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1. PENDAHULUAN 
Setelah membuat blog langkah selanjutnya adalah mengisinya dengan 

materi yang sesuai dengan tema blog serta  menghiasinya dengan pernak 

– pernik yang mendukung konten blog. 

Materi blog bisa diperoleh dari hasil pemikiran sendiri ataupun mengutip 

dari blog/web yang lain dengan catatan harus menyertakan sumber 

untuk menghargai hasil karya orang lain. Dengan begitu kita juga 

terhindar dari tuduhan plagiat atau mencuri hasil karya orang lain. 

Materi bisa berupa tulisan, gambar maupun video. Tergantung tema, 

kebutuhan dan media yang tersedia. 

Sementara untuk menghiasi blog, perlu pengembangan skil / kemampuan 

lebih lanjut sehingga tampilan lebih menarik semarak semarak tanpa 

mengurangi esensi tema template yang digunakan. 

Berikut ini adalah beberapa materi dasar pengenalan untuk mengisi 

konten blog di blogger. Semoga bisa bermanfaat dan menambah 

wawasan untuk kemudian dikembangkan dengan materi yang lebih 

dalam. 

 

2. IKHTISAR 
Sebelum kita bicara tentang Ikhtisar, maka kita akan lihat dulu model 

dashboard blogger setelah kita login ke menu administrator. 

Login administrator menggunakan akun email gmail anda baik username 

maupun password.  Caranya dengan masuk ke www.blogger.com. Maka 

secara otomatis akan dibawa ke halaman login di akun gmail anda seperti 

pada gambar di bawah ini. Anda tinggal mengisi username dan password 

gmail anda. 

 

http://www.blogger.com/
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Klik Sign in  untuk masuk ke dashboard. Maka akan muncul halaman 

sebagaimana berikut : 

 

Untuk pembahasan kali ini kita akan berfokus pada menu di atas yang 

bergambar kertas bertumpuk seperti di bawah ini : 

 

Terlihat menu pertama adalah IKHTISAR. 

Kita masuk ke menu IKHTISAR. Tampilan ikhtisar blogger pada umumnya 

dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Dari gambar di atas kita sudah melihat kalau di situ ada yang namanya 
Penayangan dan Pembaruan dan ini akan kita bahas satu persatu. 
 
Penayangan 
 
Penayangan itu sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, 
disitu terlihat seperti pegunungan bukit dan lemba....!!! itu adalah statistik 
daripada blog yang telah kita buat, sehingga perkembangan blog kita 
dapat kita lihat, apa naik atau turun. naik atau turun sebuah blog dinilai 
dari jumlah kunjungan daripada blog itu sendiri. 
 
Pembaruan 
 
Pembaruan itu sendiri adalah isi pemberitahuan daripada blog kita, 
seperti jumlah orang yang mengomentari postingan kita, Penayangan 
Untuk Hari ini, Serta Jumlah Postingan Kita. 
 
Dari kedua hal di atas, kita dapat mengambil kesimpulan berhubungan 
dengan ikhtisar bahwa ikhtisar itu sendiri sebenarnya adalah ringkasan 
dari isi blog kita. 
 
Di dalam ikhtisar itu sendiri selain berisi Penayangan dan Pembaruan ada 
juga yang namanya berita dari blogger dan link-link yang dapat 
mengarahkan kita ke pembelajaran blogger dan lain sebagainya. 
 
Berita Dari Blogger 
 
Berita dari blogger itu sendiri berisi tentang perkembangan dari blogger 
itu sendiri, seperti penambahan google + page pada blog dan lain 
sebagainya, sehingga ketika ada yang baru dari blogger kita dapat 
mengetahuinya lewat berita dari blogger. 
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Informasi : 
Tidak semua isi dari pembelajaran blogger menggunakan bahasa 
indonesia, maka saya menyarankan teman-teman sekalian menggunakan 
google chrome versi terbaru, karena ada banyak bahasa yang dapat di 
translate ke dalam bahasa indonesia dengan menggunakan google 
chrome. 
 

3. POS / KIRIMAN 
Pos / kiriman adalah kata-taka / kalimat-kalimat yang kita masukan di 

dalam blog, yang kita bagikan secara umum melalui internet, baik itu 

berupa kisah hidup, pelajaran, jualan atau sesuatu yang menjadi 

kelebihan kita yang ingin kita bagikan kepada semua orang, membuat 

blog adalah solusi yang pas untuk bagaimana cara kita membagikan 

kelebihan kita kepada orang lain. 

Saat pertama membuat blog, kita akan masuk pada halaman untuk 

menulis postingan kita. dan berdasarkan apa yang diketahui sebenarnya 

membuat postingan itu tidaklah sulit karena semua telah di sediakan oleh 

blogger untuk kita gunakan sebagaimana mestinya. 

 

Untuk membuat tulisan maka ikuti langkah berikut : 

1) Klik tombol entri baru 

Akan muncul seperti gambar di bawah 



7 
 

 
 

2) Isi Judul dan artikel pada form yang telah tersedia 

 
3) Jika telah selesai, tanpa settingan lanjutan bisa langsung di klik 

PUBLIKASIKAN pada kanan atas. 

Selain itu di sebelah kanan kotak pengisian postingan teman-teman, ada 
yang namanya Label, Jadwal, Lokasi, Uraian Penelusuran, dan Pilihan. 
Nah fungsi daripada beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut : 
 
Label : 
Ketika kita membuat sebuah blog kita dapat menentukan isi postingan 
kita dengan label, seperti kalau judul blog kita adalah bimtek-UMKM, 
maka kita dapat membuat label postingan seperti ini contohnya, label 
satu berisi tentang produk - produk, label dua berisi tentang cara 
pembuatan sehingga label terdiri dari : PRODUK dan PEMBUATAN. 
dengan demikian orang yang berkunjung ke blog akan mudah mencari 
produk unggulan dan bisa mengikuti cara pembuatannya. 
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Jadwal : 
Ketika kita membuat postingan pasti akan ada waktu kapan postingan itu 
diterbitkan, maka ada yang namanya jadwal untuk mengatur tanggal dan 
waktu postingan. untuk itu tanpa perlu banyak mengutak atik sebuah 
jadwal pilihlah jadwal dengan pilihan otomatis sehingga kita tidak susah-
susah menentukan waktu kapan postingan diterbitkan. 
 
Lokasi : 
Nah kalau untuk lokasi, tentunya untuk memberitahukan kepada teman-
teman pembaca setia, dimana sih, tempat kita membuat isi postingan ini? 
sehingga blogger menyediakan tempat untuk mengisi lokasi kita. 
 
Tautan Permanen : 
Tautan permanen secara default merupakan alamat artikel yang akan kita 
posting. Tetapi bisa kita setting dengan alamat khusus. Namun sebaiknya 
kita tidak perlu utak – atik menu ini karena sudah otomatis akan 
membuat alamat sendiri untuk artikel baru kita. 
 
Pilihan : 
Ini di gunakan untuk mengatur cara kita membuat postingan, untuk ini 
tidak perlu di utak atik 
Untuk perkembangan blog kita, dapat menggunakan Insert Jump Break 
yang berada di bagian tool edit entri yang bergambar kertas yang sobek. 
maka isi postingan teman-teman akan terpotong ketika ada orang yang 
berkunjung ke blog teman-teman sehingga itu akan meningkatkan 
penayangan blog teman-teman ketika mereka klik read more>>. 
 
Ketika selesai membuat postingan atau masih ingin mencari bahan lain 
tinggal langkah terakhir yakni Publikasikan, Simpan, Pratinjau, Tutup, 
yang penjelasannya sebagai berikut : 
 
Publikasikan : 
Ketika kita selesai mengisi kata-kata / kalimat / paragraf ke dalam isi 
posingan maka tombol ini berfungsi untuk membagikan isi postingan kita 
yang telah dibuat. 
 
Simpan : 
Jika masih belum menyelesaikan isi postingan, maka kita dapat 
menyimpan postingan tanpa mempublikasikan isi postingan kepada 
orang lain, dalam arti disimpan sebagai konsep. 
 
Pratinjau : 
Setelah selesai membuat isi postingan kita dapat melihat hasil postingan 
dengan menekan tombol Pratinjau. sehingga kekurangan dari postingan 
kita dapat terlihat seperti ada kata yang salah atau gambar yang 
kebesaran dan lain sebagainya. 
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Tutup : 
Berfungsi untuk menutup halaman pengisian entri atau postingan tapi 
ingat postingan sebelum menutup postingan yang telah dibuat simpanlah 
terlebih dahulu, tapi secara otomatis blogger juga melakukan 
penyimpanan. jadi tidak mengapa jika kita tidak sengaja menutup 
halaman isi entri tersebut. cuman sekedar memastikan kalau isi entri 
yang telah kita buat susah payah, telah tersimpan. 
 

Fungsi Teks Editor 

 
 
 

 
 
 
Penjelasan : 

1) Compose  

Membuat tulisan / artikel baru dengan format form isian text 

biasa. Sehingga mudah dalam input dan editing. 

Praktik : 

 Copy artikel dari web lain yang mendukung blog anda. edit 

sedemikian rupa agar tidak terlalu jauh dari tema utama 

blog anda. 

 

2) HTML 

Membuat tulisan / artikel baru dengan format html. Untuk 

mengelola halaman artikel lebih menarik jika menguasai bahasa 

pemrograman html. Namun akan menyulitkan pengguna baru 

yang belum mengerti bahasa html. 

 

3) Undo/Redo 

Undo : untuk membatalkan format / kondisi / perintah seperti 

sebelumnya 

Redo : membatalkan perintah  yang sudah terlanjur dilakukan 

oleh undo 

 

4) Font 

Mengatur jenis font pada artikel 

Praktik : 

 Atur Jenis Font anda sesuai dengan selera. Menyesuaikan 

dengan tema blog anda. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

12 11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



10 
 

 Sebisa mungkin jenis font konsisten dari awal hingga 

berjalannya waktu perkembangan blog anda 

 

5) Font Size 

Mengatur ukuran font pada artikel 

Praktik : 

 Atur Font size blog anda agar enak dibaca dan tidak terlalu 

rapat. Sehingga enak dilihat dan menarik. 

 Antara sub judul dan paragraph biasa harus dibedakan. 

 

 

6) Format 

Untuk menentukan format text artikel kita. Secara default format 

yang digunakan adalah NORMAL. Pilihan ini akan berpengaruh 

pada ukuran, jenis dan spacing text pada artikel. 

 
  

7) Bold, Italic, Underline, striketrough 

Untuk mengatur ketebalan, text miring, garis bawah text serta 

garis melintang pada text. 

Praktik : 

 Atur artikel anda menyesuaikan dengan tata tulisan yang 

baik. Jika ada kutipan bahasa asing harus di Italic dan jika 

ada penekanan konten sebaiknya di underline 

 

8) Text Color 

Untuk mengatur warna text 

Praktik : 

 Atur warna teks menyesuaikan tema dan template blog 

anda. 

 Warna teks sebisa mungkin konsisten 

 

9) Text Background color 

Mengatur latar belakang text 
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10) Add or Remove Link 

Untuk membuat hyperlink pada text/gambar. Bisa link dalam blog 

sendiri maupun link web lain. 

Praktik : 

 Buat artikel di dalamnya ada link yang mengarah ke materi 

di web lain sebagai sumber referensi. 

 

11) Insert Image 

Untuk menyisipkan gambar. Untuk meringankan halaman artikel 

sebaiknya ukuran dan jenis gambar diedit agar lebih kecil dan 

ringan sehingga tidak memberatkan halaman artikel ketika 

dibuka. 

Praktik : 

 Buat artikel tentang produk anda, masukkan 2 gambar yang 

mendukung artikel tentang produk anda tersebut. Gambar 

didapat dengan cara upload dari computer yang anda 

gunakan. 

 Letakkan gambar pada awal artikel dan di tengah artikel 

 Ukuran gambar tidak terlalu besar sehingga proporsional di 

tengah artikel. 

 

12) Insert a Video 

Untuk menyisipkan video pada artikel. Bisa dari upload video 

sendiri atau dari lainnya. Seperti youtube, phone maupun 

webcam. 

Praktik : 

 Buat artikel kemudian masukan link video dari youtube 

yang mendukung artikel anda. missal artikel tentang 

potensi Temanggung, maka cari video tentang potensi 

Temanggung di youtube dan masukkan ke artikel anda. 

 Untuk mendapatkan link video di youtube agar bisa 

langsung masuk di artikel, anda bisa gunakan link 

embedded di youtube. Setiap Video di youtube sudah 

disediakan link embedded agar bisa dimasukkan ke artikel 

anda. 

 

13) Insert Jump Break 

Untuk memotong artikel panjang sehingga pada tampilan depan 

di blog nanti tidak terlalu panjang. Cukup paragraph pertama 

yang ditampilkan, selanjutnya akan diberikan link untuk baca 

secara utuh.  
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Praktik : 

 Buat artikel /copy artikel dari web lain dengan materi 

artikel yang cukup panjang. Jump break artikel tersebut 

pada paragraph kedua 

 Pada paragraph pertama disisipkan gambar dengan ukuran 

proporsional. 

 

14) Alignment 

Untuk mengatur tata letak text, rata kiri, rata tengah ataupun rata 

kanan dan kiri. 

Praktik : 

 Atur semua artikel anda dengan justify 

 

15) Numbered / Bullet List 

Untuk mengatur pengaturan penomoran pointer. Bisa berupa 

angka maupun symbol. 

 

16) Quote 

Untuk mengatur format kutipan 

 

17) Remove Formatting 

Untuk membersihkan artikel dari format – format yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 

18) Check Spelling 

Untuk cek ejaan pada artikel. Menyesuaikan dengan bahasa yang 

digunakan. Sehingga akan terhindar dari kesalahan penulisan. 

 

4. LAMAN 
Laman Blogger memungkinkan kita memublikasikan informasi statis di 

laman mandiri yang ditautkan dari blog. Misalnya, Anda dapat 

menggunakan Laman untuk membuat laman Tentang Blog Ini yang 

membahas perkembangan blog Anda, atau laman Hubungi Saya yang 

memberikan petunjuk jalan, nomor telepon, dan peta ke lokasi Anda. 

Dalam tutorial kali ini kita akan membuat laman  
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Hasilnya sebagai berikut : 

 

Praktik : 

 Buat Laman dengan judul : 

a. Laman Ini 

b. Laman Itu 

c. Laman Anu 

5. KOMENTAR 
Menu KOMENTAR merupakan menu admin untuk melihat total komentar 

yang masuk yang ditulis oleh para pembaca blog kita. Kita bisa 

menghapus dan menandai pemberi komentar sebagai spam. 
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Admin komentar ini sangat penting untuk menjaga blog kita dari kata – 

kata kasar atau tidak etis. Sehingga blog akan lebih santun dan terjaga.  

Banyak sekali blog yang komentarnya justru jauh lebih ramai daripada isi 

blog itu sendiri. Bukan karena komentar – komentar yang positif namun 

justru komentar yang saling berbalas caci maki dan penghinaan antara 

komentator yang satu dengan yang lainnya. 

 

6. STATISTIK 

 

Statistic akan menampilkan data blog kita secara lengkap. Ada data akses 

blog kita, berapa penayangan hari ini, kemarin, bulan lalu dan 

penayangan secara total sejak awal pembuatan web. 
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Kita juga bisa melihat total artikel kita dan dari Negara mana saja yang 

pernah melihat web kita. Identifikasi Negara biasanya dilihat dari IP 

pengunjung. 

Semakin banyak pengunjung, artikel dan sebaran Negara pengunjung 

makan akan semakin baik blog kita dan semakin tinggi rating blog. Rating 

ini akan berpengaruh pada search engine (mesin pencari) seperti google, 

bing, yahoo dll. Semakin baik dikenal oleh mesin pencari, maka akan 

semakin besar peluang target pasar web kita jika kita berencana untuk 

menjual produk unggulan kita. Dengan begitu maka akan memperbesar 

bisnis kita. 

 

7. TATA LETAK 

Pengertian 

 

Menu TATA LETAK akan memudahkan kita dalam mengatur posisi menu 

blog kita. Disini juga akan memudahkan kita dalam menambah atau 

mengurangi menu/gadget serta aksesori lainnya. Disinilah kita bisa 

berimprovisasi menghias blog kita semaksimal mungkin.  

 

Contoh Tata Letak Slide Show Picture 

Berikut contoh penggunaan TATA LETAK dalam menambah slide di 

sebelah kanan blog. 
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1. klik “Tambahkan Gadget” pada menu sebelah kanan, maka akan 

muncul pilihan gadget yang beragam. 

2. pilih “Tampilan Slide” untuk Menambahkan rangkai slide foto 

favorit ke blog Anda. 

 
3. setelah itu setting tampilan slide 
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4. setelah disetting, klik simpan. Akan muncul halaman TATA LETAK 

yang telah ditambahkan tamplian slide di sebelah kanan. 

 
 

 

5. Hasil pada blog adalah sebagai berikut : 

 
6. Slide tersebut akan menampilkan tompilan slide show gambar 

yang telah kita pilih. 

 

Contoh Tata Letak Baris Video 

Kita coba juga untuk menambahkan daftar video pada menu sebelah 

kanan melalui TATA LETAK dengan gadget. 
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1) Klik tambah gadget pada menu sebelah kanan. Pilih “BARIS VIDEO” 

maka Akan muncul konfigurasi baris video 

 
2) Isi konfigurasi. Jika kita menghendaki video sesuai dengan tema 

blog kita, maka kita isi form “kata kunci” dengan kata kata yang 

sesuai dengan tema blog. Missal jika blog kita berisi tentang 

kerajinan UMKM maka bisa diisi dengan katam”kerajinan”, 

“UMKM”, “hand made”, “handycraft” dll. Atau bisa juga lebih 

spesifik missal menyebut bahan, cara pembuatan, atau bahkan asal 

kota dsb. 

3) Setelah setting selesai, klik simpan. Maka akan muncul hasil  

 
 

4) Dan tampilan pada halaman blog anda adalah sebagai berikut : 
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8. SETELAN 

Setelan Dasar 

Setelan pada blogger digunakan untuk mengkonfigurasi blog kita. Pada 

setelan dasar kita bisa mengkonfigurasi : 

1) Judul Blog 

2) Deskripsi Blog -> agar mudah mengetahui garis besar isi blog kita 

sekaligus agar mesin pencari lebih mudah mencari blog kita sesuai 

dengan kata – kata kunci pencarian 

3) Privasi untuk menentukan apakah blog kita boleh diindex oleh 

mesin pencari atau tidak. Jika kita memilih tidak, maka tidak akan 

bisa dicari oleh mesin pencari. 

4) Alamat blog untuk mengkonfigurasi alamat blog kita. 

5) Pengarang blog, untuk menentukan admin dan operator blog kita. 

Secara default maka admin adalah pengguna user yang digunakan 

untuk login awal blogger. 

6) Pembaca blog , digunakan untuk menentukan siapa saja yang boleh 

mengakses blog kita. Secara default akan diisi dengan “umum”. 

 



20 
 

Setelan Pos dan Komentar 

Bentuk setelan yang lain adalah setelan Pos dan Komentar. Setelan ini 

berfungsi untuk mengkonfigurasi postingan dan komentar di blog kita. 

 

Pada settingan ini kita bisa menentukan berapa banyak jumlah postingan 

maksimal pada halaman depan. Kita juga bisa konfigurasi apakah blog 

kita disediakan form komentar atau tidak. Komentar dimoderasi atau 

tidak, siapa saja yang boleh berkirim komentar dll. 

 

Setelan Seluler dan Email 

Setelan ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan blog kita 

dengan menggunakan handphone ataupun email.  
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Untuk setelan seluler, memungkinkan kita untuk mengirim artikel 

menggunakan SMS ataupun MMS dengan HP kita. Kita diminta 

memasukkan nomor kode tertentu untuk settingan seluler. Namun perlu 

diketahui bahwa fitur ini kurang lazim dilakukan di Indonesia karena 

secara default fitur ini memang diperuntukkan untuk lokasi AS. 

 

Setelah mengirim kode ke nomor yang telah ditentukan, maka tinggal 

mengikuti instruksi selanjutnya dari Blogger. Anda juga akan diminta 

mendaftarkan nomor HP anda ke blogger untuk dapat menggunakan fitur 

ini. Kelemahannya adalah, jika menggunakan SMS maka format font, 

tulisan dan aksesori lainnya tidak bisa dioptimalkan sehingga hanya 

berupa teks yang monoton. 
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Sementara itu setelan email digunakan untuk alamat pemberitahuan dari 

blogger terkait update atau komentar yang masuk di blog kita. 

 

Setelan Bahasa dan Pemformatan 

Setelan ini akan mengkonfigurasi bahasa yang digunakan pada dashboard 

blogger serta settingan zona waktu, tanggal dan bentuk penanggalan.  

 

Setelan bahasa secara default adalah bahasa Indonesia, karena blogger 

mendeteksi IP kita adalah IP Indonesia. Dalam setelan ini juga terdapat 

menu transliterasi untuk menyediakan alat bantu terjemahan pada 

halaman blog kita. Jadi dalam blog kita nanti akan diberikan menu 

terjemah ke hampir seluruh bahasa nasional di muka bumi ini. 

Kemudian untuk format tanggal dan zona waktu digunakan untuk setelan 

waktu kita. Saat ini kita di zona Waktu Indonesia Barat yaitu GMT + 7 jam. 

Maka kita setting sesuai dengan zona tersebut. 

 

Setelan Preferensi Penelusuran 

Setelan ini digunakan mengoptimalkan indexing blog kita di mesin 

pencari (google, bing, yahoo dll) dengan mensetting meta tag, deskripsi 

blog dll. 
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Disamping itu kita juga bisa mensetting pesan ketika halaman yang dituju 

tidak bisa dibuka dengan pesan sendiri yang kita buat. Meskipun blogger 

telah menyediakan pesan secara otomatis sesuai dengan permasalahan 

yang ada ketika halaman tidak terbuka.  

Untuk setelan “robots” hendaknya dibiarkan saja pada setelan default 

agar tidak terjadi error. 

 

Setelan Lainnya 

Setelan Lainnya digunakan untuk konfigurasi lain yang bersifat umum, 

security serta privasi. 
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Setelan Alat Blog digunakan untuk menghapus blog dari blogger, import 

maupun ekspor (backup blog). 

Sedangkan menu Umpan Situs digunakan untuk setting share artikel, feed 

dll. 

Ada juga setelan untuk notifikasi bahwa situs / blog anda adalah blog 

khusus dewasa atau tidak. Missal jika blog anda adalah blog yang banyak 

membahas permasalahan untuk dewasa, maka ada baiknya untuk 

mengkonfigurasi setelan tersebut agar pengunjung diingatkan terlebih 

dahulu bahwa konten blog anda adalah blog dewasa dimana tidak semua 

segmen umur diijinkan untuk membaca dan menelusuri blog anda. 

terlebih jika banyak gambar dan video yang mengarah pada konten 

dewasa.  

Perlu diperhatikan bahwa konten dewasa tidak selalu porno. Contoh 

konten dewasa adalah tentang kontrasepsi, kesehatan genital baik organ 

maupun obat - obatan, dll. 

 

9. LATIHAN 

1. Insert Gadget 

a) Entri Populer di menu sebelah kanan 
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b) Polling dengan tema Produk Temanggung di menu sebelah kanan 

c) Terjemahan di Menu Atas 

d) Java/HTML untuk beberapa modifikasi (cari di Internet) 

2. Membuat Laman 

a) Profil 

b) Produk 

c) Kerja Sama 

d) Kontak 

 

 
 
 

 
 


