I. Pengantar
Pengertian blog
Blog atau weblog adalah tren gaya hidup digital yang kian berkembang, hari demi hari. Di
Internet, blog disediakan gratis untuk siapa saja. Termasuk desain, hosting hingga berbagai
fungsi tambahan yang mempermanis tampilan blog. Gratis dan mudah diaplikasikan.
Berikut ini adalah asumsi yang digunakan sebelum Anda mulai membuat blog:
# Anda sudah memiliki account e‐mail.
# Anda terkoneksi dengan Internet saat mengerjakan blog.
# Anda bisa menggunakan program Notepad atau text editor lain.
# Anda paham istilah dan penggunaan copy atau paste.

Membuat Blog Itu Mudah
Panduan ini adalah sebuah panduan untuk membuat blog pada sebuah situs penyedia blog
yaitu blogger.com. Anda akan mampu membuat blog tanpa perlu berdiri terlebih dari kursi
Anda saat ini, karena sangat mudahnya.

Langkah 1: Daftar Google
Daftarkan Diri Anda di Google
Pertama anda harus memiliki account email di google (www.gmail.com), lalu silahkan kunjungi
http://www.blogger.com. Anda akan mendapatkan halaman seperti pada gambar dibawah.

Jika Anda sudah memiliki login di Google, Anda tinggal login, maka Anda akan masuk ke Control
Panel atau Panel Kontrol.
Oh ya, Anda bisa memilih bahasa, apakah Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Untuk kali ini saya anggap Anda belum memiliki login Google.
Klik tanda panah besar yang bertuliskan CIPTAKAN BLOG ANDA.
Sejauh ini sangat mudah dan akan terus mudah.

Halaman Pertama

Langkah 2: Daftar Blog
Lengkapi Pendaftaran Anda
Setelah Anda klik tanda panah besar yang bertuliskan CIPTAKAN BLOG ANDA, maka akan
muncul formulir seperti yang ada pada gambar dibawah ini.
Proses ini akan menciptakan account Google yang dapat Anda gunakan pada layanan Google
lainnya. Jika Anda sudah memiliki sebuah account Google mungkn dari Gmail, Google Groups,
atau Orkut.
Satu account Google bisa digunakan untuk mengakses semua fasilitas yang disediakan oleh
Google.
Jika Anda sudah memiliki accout google, Anda bisa langsung login (masuk). Untuk login ke
Google, Anda harus login dengan menggunakan alamat email.
Silahkan lengkapi.
1. Alamat email yang Anda masukan harus sudah ada sebelumnya. Anda akan dikirim
konfirmasi ke email tersebut. Jika Anda menggunakan email palsu atau email yang baru rencana
akan dibuat, maka pendaftaran bisa gagal. Anda tidak perlu menggunakan email gmail.com.
Email apa saja bisa.
2. Lengkapi data yang lainnya.

3. Tandai "Saya menerima Persyaratan dan Layanan" sebagai bukti bahwa Anda setuju. (Ada
baiknya anda membaca terlebih dahulu persyaratan dan Layanan untuk kepentingan anda)
Setelah lengkap, klik tanda panah yang bertuliskan lanjutkan.

Form Pendaftaran 1

Form Pendaftaran 2

Langkah 3: Membuat Blog
Memilih Nama Blog dan URL Blog
Jika Anda berhasil, Anda akan dibawa ke halaman seperti pada gambar dibawah. Jika gagal?
Gagal biasanya karena verifikasi kata Anda salah. Itu wajar karena sering kali verifikasi kata sulit

dibaca. Yang sabar saja, ulangi sampai benar. Saya sendiri sampai mengulang 3X.
Setelah Anda berhasil mendaftar, Anda akan dibawa ke halaman seperti yang ada pada gambar
dibawah. Sekarang Anda mulai membuat blog dengan mengisi nama dan alamat blog Anda.
Sebagai contoh, anda menamakan blog tersebut dengan nama Forest Friends. Anda dapat
memilih alamat blog dengan alamat http://forest‐friends.blogspot.com
sebagai alaternatif, bisa juga http://forestfriends.blogspot.com.

Anda bisa mengecek ketersediaan alamat blog yang Anda pilih. Jika tersedia bisa Anda
lanjutkan. Jika tidak tersedia, maka Anda harus kreatif mencari nama lain atau memodifikasi
alamat yang sudah ada, misalnya ditambahkan abc, xzy, 101, dan bisa juga dengan menyisipkan
nama Anda.
Lanjutkan dengan klik tanda panah bertuliskan LANJUTKAN.

Proses Pembuatan Blog

Langkah ke 4 Blog Template
Pilih desain yang sesuai dengan selera Anda.
Jika berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman seperti yang ada pada gambar dibawah.
Pilihlah tema yang sesuai dengan selera Anda. Jika tidak ada yang sesui dengan selera Anda.
Sekarang pilih tema agar proses pembuatan blog bisa selesai. Anda bisa preview tema dengan
klik gambarnya.

Untuk Memilih tema Anda klik (tandai) bulatannya o seperti pada gambar dibawah.
Setelah itu Anda klik tanda panah yang bertuliskan LANJUTKAN

Belajar Membuat Blog Selesai
posting, pengaturan, dan tata letak
Selamat, sekarang Anda sudah memiliki sebuah blog. Sekarang Anda sudah mulai bisa
memposting pemikiran Anda di blog dan dibagi ke seluruh dunia.
Memang masih ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, yaitu pengaturan, tata letak,
penambahan eleman, dan penggantian tema jika Anda menginginkan tema yang lain.

Sumber: http://www.squidoo.com/cara‐membuat‐blog

