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HTMLHTML

Hyper Text Markup LanguageHyper Text Markup Language
HTML adalah file text murni yang dapat HTML adalah file text murni yang dapat 
dibuat dengan editor teks sembarangdibuat dengan editor teks sembarang..
FileFile--file HTML ini berisi instruksifile HTML ini berisi instruksi--instruksi instruksi 
yang kemudian diterjemahkan oleh yang kemudian diterjemahkan oleh 
browser yang ada dikomputer client (user) browser yang ada dikomputer client (user) 
sehingga isi informasinya dapat sehingga isi informasinya dapat 
ditampilkan secara visual dikomputer ditampilkan secara visual dikomputer 
pengguna (user).pengguna (user).



FUNGSI DARI HTMLFUNGSI DARI HTML

Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu :Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu :
Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.
Mempublikasikan dokumen secara online sehingga Mempublikasikan dokumen secara online sehingga 
bisa diakses dari seluruh dunia.bisa diakses dari seluruh dunia.
Membuat online form yang bisa digunakan untuk Membuat online form yang bisa digunakan untuk 
menangani pendaftaran, transaksi secara online.menangani pendaftaran, transaksi secara online.
Menambahkan obyekMenambahkan obyek--obyek seperti image, audio, obyek seperti image, audio, 
video dan juga java applet dalam dokumen HTML.video dan juga java applet dalam dokumen HTML.



CARA MEMBUAT WEB PAGECARA MEMBUAT WEB PAGE

Ada 2 cara untuk membuat sebuah web page Ada 2 cara untuk membuat sebuah web page 
yaitu :yaitu :

HTML editorHTML editor
HTML editor HTML editor dapatdapat menggunakanmenggunakan software software DreamWeaverDreamWeaver

Editor text biasa (misalnya notepad atau editplus)Editor text biasa (misalnya notepad atau editplus)

Untuk melakukan penamaan dokumen maka:Untuk melakukan penamaan dokumen maka:
Pilih suatu nama, sembarang nama Pilih suatu nama, sembarang nama 
tambahkan sebuah ekstensi ”tambahkan sebuah ekstensi ”.htm.htm” atau ”” atau ”.html.html””



Struktur dasar HTMLStruktur dasar HTML
KomponenKomponen--komponen dasar pembentuk dokumen HTMLkomponen dasar pembentuk dokumen HTML, , 
dinyatakan dengan tagdinyatakan dengan tag--tag sebagai berikut:tag sebagai berikut:

HTMLHTML
Setiap dokumen HTML selalu diawali dan ditutup dengan tag HTML.Setiap dokumen HTML selalu diawali dan ditutup dengan tag HTML.
HEADHEAD
Bagian head biasanya berisikan tag TITLE, meta tag dan semua Bagian head biasanya berisikan tag TITLE, meta tag dan semua 
script java atau yang lain yang akan dieksekusi di browser. script java atau yang lain yang akan dieksekusi di browser. DibagianDibagian
inilahinilah kitakita memberikanmemberikan bookmark bookmark untukuntuk keperluankeperluan pencarianpencarian
(searching) (searching) dengandengan keyword.keyword.
BODYBODY
Bagian body digunakan untuk emnampilkan text, image link dan Bagian body digunakan untuk emnampilkan text, image link dan 
semua yang akan ditampilkan pada web page.semua yang akan ditampilkan pada web page.



Tag Tag --Tag HTMLTag HTML

Tag HTML terdiri atas Tag HTML terdiri atas 
sebuah kurung sudut kiri (<, tanda lebih sebuah kurung sudut kiri (<, tanda lebih 
kecil)kecil)
sebuah nama tag dan sebuah kurung sudut sebuah nama tag dan sebuah kurung sudut 
kanan (>, tanda lebih besar)kanan (>, tanda lebih besar)
tag yang menjadi pasangan selalu diawali tag yang menjadi pasangan selalu diawali 
dengan karakter garis miring (/)dengan karakter garis miring (/)



AtributAtribut DalamDalam TagTag

BeberapaBeberapa tag tag mengandungmengandung atributatribut
didalamnyadidalamnya::
< P ALIGN = “CENTER”>< P ALIGN = “CENTER”>
KetKet ::

P P namanama tagtag
ALIGN ALIGN namanama atributatribut
CENTER CENTER nilainilai atributatribut



KomentarKomentar
KomentarKomentar adalahadalah bagianbagian daridari kodekode HTML yang HTML yang 
diabaikandiabaikan oleholeh browser.browser.
KegunaanKegunaan ::

SebagaiSebagai keteranganketerangan yang yang bergunaberguna bagibagi pembacapembaca kodekode..
UntukUntuk menyebutkanmenyebutkan pembuatpembuat kodekode dandan waktuwaktu kodekode
tersebuttersebut dibuatdibuat..



PenggunaanPenggunaan TagTag
Tag Break : <BR>Tag Break : <BR>

Tag Tag ParagrafParagraf : <P>: <P>



Tag Tag ParagrafParagraf dengandengan menyertakanmenyertakan atributatribut
ALIGNALIGN

BergunaBerguna untukuntuk mengaturmengatur peletakanpeletakan teksteks didalamdidalam
masingmasing--masingmasing barisbaris



Tag HeadingTag Heading
TeksTeks dalamdalam dokumendokumen umumnyaumumnya mempunyaimempunyai juduljudul
topiktopik, , padapada dokumendokumen HTML, HTML, juduljudul iniini disebutdisebut heading.heading.
ManfaatManfaat ::

UntukUntuk menunjukkanmenunjukkan tingkattingkat keberartiankeberartian daridari teksteks yang yang akanakan
dituliskandituliskan

AdaAda 6 6 tingkattingkat heading heading dalamdalam HTML, HTML, untukuntuk nomornomor 1 1 
merupakanmerupakan heading yang heading yang terbesarterbesar..



Tag Heading Tag Heading dengandengan menyertakanmenyertakan atributatribut ALIGNALIGN
MacamMacam--macammacam ALIGN;ALIGN;

LEFT LEFT mengaturmengatur teksteks rata rata kirikiri terhadapterhadap halamanhalaman
RIGHT RIGHT mengaturmengatur teksteks rata rata kanankanan terhadapterhadap halamanhalaman
JUSTIFY JUSTIFY mengaturmengatur teksteks rata rata kirikiri dandan kanankanan



Tag BGCOLOR Tag BGCOLOR dandan BACKGROUNDBACKGROUND
WarnaWarna latarlatar belakangbelakang dapatdapat dimanipulasidimanipulasi 2 2 caracara, , 
yaituyaitu::

BGCOLOR BGCOLOR untukuntuk membuatmembuat latarlatar belakangbelakang dengandengan warnawarna--
warnawarna solidsolid

BACKGROUND BACKGROUND untukuntuk membuatmembuat latarlatar belakangbelakang dengandengan file file 
gambargambar



Tag Preformatted : <PRE>Tag Preformatted : <PRE>
UntukUntuk menampilkanmenampilkan teksteks sesuaisesuai dengandengan format format 
aslinyaaslinya..



Tag Quotation : <q> Tag Quotation : <q> dandan <<blockquoteblockquote>>
KutipanKutipan panjangpanjang : : BlockquoteBlockquote digunakandigunakan untukuntuk
membuatmembuat sebagiansebagian teksteks yang yang dikutipdikutip sebagaisebagai blokblok
sendirisendiri..
KutipanKutipan pendekpendek : q : q tidaktidak melakukanmelakukan sesuatusesuatu yang yang 
khususkhusus tetapitetapi dengandengan mendefinisikanmendefinisikan sebagaisebagai kutipankutipan, , 
kemudiankemudian menggunakanmenggunakan style sheet style sheet makamaka diaturdiatur
pemformatannyapemformatannya dengandengan style sheet.style sheet.



Tag Tag HiperlinkHiperlink : <a> : <a> 
Link Link diperlukandiperlukan jikajika inginingin berpindahberpindah daridari satusatu halamanhalaman
web web keke halamanhalaman web lainweb lain
TeksTeks yang yang diapitdiapit oleholeh tag tag iniini apabilaapabila diklikdiklik akanakan
membawamembawa user user keke halamanhalaman yang lain yang lain sesuaisesuai atributatribut
HREF yang HREF yang digunakandigunakan dalamdalam tag tag tersebuttersebut..



Tag Tag GambarGambar : <IMG>: <IMG>
UntukUntuk menampilkanmenampilkan gambargambar
Tag Tag iniini mempunyaimempunyai atributatribut : SRC: SRC

Tag Tag untukuntuk mengaturmengatur teksteks
<B> <B> TeksTeks </B> : </B> : teksteks ditampilkanditampilkan dalamdalam keadaankeadaan ditebalkanditebalkan
<BIG> <BIG> TeksTeks </BIG> : </BIG> : teksteks ditampilkanditampilkan dengandengan ukuranukuran lebihlebih besarbesar
daripadadaripada ukuranukuran normalnormal
<I> <I> TeksTeks </I> : </I> : TeksTeks ditampilkanditampilkan dalamdalam keadaankeadaan miringmiring
<EM> <EM> TeksTeks </EM> : </EM> : penekananpenekanan padapada teksteks. . TeksTeks ditampilkanditampilkan
miringmiring
<U> <U> TeksTeks </U> : </U> : TeksTeks ditampilkanditampilkan dengandengan diberidiberi garisgaris bawahbawah



soalsoal
Buatlah halaman web sebagai homepage Buatlah halaman web sebagai homepage 
pribadi, yang berisi tentang data pribadi pribadi, yang berisi tentang data pribadi 
misalkan nama, NRP, alamat rumah, tempat & misalkan nama, NRP, alamat rumah, tempat & 
tanggal lahir, riwayat pendidikan, email, hobby, tanggal lahir, riwayat pendidikan, email, hobby, 
karyakarya--karya penelitian/ program yang pernah karya penelitian/ program yang pernah 
dibuat, pengalaman kerja, kesan pertama masuk dibuat, pengalaman kerja, kesan pertama masuk 
Universitas Trunojoyo, citacita, pengalaman Universitas Trunojoyo, citacita, pengalaman 
sukasuka--duka, bahasa program yang dikuasai, duka, bahasa program yang dikuasai, 
programprogram komputer (software) yang programprogram komputer (software) yang 
pernah dicoba, system operasi yang dikuasai pernah dicoba, system operasi yang dikuasai 
dan laindan lain--lain. Gunakan semua taglain. Gunakan semua tag--tag yang telah tag yang telah 
dipelajari diatas.dipelajari diatas.
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