
Buku Panduan Membuat BLOG Untuk Pemula
(Email, Blogspot dan Facebook)

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa atas kehadirat Allah yang
telah melimpahkan Ramat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan buku panduan membuat blog untuk pemula. Shalawat
serta salam teruntuk Muhammad inspiration model yang telah
mengajarkan ilmu dan cintanya.

Weblog atau Blog merupakan website yang berbentuk
gratisan di dunia maya. Sesuai perkembangan zaman atau trend
didunia multimedia.

Buku panduan membuat blog bagi pemula ádalah sedikit
informasi yang memberikan kepada kita semua untuk bisa aktif
didunia yang sudah penuh dengan kecepatan informasi. Buku
panduan ini dibuat sebagai buku panduan bagi mereka yang masih
awam didunia maya dan untuk memenuhi kebutuhan yang tertarik
membuat blog.

Buku panduan ini lebih menekankan pada aspek
kesederhanaan dan pembuatan step by step. Di dalamnya berisi
materi membuat email dan blog tahap pemula serta pendaftaran
Facebook yang mulai berkembang sekarang ini.

Semoga bagi pembaca dapat tertarik sebab penjelasannya
yang tidak begitu rumit dan sangat mudah. Tetap semangat untuk
belajar…!



Bab I
MEMBUAT ALAMAT EMAIL

Sebelum menuju pembuatan Blog, kita diwajibkan untuk memiliki account Email. Sebab segala
pendaftaran didunia maya ini sering menggunakan fasilitas berupa email. Email bisa dibilang sebagai
surat elektronik.

Maka disini saya akan jelaskan cara membuat E-Mail. Namun di sini saya hanya menjelaskan pembuatan
email di Googlemail (www.gmail.com). Gmail merupakan layanan email gratis, yang merupakan salah
satu layanan penyedia email selain dari Yahoomail (www.yahoomail.com), Hotmail (www.hotmail.com),
dan Plasamail (www.plasa.com).

Kapasitas Gmail mencapai 2 GB bahkan sekarang telah berkembang hingga mencapai 5 GB dan akan
terus bertambah serta merupakan layanan Email yang dianggap mempunyai kecepatan lebih dibanding
lainnya.
Membuat account email:

1. Anda akses dulu atau ketik www.gmail.com
2. Maka akan muncul gambar seperti dibawah ini
3. Klik pada tanda panah (Sign up ke Gmail)
4. Kemudian akan muncul halaman seperti berikut ini
5. Isikan data diri anda seperti permintaan konten gambar di atas:

a. Nama depan
b. Nama belakang
c. Nama email yang anda inginkan (klik cek ketersediaan)
d. Isikan kata sandi (usahakan yang mudah anda ingat)
e. Pertanyaan rahasia (pilih salah satu)
f. Jawab pertanyaan yang anda buat
g. Email sekunder isikan berguna untuk cadangan jika sewaktu waktu anda lupa account anda.

Kalau di kosongkan tidak apa-apa
h. Isikan verifikasi kata sesuai perintah
i. Klik tombol (Saya menerima, Buat akunku) seperti tampilan dibawah ini

6. Maka proses pendaftaran telah selesai
7. Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini:
8. Klik (Saya siap -tampilkan account saya!) pada kanan atas. Maka akan muncul gambar berikut ini:
9. Maka anda sudah memiliki kotak surat email
10. Untuk menulis pesan tinggal klik (Membuat Pesan) pada kiri atas. Maka akan keluar gambar seperti

ini:
11. Isikan sesuai perintah:

a. Kepada (alamat email yang dituju)
b. Judul subjek (subjek yang dipergunakan semisal: kenalan, surat lamaran pekerjaan, balasan dll)
c. Untuk mengirim file, klik lampirkan file (dibawah judul subjek)
d. Klik tombol (Kirim) untuk mengirim surat email

12. Untuk setiap masuk ke account email anda, ketik www.gmail.com dan tinggal isikan Nama penguna
dan kata Sandi pada kotak yang tersedia, kemudian klik tombol Masuk. Seperti gambar dibawah ini:



BAB II
MEMBUAT WEBLOG DENGAN BLOGSPOT

Blog atau weblog merupakan tempat berbagai aktifitas untuk mecurahkan ide, pemikiran, diary atau
bahkan untuk promosi marketing barang dan jasa.

Di sini saya hanya akan membahas pembuatan blog di blogspot atau www.blogger.com. Sebenarnya
banyak pelayanan pembuatan blog gratis, blogger.com merupakan salah satu selain dari Multiplay
(www.multipaly.com), wordpress (www.wordpress.com) dan blogsome (www.blogsome.com).

Blogger.com merupakan salah satu penyedia layanan pembuatan blog yang sangat memiliki beragam
karakter dan bahkan sangat mudah hanya dengan tiga langkah pembuatan. Seperti yang tertulis
dihalaman awal www.blogger.com.

Langkah-langkah membuat blog:
1. Akses atau klik www.blogger.com. Maka akan tampak gambar berikut ini:
2. Klik tombol (Ciptakan Blog Anda). Seperti nampak pada gambar:
3. Selanjutnya akan keluar gambar dibawah ini:
4. Isikan data-data seperti permintaan gambar diatas

a. Alamat email
b. Ketik ulang alamat sandi
c. Masukan sebuah password
d. Ketik ulang sandi/password
e. Nama tampilan
f. Judul blog
g. Alamat blog (URL)

5. Setelah mengisi data-data kemudian klik (Lanjutkan), seperti gambar berikut:
6. Selanjutnya akan muncul template/tampilan (Klik salah satu). Kemudian klik (Lanjutkan), lihat

gambar:
7. Setelah anda memilih tampilan/template blog. Berarti blog anda sudah jadi. Untuk melanjutkan

pengaturan blog (posting, profil dll), klik (Mulai Blogging). Nampak seperti gambar:
8. Setelah itu anda akan langsung masuk pada posting atau membuat tulisan.
9. Setelah selesai menulis anda bisa langsung mengklik tombol (Publish Post). Tapi jika anda ingin

memberikan gambar pada tulisan bisa menekan tanda seperti tampak di bawah ini:
10. Selanjutnya akan nampak gambar dibawah ini. Klik Browse untuk menambahkan gambar. Setelah

memilih gambar klik (Unggah Gambar), tunggu sampai proses selesai dan klik (SELESAI). Berarti
gambar sudah ditambahkan.

11. Langkah selanjutnya klik tombol (Publish Post). Hasilnya akan seperti ini:
12. Kini berarti anda telah memiliki sebuah blog atau weblog.

Langkah Login di Weblog Anda

1. Akses atau klik www.blogger.com. Maka akan tampak gambar dibawah:
2. Lihat kotak di kanan (Masuklah Menggunakan Akun Google Anda). Isikan Nama Pengguna Email

dan Kata sandi atau password.
3. Setelah anda mengisikan perintah diatas maka akan nampak gambar berikut:
4. Untuk memposting atau menulis bisa langsung klik tombol (ENTRI BARU).
5. Selanjutnya untuk menambahkan profil dan foto, bisa klik (Lihat Profil, Edit Profil dan Edit Foto)

yang berada di kiri atas.
Selamat mencoba...!



BAB III
MENAMBAHKAN AKSESORI BLOG

Aksesori Blog itu beragam jenis, namun di sini saya hanya menambahkan sedikit aksesori yang kiranya
dapat memberikan keindahan tersendiri pada Blog.

Jika anda tertarik dengan berbagai macam aksesori, bisa menambahkannya sendiri. Tapi anda harus
mencari sendiri, konten yang menyediakan kode HTML. Dengan menambahkan pernak pernik Blog akan
tampak hidup

A. Shoutbox
Kali ini kita akan menambahkan aksesori blog berupa shoutbox. Shoutbox mempunyai fungsi untuk
meninggalkan pesan baik itu kritik bahkan untuk meminta saran dari seseorang yang membaca Blog
anda. Di sini hanya shoutbox yang berada di http://cbox.com.
Ikuti langkah-langkah berikut ini dengan step by step, mulai pendaftaran sampai menghasilkan
shoutbox di blog anda:

1. Akses atau klik http://cbox.com.
2. Selanjutnya klik tombol (Get your own free Cbox now!)
3. Isi kotak perintah gambar diatas:

a. Cbox nama
b. Email address atau email anda
c. Password
d. Cofirm Password
e. Website atau alamat blog anda
f. Language
g. Style (pilih kesukaan anda)
h. Contreng kotak (I have read and agree to the Cbox terms and condition of service)
i. Selanjutnya klik tombol (Create my Cbox)

4. Setelah anda mengklik tombol Create my Cbox.
5. Langkah selanjutnya anda disuruh login dengan mengisikan (Login name dan Password). Setelah

anda login maka, akan keluar gambar berikut:
6. Klik tombol (Publish), pada panel Welcome! Berwarna merah.
7. Copy (Ctrl+C) code yang berada di kotak (Copy to clipboard),
8. Login ke blog anda. Lalu klik tombol (Tata Letak), berada di kanan.
9. Berikutnya klik tombol (Tambah Gadget). Setelah anda mengklik tombol tersebut maka akan

keluar gambar berikut:
10. Langkah selanjutnya klik tombol (HTML/JavaScript). Maka akan keluar gambar berikut:
11. Kode yang telah di copy sebelumnya, paste (Ctrl+V) HTML pada kotak (Konten) yang telah

tersedia pada gambar diatas. Kasih judul terserah anda, semisal (kritik dan saran, tingalkan
pesan anda dll). Lalu klik tombol SIMPAN.

12. Maka shoutbox telah ditambahkan pada blog anda. Jika anda ingin melihat hasilnya, selanjutnya
anda bisa ke halaman Elemen Halaman. Klik tombol (Lihat Blog). Seperti yang terlihat pada
gambar dibawah ini:

B. Membuat WebCounter atau Jumlah Pengunjung
1. Akses atau klik www.tinycounter.com. Maka akan keluar gambar berikut:
2. Isikan data sesuai perintah gambar diatas:

a. Email anda
b. Username
c. Password
d. Starting count (biarkan tetap pada angka 0)
e. URL of page (alamat blog anda)
f. Style (pilih kesukaan anda)
g. Increment counter On (pilih salah satu lebih baik pilih Every page hit)
h. Verification code (isikan kode tersebut pada kotak dibawahnya)
i. Klik tombol (Create Counter)



3. Maka akan keluar gambar seperti berikut:
4. Copy (Ctrl+C) code yang berada pada kotak (Copy to Clipboard), lihat gambar diatas
5. Masuklah pada blogger.com dan login menggunakan acount yang anda miliki. Pilih tab menu

(Tata Letak), klik tombol (Elemen Halaman). Selanjutnya pilihlah link (Tambah Gadget) untuk
menambahkan elemen baru didalam blog. Lihat gambar berikut:

6. Setelah anda klik (Tambah Gadget). Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini. Klik tombol
(HTML/JavaScript).

7. Selanjutnya akan keluar tampilan gambar dibawah ini. Lalu kode HTML yang telah di copy
sebelumnya, paste (Ctrl+V) kode HTML pada kotak (Konten) yang telah tersedia pada gambar
diatas. Kasih judul terserah anda, semisal (PENGUNJUG). Lalu klik tombol SIMPAN

8. Maka WebCounter atau jumlah pengunjung telah ditambahkan pada blog anda. Jika anda ingin
melihat hasilnya, selanjutnya anda bisa ke halaman Elemen Halaman. Klik tombol (Lihat Blog).
Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

9. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:

C. Menambahkan Jam Pada Blog
1. Akses atau klik www.clocklink.com. Maka akan keluar gambar seperti dibawah ini.
2. Klik tombol (GO to Clock Gallery)
3. Maka akan keluar gambar seperti dibawah ini, pilih yang anda suka. Selanjutnya klik tombol (View

TML tag).
4. Setelah anda klik View HTML tag, maka akan keluar kode HTML pada konten. Isikan sesuai

perintah dan copy (Ctrl+C) HTML pada konten tersebut:
a. Color
b. Pilih salah satu antara (select by Timezone dan select by city)
c. Time zone (pilih daerah atau Negara kita)

5. Masuklah pada blogger.com dan login menggunakan acount yang anda miliki. Pilih tab menu (Tata
Letak), klik tombol (Elemen Halaman). Selanjutnya pilihlah link (Tambah Gadget) utnuk
menambahkan elemen baru di dalam blog. Lihat gambar berikut:

6. Setelah anda klik (Tambah Gadget). Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini. Klik tombol
(HTML/JavaScript).

7. Selanjutnya akan keluar tampilan gambar dibawah ini. Lalu kode HTML yang telah di copy
sebelumnya, paste (Ctrl+V) kode HTML pada kotak (Konten) yang telah tersedia pada gambar
diatas. Kasih judul terserah anda, semisal (JAM). Lalu klik tombol SIMPAN. Maka jam telah
ditambahkan pada blog anda. Jika anda ingin melihat hasilnya, selanjutnya anda bisa ke Elemen
Halaman. Klik tombol (Lihat Blog). Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

8. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:
D. Menambahkan Kalender atau Tanggal

1. Akses atau klik www.free-blog-content.com. Selanjutnya akan keluar gambar berikut:
2. Pilih kesukaan anda. Dari gambar dibawahnya:
3. Semisal disini saya klik (Natural Calender), maka akan keluar gambar seperti dibawah ini.

Selanjutnya copy (Ctrl+C) HTML yang ada di konten bawah tersebut (cukup satu saja).
4. Seperti biasa masuklah pada blogger.com dan login menggunakan acount yang anda miliki. Pilih

tab menu (Tata Letak), klik tombol (Elemen Halaman). Selanjutnya pilihlah link (Tambah Gadget)
untuk menambahkan elemen baru didalam blog. Lihat gambar berikut:

5. Setelah anda klik (Tambah Gadget). Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini. Klik tombol
(HTML/JavaScript).

6. Selanjutnya akan keluar tampilan gambar dibawah ini. Lalu kode HTML yang telah di copy
sebelumnya, paste (Ctrl+V) kode HTML pada kotak (Konten) yang telah tersedia pada gambar
diatas. Kasih judul terserah anda, semisal (TANGGAL). Lalu klik tombol SIMPAN

7. Konten ”TANGGAL” telah ditambah. Selanjutnya anda bisa ke Elemen Halaman. Klik tombol (Lihat
Blog). Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

8. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:
E. Gambar Selamat Datang dll...
1. Akses atau klik www.adiwidget.blogspot.com. Selanjutnya akan keluar gambar seperti dibawah ini.

Pilih kesukaan anda pada menu yang tersedia kemudian Klik.
2. Maka akan keluar gambar kesukaan anda, semisal seperti dibawah ini. Copy (Ctrl+C) kode HTML di

kotak konten.



3. Seperti biasa masuklah pada blogger.com dan login menggunakan acount yang anda miliki. Pilih tab
menu (Tata Letak), klik tombol (Elemen Halaman). Selanjutnya pilihlah link (Tambah Gadget) utnuk
menambahkan elemen baru didalam blog. Lihat gambar berikut:

4. Setelah anda klik (Tambah Gadget). Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini. Klik tombol
(HTML/JavaScript).

5. Selanjutnya akan keluar tampilan gambar dibawah ini. Lalu kode HTML yang telah di copy
sebelumnya, paste (Ctrl+V) kode HTML pada kotak (Konten) yang telah tersedia pada gambar diatas.
Kasih judul terserah anda, semisal (GAMBAR). Lalu klik tombol SIMPAN

6. Konten ”GAMBAR” telah ditambah. Selanjutnya anda bisa ke Elemen Halaman. Klik tombol (Lihat
Blog). Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

7. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:

F. Pasang Widget Translator
Widget Translator merupakan Widget ”penerjemah”. Translator sangat berguna bagi pengunjung dari
negara lain, yang secara sengaja atau tidak mampir di blog anda. Traslator ini bisa juga
menerjemahkan tugas/makalah dari sekolah/kampus secara mudah. Bahkan hasilnya lebih bagus dari
pada softwere transtool. Enakkan...coba deh...!

1. Seperti biasa kita login ke blogger. Klik tombol (Tata Letak). Elemen Halaman, Klik tombol (Tambah
Gadget)

2. Selanjutnya akan muncul kontens gambar. Klik tombol (HTML/Javascript)
3. Masukan HTML JavaScript di atas ke dalam Konten berikut:
4. Konten ”TRANSLATE” telah ditambah. Selanjutnya anda bisa ke Elemen Halaman. Klik tombol

(Lihat Blog). Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:
5. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:



BAB IV
MENUAI POPULARITAS BLOG

A. Mendaftarkan blog ke mesin pencari (search) Google awal berdirinya merupakan situs pencari
(search). Maka anda bisa mendaftarkan Blog untuk bisa terdeteksi di mesin pencari www.google.com. Di
sini saya akan memberikan langkah pendaftaran di mesin pencari di website pencari dari Google, Yahoo
dan MSN.
Ikuti langkahnya:

1. www.google.co.id
1) Akses atau klik www.google.co.id/intl/id/add_url.html. Maka akan keluar gambar seperti dibawah ini:
2) Masukan alamat Blog anda beserta deskripsinya. Seperti tampak pada gambar dibawah ini:
3) Klik tombol (Add URL), maka pendaftaran sudah beres
2. www.yahoo.com
1) Akses atau klik https://siteexplorer.yahoo.com/submit. Maka akan keluar gambar seperti dibawah ini:
2) Isikan nama Blog anda dalam konten yang telah tersedia. Seperti gambar dibawah ini:
3) Klik (Explore URL), maka pendaftaran sudah selesai

3. www.msn.com
1) Akses atau klik http://search.msn.com/docs/submit. Maka akan keluar gambar seperti dibawah ini
2) Selanjutnya isikan alamat Blog pada konten yang tersedia. Seperti nampak pada gambar dibawah ini:
3) Klik (Submit URL). Maka pendaftaran sudah beres

B. Berapa harga blog anda
Anda ingin mengetahui berapa harga blog anda. Tapi jangan kaget seumpama harga Blog anda masih
$0,oo. Tetap semangat untuk bisa menaikan harga Blog anda, dengan tetap aktif menikmati ngeblog.
Melalui alat pencari anda akan semakin terkenal, jika sampai terdeteksi. Apa lagi bagi mereka yang
terjun pada dunia pemasaran/marketing, untuk memasarkan produknya. Tentu akan bisa menaikan
popularitas bisnisnya. Bagi mereka yang gemar menulis dan marketing bisnis, akan termotivasi untuk
mengembangkannya; semisal bisa belajar membuat website, menjual produk. Ketika Blog anda sudah
terdeteksi di mesin pencari dan harga Blog yang terus meningkat. Berarti anda mengalami peningkatan
popularitas dalam berkreatifitas. Cukup mudah untuk mengetahui berapa harga Blog anda.
Ok...langsung saja ngak usah pakek lama....

Ikuti langkahnya:

1. Akses atau klik www.business-oportunities.bis/projects/howmuch-is-your-blog-worth. Maka akan
keluar seperti gambar dibawah ini:

2. Kemudian isikan alamat Blog anda dalam konten yang tersedia, selanjutnya klik tombol (Submit)
3. Setelah anda klik tombol Submit. Selanjutnya akan keluar gambar seperti dibawah ini, maka akan

terlihat berapa harga Blog anda
4. Selamat mencoba dan tetap semangat untuk berkreatifitas

BAB V
CARA CEPAT MEMBUAT ACCOUNT FACEBOOK

Di sini saya hanya akan sedikit membahas bagaimana mengantarkan anda mendaftar di Facebook
dengan mudah dan paraktis. Facebook merupakan account perkenalan antar manusia diseluruh dunia,
sebenarnya hampir sama dengan Friendster. Cuman Facebook memiliki berbagai kelebihan.

Fasilitas Facebook beraneka ragam mulai dari membuat profil, memasang koleksi foto dan video dan
bisa membuat tulisan sehari-hari (deary), yang pastinya sebagai account untuk mencari teman di dunia
maya dan berkreasi. Langsung saja ya...ngak usah berbelit-belit!
Langkah-langkahnya membuat account Facebook:

1. Akses atau klik www.facebook.com. Maka akan keluar tampilan seperti gambar dibawah ini:
2. Terlihat account Sign Up – It’s free and anyone can join. Langkah selanjutnya isi kolom tersebut

sesuai perintah:
a) Full Name



b) Your Email
c) New Password
d) I am (jenis kelamin anda)
e) Klik tombol Sign Up

3. Setelah anda klik tombol Sign Up. Maka kita menungu verifikasi dari Facebook melalui email.
4. Selanjutnya buka Account Email anda. Jika anda sudah menerima email verifikasi dari Facebook,

buka atau baca emailnya dan klik verifikasi yang diberikan pada email tersebut. Maka anda akan
dibawa kesubuah halaman Facebook! Account Facebook anda sudah jadi! ID…

5. Maka akan muncul halaman pertama yang anda jumpai adalah halaman Getting Started. Sekarang
saatnya mulai aktifitas di Facebook anda:
a. Anda dihadapkan dengan fitur (Import Friend) dari account email anda. Caranya hanya menulis

alamat email dan password. Tapi jika didalam email anda tidak ada alamat email teman anda
atau enggan, lewati saja dengan menekan (Link Skip this step)

b. Selanjutnya dihadapkan pada halaman (Form Fill Out You Profile) isi informasi tentang diri anda,
mulai dari; sekolah/unversitas, status, hobi dll. Hal ini berfungsi memudahkan mencari teman,
seumpamanya hobby di (Friend Finder), maka kita bias mencari teman yang satu hobby.

c. Berikutnya anda akan diberikan form kosong untuk memilih network. Network Facebook
merupakan fitur pembagian yang serius. Klik tombol (Link Other Countries) dibawah kolom, lalu
pilih Indonesia. Klik tombol (Join).

6. Proses pendaftaran diri anda di Facebook sudah selesai. Untuk memahami seluk beluk/panel
facebook, anda bisa bereksperimen mengotak-atiknya. Di sini saya sedikit memberikan contohnya:

a. Ketika anda sudah mulai masuk account Facebook, maka akan tampak gambar berikut.
Gambar ini adalah Home atau rumah Facebook anda:

b. Menulis dan menambahkan gambar pada tulisan, maka akan muncul tampilan seperti
gambar dibawah ini:

c. Contoh memberikan dan mengupload koleksi album foto pada Facebook:
d. Menuliskan pesan kepada teman anda.
e. Untuk mengotak-atik fasilitas Facebook, anda bisa mencobanya sendiri semisal; Home

(rumah Facebook anda), Profile (data diri anda), Friend (teman anda) dan Inbox (pesan masuk
di Facebooka). Seperti yang terlihat pada gambar

f. Untuk menampilkan koleksi foto, video, gambar dan membuat tulisan anda bisa
mengotakatik. Seperti yang terlihat gambar dibawah:

g. Selamat mengotak-atik dan semoga sukses. Untuk anda yang kurang mahir berbahasa Inggris,
Facebook sudah mensupport bahasa Indonesia:

• Lihat dibawah halaman. Tampak tulisan Engglis (US)?
• Klik link tersebut, akan muncul sebuah Dropdown
• Klik pilihan bahasa Indonesia
· Maka tampilan halaman sudah berbahasa Indonesia #. Setiap kali anda ingin Sign Up ke Facebook.
Akses atau klik www.facebook.com. Isikan (Email) dan (Password) pada konten yang tersedia,
selanjutnya (Login)


