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Daftar Isi  

- Apa Itu Blog dan Manfaatnya  

- Membuat Blog Baru 

- Membuat Postingan Tulisan Baru di Blog 

- Share Blog Ke Sosial Media Untuk Menaikkan Rating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apa Itu Blog dan Manfaatnya  

Blog adalah catatan pribadi yang ditulis secara online yang sering 
diperbarui dan didistribusikan ke masyarakat umum. Blog juga 
dapat diartikan serangkaian entri diposting ke halaman tunggal 
dalam urutan kronologis terbalik. Blog biasanya mewakili 
kepribadian penulis atau mencerminkan tujuan dari situs web. 
Tapi ada juga blog yang menyajikan konten seperti tentang 
blogging, olahraga gaya hidup men-download game, software 
atau mp3, dan lain-lain. 
 

Pengertian dari blog yaitu, Blog adalah singkatan dari web log yaitu bentuk aplikasi web yang 
menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. 
Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti 
isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat 
diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog 
tersebut. 
 

 

1. Melatih Keterampilan Menulis 

Kegiatan blogging / ngeblog tidak bisa dipisahkan dari kegiatan tulis menulis, karena blogging 

sama dengan menulis. Jika kita mempunyai blogpasti kita akan menulis artikel kemudian 

nantinya kita akan terbiasa untuk menulis, sehingga dengan demikian keterampilan menulis kita 

akan meningkat. 

 

2. Anda akan Belajar dan Membaca 

Salah satu manfaat melakukan kegiatan blogging, anda akan belajar. kita pasti sering mencari 

materi apa yang akan kita tulis dalam artikel, entah itu di buku ataupun di internet, untuk 

kemudian kita baca dan pelajari. Setelah itu baru kita bisa mendaparkan inspirasi untuk 

membuat artikel.  

 

3. Menumbuhan Popularitas Anda 

Dengan ngeblog kita juga bisa terkenal.. Banyak kok blogger yang sekarang sudah sukses dan 

terkenal, misalnya Artis Raditya Dika, penulis Buku dan Blogger. Ada juga Stella Lee, seorang 

blogger cantik asal indonesia.  

 

 4. Melatih Otak dan Meningkatkan Daya Ingat 

Percaya atau tidak, ngeblog juga dapat melatih otak dan meningkatkan daya ingat. Blogging 

sama dengan melatih otak melalui tulisan dan pembelajaran yang akan memberikan latihan 

yang sangat dibutuhkan untuk neuron. Sehingga akan meningkatkan daya ingat anda. 

 

5. Anda Akan Mendapatkan Uang  

Dengan ngeblog kita juga bisa mendapatkan uang lewat mempromosikan produk usaha, job 

review, atau google adsense. Ya walaupun butuh usaha yang tidak mudah. Tapi jika kita serius, 

pasti semua itu akan tercapai. 



Membuat Blog Baru 

1. Buka situs www.blogger.com,  lalu klik buat blog atau versi bahasa inggris “create blog” 

 

2. Masukkan alamat email dan password , lalu tekan berikutnya 

 



3. Klik buat profil blogger terbatas 

 

 

4. Beri nama pada profil 

 

 

 



5. Anda telah masuk kedalam halaman dashboard admin blogger dan klik “BUAT BLOG 

BARU” 

 

6. Beri Judul dan tentukan Alamat blog kita , serta pilih Tema 

 



Membuat Postingan Tulisan Baru di Blog 

 

7. Klik Entri Baru untuk menambahkan atau memposting tulisan baru 

 

 

8. Tulis judul dan isi postingan kemudian beri Label.  

 



 

 

9. Tambahkan Gambar agar postingan tulisan lebih menarik dengan klik icon Insert Image 

 

 

10. Pilih tempat penyimpanan gambar yang ada di komputer anda dengan klik Pilih File 

 

 



11. Tunggu Proses Upload Selesai , Kemudin Klik Add Selected 

 

 

12. Ketika gambar sudah masuk kedalam postingan, kemudian klik tombol Publikasikan 

 

 



13. Klik tombol Lihat Blog untuk melihat postingan blog yang telah terpublikasi. 

 

14. Postingan tulisan telah muncul di blog. 

 

 

 

 



Share Blog Ke Media Sosial 

15. Untuk meningkatkan rating blog atau postingan tulisan di pencarian google, perbanyak 

share link postingan blog di akun-akun atau group media sosial. Seperti Facebook , Twitter, 

Whatsapp, dll. 

 

16. Dengan sering share link postingan blog ke group-group sosmed, maka akan menjadikan 

blog kita sering dikunjungi orang dan ratingnya naik di pencarian google. 

 

 


