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Membuat Web Blog di Blogger 
 
1. Aktifkan browser (IE/Opera/Mozilla dsb.) 
2. Ketik pada address bar www.blogger.com tunggu sampai muncul website blogger 
3. Klik pada CREATE YOUR BLOG NOW 
 

 
 
4. Tampil pengisian account (form pendaftaran) 

 
 
5. Isilah pertanyaan yang ada, kemudian Klik CONTINUE 
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6. Isikan nama blog yang anda inginkan, berikut nama situsnya (URL). klik Check 

Availability  untuk memeriksa apakah nama web yang anda buat masih tersedia. 
7. Jika tersedia lanjutkan dengan mengklik CONTINUE 

 
 
8. Pilih template (format/layout dari blog anda). Lanjutkan dengan klik CONTINUE 
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9. Selamat … BLOG anda sudah tercipta.  
10. Lanjutkan dengan klik START POSTING untuk memulai posting/memuat 

berita/artikel 

 
 
11. Jendela POSTING 

• Title  =  Judul Berita 
• Label for this post  =  Kategori Berita  
Klik PUBLISH POST untuk menyimpan dan menampilkan berita di web blog 

 
 
12. Klik View Blog atau in a new window untuk melihat hasilnya 

 
 
13. Tampilan Blog dan isi berita yang telah dibuat  

Isi berita 

Judul Berita 

Kategori 
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Fasilitas dalam BLOGGER 
 
1. DASHBOARD 

Berisi semua tools/fasilitas dalam blogger seperti : 
• Mengatur account dan profile  
• Membuat blog baru (setiap account dapat membuat lebih dari 1 blog) 
• Mengatur layout dan posting dsb. 
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2. POSTING 
• Create untuk posting baru (memuat artikel/berita baru) 

 
 

• Edit Post untuk mengedit, melihat sementara dan menghapus berita  

 
 
3. SETTING 

Untuk mengatur tampilan/layout dari blog 
• Basic untuk membuat judul blog dan deskripsi/keterangan singkat tentang blog 
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• Publishing untuk mengubah nama URL 

 
 

• Formatting untuk mengatur jumlah berita dalam 1 halaman, format tanggal, dll 

 
 

• Comments untuk mengatur komentar yang masuk 
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• Archiving untuk mengatur arsip berita 

 
 
• Site Feed untuk format RSS 

 
 

• Email untuk format email 
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• Permission untuk mengatur hak penulis 

 
 
4. Template 

• Untuk mengatur layout/tampilan dari blog 
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• Tampilan saat klik Edit pada elemen Blog Archieve 

 
 
• Tampilan saat memilih Add a Page Element 
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• Tampilan Pengaturan Font & Color 

 
 
• Tampilan mengedit template dalam format HTML 
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• Tampilan mengubah template/layout  

 
 

• Tampilan blog setelah mengganti dengan template lain 

 
 

• Jangan lupa klik Sign Out jika sudah selesai melakukan posting 
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• Untuk posting berikutnya cukup akses blog namaanda.blogspot.com dan pilih 
sign in 

• Ketik nama user (alamat email) beserta passwordnya kemudian klik SIGN IN 

 
 

• Pilih Post, Setting atau Layout untuk mengisi dan mengedit blog anda 

 
 
Catatan : Beberapa situs blog lainnya … 
§ www.blogeasy.com 
§ www.bloglines.com 
§ clearblogs.com 
§ WordPress.com 
§ www.blog.com 
§ www.blogster.com 
§ BlogText.org 
§ www.ebloggy.com 
§ www.blogdrive.com 
§ www.tblog.com 
§ www.livejournal.com 
 
 

--- Semoga Bermanfaat dan Selamat Nge-BLOG --- 
 


