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Pendahuluan

Berbica tentang website, pasti sudah tahu dan sering 
lihat lewat browsing ya

Mau belanja, nyari referensi, nyari info terupdate, 
semua ada di website. Apalagi yang suka jualan 
online pasti ingin punya web toko online. Tapi saya 
sendiri membuat web berupa blog karena suka 
ngumpulin tulisan pribadi.

Terserah tujuan bapak/ibu membuat website untuk 
apa nantinya. Yang jelas saya berharap websitenya 
ditujukan untuk hal positif, misalnya untuk jualan, 
jurnal, portal berita, dakwah, lembaga, dan lainnya.



Dalam judul sudah saya sampaikan, “Cara Cepat 
Membuat Website Hanya 5 Menit”. Bikin website 
tidak usah lama, 5 menit juga bisa.

Syaratnya, koneksi internet harus bagus, ikuti 
panduannya dengan benar, dan sudah punya email 
buat daftar (pakai gmail), Insya Allah bisa kurang dari 
5 Menit langsung jadi.

Syarat



BLOGGER.COM



Silakan buka link BLOGGER.COM

Klik SIGN IN atau CREATE YOUR BLOG

http://blogger.com/


Masukkan akun Google

Pakai email @gmail Anda dan klik Next/ BerikutnyaBerikutnya



Buat profil Blogger

Klik Buat Blog Baru



Masukkan Judul dan Alamat Blog

Pilih tema blog dan klik Buat Blog



Lewati saja 
pesan ini 
dengan klik 

Lain kali

WEBsite sudah siap 
digunakan

Klik Lihat blog seperti 
yang tampak pada 
gambar di bawah ini

Ada di kiri atas



Tampilan Web masih kosong



Hingga tahap ini selesai, biasanya memakan 
waktu tidak lebih dari 5 menit.
Anda bisa gunakan timer untuk mengeceknya.
Inilah cara membuat website dalam 5 menit. 
Untuk selanjutnya kita bahas cara mengisi 
website dengan artikel dalam ebook yang 
berbeda.

Cara Posting Artikel



Tampilan Web sudah berisi artikel

Cara Posting Artikel
Dapatkan lanjutan dari ebook ini dicek.xyz/p/download.html
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Ebook ini dibuat untuk membantu Anda yang ingin punya website sendiri tanpa harus 
banyak keluar uang, sebab yang disampaikan dalam kumpulan ebook ini adalah cara 
membuat website dengan menggunakan layanan gratis.

Meskipun fasilitas gratisan tetapi tidak kalah dengan yang berbayar. Sudah banyak website 
gratisan seperti ini mampu bersaing di mesin pencari dan berhasil menempati halaman 
pertama mesin pencari, seperti google, bing, dan lainnya.

Oleh sebab itu, bukan hanya cara membuat websitenya saja yang disajikan tetapi cara 
membuat website populer di dunia online sehingga mampu membuat brand Anda dikenal 
oleh masyarakat luas walau hanya dengan menggunakan fasilitas gratisan.

Miliki koleksi ebook lainnya di web dicek.xyz atau klik tomol download di bawah ini.

WeB: Web Beginner
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http://yucek.blogspot.com/p/download.html

