

website Anda sendiri. 

 

Dengan adanya tutorial ini, menjadi penuntun Anda langkah demi 

langkah untuk mewujudkan Website Sekolah Anda sendiri. 

 

“#saatnyapunyawebsite”  
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BAB 2 - Membeli Website Sekolah di 
GoSch.id 

1. Buka browser Anda, kemudian kunjungi https://gosch.id/ 

 

2. Klik tombol “GRATIS! Buat Website Sekolah Anda Sekarang” 

untuk menuju ke halaman registrasi 

3. Isikan username baru Anda berupa huruf dan angka minimal 4 

karakter. Isikan email Anda, kemudian pilih  layanan yang 

tersedia. Lalu klik selanjutnya. 

 

  

https://gosch.id/
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4. Lengkapi detail website sekolah Anda berupa nama domain 

berekstensi sch.id, judul website sekolah, dan lain-lain. kemudian 

klik  Registrasi. 
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5. Anda akan mendapatkan ringkasan registrasi website sekolah 

Anda seperti berikut 

 

6. Anda harus mengkonfirmasi registrasi website. Silahkan periksa 

kotak masuk atau spam pada email Anda dan klik link yang 

diberikan. Jika Anda tidak mengkonfirmasi registrasi website dalam 

dua hari maka Anda harus melakukan registrasi ulang. 
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7. Setelah melakukan konfirmasi registrasi, Anda akan mendapatkan 

email berisi ringkasan registrasi Website Anda seperti berikut. 

Lakukan pembayaran dan konfirmasi sesuai ringkasan tersebut. 

 

8. Setelah melakukan pembayaran dan konfirmasi, Anda akan 

mendapatkan email atau pemberitahuan bahwa website Anda telah 

berhasil dibeli dan siap untuk digunakan. Selamat ! Disertakan pula 

data akun website Anda untuk login ke dashboard sehingga Anda 

dapat segera menyesuaikannya.  
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BAB 3 - Cara masuk ke dashboard 

Dashboard adalah bagian website yang hanya boleh diketahui oleh Anda 

sebagai pemilik dan pengelola website. Di dalam dashboard inilah segala 

aktifitas Anda untuk menggunakan website terjadi. Mulai dari menyesuaikan 

menu, membuat artikel dan lain-lain. Untuk masuk ke dashboard, silahkan 

ikuti petunjuk berikut :  

1. Akses website Anda ditambah dengan “/admin”. Misalnya domain 

website Anda adalah sekolakebangsaan.sch.id, maka untuk masuk ke 

dashboard Anda mengakses sekolakebangsaan.sch.id/admin. 

 

2. Masukkan username dan password sesuai dengan informasi 

pada email Anda. Kemudian klik log in. Jika username dan password 

Anda sesuai, maka Anda langsung masuk ke dashboard 
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3. Jika Anda lupa dengan password Anda, maka klik Lost your 

password. Sehingga Anda akan menampilkan halaman seperti ini. 

Silahkan Anda masukkan username atau email akun website Anda, 

kemudian cek kotak masuk pada email Anda 

 

4. Anda akan menemukan email dari GoSch.id berisi link untuk 

mengubah password Anda. Klik link tersebut. 
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5. Isilah password baru Anda pada halaman ini kemudian klik reset 

password. Maka password Anda sudah diganti. Silahkan login 

menggunakan username yang sama, dengan password yang baru. 

 

 

 

  



  TUTORIAL WEBSITE SEKOLAH 
 

 

11 
 

BAB 4 - Pengenalan dashboard 

Setelah Anda berhasil masuk ke Dashboard maka Anda akan menemukan 

tampilan sebagai berikut : 
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BAB 5 - Cara membuat post / artikel 

Untuk membuat artikel, silahkan ikuti langkah berikut : 

1. Buka halaman tambah artikel baru dengan klik menu Pos -> Tambah 

baru atau +Baru ->Pos 

 

2. Pada halaman tambah artikel baru, silahkan isikan judul dan 

penjelasan artikel. 

 

3. Untuk menambahkan konten berupa gambar, video maupun yang 

lainnya, Anda dapat menggunakan opsi Add Media. Kemudian pilih 
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Tambahkan Media lalu pilih konten yang ingin Anda upload. Tunggu 

hingga proses upload selesai. 

 

4. Setelah itu Anda dapat menyesuaikan ukuran, title, dan sebagainya 

pada gambar tersebut. Setelah semuanya sesuai, pilih Sisipkan ke 

dalam pos dan gambar berhasil diunggah serta masuk dalam 

postingan 



  TUTORIAL WEBSITE SEKOLAH 
 

 

14 
 

 

5. Anda dapat mengkelompokkan tulisan yang Anda buat ke dalam 

kategori tertentu, bisa dengan membuat kategori baru atau mengikuti 

kategori yang sudah ada. Pilihan ini bisa Anda temukan pada bagian 

Kategori, di sebelah kanan area posting.  
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6. Terdapat juga pilihan Tag yang bisa Anda tambahkan sesuai dengan 

postingan yang Anda tulis. Untuk menambahkannya pun cukup mudah. 

Anda hanya perlu menuliskan tag tersebut dan pilih Add. 

 

7. Kemudian untuk mengubah permalink atau URL artikel yang akan 

Anda terbitkan, silakan pilih opsi di bawah kolom judul atau title, 

kemudian pilih Sunting dan sesuaikan dengan keinginan Anda. 

 

8. Setelah semua selesai, Anda dapat menerbitkan posting atau artikel 

tersebut dengan meng-klik tombol Terbitkan. 
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BAB 6 - Cara membuat halaman 

Membuat halaman biasanya digunakan untuk membuat menu Kontak, 

Tentang dan lain-lain. Untuk membuat halaman, silahkan ikuti langkah 

berikut : 

1. Klik menu Laman -> Tambah baru atau +Baru ->Laman 

 

2. Silahkan mengisi judul halaman dan isi halaman, Pilih layout / 

tampilan halaman meliputi Right Sidebar atau No Sidebar 

 



  TUTORIAL WEBSITE SEKOLAH 
 

 

17 
 

3. Anda dapat mengubah Induk kepada halaman lain jika diperlukan 

sehingga halaman baru Anda menjadi sub menu. Memilih template 

halaman yang disediakan. Mengisi urutan apabila halaman baru 

Anda menjadi sub menu bersama dengan halaman lain 

 

4. Setelah semua selesai, Anda dapat menerbitkan posting atau artikel 

tersebut dengan meng-klik tombol Terbitkan. 
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BAB 7 - Cara mengelola menu Website 

Menu dapat Anda jumpai dalam semua Website. Misal pada Website 

profil perusahaan, Anda akan menemukan menu berisi beberapa item menu 

seperti Home, Blog, Tentang, Kontak dan lain-lain. Untuk menambahkan item 

menu, Anda tidak membutuhkan banyak waktu. Namun Anda perlu 

mengetahui menu apa saja yang akan Anda buat serta isi dari halaman item 

menu tersebut. 

Langkah – langkah untuk menambahkan menu yaitu : 

1. Masuk ke Dashboard Website Anda 

2. Pilih menu Tampilan > Menu  

 

3. Anda dapat membuat menu baru, atau mengatur menu yang sudah ada. 

Dalam tutorial ini, sudah terdapat menu bernama “Menu 1” berisi item 

menu berupa Home, Website, WordPress dan Glosarium  
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4. Anda dapat menambahkan item menu baru dari Laman yang telah Anda 

buat, atau dari Pos yang telah Anda buat, atau dari Taut Tersuai (link) 

atau dari Kategori Pos Anda. 

5. Membuat item menu dari Laman. Dengan Laman, Anda dapat 

membuat menu “Tentang” yang mendeskripsikan Website Anda. 

Sebelumnya Anda perlu membuat laman baru dengan judul “Tentang”. 

Centang laman tersebut kemudian klik Tambahkan ke Menu  
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6. Membuat item menu dari Pos. Anda perlu membuat Pos atau Artikel 

terlebih dahulu. Centang laman tersebut kemudian klik Tambahkan ke 

Menu  

 

7. Membuat item menu dari Taut Tersuai dapat dilakukan jika Anda 

ingin membuat menu yang tertaut ke link tertentu. Isikan link tersebut 

dan nama menu Anda. Lalu klik Tambahkan ke Menu  
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8. Membuat item menu dari Kategori biasanya digunakan untuk 

menjadikan kategori artikel Anda agar muncul dalam menu. 

Sebelumnya Anda perlu membuat kategori Pos Anda.  Centang kategori 

tersebut kemudian klik Tambahkan ke Menu  

 

9. Anda dapat mengatur urutan item menu Anda dengan menggeser item 

tersebut 

10. Untuk membuat sub menu, Anda dapat menggeser item menu tertentu 

ke kanan sehingga menjadi seperti ini  
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11. Apabila Anda telah selesai mengatur menu, klik Simpan Menu 

sehingga Anda telah mengubah menu menjadi seperti ini 
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BAB 8 - Cara menggunakan Media 

Image Media merupakan sebuah media library yang di dalamnya 

terdapat seluruh konten berupa gambar, video maupun file media lain yang 

pernah Anda upload sebelumnya, baik itu ketika membuat sebuah posting 

maupun pages. Selain itu Anda juga dapat mengunggah konten melalui media. 

Berikut adalah langkah-langkahnya. 

1. Klik menu Media -> Pustaka untuk melihat semua konten yang 

pernah diupload 

 

2. Untuk menambahkan gambar atau konten baru lainnya, Anda cukup 

memilih Tambah Baru -> Pilih berkas dan pilih gambar yang ingin 

Anda upload. Nantinya gambar ini siap untuk Anda masukkan pada 

artikel atau halaman tanpa perlu mengunggahnya kembali. 
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BAB 9 - Cara menggunakan plugin 

Plugin adalah fungsi tambahan yang bisa digunakan untuk website 

Anda. Ada banyak plugin gratis yang bisa Anda gunakan. Berikut adalah 

langkah-langkahnya. 

1. Klik menu Plugin  -> Tambah baru untuk melihat semua plugin yang 

tersedia. Anda dapat mencari plugin di  kotak pencarian 

 

2. Pilih plugin sesuai kebutuhan Anda, kemudian klik Aktifkan 
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BAB 10 - Cara install tema website 

Anda dapat mengganti tampilan website di menu Tampilan.  Berikut 

adalah langkah-langkahnya. 

1. Klik menu Tampilan  -> Tema untuk melihat semua tema yang 

tersedia 

 

2. Anda dapat mengganti tema dengan klik Aktifkan atau klik Pratinjau 

Langsung untuk melihat detail tema 
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BAB 11 - Cara mengatur tampilan 
website 

Tema website yang telah Anda gunakan, dapat Anda atur agar lebih 

menarik sesuai keinginan Anda. Berikut adalah langkah-langkahnya. 

1. Klik menu Tampilan  -> Kustomisasi untuk membuka halaman 

seperti berikut. Perlu diketahui bahwa setiap tema memiliki fitur yang 

berbeda-beda 

 

2. Sebagai contoh, di sini Anda akan mengubah Site Title dan Tagline. 

Anda cukup memilih opsi Default Settings -> Identitas Situs 

kemudian isi atau edit sesuai dengan keinginan Anda 
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BAB 12 - Cara menggunakan widget 

Widget dapat sebuah website Anda terlihat lebih menarik. Selain itu, 

widget juga dapat membantu Anda mempromosikan produk atau jasa karena 

dapat langsung terlihat pada semua halaman di website Anda. Berikut adalah 

tutorial bagaimana cara menggunakan widget Anda dapat mengganti tampilan 

website di menu Tampilan.  Berikut adalah langkah-langkahnya. 

1. Klik menu Tampilan  -> Widget untuk melihat semua widget  

 

2. Pada bagian kiri adalah daftar widget yang tersedia. Sedangkan pada 

bagian kanan adalah tempat untuk menggunakan widget yaitu di sisi 

website sebelah kanan (Right Sidebar) dan lain-lain. Untuk 

menggunakan widget, Anda perlu menyeret widget yang diinginkan 

ke tempat yang menurut Anda sesuai. Misal widget arsip di right 

sidebar. Jika Anda ingin menghapus widget pilih Hapus. 
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BAB 13 -  Cara membuat form kontak 

Form kontak sangat berguna untuk sebuah website. Fitur ini dapat 

memudahkan pengunjung untuk menghubungi Anda langsung melalui 

website dengan cara meninggalkan pesan. Nantinya, form kontak ini akan 

memproses pesan tersebut sebagai email dan mengirimkan datanya ke email 

Anda. Untuk membuat form kontak, Anda hanya perlu mengaktifkan plugin 

bernama “Contact Form 7”, setelah itu ikuti langkah berikut. 

1. Klik menu Contact -> Tambah baru untuk mempersiapkan kontak 

baru Anda 

 

2. Di halaman ini, Anda dapat melakukan konfigurasi form kontak 

menjadi seperti yang Anda inginkan. 
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3. Kemudian lakukan pengaturan pada tab Mail. Di sini Anda akan 

menemukan lebih banyak lagi pengaturan form, misalnya alamat email 

tujuan, subject, dan masih banyak lagi. 

 

4. Jika sudah selesai, klik Save dan akan muncul Script Code yang siap 

Anda gunakan pada halaman atau posting. 

 

5. Copy script code tersebut, kemudian buat page/halaman baru. 

Jangan lupa untuk ganti mode dari Visual menjadi Text. 
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6. Pilih Publish, dan hasilnya akan jadi seperti ini. 

 

7. Anda dapat melakukan pengetesan dengan cara mengisi form kontak 

tersebut dan membuka pesannya di inbox email Anda.  
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Bab 14 - Penutup 

Menggunakan Website Sekolah kini tidak sulit lagi bahkan bagi Anda yang 

tidak mempunyai keahlian di bidang IT. Karena GoSch.id berusaha 

menghadirkan solusi yang sangat mudah dan cepat bagi semua orang dalam 

menggunakan website. 

 

Selain itu dengan hadirnya tutorial ini akan membantu Anda langkah demi 

langkah untuk menggunakan website sekolah. Tentunya semakin Anda 

berlatih maka Anda akan semakin ahli menggunakannya.  

 

Jika Anda memiliki kesulitan, GoSch.id selalu siap untuk membantu Anda. 

GoSch.id adalah penyedia layanan pembuatan website praktis, mudah dan 

cepat untuk Anda. Terdapat banyak pilihan layanan dan jenis website yang 

Anda butuhkan. Kunjungi website kami untuk melihat lebih detail dan 

mendapatkan penawaran yang menarik. 

 

Sebagai penutup, semoga tutorial ini dapat mengatasi kesulitan pembuatan 

website Anda. Apabila ada kesalahan penulisan kami mohon maaf atas 

ketidaksengajaan kami. 

 

Salam sukses, 

GoSch.id 
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Hubungi Kami 

 

 


