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BELAJAR BLOG SAMPAI MAHIR

Kali ini cerdaskom.com ingin berbagi ebook belajar blog dari dasar sampai mahir, semua 
artikel ini murni merupakan artikel dari kang rohman, websitenya dapat anda kunjungi di 
krtutorplus.com, jadi bukan untuk diperjualbelikan namun murni hanya untuk media belajar

Bagian 1: Cara Membuat Blog Di Blogger
Salah satu penyedia blog gratis yang cukup populer saat ini adalah  blogspot atau blogger, dimana 
ketika mendaptar adalah melalui situs blogger.com namun nama domain yang akan anda dapatkan 

http://www.krtutorplus.com/
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adalah sub domain dari blogspot, contoh : contohsaja.blogspot.com

Kenapa harus membuat blog di blogger.com bukan pada situs penyedia blog lainnya? Sebenarnya 
tidak ada keharusan untuk membuat blog di blogger, namun ada banyak kelebihan yang dimiliki 
blogger di banding dengan penyedia blog lain. Beberapa contoh kelebihan blogger di banding yang 
lain yaitu mudah dalam pengoperasian sehingga cocok untuk pemula, lebih leluasa dalam mengganti 
serta mengedit template sehingga tampilan blog anda akan lebih fresh karena hasil kreasi sendiri, 
custom domain atau anda dapat mengubah nama blog anda dengan nama domain sendiri 
misalkan contohsaja.blogspot.com di ubah menjadicontohsaja.com,sedangkan hosting tetap 
menggunakan blogspot dan masih tetap gratis.

Perlu ditekankan dari awal bahwa internet itu sifatnya sangat dinamis, sehingga mungkin saja dalam 
beberapa waktu kedepan panduan membuat blog di blogger ini akan sedikit berbeda dengan apa 
yang anda lihat di blogger.com

Untuk mengurangi hal yang tidak perlu di tulis, berikut cara membuat blog di blogger.com

Membuat Email

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat blog adalah anda memiliki alamat email yang 
masih aktif atau di gunakan. Jika anda belum mempunyai alamat email, silahkan daftar terlebih dahulu 
di gmail karena blogger adalah salah satu layanan dari Google maka ketika mendaftar ke blogger 
sebaiknya gunakan email gmail. Jika anda belum paham bagaimana cara membuat email, silahkan 
baca terlebih dahulu postingancara membuat email gmail. 

Daftar Blog Di Blogger

Silahkan kunjungi situs http://www.blogger.com1.

Setelah halaman pendaftaran terbuka, alihkan perhatian ke sebelah kanan bawah, ubah 2.
bahasa ke Indonesia agar lebih mudah difahami. 

Silahkan langsung masuk/login dengan menggunakan username/nama 3.
pengguna serta password/sandigmail anda ( akun email anda bisa untuk login ke blogger). 

http://www.krtutorplus.com/2007/04/bikin-blog.html
http://www.krtutorplus.com/2007/04/bikin-blog.html
http://www.krtutorplus.com/2011/02/cara-membuat-email-gmail.html
http://www.krtutorplus.com/2011/02/cara-membuat-email-gmail.html
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Isilah formulir yang ada :4.

Nama tampilan : isi dengan nama yang ingin tampil pada profile blog anda.1.
Jenis Kelamin : pilih sesuai dengan jenis kelamin anda, misal : pria.2.
Penerimaan Persyaratan : Beri tada ceklis sebagai tanda anda setuju dengan 3.

peraturan yangtelah di tetapkan oleh pihak blogger. Saran: sebaiknya anda membaca 
terlebih dahulu persyaratan yang ada agar anda tahu dan mengerti apa yang boleh dan 
tidak diperbolehkan ketika menggunakan layanan blogger.

Klik tanda panah bertuliskan “Lanjutkan”. 4.

Klik tombol “Blog Baru”. 5.

 

Isilah formulir :6.

Judul : Isi dengan judul blog yang di inginkan, misal : Coretan sang penghayal1.
Alamat : isi dengan alamat blog yang di inginkan. Ingat! Alamat ini tidak dapat di edit 2.

kembali setelah dibuat, apabila anda ingin serius, maka pilihlah nama yang benar-benar 
anda inginkan.

Template : pilih template (tampilan blog) yang disukai (ini dapat ganti kembali).3.
Lanjutkan dengan klik tombol “Buat blog!”. 4.
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Sampai disini blog anda telah berhasil di buat.5.

Untuk menghindari spam filter, sebaiknya anda langsung posting sembarang saja. Klik tulisan 7.
“Mulai mengeposkan”. 

 

Isi judul serta artikel. Akhiri dengan klik tombol “Publikasikan”. 8.

 

Silahkan lihat blog anda dengan klik tombol “Lihat Blog”9.

Selesai.10.

Bagian 2: Cara Setting Menu Dasar Di Blogger
Untuk melakukan setting menu dasar, berikut adalah langkah-langkahnya :

http://www.krtutorplus.com/
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Silahkan login ke blogger dengan ID anda

Klik menu Dropdown, lalu klik Setelan

Umumnya anda akan langsung berada pada dashboard menu Dasar, namun apabila belum, 

klik sub menu Dasar.

Pada menu dasar ini anda dapat melakukan pengaturan sesuai dengan yang diinginkan.

Judul

Ini adalah fitur untuk mengatur judul blog anda. Klik Edit untuk melakukan perubahan. Contoh Judul 
blog : Cara membuat blog di blogspot dan Wordpress
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Ingat! Sebuah judul blog sangat penting dan berpengaruh besar terhadap SEO, oleh karenanya 
buatlah judul yang menarik dan memuat kata-kata yang kita targetkan. Jumlah karakter yang 
disarankan sekitar 54 karakter. Sebuah judul blog jangan terlalu pendek atau terlalu panjang. Untuk 
menghitung jumlah karakter, anda bisa menggunakan character Counter Tool yang ada di blog ini.

Deskripsi

Ini adalah fitur untuk mengatur Deskripsi blog. Klik Edit untuk melakukan perubahan. Contoh Deskripsi 
blog:Cara membuat blog menggunakan blogspot, wordpress serta informasi seputar teknologi terkini 
yang bisa anda akses secara gratis.

Sama halnya seperti judul blog, sebuah deskripsi sangat penting untuk SEO. Buatlah sebuah 
deskripsi yang menarik yang mengandung kata-kata yang kita targetkan agar kata-kata tersebut 
bagus pada search engine. Panjang karakter yang disarankan sekitar 160 karakter. Sebuah deskripsi 
blog jangan terlalu pendek atau terlalu panjang

Privasi

Ini adalah fitur untuk mengatur privasi. Klik Edit untuk melakukan perubahan.

Fitur ini memberikan pilihan kepada anda apakah blog yang dibuat boleh tercantum di list blogger 
serta search engine (google) atau jangan. Bila blog anda adalah sebuah blog biasa dan boleh di 
konsumsi oleh umum, maka atur agar bisa tercantum, namun bila blog private maka atur agar tidak 
tercantum.

Alamat Blog

Ini adalah untuk mengatur alamat blog. Blog yang dibuat diblogger ada dua pilihan alamat yang bisa 
anda pilih, yaitu menggunakan alamat subdomain blogspot atau menggunakan domain sendiri. Misal, 
bila menggunakan subdomain blogger, maka alamat blog ini adalah http://kolom-tutorial.blogspot.com, 

http://www.krtutorplus.com/2012/02/characters-counter-tool.html
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namun karena kang rohman ingin menggantinya dengan domain sendiri, maka alamat blog ini 
menjadi http://www.krtutorplus.com

Untuk cara mengubah alamat blogspot menjadi domain sendiri bisa anda baca pada panduan 
mengenai cara custom domain di blogger

Penulis Blog

Ini adalah fitur untuk mengatur penulis blog (author). Sebuah blog dapat mempunyai satu atau juga 
lebih dari satu orang penulis. Untuk menambahkan penulis, klik tambahkan penulis, lalu tulis alamat 
email penulis  lain yang ingin anda undang.

Pembaca Blog

Ini adalah fitur untuk mengatur siapa saja yang dapat membaca blog anda. Untuk melakukan 
perubahan, klikEdit. Disini ada 3 pilihan yaitu Siapa Pun, Hanya Penulis blog dan hanya para 
pembaca berikut, masing-masing telah terdapat keterangan lengkap.

Itulah artikel cara membuat blog mengenai Cara Setting Menu Dasar di blogger. Semoga artikel ini 
bermanfaat bagi anda.

http://krtutorplus.com/2010/04/cara-custom-domain-di-blogger.html
http://www.krtutorplus.com/2007/04/bikin-blog.html
http://www.krtutorplus.com/2012/06/cara-setting-menu-dasar-di-blogger.html
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Bagian 3: Setting Menu Artikel Atau Post

Berikut adalah langkah-langkah untuk Setting Menu Pos dan komentar di Blogger :

Silahkan login ke blogger dengan ID anda

Klik menu Dropdown, lalu klik Setelan

Lanjutkan dengan klik menu Pos dan komentar
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Tampilkan sebanyak mungkin

Fitur ini adalah untuk mengatur berapa jumlah posting yang ingin ditampilkan pada halaman depan. 
Tulis jumlah yang diinginkan, contoh : 7 posting

Template Entri

Templat Entri memungkinkan kita memasukkan tulisan ataupun kode HTML, agar tulisan atau kode 
HTMl tersebut otomatis muncul saat kita membuat posting baru. Bila anda tidak memerlukannya, 
biarkan saja.

Tampilkan gambar dengan Lightbox
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Ini berpengaruh kepada efek lightbox pada gambar yang berada dalam posting apabila gambar 
tersebut di klik. Pilihan ini boleh dipilih Ya atau Tidak.

Bagikan ke Google+ 

Biasanya kang rohman memilih pilihan Ya agar setelah posting artikel bisa langsung di share ke akun 
Google+

Lokasi Komentar

Ini untuk memilih tampilan form komentar. Pilihan yang sering digunakan adalah Tersemat

Siapa yang dapat mengomentari?

Anda dapat mengatur siapa saja yang dapat berkomentar pada blog anda

Moderasi komentar? 
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Komentar yang masuk tidak selalu harus langsung tampil, tapi bisa anda moderasi terlebih dahulu 
apabila anda menginginkannya. Namun, umumnya blog yang komentarnya di moderasi jarang ada 
yang komentar.

Tampilkan verifikasi kata?

Komentar yang masuk terkadang bukan hanya datang dari orang, namun script robot yang bisa 
berkomentar secara otomatis untuk beberapa tujuan. Untuk mengurangi hal tersebut, kita dapat 
memasang Verifikasi kata. Namun, umumnya kotak komentar yang dipasangi verifikasi akan jarang di 
komentari oleh pengunjung blog karena dirasa terlalu merepotkan.

Tampilkan Tautan Balik

Sebaiknya dipilih Sembunyikan, karena sering disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk 
mencari backlink gratis.

Pesan Formulir Komentar

Apabila anda ingin menyampai pesan pada orang yang berkomentar, silahkan tulis disini karena 
tulisan tersebut akan tampil persis diatas komentar sehingga nantinya akan dibaca oleh orang yang 
akan berkomentar. Misal : Tolong komentarnya berhubungan dengan artikel yang ada. Komentar 
yang mengarah ke tindakan spam akan di hapus atau terjaring secara otomatis oleh spam filter.
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Akhiri pengaturan dengan klik tombol Simpan setelan yang ada disebelah kanan atas monitor. 
Selesai.

Itulah artikel cara membuat blogger mengenai Cara Setting Menu Pos dan komentar di Blogger. 
Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda.

Bagian 4: Setting menu Seluler dan Email di Blog

Berikut adalah langkah-langkah setting menu Seluler dan email 

* Silahkan ke blogger dengan ID anda.
* Klik menu Dropdown, lalu klik Setelan

* Klik Seluler dan email 

http://www.krtutorplus.com/2007/04/bikin-blog.html
http://www.krtutorplus.com/2012/05/cara-setting-menu-pos-dan-komentar-di.html
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Mempublikasikan entri menggunakan SMS/MMS

Klik Tambah perangkat seluler untuk menambahkan hand phone anda. Akan muncul Kode verifikasi. 
Kirimkan kode tersebut dari hand phone anda ke alamat go@blogger.com (MMS). Bila hand phone 
anda tidak support MMS, kirimkan kode verifikasi ke 256447 (BLOGGR).

Mempublikasikan entri menggunakan email

Disini anda harus membuat sebuah alamat email rahasia, isilah form yang kosong dengan kata 
rahasia yang anda inginkan. Misal : jalanpintas. Ini akan menjadi sebuah alamat email rahasia, 
formatnya seperti ini :

emailanda.katarahasia@blogger.com

Sebagai contoh karena tadi saya menggunakan kata : jalanpintas, maka alamat email rahasianya 
adalah :
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krtutorplus.jalanpintas@blogger.com

Untuk selanjutnya, apabila anda ingin membuat posting, buatlah sebuah post kemudian kirim ke 
alamat email tadi.

Namun, anda perlu memilih opsi yang tersedia.

Segera publikasikan email: ini artinya apabila anda mengirimkan posting ke alamat email rahasia 
yang tadi dibuat, maka secara otomatis akan di publikasikan ke blog anda.

Simpan email sebagai draf entri: ini artinya apabila anda mengirimkan post ke alamat email rahasia 
yang tadi dibuat, maka posting tersebut tidak langsung di publikasikan namun di simpan pada post 
draft. Bila anda ingin mempublikasikan post draft tersebut, anda harus login ke blogger dan publish 
secara manual.

Dinonaktifkan : ini artinya fitur post dari email di nonaktifkan.

Email Pemberitahuan Komentar 

Isi form yang ini dengan alamat email yang diinginkan, apabila ada yang berkomentar, maka akan di 
kirim pemberitahuan.

Email entri ke 

Ini semacam Carbon copy (CC), jadi apabila anda posting akan otomatis di kirim ke alamat email 
tersebut.

Klik Simpan setelan untuk menyimpan pengaturan.

Selesai.



Belajar Blog sampai mahir 2013

www.cerdaskom.comPage 16

Bagian 5: Setting bahasa dan waktu di blogger
Berikut adalah langkah-langkah setting menu bahasa dan pemformatan:

Silahkan login ke blogger dengan ID anda.

Klik menu Dropdown, lalu klik Setelan

Lanjutkan dengan klik menu Bahasa dan pemformatan

Bahasa 
Pilih bahasa yang anda ingin gunakan. Misal: Indonesia

http://www.krtutorplus.com/
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Aktifkan transliterasi
Ini adalah untuk mengaktifkan transliterasi pada saat melakukan posting. Contoh untuk transliterasi ke 
arab, hindi dan lain-lain. Bila anda tidak memerlukannya, pilih Dinonaktifkan.

Zona Waktu
Pilih zona waktu yang anda inginkan. Misal : GMT+7:00 jakarta

Format Header Tanggal
Ini untuk mengatur tampilan tanggal

Format Timestamp
Ini untuk mengatur tampilan Timestamp

Format Stempel Waktu Komentar
Ini untuk mengatur tampilan Timestamp komentar
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Akhiri pengaturan dengan klik tombol Simpan setelan yang ada disebelah kanan atas monitor.

Selesai.

Bagian 6: Mengganti Domain blogspot 
Supaya lebih profesional dan blog anda terpercaya cobalah membeli domain umumnya sih harganya 
kisaran 90.000/tahun, nantinya nama blog anda beruba dari contoh: cerdaskom.blogspot.com menjadi 
cerdaskom.com.

Saya membeli domain dari idwebhost.com, nah setelah anda punya domain mintalah pihak penyedia 
domain dalam hal ini idwebhost untuk mengalihkan domain anda ke model blog selanjutnya silahkan 
setting blog anda seperti berikut ini agar terjadi koneksi dengan domain yang anda beli

Berikut cara setting blog anda yang di blogger
* Silahkan login ke blogger dengan ID anda
* Klik Pengaturan untuk yang mau di custom domain

 
* Klik tab Publikasikan
* Klik Domain Ubahsesuaian

 
* Klik Beralihlah ke pengaturan lanjut 

 

http://lh6.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfUlxDiII/AAAAAAAAAhE/N0OVYtXDAX4/s1600-h/pengaturan%5B4%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfUlxDiII/AAAAAAAAAhE/N0OVYtXDAX4/s1600-h/pengaturan%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfWfQF-OI/AAAAAAAAAhM/l5uM8mqSNOY/s1600-h/publikasikan%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfWfQF-OI/AAAAAAAAAhM/l5uM8mqSNOY/s1600-h/publikasikan%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfX4ob03I/AAAAAAAAAhU/L5lJGs9h5JI/s1600-h/beralih%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfX4ob03I/AAAAAAAAAhU/L5lJGs9h5JI/s1600-h/beralih%5B4%5D.jpg
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* Isilah Domain Anda dengan nama domain yang tadi disetting DNS nya, jangan lupa sertakan www 
didepannya. formatnya adalah www.domainanda. Contoh www.indodesigner.net. Isilah verifikasi kata 
yang ada dan akhiri dengan klik tombol SIMPAN SETELAN.

 

Sampai disini pekerjaan anda telah selesai biasanya sih domain anda baru benar-benar aktif setelah 
12-24 jam. Jadi harap bersabar aja yah!

Bagian 7: Mengganti Template Blog
Template blog atau website adalah desain halaman blog ataupun website beserta seluruh 
komponennya (misal : gambar, style, tampilan, warna, dsb) 

Mengganti template bawaan dari blogger

Silahkan login ke blogger dengan ID anda.1.

Klik pada nama blog anda.2.

Klik menu template.3.

Klik tombol Ubahsesuaikan4.

http://lh6.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfZqu7yhI/AAAAAAAAAhc/_V8Iq4i3wkU/s1600-h/domain-name%5B4%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_a_HlMR0PCIk/S9QfZqu7yhI/AAAAAAAAAhc/_V8Iq4i3wkU/s1600-h/domain-name%5B4%5D.jpg
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Klik pada pilihan template yang tersedia. Selain itu, anda dapat pula memilih background atau 5.
gambar latar belakang dari template tersebut. Jika sudah cocok dengan salah satu template,  
klik Terapkan ke Blog. 

Selesai.6.

Ganti Templatedari penyedia template

Mengganti template dari penyedia template jauh lebih bagus hasilnya, Berikut cara-cara untuk 
mengganti template dengan template dari penyedia template : 

Download terlebih dahulu template yang anda sukai pada website penyedia template blog 1.
gratis. Salah satu contoh anda bisa download di http://www.moretemplate.blogspot.com.

File template yang di download, biasanya masih dalam bentuk terkompresi (zip atau rar), oleh 2.
karenanya anda perlu mengekstrak atau menguraikan file tersebut dengan software ekstraktor 
seperti WinZip atau WinRar

Yang nanti di upload atau di unggah ke blogger hanyalah file yang berekstensi .xml.3.

Silahkan login ke blogger dengan ID anda.4.

Klik pada nama blog anda.5.

Klik menu Template.6.
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Klik tombol Cadangkan/Pulihkan yang ada dibagian atas kanan monitor. 7.

Disarankan untuk membuat backup terlebih dahulu, klik pada tombol Unduh Template 8.
Lengkap.

Klik tombol Choose File,  pilih file template yang tadi didownload dan telah diekstrak ( file 9.
ekstensi .xml saja ). Kemudian klik tombol Unggah. 

Tunggu beberapa saat hingga proses selesai10.

Selesai.11.

Bagian 8: Fungsi Tombol toolbar pada Posrting/ kirim artikel blog

Saat kita ingin mengirim artikel ada banyak tombol (toolbar) yang terdapat disana beriku ini fungsi-
fungsi dari tombol tersebut:
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Toolbar yang ada ketika posting :

 --> Untuk merubah jenis hurup yang di gunakan 

 --> Untuk merubah ukuran hurup (heading)

 --> Untuk Menebalkan hurup

 --> Untuk memiringkan hurup

 --> Untuk merubah warna hurup

 --> Untuk membuat link

 --> Untuk membuat artikel menjadi rata kiri

 --> Untuk membuat tulisan menjadi di tengah

 --> Untuk membuat artikel menjadi rata kanan

 --> Untuk membuat artikel menjadi rata kiri dan rata kanan

 --> Untuk membuat sub bahasan oleh angka

 --> Untuk membuat sub bahasan oleh bullet

 --> Untuk mengecek spelling

 --> Untuk memasukan gambar(upload gambar)

 --> Untuk membuat artikel dalam kode HTML

 --> Untuk membuat artikel dalam mode Compose (biasa)

 --> Untuk me review (melihat) artikel

Cara penggunaan toolbar di atas adalah blok (beri tanda) terlebih dahulu tulisan yang akan di edit, 
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kemudian tekan tombol toolbar yang di inginkan.

Pada materi berikut ini kita akan menjumpai materi-materi khusus yang membutuhkan dasar yang 
baik tentang HTML, jadi akan sulit mempelajari materi ini tanpa menyelesaikan materi 1 s.d 8, jadi 
saran penulis selesaikan terlebih dahulu materi-materi 1 sampai 8 lalu masuk ke materi berikut ini.

Bagian 9: Membuat Link di Blog

Ada banyak cara membuat link di blog, mulai dari link biasa atau ling widget, berikut ini carnaya:

Sebuah software blog di rancang agar mudah untuk digunakan, dalam membuat link pun sebenarnya 
anda tidak di tuntut untuk bisa membuat link menggunakan kode HTML, karena sudah tersedia 
fasilitas untuk membuat link.

Hal yang sering membuat link adalah dalam sebuah artikel, oleh karenanya berikut adalah cara 
membuat link dalam postingan blogger.

Silahkan login ke blogger, lalu buatlah sebuah postingan baru.1.

Silahkan isi dengan artikel yang anda inginkan.2.

Tandai kata-kata yang ingin anda buat link (tautan).3.

Klik tool untuk membuat link, lihat gambar di bawah 4.

: 

Isilah dengan alamat link tujuan yang anda inginkan. Lanjutkan dengan 5.

klik OK. 

Silahkan publikasikan jika anda rasa semua telah siap.6.

Silahkan lihat hasilnya. Seharusnya kata-kata tadi menjadi sebuah link.7.
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Selesai,8.

Cara Membuat Link Di Sidebar
Untuk memasang link di kolom samping blog anda (sidebar) beda lagi caranya. Ada dua cara, yaitu 
menggunakan kode HTML melalui widget HTML/Javascript atau menggunakan widget daftar link.

Membuat link melalui widget HTML/Javascript

Silahkan login ke blogger dengan akun anda.1.

Klik pada nama blog anda.2.

Klik menu Tata Letak3.

Klik Tambah Gadget 4.

Klik pada 5.
widget HTML/Javascript 

Buat kode HTML untuk membuat link yang telah Kang Rohman terangkan 6.
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diatas.

Klik tombol Simpan7.

Selesai.8.

Membuat link melalui widget Daftar Link

Silahkan login ke blogger dengan akun anda.1.

Klik pada nama blog anda.2.

Klik menu Tata Letak3.

Klik Tambah Gadget4.
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Klik pada widget Daftar Link 5.

Masukkan alamat link pada form isian URL Situs Baru, masukkan kata-kata yang ingin di 6.
jadikan link ke form isian Nama Situs Baru. Lanjutkan dengan klik Tambah Tautan

Klik tombol Simpan7.

Selesai.8.

Kekurangan membuat link melalui widget daftar link adalah tampilan link yang kaku membentuk list 
(daftar), sedangkan melalui widget HTML/Javascript lebih leluasa sesuai dengan keinginan.

Kode Link Pada Berbagai Aplikasi Web
Aplikasi web bukan hanya blogger, namun masih banyak yang lainnya. Cara membuat link pada 
masing-masing aplikasi sungguh berbeda. Beberapa contoh kode membuat link yang populer :

<a href="alamat_link">kata yang di jaikan link</a>

[url=alamat_link]kata yang di jaikan link[/url]
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[link=alamat_link]kata yang di jaikan link[/link]

[alamat_link kata yang di jaikan link]

Kode-kode diatas hanya contoh saja, karena masih banyak variasi lainnya yang tentu saja tidak dapat 
di terangkan karena artikel ini akan terlalu panjang untuk di baca.

Bagian 10: Cara memasang jam di blog

Agar blog anda tampak cantik dan menarik untuk di lihat, maka anda bisa memasang beberapa 
aksesori blog, salah satunya adalah dengan cara memasang jam. Jam ini bisa anda dapatkan secara 
gratis pada situshttp://www.clocklink.com. Salah satu contoh jam yang tersedia adalah sebagai 
berikut : 

Dan bagi anda yang ingin blognya di pasang jamjuga, silahkan ikuti langkah-langkah berikut : 

Silahkan kunjungi situs http://www.clocklink.com1.

Jika sudah berada pada situs tersebut, silahkan klik tulisan Want a clock on your Website ?2.

Silahkan anda melihat-lihat dulu model dari jam yang tersedia, yaitu mulai dari Analog, 3.
Animal, Animation, dll

Jika di rasa sudah menemukan model jam yang anda sukai, klik tulisan View HTML tag yang 4.
berada di bawah jam yang anda sukai tadi

Klik tombol yang bertuliskan Accept5.
Pilih waktu yang sesuai dengan tempat anda di samping tulisan TimeZone. Contoh : untuk 6.

indonesia bagian barat pilih GMT +7:00
Set ukuran jam yang anda sukai di samping tulisan size7.

Copy kode HTML yang di berikan pada notepad8.

Paste kode HTML yang di copy tadi pada tempat yang anda inginkan9.

Selesai10.

Bagian 11: Memasang Buku Tamu di Blog
Memasang sebuah buku tamu (shoutbox/guestbook) pada sebuah blog adalah hal yang 
cukup lumayan penting,karena buku tamu ini merupakan salah satu sarana untuk berinteraksi 
antara yang mpunya blog dengan para pengunjung blog. Dengan di pajangnya buku tamu di 
dalam blog, maka para pengunjung dapat mengungkapkan isi hatinya tentang blog yang anda 
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buat, yang pasti isi dari sebuah buku tamu ini sangatlah bervariasi bisa merupakan pujian, 
pertanyaan, sekedar iseng, atau ada juga merupakan kritikan terhadap isi blog anda, dan justru 
dengan adanya variasi itulah membuat blog kita jadi hidup lebih hidu (kaya iklan aja). 

Ok, terlalu lama intermezonya ya, sekarang kita kembali (ke lap...top) ke topikbahasan. 
Bagaimana caranya mendapatkan sebuah buku tamu. Untuk mendapatkannya sangat mudah, 
anda tinggal mencarinya pada mesin pencari semisal google ataupun yahoo, silahkan ketikan 
kata free shoutbox atau free guestbook pada search engine masing-masing situs, maka dalam 
beberapa detik saja akan muncul berpuluh-puluh situs penyedia buku tamu tadi, anda tinggal 
klik lalu coba lihat-lihat. Tapi untuk menghemat waktu pencarian anda, maka di sini saya 
akan langsung memberikan alamat situs penyedia buku tamu yang servernya lumayan bagus 
dan jarang sekali mengalami down yakni http://www.shoutmix.com. Untuk caranya silahkan 
anda ikuti langkah-langkah berikut ini : 

Seperti biasa anda harus daftar terlebih dahulu dengan cara mengklik tulisan Get One 1.
noe, free>>, ataupun dengan mengklik tulisan Sign Up, silahkan anda tulis data-data 
anda pada form yang telah di sediakan.

Jika sudah tedaftar, dan di terima jadi anggota shoutmix, silahkan anda login dengan 2.
id anda
Pada kolom yang berjudul Style, klik menu appearance.3.
Silahkan klik menu pulldown di samping tulisan Load From Preset untuk mengatur 4.

tampilan buku tamu anda, silahkan pilih yang sesuai dengan keinginan anda. Jika sudah 
selesai klik Save Setting.
Untuk mendapatkan kode HTML dari shoutbox anda, silahkan klik Use 5.

Shoutbox yang berada di bawah menu Quick Start
Klik tulisan Place Shoutbox on web page. Isi lebar dan tinggi shoutbox yang di 6.

inginkan
Copy seluruh kode HTML yang ada pada text area yang berada di bawah 7.

tulisan Generated Codes, lalu simpan di program Notepad anda

Klik Log out yang berada di atas layar anda untuk keluar dari halaman shoutmix anda. 8.
Silahkan close situs tersebut.

Selesai9.
 
Untuk menempatkan kode HTML shoutbox tadi pada blog anda, silahkan ikuti langkah-
langkah berikut ini.
Untuk blogger dengan template klasik :

Log in terlebih dahulu ke blogger.com dengan id anda1.
Klik menu Template2.
Klik Edit HTML3.

Paste kode HTML shoutbox anda yang telah di copy pada notepad tadi di tempat yang 4.
anda inginkan

Untuk jelasnya saya ambil contoh dengan shoubox milik saya, untuk 5.
menempatkannya tinggal klik Edit pada browser lalu pilih Find (on this page).. trus 
tuliskan kata buku tamu lalu klik find, maka kita akan langsung di bawa ke tulisan 
tersebut. Jika sudah ketemu tulisan tadi silahkan paste kode HTML shoutbox nya.
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Klik tombol Preview untuk melihat perubahan yang kita buat.6.
Jika sudah cocok dengan perubahan tadi, klik Save Template Changes7.

Selesai

Bagian 12: Mendaftar di Hitstat

Apa itu hitstat? Hitstat adalah alat hitung pengunjung blog dan berapa banyak orang yang membuka 
halaman blog anda, dengna begitu kita bisa memantau seberapa besar perkembangan b

Og anda, apakah ramai dikunjungi orang?, nah supaya ngak penasaran langsung aja deh!

Cara mendaftar di hitstat:
1.buka http://www.histats.com 
2.klik register
3.selanjutnya isi data dengan lengkap lihat gambar dibawah

4.jangan lupa centang,lalu isi kode dibawah (capcha) klik daftar atau register
5.bila berhasil buka email untuk mendaftar tadi lalu klik link nya bila tidak ada dikotak masuk cek 
folder spam
6.login ke histats.com isi email dan password
7.bila anda berhasil masuk klik add website seperti gambar dibawah

8.isi link url blog anda dan data lainya lihat gambar 

dibawah
9.klik nama blog anda lalu klik counter code
10.klik add new counter dan pilih warna bentuk icon histats kamu lihat gambar

http://www.histats.com
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats2.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats2.png
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11.centang semua seperti total page view user online tapi anda bebas memilih apa saja yang perlu 
nantinya diperlukan dan klik save
12.klik counter id dan akan muncul code html yang nantinya dipasang diwidget blog lihat gambar 

dibawah
#cara pasang code diblog
1.buka blog anda kebetulan saya memakai wordpress namun sama saja menurut saya sama blogspot
2.klik appearence klik widget
3.drag text/html ke kanan
4.copy paste code tadi dan save
5.selesai

Sumber artikel dari dibaca.net

Bagian 13: Mendaftar di Alexa rank

Alexa rank memungkinkan kita memantau perkembangan website kita baik local maupun inter 
nasional

Langkah-langkah mendaftar di alexa: 

1. Masuk ke Alexa.com.

2. Kemudian pilih tab 'Site Tools'.

3. Klik 'Claim Your Site'.

4. Masukkan url blog/website anda, kemudian klik 'Claim your site'.

5. Daftar terlebih dahulu untuk login, atau untuk praktisnya bisa langsung login dengan account 

Facebook yang terletak di sebelah kanan form login.

http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats4.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats4.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats5.png
http://dibaca.net/wp-content/uploads/2011/09/tutorial-daftar-dan-pasang-histats5.png
http://www.alexa.com/
https://lh4.googleusercontent.com/-_1pbFlpVgW8/TW_rxrPy8GI/AAAAAAAAAVU/ChBNaawokm0/s1600/alexa1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-_1pbFlpVgW8/TW_rxrPy8GI/AAAAAAAAAVU/ChBNaawokm0/s1600/alexa1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-x72YsVdlZa4/TW_ry_AV8sI/AAAAAAAAAVY/hhak5M_yPs8/s1600/alexa2.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-x72YsVdlZa4/TW_ry_AV8sI/AAAAAAAAAVY/hhak5M_yPs8/s1600/alexa2.jpg
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 6. Kemudian masuk ke halaman verifikasi, Pilih Option 2 (khusus untuk blog) copy code verifikasi 

dibawah ini 

8. Masuk ke blogmu, lalu pilih template

9. Klik Edit html, klik lanjutkan, lalu ceklist pada expand template widget.

10. copy kode tadi persis dibawah <head> lht gambar lalu klik simpan.

https://lh5.googleusercontent.com/-wWpxOeK7wz8/TW_r0iVn_LI/AAAAAAAAAVc/G7iBIxgBGiI/s1600/alexa3.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-wWpxOeK7wz8/TW_r0iVn_LI/AAAAAAAAAVc/G7iBIxgBGiI/s1600/alexa3.jpg
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11. Kembali ke halaman Alexa tadi dan klik 'Verify my meta tag'. Jika berhasil akan ada informasi 

yang menunjukkan bahwa anda telah berhasil meng-klaim blog anda.

12. Sampai disini urusan pendaftaran sebenarnya sudah selesai, tetapi jika anda ingin memasang 

widget alexa di blog, maka masuk lagi ke 'Site Tools' dan pilih 'Alexa Site Widgets'. 

 13. Ada beberapa jenis widget disana, anda tinggal memilih mana yang mau anda pasang di blog

14.Setelah itu copy kode widgetnya ke blog kamu caranya masuk lagi ke blog mu pilih tata letak >> 

Tambah gadget >> HTML/Java Script

15. Copy lalu simpan maka alexa rank akan ditampilkan di blog mu.

Selmat mencoba!

Bagian 14: Lain-lain

Ada banyak lagi cara-cara blog namun penulis disini hanya membagikan 13 cara, selebihnya anda 
akan bisa belajar sendiri membuat blog sampai mahir

Semoga artikel mengenai blog ini bermanfaat!

https://lh4.googleusercontent.com/-wxJytj7AndQ/TW_r3rpGIxI/AAAAAAAAAVk/N51kgMJfEHE/s1600/alexa5.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-wxJytj7AndQ/TW_r3rpGIxI/AAAAAAAAAVk/N51kgMJfEHE/s1600/alexa5.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-gIpEmABCq2E/TW_rsXdM-KI/AAAAAAAAAVQ/Fbf6-ghwtJM/s1600/alexa6.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-gIpEmABCq2E/TW_rsXdM-KI/AAAAAAAAAVQ/Fbf6-ghwtJM/s1600/alexa6.jpg

