
Tutorial Singkat Blogspot
-dari berbagai sumber-

1. Anda harus sudah memiliki akun Gmail, jika belum silahkan buat email baru gmail,

caranya klik pada link tersebut

2. Anda sudah menentukan tema blog yang akan di buat, apakah tentang kesehatan, agama,

tips memasak, bisnis online, atau sekedar basa-basi (saya harap tidak), dan hendaknya

anda memilih tema yang anda kuasai dan anda senangi agar anda bisa awet merawat dan

mempertahankan blog tersebut

3. Pilih nama alamat blog (nama domain) yang sesuai dengan tema blog anda, singkat, mudah

di eja (diketik), mudah diingat, dan termasuk kata yang sering dicari pada tema tersebut,

misal anda membuat bisnis online tentang jasa pelayanan umroh, maka anda bisa

menggunakan nama domain: umrohmurah.com atau umrohmurah.blogspot.com

Tapi jika tidak bisa karena sudah banyak yang menggunakan kata tersebut maka carilah

kata yang unik, intinya usahakan tips diatas sebisa mungkin.

Dan usahakan pula tidak menggunakan angka atau tanda penghubung (-) karena ternyata

banyak yang mudah melupakan angka tersebut dan juga kata yang terletak setelah tanda

penghubung (-).

Mungkin ada yang bertanya mengapa harus mengusahakan demikian?, jawabannya: ya

untuk mempermudah pengunjung anda kembali ke blog anda karena alamat blognya

mudah diingat. Selain itu Mesin Penelusuran Google senang dengan bahasa yang baku jadi

ini termasuk optimasi SEO karena saudara menggunakan kata kunci tema blog saudara

sebagai alamat blog (nama domain). Intinya adalah sebuah harapan agar banyak yang

datang ke blog anda melalui jalur Pencarian di Google.

Kemudian, Jika anda sudah menentukan nama alamat atau url blog, maka hendaknya anda

mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memulai membuat blog setelah itu

baru anda menuju panduan tutorial selanjutnya

Cara Membuat Blog di Blogger

4. Buka http://www.blogger.com

5. Masuklah dengan akun Gmail yang sudah anda buat tadi,

6. Anda sekarang berada di halaman Dashboard Blogspot

http://carabuatdaftar.blogspot.com/
http://www.blogger.com


jika tampilan Dashboard Blogspot belum dalam bahasa indonesia maka klik tombol yang

ada di pojok kanan atas disebelah gambar bulatan gerigi

7. Klik tombol Blog Baru yang ada disebelah kiri, lihat gambar

8. Akan muncul panel input yang meminta anda memasukkan

JUDUL : Isi dengan judul blog anda (bisa diubah lagi nanti)

ALAMAT : Isi dengan nama/alamat blog yang sudah anda tentukan tadi pada langkah

ke-3 (judul blog dan alamat blog bisa diubah pada menu setelan dasar blogspot)

TEMPLATE : Sebagai permulaan pilih saja Sederhana, ( bisa diubah lagi nanti dengan

memilih di situs kumpulan template keren dan cara ganti template)

9. Kalau sudah klik Buat Blog, sekarang blog anda sudah jadi.

10. Klik Mulai mengeposkan lalu tulislah apa yang ingin anda tulis, silahkan baca cara

menulis artikel di blog

11. sekarang anda sudah bisa berbagi kemanfaatan dan pengetahuan kepada orang lain

http://carabuatdaftar.blogspot.com/
http://carabuatdaftar.blogspot.com/


Setelan Dasar Blogspot

Setelah anda membuat blog ada beberapa panduan pengaturan menu pada dasboard blogger, salah

satunya pada menu Setelan blog anda. Menu setelan ini terdiri atas beberapa fitur dan kita akan

membahas cara pengaturan Setelan Dasar.

Pengaturan setelan dasar blogspot terdiri atas:

Judul

Di pilihan judul blog ini anda bisa mengubah judul blog yang sedang anda gunakan caranya

dengan mengklik tombol Edit. Judul blog berisi kata kunci utama yang anda incar. Misal

"Kumpulan Info Kesehatan, Cara Alami Tanpa Obat". Gunakan Judul antara 5-8 kata. Jika sudah

selesai mengedit klik Simpan Perubahan.

Deskripsi

Ini adalah penjelasan dari judul tadi. Deskripsi akan ditampilkan pada header blog di bawah judul.

Isi juga dengan kata kunci dari blog anda. Misal: "Belajar Sehat dengan Bahan-bahan Alami

Tumbuhan Herbal". Deskripsi bisa di isi hingga 500 karakter termasuk spasi, tanda penghubung

(-) dan karakter lainnya. Jika sudah mengisi deskripsi blog, silahkan klik simpan perubahan.

Privasi

Pada Setelan ini ada dua pilihan:

Tambahkan blog Anda ke cantuman kami? untuk mengatur apakah blog anda terdaftar di

kumpulan blog blogger.com atau tidak
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Biarkan mesin pencari menemukan blog Anda? untuk menentukan apakah blog anda boleh

dirayapi oleh robot search engine seperti Google, Bing atau tidak.

PIlih Ya pada keduanya.

Gunakan pilihan "Tidak" jika anda benar-benar tidak ingin blog anda diketahui publik. Setelah

itu simpan perubahan.

Alamat blog

Fitur ini digunakan jika anda ingin mengganti nama subdomain. Mungkin karena anda kurang

puas dengan alamat blog yang terlanjur dibuat.anda. Misal alamat blog anda

blogmilikzaenal.blogspot.com lalu ingin anda ubah menjadi belajarsehatalami.blogspot.com.

Catatan: Perubahan hanya bisa terjadi jika nama yang anda ingininkan belum digunakan orang

lain.

Penting!: Jangan ubah alamat blog jika blog anda sudah dikenal atau bahkan terkenal, karena akan

membuat Robot Mesin Pencari semisal Google bingung dan Penggemar blog anda juga bingung

karena alamat yang lama sudah tidak berlaku lagi. Jumlah pengunjung akan berkurang drastis,

angka alexa rank akan semakin besar.

Ini merupakan jenis perubahan yang sangat berefek besar dibandingkan perubahan Judul Blog dan

perubahan Template

+ Tambahkan domain khusus

Pilihan ini hanya bisa digunakan jika anda sudah membeli domain baru atau memiliki domain

gratisan sehingga alamat blog anda menjadi .com atau .net atau .co.id dan lain-lain, tanpa embel-

embel ".blogspot". Contoh: belajarsehatalami.com

Penulis Blog

Jika anda ingin blog anda dikelola banyak orang atau dikelola beberapa teman anda seperti blog

komunitas, anda bisa menggunakan fitur ini. Penulis tersebut hanya bisa ikut membuat artikel dan

mem posting nya tanpa bisa mengedit post yang sudah ada dan tanpa mengubah setelan apapun

dari blog saudara.

Cara Menambahkan Penulis Blog Blogspot di Blogger

1. Silahkan klik + Tambahkan penulis

2. Masukkan alamat email teman anda

3. Klik tombol Undang Penulis

Teman anda akan mendapatkan email undangan untuk menjadi penulis di blog anda, jika ia

mengkonfirmasi undangan, maka ia sudah bisa langsung menulis artikel dan mempostingnya

Tambahan: Anda juga bisa menjadikan penulis tersebut sebagai admin dan ia bisa mengakses blog

sebagaimana anda mengakses blog bahkan anda bisa menjadi penulis saja sedangkan ia menjadi

admin, konsekuensi hanya menjadi "penulis" tidak bisa lagi mengatur apapun dari blog, hanya

sekedar bisa menulis dan memposting artikel.



Cara Menambahkan Admin di Blog Blogspot

Jika teman yang anda undang sudah menerima undangan dan menjadi penulis, maka pada setelan

menu dasar >> Penulis Blog >> pilih Admin >> maka blog anda akan memiliki dua admin

Pembaca blog

Fitur Setelan dasar ini digunakan untuk mengatur siapa saja yang boleh membaca tulisan anda di

blog.
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Cara Mengganti Template Blogspot

Banyak blogger yang kurang puas dengan tampilan blog nya yang sederhana, dan ingin mendesain blog atau

mendekorasi blog dengan berbagai macam hiasan. Sebagian ingin membuat tampilan blog keren,

profesionalis atau agar template blog seo friendly.

Akan tetapi, tentu untuk mengedit blog dan menghasilkan tampilan blog yang menarik ia harus mengikuti

sekian banyak tutorial cara mendesain blog, tahap demi tahap dengan pemasangan widget, penggantian

gambar background blog, pengaturan tulisan, mengubah warna judul dan lain-lain hingga blog nya tampak

sebagaimana yang ia inginkan.

Jika seperti itu tentu waktu yang terkuras sangatlah banyak karena ia harus memahami satu persatu trik

mengganti tampilan blog, kemudian menerapkannya, belum lagi jika terjadi kesalahan pada masing-masing

tutorial tips mendesain blog tersebut. Bukannya semakin bagus, malah jadi kacau balau, apalagi jika

sampai lupa menulis artikel karena pusing memikirkan hiasan blog yang belum jadi-jadi.

Hal Ini biasa terjadi pada blogger yang tidak menguasai HTML, CSS, PHP dan semisalnya, sehingga

disarankan agar mencari cara mudah membuat tampilan blog menarik dengan langsung mendownload

template di beberapa situs yang menawarkan template blogspot. Di antaranya adalah btemplates.com dan

www.premiumbtemplates.com

Keduanya merupakan tempat download template blog blogspot gratis yang menyediakan ribuan jenis

template keren dan menarik. Jika sudah menemukan desain yang anda sukai, maka anda hanya perlu

mengklik link download. Template akan segera anda dapatkan dalam bentuk file ZIP, atau RAR. Silahkan

ekstrak file tersebut.

Pada file hasil ekstraksi akan ada satu file dengan ekstensi file .xml. File inilah yang dapat anda upload ke

blogger.com, untuk mengganti template blogspot anda.

Lalu bagaimana cara mengganti template blogspot ini? Mudah saja, ikuti prosedur berikut:

1. Login ke dalam akun blogger

2. Pilih menu TEMPLATE dari menu blog anda

3. Silahkan klik tombol CADANGKAN/PULIHKAN Pada kanan atas layar

4. Akan tampil jendela pop up ... klik tombol UNDUH TEMPLATE LENGKAP untuk menyimpan

template anda saat ini sebagai antisipasi jika terjadi kesalahan.

5. Jika pengunduhan sudah selesai, dibawah tulisan "Unggah template dari file di hard drive Anda."

Klik tombol PILIH FILE, dan cari file .xml yang sudah anda download tadi di komputer anda.

6. Jika sudah silahkan klik UNGGAH

7. Tunggu beberapa saat sampai semua file selesai terkirim.

8. Jika terjadi kesalahan, anda hanya perlu memasang kembali template lama yang tadi anda

download. Cukup ulangi langkah 5-7 untuk file .xml asli dari blog anda.



Cara Ganti Template Blog Baru yang lain

1. Buka file .xml hasil download template tadi, Caranya klik kanan OPEN WITH >> Notepad atau

MS.WORD

2. Copy semua kode tersebut dengan menekan CTRL + A lalu CTRL + C

3. Login ke blogger.com

4. Pilih menu TEMPLATE

5. Klik tombol EDIT HTML

6. Letakkan kursor atau pointer pada kotak edit html terbaru lalu tekan CTRL + A untuk memblok

semua kode kemudian tekan CTRL + V untuk mem-paste kode .xml yang di copy tadi pada

langkah nomor 2

7. Klik pratinjau, kalau sudah benar, simpan perubahan

Jika template lama mempunyai widget yang tidak ada pada template baru maka akan ada

konfirmasi untuk mempertahankan widget tersebut atau tidak (tentukan sendiri). Jika anda merasa

membutuhkan widget tersebut, atau membutuhkan salah satunya, maka sebaiknya widgetnya

disimpan.

Mungkin saja setelah terupload ada widget yang berubah posisinya di template baru, jadi atur ulang

posisinya di menu TATA LETAK. Yang perlu anda lakukan untuk mengatur posisi widget hanyalah

klik, tahan, dan geser ke tempat yang anda inginkan. Setelah itu klik tombol SIMPAN SETELAN di

kanan atas untuk mempertahankan perubahan.

Cara menulis artikel di blogspot

Silahkan buka blog anda di blogger.com, setelah itu klik gambar pensil yang jika di arahkan kursur di

atasnya akan muncul tulisan "Buat entri baru". Anda akan masuk ke halaman post editor blogspot, lalu

lihat gambar berikut yang penomoran nya disesuaikan dengan penjelasan di bawahnya

1. Tulislah judul artikel yang akan anda buat di kotak Entri ini, coba sekarang tulis judul,

misal"Panduan Cara Menulis Artikel di blogspot"

2. Ini adalah kotak penulisan artikel, disinilah anda nantinya menulis hal-hal yang ingin anda bagi di

dunia maya, silahkan ketik satu paragraf atau beberapa kalimat saja.

3. Simbol F ini berfungsi untuk memilih jenis huruf (font) dari tulisan anda, caranya,,, coba blok

menggunakan kursor (Klik, tahan, lalu seret mouse untuk menutupi paragraf yang tadi anda

tulis) lalu klik icon F dan pilih jenis font yang anda inginkan.

http://www.blogger.com/home
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4. Simbol T ini berfungsi untuk mengatur ukuran huruf

smallest

small

nomal

large

largest

dan untuk ukuran normal atau default bisa mengunakan 12px, 13px, 14px sesuai dengan keinginan

anda ketika mengatur ukuran huruf blog agar enak dibaca

5. Kotak bertuliskan "Normal" ini, berfungsi untuk mengatur tingkat kepentingan;

Heading (h2) yang biasanya digunakan pada judul artikel

Subheading (h3)digunakan pada sub judul

Minor Heading (h4) di gunakan pada bagian dari sub judul

Jika anda memilih Normal berarti tidak ada bagian yang lebih penting dari bagian yang lain

6. HTML

Coba anda sekarang klik pada bagian ini, maka akan terlihat kode HTML untuk mengedit jika ada

susunan artikel yang kurang rapi misal jarak antar paragraf yang terlalu lebar, tampilan ketika

mengetik di editor blog berbeda dengan PRATINJAU atau jika anda ingin menambahkan kode-

kode tertentu untuk hiasan pada artikel. Sekarang silahkan kembalikan ke setelan COMPOSE lagi.

7. Empat icon ini fungsinya sama dengan di Ms.Word, silahkan blok/highlight (klik, tahan , geser ke )

salah satu kalimat lalu klik salah satu dari icon tersebut

Bold

italic

Underline

Strikehrough

8. untuk mengatur warna tulisan menjadi merah, kuning, biru dan lain-lain

9. untuk memberi background warna pada tulisan contohnya "tehnik menulis artikel yang menarik"

10. untuk memasukkan link pada tulisan misal, saya memasukkan link pada tulisan ini "cara

mengganti background blog dengan gambar" yang mengarah ke salah satu url artikel saya. cara

memasukkan link pada tulisan ini sama dengan cara sebelumnya, tinggal anda blok dan tekan icon

Link

11. Icon ini digunakan ketika anda ingin memasukkan gambar ke dalam artikel, sebagaimana yang

sobat bisa lihat pada artikel ini terdapat beberap gambar sebagai penjelas keterangan. dan yang

paling atas adalah gambar penghias.

12. digunakan untuk memasukkan video ke dalam artikel postingan
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13. Berfungsi untuk memotong artikel agar artikel yang tampil di homepage ( beranda / halaman depan

blog ) tidak terlalu panjang. Tapi jarang blogger yang menggunakan tools ini. Kebanyakan

menggunakan "Read More" otomatis agar tampilan home page blog lebih rapih dan lebih menarik.

14. Berfungsi untuk mengatur perataan huruf rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kanan-kiri

15. untuk memberi penomoran secara otomatis, silahkan di coba,,, kalau contohnya bisa dilihat pada

penjelasan SETELAN ENTRI

16. untuk memberi tanda bullet pada list atau daftar contoh nya bisa anda lihat di bawah, ketika

membahas penggunaan Publikasikan, Simpan,

17. Qoute, digunakan untuk membuat petikan kalimat yang akan menjorok ke tengah, biasa digunakan

pada kalimat kesimpulan

18. untuk menghilangkan format tulisan, menghapus bullet atau penomoran sehingga semua tulisan

yang saudara beri

19. untuk mengecek spelling apa ada tulisan yang salah ketik atau bahasa tidak baku

Setelan Entri

1. Label : Berfungsi untuk memberi label/kategori pada artikel. misalnya artikel dengan judul "Cara

menulis artikel di blog" di beri label "tips blogging". Sebuah artikel bisa diberi lebih dari satu label

caranya, pisahkan label satu dan yang lain dengan koma. Cara menggunakannya : klik Tulisan

"Label", masukkan nama label yang di inginkan pada kotak yang tersedia, lalu klik "Selesai".

2. Jadwal : Berfungsi untuk mengatur waktu penerbitan artikel yang di inginkan.

3. Lokasi : Berfungsi untuk menentukan lokasi anda. Cara menggunakannya : Klik tulisan "Lokasi".

Masukan nama kota atau negara pada kotak putih lalu klik "Telusuri". Jika sudah ditemukan

( Lihat gambar petanya ), klik tombol "Selesai".

4. Link : Digunakan untuk melampirkan Link pada artikel

5. Deskripsi Penelusuran : Berfungsi untuk memasukkan deskripsi atau penjelasan isi artikel anda.

6. Pilihan : Berfungsi untuk mengatur komentar artikel diizinkan atau tidak, Penafsiran HTML, dan

perintah Enter.

Tombol Publikasikan, Simpan, Pratinjau, dan tutup

Publikasikan : Berfungsi untuk menerbitkan atau mempublikasikan artikel yang telah selesai

ditulis dan memasukkan/menyimpan artikel kedalam blog sekaligus menampilkannya di internet.

Simpan : Berfungsi untuk menyimpan artikel di draft. Kadang untuk menulis artikel, kita

membutuhkan waktu beberapa jam. Karena ada keperluan tapi artikel belum selesai di ketik,

gunakan tombol ini untuk menyimpan artikel yang telah di ketik sebelumnya agar bisa melanjutkan

menulis artikelnya di lain waktu.

Pratinjau : Berfungsi untuk melihat tampilan artikel di blog sebelum dipublikasikan.Jadi gunakan

apakah ada tampilan yang tidak sesuai dengan tampilan di post editor



Tutup : Berfungsi untuk menutup halaman "Post Editor" blogspot dan akan di arahkan ke halaman

"Semua Pos" ( Termasuk artikel yang ada di draft / konsep )

Ciri-Ciri Blog yang Tidak Disukai

Pengunjung

1. Loading Halaman Blog yang Terlalu Lama

Ini adalah point yang harus anda perhatikan, dimana jika ada tautan link yang mengarah ke blog

anda tapi blog anda mempunyai loading yang sangat lama. Maka pengunjung tersebut akan

menutup tab windows yang mengarah ke blog saudara, ini karena pengunjung tersebut sudah bosan

dan tidak sabar lagi menunggu halaman yang lama terbuka.

2. Blog Dengan Widget Melayang

Banyak sekali blog yang memasang widget-widget melayang yang keren pada blognya tanpa

menyadari bahwa widget tersebut dapat menggangu kenyaman pengunjung yang sedang membaca.

Hal ini tentu saja harus dicegah karena bisa saja pengunjung tersebut langsung pergi meninggalkan

blog saudara. Widget melayang tersebut bisa berupa fans page melayang dan tombol share

melayang.

3. Blog Dengan Iklan yang Terlalu Banyak

Bukannya saudara tidak boleh memasang iklan di blog saudara, memasang iklan di blog itu adalah

hal yang lumrah untuk seorang blogger untuk mencari rupiah demi rupiah. Tapi anda harus

memperhatikan peletakan iklan yang dipasang, dan jangan memasang iklan terlalu banyak karena

dapat mempengaruhi loading blog dan bisa saja menggangu konsentrasi pengunjung.

4. Tampilan Blog yang Tidak Rapih

Hal pertama yang dilihat pengunjung saat datang ke blog anda adalah tampilan blog anda sendiri.

Bayangkan saja jika tampilan blog saudara amburadul dengan pemasang widget yang tidak tepat,

iklan dimana-mana, dan masih banyak lagi. Pasti pengunjung tersebut akan mencap blog saudara

jelek, tidak dirawat dan tidak berkualitas.

5. Artikel Blog Hasil Copy Paste

Pasti pengunjung akan merasa tertipu jika mengetahui bahwa artikel yang anda buat adalah artikel

milik orang laing yang pernah dibaca sebelumnya. Blog dengan artikel copy paste juga tidak

disukai oleh mesin pencari google karena tidak termasuk dalam kriteria-kriteria blog yang

disenangi google.

6. Konten Anda Kurang Menarik
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Jangan pernah membuat konten artikel dengan asal-asalan, karena artikel yang anda buat nantinya

tidak akan berkualitas dan bermanfaat bagi pengunjung. Buatlah konten yang dapat membantu

permasalahan pembaca dan sesuai dengan topik dari blog saudara.

7. Jarang Update Artikel

Jika anda jarang menulis artikel mungkin hanya beberapa artikel saja yang dapat dibaca dan

membantu permasalahan pengunjung. Semakin sering anda menerbitkan artikel-artikel yang

berkualitas, maka anda semakin memberikan peluang lebar kepada pengunjung untuk menemukan

solusi dari masalah mereka.

8. Blog dengan Unsur Penipuan

Jika Anda menggunakan beberapa link yang tidak relevan, itu dapat mengecewakan pengunjung,

begitu juga dengan link yang telah rusak dan error. Salah satu unsur penipuan adalah jika judul

artikel bertolakan dengan isi artikel. Pastikan Anda memeriksa dan mengecek semuanya.

9. Admin yang Kurang Ramah Terhadap Pengunjung

Perlakuan Anda kepada para pengunjung juga mempengaruhi dalam hal ini, apalagi pada komentar.

Jika Anda mengabaikan komentar para pengunjung, terutama komentar yang bersifat pertanyaan

dan ingin kejelasan, mungkin pengunjung akan kurang puas dengan pelayanan Anda dan

menyebabkan mereka pergi dari blog Anda.
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