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Tutorial membuat Blog dengan Blogspot 
 
Apa itu Blog? 
Blog merupakan kepanjangan dari web log yang merupakan salah satu aplikasi sederhana website. 
Pada awalnya blog hanya digunakan untuk catatan pribadi, yang diupload didunia maya dan bisa 
dinikmati semua pengakses internet. Akan tetapi sekarang ini penggunaan blog tidak lagi didominasi 
tulisan pribadi, tetapi mulai digunakan untuk bisnis, pencitraan hingga media pembelajaran. 
Di ranah maya, banyak tersedia blog gratis (wordpress, blogger/blogspot, multiply, dll) yang 
menyediakan konten blog dengan beragam variasi. Layaknya sebuah website, blog menawarkan 
banyak kemudahan, tidak memikirkan bahasa pemrograman, kita bisa memiliki website pribadi yang 
bisa dipersonalisasikan sesuai keinginan kita. 
 
Mengapa Blogger/Blogspot? 
Pemilihan blogspot  lebih dikarenakan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan blogspot di 
banding blog lain selain mudah dalam pengoperasian sehingga cocok untuk pemula, pengguna 
blogspot juga lebih leluasa dalam mengganti serta mengedit template sehingga tampilan blog dapat 
disesuaikan dengan yang kita inginkan. Hanya saja pengguna blogspot harus memiliki account google 
mail (gmail) untuk dapat mulai membuat blog 
 
Mulai membuat Blog 

1. Anda harus punya email di gmail terlebih dahulu, kalo belum punya, buat dulu. 
2. Buka www.blogger.com 
3. Klik create blog/buat blog 

 

 

4. Kemudian isikan data-data pada kolom yang telah disediakan 
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5. Klik CONTINUE, beri nama pada blog anda 
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6. Klik CONTINUE apabila data telah diisikan semua. Lanjut ke pemilihan template. 
7. Klik template yang sesuai dengan keinginan anda. Template yang disediakan pada langkah 

ini merupakan template standard. Anda dapat mengganti dengan template yang lebih 
menarik dengan template buatan anda sendiri nantinya. 

 

 

8. Klik CONTINUE kalo sudah. 
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9. Klik START BLOGGING. Pada intinya anda sudah punya blog dan tinggal mengisinya. 
10. Silahkan mulai menulis, mulai hal-hal yang sederhana, sesuai hobi, minat atau dalam rangka 

pembelajaran 

 

11. Apabila tulisan telah selesai. Klik Publish 
12. Untuk melihat blog anda, klik VIEW BLOG atau ketikkan alamat blog anda di address bar. 
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Pengembangan Blog 

Berikut langkah-langkah untuk mengembangkan blog anda, agar blog anda menjadi lebih 
menarik dan dinamik 
 
DASHBOARD 
Dashboard merupakan halaman utama pada blog yang digunakan untuk meletakkan 
fitur-fitur pengaturan blog. Menu dashboard terletak di kanan atas halaman blog anda 

 

Beberapa fungsi fitur: 
Create a Blog -membuat blog baru, sehingga dengan fitur ini anda dapat membuat 
banyak blog dengan hanya 1 login (account) 
View Blog - melihat preview blog Anda 
New Post - membuat posting baru 
Manage Post - mengatur posting (edit/hapus posting) 
Setting - pengaturan blog 
Layout - mengganti template, ukuran dan warna huruf, edit HTML 
Edit Profile - mengubah profil Anda 
My Account - pengaturan account blog Anda 
 
LAYOUT 
Merupakan fitur yang digunakan untuk menambah elemen-elemen halaman blog (html, 
polling, kalender, slide show dan lain-lain), pengaturan font-color, edit html dan menganti 
template baru yang disediakan blogger.com 
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Page Element 

 

Beberapa fungsi fitur: 
Edit (header) - mengatur header (bagian atas blog/banner). Pada fitur ini anda boleh mengganti 
gambar header sesuai dengan keinginan anda. Caranya dengan upload dari hardisk 
komputer/flashdisk/media lainnya. Selain itu anda boleh menambahkan deskripsi blog anda. 
Jangan lupa untuk mengklik SAVE CHANGES, jika anda melakukan perubahan pada header 

 

Add a Page Elements, merupakan fitur yang digunakan untuk menambah elemen-elemen 
blog, misalnya slideshow, poll, list, link list dan lain-lain. Saya percaya anda dapat meng-explore 
bagian-bagian ini dengan mudah. 
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Mengganti template dari tempat lain 
Seperti yang disebutkan di atas, bahwa anda boleh mengganti template blog anda dengan 
template seperti yang disediakan finalsense.com atau dengan template buatan anda 
sendiri. Dari penyedia template, anda akan mendapatkan kod-kod HTML yang dapat anda copy, 
kemudian paste ke menu Edit HTML pada bagian Layout. Hal penting yang perlu anda 
lakukan ketika anda melakukan perubahan template dengan menu Edit HTML adalah bahwa 
anda harus membackup kod-kod HTML yang asli. Tujuannya adalah untuk mencari kembali 
bila kod HTML yang anda perolehi itu error atau tidak berfungsi. 
Selain itu anda harus mengaktifkan Expand Widget Templates dengan memberi tanda 
check pada kotak yang disediakan. 
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DAFTAR LINK PENYEDIA ELEMEN- SKRIP 
Berikut adalah antara alamat URL penyedia elemen yang diperlukan agar blog 
anda kelihatan lebih dinamik. Ada banyak lagi anda cubalah teroka sendiri. 
http://www.free-blog-content.com - kalender 
http://finalsense.com –template blog 
http://www.clocklink.com - jam 
http://shoutmix.com - shoutbox/guestbook 
http://oggix.com -shoutbox/guestbook, google page rank 
http://photobucket.com - hosting file photo/gambar/ 
penyimpan foto 
http://flickr.com - hosting file photo/gambar 
http://snapdrive.net - hosting file, digunakan untuk 
menyimpan file-file Anda agar dapat didownload (pdf/doc/xls) 
http://megashare.com - hosting file, digunakan untuk file-file anda agar dapat di download 
(pdf/doc/xls) 
http://www.blogpatrol.com - free counter, blog statistik 
http://myglitterromance.com glitter 
http://wishafriend.com - countdowns 
http://www.haloscan.com - comment board 
http://www.tag-boar.com - tag-board 
http://www.doneeh.com tag-board, - counter 
http://statcounter.com - free counter, -blog statistic 
http://amazingcounter.com - free counter, blog statistic 
http://www.blogskins.com -template blog 
http://www.blogger-templates.blogspot.com - template blog 
http://www.blogspottemplates.blogspot.com - template blog 

 

 


