
MENGUBAH TEMPLATE, SIAPA TAKUT?                 

Dalam bz blogfam.com edisi 
perdana, (Ngeblog, siapa takut?) 
telah dijelaskan dasar-dasar 
bagaimana membuat Blog di 
layanan penyedia Blog gratisan, 
misalnya Blogger.com. 
Template sendiri berarti kerangka 
desain untuk membangun suatu 
situs web. 
Blogger.com telah menyediakan 
pilihan template  untuk blog kita, 
seperti yang tampak di samping:

CARA MUDAH MENGUBAH TEMPLATES                   

Bagi yang ingin memakai tem-
plate  yang bukan bawaan Blog-
ger.com, ingin motif anak-anak 
atau remaja, disini akan diterang-
kan caranya mengubah template  
sesuai yang kita inginkan.
Caranya ada 2 pilihan, yaitu 
membuat html dan css sendiri, 
atau mengambil dari penyedia 
template Blogger gratisan.

Cara pertama membutuhkan 
waktu yang tidak sedikit untuk 
memulainya. Harus belajar da-
hulu pengenalan bahasa pemro-
graman blog, html dan css. 
Untuk tahap awal, kita ambil cara 
yang mudah saja, yaitu mengam-
bil template dari layanan yang 
sudah ada. Ini contoh template 
bukan bawaan Blogger.com ->
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http://www.blogskins.com
http://www.pannasmontata-templates.net/?page_id=215
http://www.ehsany.com
http://blogger-templates.blogspot.com/
http://www.diaphaneity.com/layouts/
http://bloggertemplatesbycaz.blogspot.com
http://qqsamudra.blogspot.com/2005/08/free-blogger-template.html
http://isnaini.com
http://free-blogger-templates.zeventina.com
http://blogspottemplates.blogspot.com
http://journey.zeventina.com


Berikut akan dijelaskan pengambilan template dari penyedia template gratis.  Caranya sbb: 
Klik URL ini di browser: http://blogskins.com/ maka akan tampak tampilan seperti pada gambar di bawah 
ini.  Klik All skins (lihat panah merah). All Skins ini maksudnya adalah seluruh skin (template) blog yang 
ada, minta agar ditampilkan. Setelah itu klik Thumbnails, maksudnya agar keluar gambar (screenshot) 
template yang dapat kita lihat dan kita pilih. Disana ada kategori A sampai Z, klik saja maka akan terbuka 
banyak pilihan  template blog. 
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Pilihlah salah satu, yang sesuai dengan selera. Untuk contoh, kita pilih saja yang di bawah ini misalnya,Untuk contoh, kita pilih saja yang di bawah ini misalnya, 
(lihat panah merah di gambar bawah): Klik di gambarnya. Lalu klik preview it (lihat panah merah). Lalu klik preview it (lihat panah merah).

CARA MENGAMBIL TEMPLATES                 

Diterbitkan oleh BZ Blogfam edisi Maret 2006
Created by Zeventina

http://journey.zeventina.com


maka akan keluar screenshot (tampilan) template yang akan kita ambil. Contohnya lihat gambar ba-
wah. Kalau kita sudah suka tampilan templatenya, klik back, (kembali ke menu sebelumnya), maka akan 
muncul gambar dengan tulisan Blogger Main (lihat panah).
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Klik di tulisan Blogger Main tadi, itu artinya kita akan download kode templatenya ke computer kita. Lalu 
klik save, maka templatenya sudah tersimpan di computer kita. Setelah itu, open data yang tadi kita sim-Setelah itu, open data yang tadi kita sim-
pan, akan muncul kode-kode html seperti gambar paling bawah. 
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Maka proses mengambil template ke blogskins telah selesai. Sekarang, kita beralih ke tahap berikutnya, 
yaitu cara memasukkan kode-kode yang sudah kita ambil tadi, ke Blogger.com Pertama, kita buka Blog-
ger.com,  lalu klik di bagian template. maka akan keluar seperti gambar bawah. 

Lalu lihatlah bagian yang diberi  tanda panah (gambar kanan), seluruhnya adalah kode html dan css 
blog kita (template bawaan Blogger.com). Semua kode itu kita hapus, lalu kita paste dengan kode dari 
blogskins yang tadi kita simpan di computer. (Copy dari Blogskins dan di paste ke  Blogger.com). Lalu 
di save, dan republish, maka tampilannya akan berubah. Kitapun telah punya template baru. Lihatlah 
gambar paling bawah, adalah tampilan template baru kita. Begitu saja caranya, simple bukan?

Sebenarnya masih ada yang perlu diketahui sehubungan dengan mengambil template ini, yaitu ten-
tang image (gambar), pengaturan link, memasang shoutbox, stats, dan pernak pernik lainnya. Tetapi hal 
itu mungkin akan diterbitkan dalam edisi berikutnya. Ok? Selamat mencoba. Viva Blogger Indonesia!
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