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Pengantar
Di era kemajuan ICT saat ini sudah semestinya para guru memanfaatkan blog
sebagai media pembelajaran. Dengan blog para guru bisa menyajikan materi
pembelajaran, soal-soal, animasi, simulasi, maupun evaluasi secara online. Para
guru bisa juga menjayikan perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan di
kelasnya melalui blog guru.
Kita bisa dengan mudah membuat blog tanpa harus memahami bahasa
pemrograman HTML terlebih dahulu. Karena saat ini telah banyak
tersedia Content Management System(CMS) atau penyedia layanan blog yang
memungkinkan kita membuat dan memodifikasi web pribadi/blog tanpa
memahami HTML terlebih dahulu. Dari sekian banyak penyedia layanan blog
tersebut yang paling banyak digunakan adalah Blogspot (www.blogger.com) dan
Wordpress (www.wordpress.com).

Langkah-langkah
Pada kesempatan ini kami sajikan tutorial mengenai cara membuat blog di
blogspot. Sebelum membuat blog pastikan anda memiliki akun di Google atau
Gmail yang aktif. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :
1. Kunjungi www.blogger.com kemudian isikan email Google anda (Gmail) lalu
klik “Berikutnya”!
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2. Setelah itu anda akan diminta mengisi password, isikan password Gmail anda
dan klik pada “Tetap masuk” agar tidak berulang kali log in, kemudian klik
“Masuk”!

3. Anda akan diminta memilih jenis profil yang akan digunakan. Silahkan pilih
“Buat profil Blogger terbatas”!

2

4. Setelah itu anda akan diminta mengisi nama tampilan. Nama tampilan ini akan
muncul di setiap posting atau artikel anda, jadi silahkan pilih nama sesuai
keinginan anda. Nama yang dimasukkan bisa nama asli, nama pena, atau
sekadar kata “Admin”. Jika sudah klik tombol “Lanjutkan ke Blogger”!

5. Selanjutnya anda akan masuk ke Dasboard Blogger anda. Silahkan klik “Blog
Baru”!
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6. Kemudian akan muncul jendela pendaftaran blog. Silahkan isi judul blog pada
bagian “Judul”, alamat blog pada bagian “Alamat”. Alamat yang anda pilih
belum tentu tersedia karena sudah ada yang memakai, maka pilihlah alamat
yang masih tersedia.

7. Pilih salah satu template blog sesuai keinginan anda. Template blog
merupakan tampilan blog yang akan dilihat oleh pengunjung blog kita.
Terakhir silahkan klik tombol "Buat blog!".
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8. Selamat!!! Anda telah berhasil membuat blog baru. Anda dapat melihat blog
yang anda buat dengan klik tombol “Lihat blog”

Blog yang anda miliki masih tampak kosong karena anda belum menulis posting
atau artikel blog. Berikut contoh tampilan blog baru hasil tutorial ini.

Demikian tutorial mengenai cara membuat blog di Blogspot. Semoga bermanfaat!
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