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2 menit cara membuat blog gratis dan menghasilkan 

url : cara membuat blog

cara membuat blog di blogspot gratis

trendingnesia.com-judul diatas sepertinya menipu,2 menit cara membuat blog
gratis dan menghasilkan. ya itu akan dirasa menipu bagi mereka yang baru
belajar cara membuat blog, supaya tidak menipu dan meremehkan hilangkan
saja 2 menitnya. menjadi cara membuat blog vesri trendingnesia.com.

bagaimana setuju tidak ya? hem hidup ini terlalu sulit jika harus mengambil
hati  sesorang,  tetapi  lebih  hina  jadi  penjilat.  kwkwkw  tidak  nyambung
sepertinya?  dengan  judul  diatas,  urusan  sambung  menyambung  itu  adalah
presepsi masing masing, yang penting penjelasan tentang cara membuat blog
bisa bermanfaat.

sebenarnya membuat blog cukup buka halaman ini https://support.google.com/
blogger/answer/1623800?hl=id&ref_topic=3339243,  halaman  resmi  cara
membuat blog lengkap, secara personal branding penjelasan saya cuma cuma.
kan yang saya jelaskan sudah ada di page google.com.

jika kalian buka alamat support google blogger isinya seperti ini

Anda dapat membuat dan mengelola blog Anda sendiri dengan Blogger.

Membuat blog

1. Login ke Blogger.
2. Di sebelah kiri, klik Panah bawah Panah Bawah.
3. Klik Blog baru
4. Masukkan nama blog
5. Pilih alamat blog atau URL.
6. Pilih template
7. Klik Buat blog

tetapi cara diatas mungkin sulit dipahami bagi yang baru memulai membuat
blog, istilah kerennya PEMULA(penyakit muka lama) hihihi..just kidding

tujuan saya  menulis  artikel  membuat  blog  cuma satu  gan,  kalau  gak  nulis
adsense yang gak bakalan bertambah.  dan adsense saya adalah tambahan
penghasilan dari gaji honorer yang alahamdulilah sudah 1 juta, impian saya sih
dapat gaji dari membuat blog cuma 5 digit perbulan kalau lebih alahamdulilah.

"semangat nya tentang kenapa saya ngblog”

ya penghasilan membuat blog ada dari adsense, meski banyak lagi jika kita
bisa menggali lebih dalam peluang dapat duit dari blog.pernah dengar blogger
gaji 20 juta sebulan, saya belum dengar tapi saya pernah baca,hehe

http://trendingnesia.com/


saya  hanya  berdoa  semoga  artikel  saya  bisa  dipahami  dan  menjadi
rekomendasi teman teman yang ingin membuat blog, berikut daftar isi yang
saya simpulkan :

daftar isi

pengertian blog

blog  adalah  wadah  sesorang  yang  ingin  menyampaikan  cerita  atau
pengalaman lewat tulisan ke dalam sebuah media internet, atau lawan kata
dari media cetak.

Blog  populer  yang  digunakan  saat  ini  adalah  blogspot  sedangkan  yang
membuat  blog  di  sebut  bloger,  blog  yang  banyak  digunakan  saat  ini
blogspot.com dan wordpres.com

jika blogspot bisa digunakan sebagai media berbagi seringkali blog di jadikan
ajang seseorang untuk mendapatkan penghasilan, ya itu sah sah saja. Tetapi
jika kamu perpedoman hanya mencari uang akibat blogmu tidak akan lama

bagaimana cara buat blog untuk mendapatkan penghasilan ?

Agar blog mendapatkan penghasilan yaitu dengan mendaftar adsense, atau
iklan dengan google, cuma untuk wordpres.com itu tidak bisa daftar kecuali
mengunakan woprdpres.org

membuat blog dengan blogspot sepenuhnya gratis karna media ini di ciptakan
google.com sebagai media untuk menulis dan berbagi,berbeda dengan wp.org
itu gratis tetapi perlu hosting.

Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya 

1. adsense
2. wordpress
3. hosting

saat ini yang kita bahas membuat blog gratis di blogspot.com, selain itu kita
perlu persiapan, karna jika tidak ada persiapan membuat blog akan sia sia.

Apa persiapan membuat blog ?

persiapan sebelum ngblog adalah device atau peralatan seperti pc internet dan
kemauan

pc atau personal  computer  /  notebook /  laptop,  spesifikasi  komputer  untuk
ngeblog tidak masalahyang murah, os mau 32 bit atau 64 bit. Yang penting
bisa  akses  internet   lain  halnya  jika  kamu ingin  menjadi  konten  youtuber,
memang perlu komputer yang spek yang gahar atau besar.

Persiapan yang kedua jika ingin ngeblog yaitu akses internet, akses internet
bisa mengunakan wifi atau lan, kalau admin mengunakan hotspot hp sebagai
wifi, pernah sih mengunakan antena yagi modem tplink untuk akses internet.



Maklum di desa sinyal susah, untung saja saat ini sudah menjangkau jaringan
4G  jadi  lumayan  lah.  Walau  terkadang  harus  malam  hari  saat  pengguna
internet di desa saya sudah mulai off. Mungkin bandwith nya kecil.

Tidak seperti di kota yang mengunakan akses internet pakai jaringan fiber optik
baik  indihome my repulik  dan  macam macam,  harapan  admin  sih  di  desa
dengan adanya tol  langit  kata  orang.  Pelayanan atau jangkauan internet  di
desa saya semakin baik.

Persiapan  ketiga  jika  ingin  ngeblog  yaitu  kemauan,  ini  yang  paling  penting
ngeblog kata orang kebanyakan susah susah gampang, susah bagi yang tidak
ada kemauan dan gampang jika punya niat buat blog.

Yang perlu diluruskan masalah ngeblog menghasilkan uang, jika anda sudah
punya prinsip ini. Kamu bakalan susah ngejalaninnya karena pola pikir sudah
terbentuk bagaimana cara membuat blog yang menghasilkan uang.

Prinsip  yang  harus  dipakai  adalah  saya  ngeblog  adalah  bertujuan  berbagi
manfaat melalui internet, insyaallah kamu akan sukses membuat blog.

login ke blogger

karena  pembahasan  kita  membuat  blog  lewat  platform  blog  blogspot  dari
google.com bukan dari wordpres disini admin akan jelaskan keuntungan dan
cara login blogger.

Keuntungan mengunakan blogspot yang pertama gratis, sebenarnya wordpress
juga gratis tetapi harus sewa hosting dan beli domain beserta perpanjangan
pertahun.

Ada sih, wordpres yang gratis sama dengan blogspot, tetapi mengunakan blog
wp gratis  kita tidak di  izinkan memasang adsense atau iklan,  beda dengan
blogspot karena sama sama produk google, kita di izinkan bekerja sama.

Langsung saja  buat  blog dengan akses halaman ini  di  browser kesayangan
anda bisa crome, firefox, opera, atau browser anti iklan sekalian brave browser.

Sign In - Blogger
https://www.blogger.com › signin

Free blog publishing tool from Google, for sharing text, photos and video.

https://www.blogger.com/go/signin?hl=pl
https://www.blogger.com/go/signin?hl=pl


Gambar step login ke blog

setelah ketik  login  blog di  pencarian  browser  silahkan klik  alamat  Sign  In  –
Blogger ( https://www.blogger.com › signin )

kemudian dilanjutkan memasukan email akun google, dengan lihat gambar di bawah

saya rasa semua pasti ada email baik gmail atau pun yahoo, jika belum ada
nanti  admin  buat  artikel  cara  membuat  email  untuk  buat  blog,  bercerita
tentang email tidak lebih seperti cara akses pos jaman now ibarat kata kirim
surat secara elktronik.



Selanjutnya memasukan password email yang sudah kita buat, lihat gambar di
bawah ini

setelah  langkah  diatas  berarti  kita  sudah  sukses  membuat  blog  tinggal
beberapa langkah lagi, lihat gambar di bawah.

Masukkan nama blog

perlu di perhatikan saat memasukan nama blog atau buat nama blog, pikirkan
dengan matang apa yang akan kita buat nama, misal tekno atau berita terkini,
berita trending.

Usahakan disesuaikan dengan tema blog agan, saran saya pilih yang simpel
dan mudah di ingat, dalam hal ini admin kasih nama (buat blog trendingnesia)



setelah mengisi nama blog lanjutkan dengan klik continue to blogger, ingat ya
nama blog meski pun tidak pengaruh dengan seo, tetapi ini menjadi penting
karna nama ini akan mudah di ingat nantinya.

Lanjut dengan alamat blog atau url

Pilih alamat blog

alamat  blog  atau  url  adalah  alamat  yang  akan  di  tampilkan  di  bar  search
pencarian  nantinnya,  usahakan  sama dengan judul  blog,  disini  admin  akan
coba buat nama



sampai disini mungkin agan sudah sedikit paham cara membuat blog nama
dan url.

Tidak  semua nama blog yang kita  inginkan tersedia,  tetapi  setidaknya kita
memilih alamat dan nama sesuai dengan tema blog yang akan di kembangkan
nantinya.

Selain dari  sisi  seo pemilihan nama penting jika ada orang yang kesemsem
sama blog kita di cukup ketik nama yang sudah dia ingat.

Langkah selanjutnya membuat blog adalah memilih template

Pilih template

memilih template blog yang bagus adalah template yang simpel dan cepat,
karna  akan  mempengaruhi  orang  akses.  Jika  lodingnya  sudah  lama  karna
kebanyakan  animasi  dan  java  script  css.  Bakalan  orang  tidak  akan  betah
cenderung menutup tab browser dan pindah ke blog lain

disini admin pilih template blog yang gratis dahulu, lihat gambar di bawah ini

dalam hal ini admin pilih tempalte simple gratis dari blogspot



selanjutnya

klik  create  blog  yang  artinya  blog  sudah  siap  di  buat  dan  di  terbitkan  di
blogspot

Klik Buat blog

sampai sini kita sudah bisa membuat blog dengan mudah, anda sudah siap
membuat  artikel  atau  postingan,  membuat  postingan  cukup  mudah  cukup
dengan klik new post itu sudah menandakan post siap terbit.



Perlu di perhatikan untuk bisa menghasilkan uang tidak cukup sampai disini
saja, perlu langkah langkah lainnya. Misal

1. postingan minimal 30 buah, dengan nice atau tema postingan sesuai dengan
judul blog agan, disini  misal contoh diatas cara buat blog,  maka isi  dengan
artikel postingan tentang blog

jangan isi konten mu dengan artikel kopi paste atau mengambil punya orang
karna akan melanggar kebijakan dari google.

Saya hanya perlu waktu 3 bulan sudah dapat iklan atau adsense, tergantung
memang targetnya kemarin hanya 3 bulan, kebetulan artikel sudah sampai 20
buah, maklum gan saya malas menulis

2. atur dahulu meta taq, google anaystic, dan pengaturan seo lainya

3.  jika  sudah  siap  membuat  blog  dan  menghasilkan  akan  tercapai  dengan
mudah

sebaik saya buat dahulu gambar mengisi artikel blogspot, lihat di bawah ini

contoh isi artikel blog



sampai disini  blog kita sudah selesai di  buat, memang tidak cukup 2 menit
cuma menulis artikel ini sudah hampir 3 jam, semoga pesan saya atau tulisan
saya mudah di pahami, semoga bermanfaat


	Sign In - Blogger

