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Format Format TeksTeks

Ada beberapa fasilitas tag yang dapat Ada beberapa fasilitas tag yang dapat 
menjadikan tampilan HTML menjadi lebih menjadikan tampilan HTML menjadi lebih 
menarik. Pemformatan teks tersebut menarik. Pemformatan teks tersebut 
dibagi menjadi 4 yaitu :dibagi menjadi 4 yaitu :

Logical formatingLogical formating
Physical formatingPhysical formating
FontFont



DaftarDaftar Tag Tag untukuntuk pengaturanpengaturan TeksTeks
SecaraSecara logislogis ::

<CITE>     : Menyatakan teks adalah kutipan atau citation<CITE>     : Menyatakan teks adalah kutipan atau citation
<CODE>    : Menyatakan bahwa teks adalah kode atau program      <CODE>    : Menyatakan bahwa teks adalah kode atau program      

komputer. komputer. 
<EM>        : Menyatakan penekanan pada teks. umunya teks <EM>        : Menyatakan penekanan pada teks. umunya teks 

ditampilkan miringditampilkan miring
<KBD>      : Menyatakan teks adalah masukan dari keyboard<KBD>      : Menyatakan teks adalah masukan dari keyboard
<SAMP>    : Menyatakan bahwa teks adalah konstanta sederetan  <SAMP>    : Menyatakan bahwa teks adalah konstanta sederetan  

karakterkarakter
<STRONG> : <STRONG> : Menyatakan bahwa teks yang sangat penting untuk Menyatakan bahwa teks yang sangat penting untuk 

diperhatikan orang.diperhatikan orang.
<VAR>       : Menyatakan teks adalah nama variabel atau ekspresi<VAR>       : Menyatakan teks adalah nama variabel atau ekspresi

matematika atau program komputer.matematika atau program komputer.



ContohContoh BentukBentuk LogisLogis



Physical FormattingPhysical Formatting
Physical Formatting Physical Formatting merupakanmerupakan format format terhadapterhadap fisikfisik suatusuatu font. font. 
AdapunAdapun tagtag--tag yang tag yang termasuktermasuk kedalamkedalam Physical Formatting Physical Formatting adalahadalah
: : 

<B>            :  <B>            :  UntukUntuk MenampilkanMenampilkan hurufhuruf tebaltebal
<I>             :  Untuk menampilkan huruf miring<I>             :  Untuk menampilkan huruf miring
<TT>          :  Untuk menampilkan huruf seperti huruf mesin <TT>          :  Untuk menampilkan huruf seperti huruf mesin 

ketikketik
<U>            :  <U>            :  UntukUntuk menampilkanmenampilkan garisgaris bawahbawah padapada suatusuatu

katakata
<STRIKE>   : Untuk menampilkan garis horizontal pada bagian <STRIKE>   : Untuk menampilkan garis horizontal pada bagian 

tengah huruftengah huruf
<BIG>         :  Untuk menampilkan ukuran huruf yang lebih besar<BIG>         :  Untuk menampilkan ukuran huruf yang lebih besar
<SMALL>     :  Untuk menampilkan ukuran huruf yang lebih kecil<SMALL>     :  Untuk menampilkan ukuran huruf yang lebih kecil
<SUB>         :  <SUB>         :  UntukUntuk menampilkanmenampilkan subscriptsubscript
<SUP>         :  <SUP>         :  UntukUntuk menampilkanmenampilkan superscriptsuperscript



ContohContoh BentukBentuk FisikFisik



FONTFONT

Tag FONT Tag FONT bergunaberguna untukuntuk mengaturmengatur jenisjenis, , 
ukuranukuran maupunmaupun warnawarna font.font.
AtributAtribut Dari FONT :Dari FONT :

ColorColor : : Untuk menentukan warna font, anda Untuk menentukan warna font, anda 
bisa menggunakan nama font atau bisa menggunakan nama font atau 
hexadecimal (#000000 hexadecimal (#000000 -- #ffffff)#ffffff)
SizeSize : : Untuk menentukan ukuran font 1Untuk menentukan ukuran font 1--7. 7. 
FaceFace : : Untuk menentukan jenis Font.Untuk menentukan jenis Font.



WarnaWarna FontFont

NilaiNilai yang yang diberikandiberikan padapada atributatribut COLOR, COLOR, 
BGCOLOR BGCOLOR dandan TEXT TEXT tersebuttersebut dapatdapat berupaberupa ::

NamaNama warnawarna
NilaiNilai RGB yang RGB yang dinyatakandinyatakan dengandengan “#RRGGBB#“#RRGGBB#

DaftarDaftar namanama warnawarna padapada atributatribut penentuanpenentuan
warnawarna ::



UkuranUkuran FontFont

UkuranUkuran font font padapada teksteks adalahadalah 1 1 hinggahingga 7.7.
UkuranUkuran font font dapatdapat memakaimemakai tandatanda “+” “+” 
atauatau ““--” ” didepandidepan angkaangka padapada size.size.

contohcontoh ::
<font size =“+1”> 0123445 </font><font size =“+1”> 0123445 </font>
MenampilkanMenampilkan teksteks dengandengan ukuranukuran font font lebihlebih
besarbesar sebesarsebesar 1 1 daripadadaripada ukuranukuran normal.normal.

UkurnaUkurna font normal font normal adalahadalah 3.3.



CONTOH FONTCONTOH FONT



TabelTabel

DasarDasar PenggunaanPenggunaan TabelTabel ;;
TabelTabel bisabisa digunakandigunakan dalamdalam halamanhalaman web web untukuntuk
memperindahmemperindah tampilantampilan atauatau mengaturmengatur agar agar informasiinformasi
dapatdapat disajikandisajikan dengandengan tampilantampilan yang yang enakenak dibacadibaca..
TagTag--tag yang tag yang berkaitanberkaitan dengandengan pembuatanpembuatan tabeltabel ::



ContohContoh



MenggabungkanMenggabungkan SelSel
HTML HTML jugajuga memungkinkanmemungkinkan pembuatanpembuatan tabeltabel
dengandengan sejumlahsejumlah barisbaris selsel digabungkandigabungkan, , misalmisal
sepertiseperti berikutberikut iniini ::

UntukUntuk membentukmembentuk selsel yang yang berisiberisi TeknikTeknik ataupunataupun
EkonomiEkonomi, yang , yang menggabungkanmenggabungkan beberapabeberapa
barisbaris selsel, , dapatdapat menggunakanmenggunakan atributatribut
ROWSPANROWSPAN padapada tag <TD>.tag <TD>.



ContohContoh ROWSPANROWSPAN

sasasasa



UntukUntuk menggabungkanmenggabungkan beberapabeberapa selsel dalamdalam
satusatu barisbaris, , dapatdapat menggunakanmenggunakan atributatribut
COLSPAN COLSPAN padapada tag <TH>.tag <TH>.
ContohContoh ::



ContohContoh COLSPANCOLSPAN

sasasasa



FRAMEFRAME
DasarDasar penggunaanpenggunaan FrameFrame

Frame Frame memungkinkanmemungkinkan satusatu halamanhalaman web web atauatau lebihlebih
ditampilkanditampilkan padapada sebuahsebuah jendelajendela browser.browser.
MenggunakanMenggunakan tag FRAMESET.tag FRAMESET.
DalamDalam FRAMESET FRAMESET terdapatterdapat atributatribut COLS COLS untukuntuk
menentukanmenentukan lebarlebar masingmasing--masingmasing frame.frame.
ContohContoh ::
<FRAMESET COLS=“30%, *”><FRAMESET COLS=“30%, *”>

<FRAME SRC =“<FRAME SRC =“framekiri.htmframekiri.htm”>”>
<FRAME SRC =“<FRAME SRC =“framekanan.htmframekanan.htm”>”>

</FRAMESET></FRAMESET>



ContohContoh FrameFrame
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FormForm

DasarDasar PenggunaanPenggunaan formform
JikaJika menjumapaimenjumapai halamanhalaman web yang web yang dapatdapat digunakandigunakan
oleholeh pemakaipemakai untukuntuk memasukanmemasukan data, data, berartiberarti
halamanhalaman tersebuttersebut menggunakanmenggunakan formulirformulir..
Fungsi:Fungsi: Menerima informasi atau meminta umpan Menerima informasi atau meminta umpan 
balik dari balik dari user user dan memproses informasi tersebut di dan memproses informasi tersebut di 
server.server.
Form Form dibentukdibentuk dengandengan menggunakanmenggunakan tag <FORM>tag <FORM>
DuaDua atributatribut yang yang umumumum digunakandigunakan padapada tag form tag form 
berupaberupa action action dandan method.method.



AtributAtribut--AtributAtribut DalamDalam FormForm



PerbedaanPerbedaan Get Dan PostGet Dan Post

Method GET :Method GET :

Method POST :Method POST :



MemasukkanMemasukkan Data Data DenganDengan InputInput

Tag <input> Tag <input> digunakandigunakan untukuntuk melakukanmelakukan
pemasukanpemasukan data data dandan letaknyaletaknya beradaberada
dalamdalam pasanganpasangan tag <form>.tag <form>.
AdaAda bermacambermacam--macammacam tipetipe pemasukanpemasukan
data, data, diantaranyadiantaranya::

KotakKotak teksteks
TombolTombol radioradio
KotakKotak cekcek
TombolTombol submit submit dandan resetreset



TipeTipe TextText

TipeTipe text text bermanfaatbermanfaat untukuntuk memasukkanmemasukkan
data data sepertiseperti namanama orangorang atauatau alamatalamat
seseorangseseorang..
ContohContoh ::
<input TYPE =“text” NAME =“<input TYPE =“text” NAME =“nama_pegawainama_pegawai” SIZE =“20” ” SIZE =“20” 
MAXLENGTH =“20”>MAXLENGTH =“20”>
PenjelasanPenjelasan ::
field field teksteks yang yang dibentukdibentuk diberidiberi namanama nama_pegawainama_pegawai dengandengan panjangpanjang
tampilantampilan sebanyaksebanyak 20 20 karakterkarakter, , jumlahjumlah karakterkarakter maksimalmaksimal yang yang 
dapatdapat diisidiisi sebesarsebesar 20 20 buahbuah..



TombolTombol Submit Submit dandan ResetReset

TipeTipe submit submit padapada tag <input> tag <input> akanakan membentukmembentuk
tombiltombil submit submit yaituyaitu tomboltombol yang yang menyebabkanmenyebabkan
URL yang URL yang disebutdisebut padapada ACTION ACTION padapada tag tag 
<FORM> <FORM> akanakan dimuatdimuat..
ContohContoh ::
<INPUT TYPE =“SUBMIT” VALUE =“<INPUT TYPE =“SUBMIT” VALUE =“KirimKirim”>”>

AdapunAdapun tomboltombol reset reset berfungsiberfungsi untukuntuk
mengosongkanmengosongkan atauatau mengembalikanmengembalikan nilainilai field field 
teksteks keke nilainilai bawaanbawaan..



ContohContoh SubmitSubmit



TipeTipe Check BoxCheck Box

TipeTipe check box check box bergunaberguna untukuntuk membuatmembuat
kotakkotak cekcek..
kotakkotak cekcek adalahadalah suatusuatu bentukbentuk masukanmasukan
yang yang memungkinkanmemungkinkan pemakaipemakai
mencentangmencentang atauatau tidaktidak mencentangmencentang kotakkotak
tersebuttersebut dengandengan mengklikmengklik mausemause padapada
saatsaat penunjukpenunjuk mouse mouse menunjukmenunjuk kotakkotak
cekcek..



ContohContoh Check BoxCheck Box



TombolTombol RadioRadio

TombolTombol radio radio digunakandigunakan dalamdalam bentukbentuk 2 2 
tomboltombol atauatau lebihlebih yang yang memungkinkanmemungkinkan
pemakaipemakai hanyahanya memilihmemilih satusatu daridari sekiansekian
tomboltombol..
ContohContoh ::
<input <input tipetipe=“radio” name =“agama” value =“I”> Islam <BR>=“radio” name =“agama” value =“I”> Islam <BR>

<input <input tipetipe=“radio” name =“agama” value =“K”> Kristen <BR>=“radio” name =“agama” value =“K”> Kristen <BR>



TEXTAREATEXTAREA
TextareaTextarea bergunaberguna untukuntuk membentukmembentuk suatusuatu
masukanmasukan yang yang panjangpanjang yang yang bisabisa mencakupmencakup
banyakbanyak barisbaris..
AtributAtribut--atributatribut untukuntuk textareatextarea ::

NAME : NAME : menentukanmenentukan namanama textareatextarea
ROWS : ROWS : menentukanmenentukan jumlahjumlah barisbaris yang yang tertampiltertampil pdapda
layarlayar..
COLS : COLS : menentukanmenentukan jumlahjumlah kolomkolom yang yang tertampiltertampil
padapada layarlayar

Format :Format :
<<textareatextarea name="name="komentarkomentar"></"></textareatextarea>>



HyperlinkHyperlink
Fasilitas hyperlink dipergunakan untuk Fasilitas hyperlink dipergunakan untuk 
menghubungkan atau membuat suatu link menghubungkan atau membuat suatu link 
didalam sebuah dokumen maupun alamat URL. didalam sebuah dokumen maupun alamat URL. 
AdaAda beberapabeberapa halhal yang yang perluperlu diketahuidiketahui tentangtentang
model model modelmodel daridari hyperlink hyperlink diantaranyadiantaranya yaituyaitu ::

Link AddressLink Address
AnchorAnchor
Link Link KeKe dokumendokumen lainlain
Link Link keke bagianbagian tertantutertantu dalamdalam dokumendokumen
Link Link keke bagianbagian tertentutertentu padapada dokumendokumen lain lain 

Format :Format :
<A HREF = “URL”> Hypertext</A><A HREF = “URL”> Hypertext</A>



TugasTugas 1 1 

BuatBuat buatbuat dengandengan menggabungkanmenggabungkan rowspanrowspan dandan
colsapancolsapan sepertiseperti berikutberikut iniini ::



TugasTugas 22

BuatBuat Program Program untukuntuk membuatmembuat frame frame sepertiseperti
berikutberikut iniini ::



TugasTugas 33

DesainlahDesainlah dalamdalam HTML HTML berikutberikut iniini ::
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