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Terima Kasih :)
Terima kasih, Anda sudah mendownload dan membaca ebook
terbaru dari saya, “Membuat Blog Gratis Di Blogger”.

Awal saya membuat E-book ini dengan tujuan agar teman-teman saya bisa lebih mudah
dalam memahami proses pembuatan blog gratis dari blogger, terutama untuk temantemanku yang dari UPM Millenium STAIN Jember (unit pers mahasiswa stain jember), yang
semangat nulisnya mulai luntur, saya menganjurkan membuat blog dari blogger karena:
-lebih mudah ter-indexs ama mbah google
-user friendly (mudah digunakan)
-dengan blog kita bisa lebih mudah mempublikasikan tulisan kita ( kalo tulisan kita bagus, itu
langkah awal dalam mempromosikan tulisan kita)
sebenarnya masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita mau aktif menulis di blog,
mo lebih jelasnya silahkan tanya ke mbah google...

Balung,30 Oktober 2010
Semoga

Bermanfaat!

Salam Sukses!

Fikri Amrullah
www.yamidabalung.com
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Langkah 1: Daftar Di Blogger

Daftarkan Diri Anda di Blogger
Silahkan kunjungi http://www.blogger.com. Anda akan mendapatkan halaman seperti pada
gambar dibawah.

Halaman Pertama
Klik tanda panah besar yang bertuliskan MEMULAI.

Sejauh ini sangat mudah dan insya’allah akan terus mudah...

Belajar Internet membuat blog GRATIS, yamidabalung.Com

3|Page

Langkah 2: Mengisi Account
Lengkapi Pendaftaran Anda
Setelah Anda klik tanda panah besar yang bertuliskan MEMULAI, maka akan muncul formulir
seperti yang ada pada gambar dibawah ini:

Form Pendaftaran 2
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.
2. Lengkapi data yang lainnya (alamat email dan pasword jangan sampai lupa atau anda akan
kehilangan blog anda, lebih baik dicatat di hp atau di buku catatan)
3. Tandai "Saya menerima Persyaratan dan Layanan" sebagai bukti bahwa Anda setuju. Apa
Anda sudah membacanya?
Setelah lengkap, klik tanda panah yang bertuliskan LANJUTKAN.
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Langkah 3: Membuat Nama 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.

Pembuatan Nama Blog
Sekarang Anda mulai membuat blog dengan mengisi nama dan alamat blog Anda.
Jika Anda membuat dengan tujuan mempromosikan produk Anda, maka dalam memilih nama, harus
berisi nama produk atau jasa yang akan Anda tawarkan. Misalnya jika Anda ingin menjual ebook
saya, Anda bisa memilih kata kunci seperti: cara buat blogger, belajar ngeblog dan katakata kunci
lainnya yang sesuai.
Anda juga bisa meneliti kata kunci yang paling banyak dicari orang (tentu harus berhubungan
dengan produk yang Anda jual) di:
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
jika alamat blog sudah dibuat, Anda bisa mengecek ketersediaan alamat blog yang Anda pilih
dengan meng klik cek ketersediaan. 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.
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Langkah ke 4:
Memilih Template Blog
Pilih desain yang sesuai dengan selera Anda.
Berhasil? Tentu saja berhasil, memang mudah kok. Jika berhasil, Anda akan diarahkan ke
halaman seperti yang ada pada gambar dibawah:

Memilih Tema

Pilihlah tema yang sesuai dengan selera Anda. Jika tidak ada yang sesui dengan selera Anda,
jangan khawatir, nanti masih banyak pilihan tema yang bisa Anda install sendiri. Sekarang pilih
saja tema agar proses pembuatan blog bisa diselesaikan. Anda bisa preview tema dengan klik
gambarnya.
Untuk Memilih tema Anda klik (tandai) bulatannya o seperti pada gambar di atas. Lihat yang saya
tunjuk dengan panah merah buatan saya.
Setelah itu Anda klik tanda panah yang bertuliskan LANJUTKAN
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Alhamdulillah,
Blog Telah Selesai Dibuat
Sekarang tinggal 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 (eh Indonesia)...
Memang masih ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, yaitu pengaturan, tata letak,
penambahan eleman, dan penggantian tema jika Anda menginginkan tema yang lain. Ini untuk
tingkat lanjut.
Setidaknya, Anda sudah memiliki blog dan bisa posting. Hal ini sudah cukup untuk tahap awal. Untuk
mendalami masalah Blog lebih dalam, saya anjurkan Anda membaca ebook saya
selanjutnya.
Pada ebook tersebut, bukan hanya diajarkan cara nge-blog, tetapi juga bagaimana
mempercantik blog anda.

Catatan:
Anda bebas menyebarluaskan ebook ini kepada siapa saja.
Oke, demikian informasi ini kami sampaikan. Terima Kasih dan
Salam Sukses!
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Profil Penulis
Penulis kelahiran 24 april 1989 lalu adalah lulusan: MI
Zainul-Hasan Balung Jember.
MTS Al-Hikmah Muncar banyuwangi.
SMA pawyatan daha kediri (2009).
Mahasiswa STAIN Jember.
memiliki hobby: bersantai
prinsip: tak ada beban dan
jalani aja hidup ini karena semua kan baik-baik aja so,
do your best
Sejak tahun 2010, fikri mulai menggeluti dunia jurnalistik,
terutama sejak aktif menjadi anggota pers kampus,di UPM Millenium STAIN Jember (Unit
Pers Mahasiswa Millenium STAIN Jember).
selain itu Fikri juga aktif mengelola Blognya:
http://yamidabalung.blogspot.com/
http://upm-milleniumstainjember.blogspot.com/

FIkri bisa dihubungi via
Facebook: kpidakwah@gmail.com
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CONTOH BLOG YANG SUDAH JADI
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