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MODUL 1 
HTML 

 
 
A. Tujuan Praktikum: 

1. Memahami tentang konsep WWW 
2. Memahami tentang struktur dokumen HTML 
3. Memahami tentang dasar-dasar HTML 
4. Memahami tentang pengaturan teks, daftar item, gambar, tabel, form, meta. 

 
B. Landasan Teori : 

1. World Wide Web 
Internet merupkan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network 
lainya di seluruh dunia, TCP/IP menjadi protocol penghubung antara jaringan-jaringan 
yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. World Wide Web (WWW) 
merupakan bagian dari internet yang paling cepat berkembang dan paling populer. WWW 
bekerja merdasarkan pada tiga mekanisme berikut: 
• Protocol standard aturan yang di gunakan untuk berkomunikasi pada computer 

networking, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protocol untuk WWW. 
• Address WWW memiliki aturan penamaan alamat web yaitu URL (Uniform Resource 

Locator) yang di gunakan sebagai standard alamat internet. 
• HTML digunakan untuk membuat document yang bisa di akses melalui web. 
 
2. Pengenalan HTML 
Hypertext Markup Language merupkan standard bahasa yang di gunakan untuk 
menampilkan 
document web, yang bisa anda lakukan dengan HTML yaitu: 
• Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya. 
• Mempublikasikan document secara online sehingga bisa di akses dari seluruh dunia. 
• Membuat online form yang bisa di gunakan untuk menangani pendaftaran, transaksi 

secara online. 
• Menambahkan object-object seperti image, audi, video dan juga java applet dalam 

document HTML. 
 
3. Browser dan Editor 
Browser 

Browser merupakan software yang di install di mesin client yang berfungsi untuk 
menterjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Browser yang sering di 
gunakan biasanya Internet Explorer, Netscape Navigator dan masih banyak yang 
lainya. 

Editor 
Program yang di gunakan untuk membuat document HTML, ada banyak HTML editor 
yang bisa anda gunakan diantaranya: Ms FrontPage, Dreamweaver, Notepad. 

 
4. BASIC TAG HTML 
4.1. Struktur HTML Document 

Document HTML bisa di bagi mejadi tiga bagian utama: 
HTML 
Setiap document HTML harus di awali dan di tutup dengan tag HTML 
<HTML> </HTML> 
HEAD 
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Bagian header dari document HTML di apit oleh tag <HEAD></HEAD> di dalam 
bagian ini biasanya dimuat tag TITLE yang menampilkan judul dari halaman pada 
titlenya browser. 
Header juga memuat tag META yang biasanya di gunakan untuk menentukan 
informasi tertentu mengenai document HTML, anda bisa menentukan author 
name, keywords, dan lainyan pada tag META. 

BODY 
Document body di gunakan untuk menampilkan text, image link dan semua yang 
akan di tampilkan pada web page. 
 

4.2. Basic HTML Element 
Block Level Element 
Block level element yang sering di gunakan : Heading (H1 sampai H6) 
 
Paragraf (P) List Item(LI) 

List item di gunakan untuk mengelompokkan data baik berurutan (ordered list) 
maupun yang tidak berurutan (unordered list). 

Ada dua macam list yang bisa anda tambahkan ke document HTML: 
1. Unordered List (Bullet) : 
2. Ordered List (Numbering) 
Contoh : 

 
 
Definition List 

Definition List terdiri diapit oleh tag <DL> … </DL> dan <DT> tag menentukan 
definition term serta <DD> tag menentukan definition itu sendiri. 

Horizontal Rules(HR) 
Horizontal Rule tag digunakan untuk menggambar garis horizontal dalam 
document HTML. 
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4.3. Pemformatan Page Break 
Tag <BR> di gunakan untuk memulai baris baru pada document HTML, tag ini 
fungsinya mirip dengan carriage return. 
 
Font 
Dengan tag <FONT> anda bisa menentukan format tampilan font dalam document 
HTML seperti color, size, style dan lainya. 
Contoh: 

 
 
Attribute Description 
color Untuk menentukan warna font, anda bias menggunakan nama font atau 
hexadecimal 
Color 
Color merupakan attribute yang bisa anda tambahkan pada beberapa element seperti 
body, font, link dan lainya. Color di bagi dalam tiga ketegori warna primer yaitu red, 
green dan blue. Masing-masing color didefinisikan dalam dua digit hexadecimal 
number. 
 

 
Alignment 
Align attribute digunakan untuk menentukan perataan object dalam document HTML 
baik berupa text, object, image, paragraph, division dan lain-lain. 
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Format text 
Physical Formatting 
 

 

 
 
Logical Formatting 
 

 
 
Preformatted text 

Tag PRE di gunakan untuk menampilkan text sesuai dengan format aslinya. 
 

Hyperlink 
Link Address 

Absolute Address - merupakan full internet address (URL) yang meliputi 
protocol, network location dan path dan nama file. 
Contoh: 
http ://www.yahoo.com/index.html 
Relatif Address - URL yang tidak menyebutkan protocol dan network locationya 
(hanya path dan nama filenya). 

 
Anchor 
Anchor tag <A> untuk menentukan hyperlink dalam document HTML. HREF 
property digunakan untuk menentukan tujuan dari hyperlink tersebut. 
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5. TABLE 
Membuat table 

Tag <TABLE> digunaka untuk membuat table dalam document HTML , bagian 
pokok dari table adalah cell yang didefinisikan dengan menggunakan tag <TD>. 
Berikutnya kalo anda ingin membuat beberapa baris cell dalam table gunakan tag 
<TR>. 
 

Menambahkan Heading cell 
Untuk menambahkan heading pada table tambahkan tag <TH> pada table yang sudah 
di buat. 
 

Pemformatan table 
Untuk memformat perataan text di dalam table anda bisa gunakan attribute Align dan 
Valign (vertical Alignment) 

 

 
 
Merge cell 

Tag <TD> memiliki atribut colspan untuk merge column dan rowspan untuk merge 
baris. 
 

6. IMAGE 
Format Image 

Ada banyak format image, tapi ada tiga jenis format yang paling sering digunakan : 
1. GIF (Graphical Interchange Format) (.GIF) 
2. JPEG (Joint Photographic Expert Image) (.JPG) 
3. PNG (Portable Network Graphics) 
 

<IMG SRC=”URL”> 

 
 
7. FORM 
Kegunaan Form 
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Berikut ini beberapa contoh kegunaan Form dalam web: 
1. memperoleh data-data user baik nama, alamat dan data lainnya 
2. memperoleh informasi pembelian secara online 
3. memperoleh feedback dari user mengenai website anda. 

Form Element 
Tag <FORM> digunakan untuk membuat form dalam document HTML. 

 
 
 
D. Praktikum  
Praktikum 1 

1. Di bawah ini adalah struktur dari dokumen HTML, buka Notepad kemudian ketikkan 
teks di bawah ini: 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh1.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Kepala atau kop dokumen 
<p> 
Isi dokumen 
</BODY> 
</HTML> 

 
2. Setelah selesai klik menu "File" menu dan pilih "Save As" . Akan muncul kotak Save 

yang akan enyimpan dokumen Anda. Lalu ketikkan contoh1.htm . Pada kotak yang 
paling bawah Anda dapat elihat "Save file as Type" or "Save as Type". Defaultnya 
adalah txt, jadi Anda harus mengubahnya e All Files(*.*). Lalu Anda dapat mengklik 
Save. 

3. Buka Microsoft Internet Explorer dengan mengklik Start, Program lalu pilih Internet 
Explorer. Internet Explorer akan terbuka lalu Anda dapat memilih menu File, Open 
lalu cari lokasi file di disket Anda. 

 
Praktikum 2 
Berikut ini adalah contoh penulisan atribut align pada tag heading. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh2.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1 Align="Left"> Heading rata kiri </H1><BR> 
<H2 Align="Right"> Heading rata kanan </H2><BR> 
<H4 Align="Center"> Heading rata tengah </H4> 
</BODY> 
</HTML> 
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Praktikum 3 
Berikut ini adalah contoh Unordered List. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> contoh3.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<UL> 
<LI>MS-Word 
<LI>MS-Excel 
<LI>MS-Access 
<LI>MS-PowerPoint 
</UL> 
</BODY> 

 
Praktikum 4 
Berikut ini adalah contoh Unordered List dengan menggunakan TYPE. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh4.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<UL> 
<LI> MS-Word(TYPE=square) 
<LI> MS-Excel(TYPE=disk) 
<LI> MS-Access(TYPE=circle) 
<LI> MS-PowerPoint 
</UL> 
</BODY> 

 
 
Praktikum 5 
Berikut ini adalah contoh Ordered List. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

</HTML> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh5.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<OL TYPE=I START=3> 
<LI TYPE=1>MS-Word 
<LI TYPE=A>MS-Excel 
<LI>MS-Access 
<LI TYPE=i>MS-PowerPoint 
<LI>MS-PhotoDraw 
</OL> 
</BODY> 
</HTML> 
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Praktikum 6 
Berikut ini adalah contoh Definition List. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh6.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<DL> 
<DT>MS-PowerPoint<DD>Merupakan program pengolah kata 
dari Microsoft. 
<DT>MS-Excel<DD>Merupakan program Spreadsheet. 
<DT>MS-Access<DD>Merupakan program Database. 
</DL> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Praktikum 7 
Berikut ini adalah contoh Menu List. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh7.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<MENU> 
<LI>MS-Word 
<LI>MS-Excel 
<LI>MS-Access 
</MENU> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Praktikum 8 
Berikut ini adalah contoh paragraph pada HTML. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
HEAD> 
<TITLE>contoh8.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P ALIGN="center"> 
Keberhasilan Microsoft dalam memasarkan produknya dapat 
diacungkan jempol, 
dibuktikan dengan banyak perusahaan yang menggunakan produknya. 
<P ALIGN="right"> 
Salah satunya adalah Microsoft Word yang menjadi standar 
pengolah kata di 
banyak perusahaan. 
<P ALIGN="left"> 
Microsoft Word dilengkapi dengan banyak feature untuk memudahkan 
penggunanya. 
</P> 
</BODY> 
</HTML> 
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Praktikum 9 
Berikut ini adalah contoh menampilkan tulisan dalam berbagai ukuran. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh9.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<FONT SIZE=1> Font Size 1</FONT><BR> 
<FONT SIZE=2> Font Size 2</FONT><BR> 
<FONT SIZE=3> Font Size 3</FONT><BR> 
<FONT SIZE=4> Font Size 4</FONT><BR> 
<FONT SIZE=5> Font Size 5</FONT><BR> 
<FONT SIZE=6> Font Size 6</FONT><BR> 
<FONT SIZE=7> Font Size 7</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Praktikum 10 
Berikut ini adalah contoh menampilkan gambar, align untuk gambar adalah tengah. 
Anda dapat mencobanya untuk align dan align bottom untuk membandingkannya. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh10.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1>Pelatihan Situs Web Bisnis</H1> 
<BR>Pergi ke web site <IMG SRC="sample.gif" ALIGN="MIDDLE"> <A 
HREF="www.pelatihan.com">Pelatihan Situs Web Bisnis</A> 
</BODY> 
</HTML> 

 
 
 
 
 
Praktikum 11 
Berikut ini adalah contoh mengatur frame yang mengelilingi gambar dengan menggunakan 
atribut HSPACE dan VSPACE. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh11.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1>Pelatihan Situs Web Bisnis</H1> 
<BR>Pergi ke web site <IMG SRC="sample.gif" ALIGN="MIDDLE" 
HSPACE=13 
VSPACE=13> <A HREF="www.pelatihan.com">Pelatihan Situs Web 
Bisnis</A> 
</BODY> 
</HTML> 
<HTML> 
<HEAD> 
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Praktikum 12 
Berikut ini adalah contoh menentukan sendiri lebar dan panjang gambar mengatur property 
WIDTH dan HEIGHT pada tag <IMG>. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<TITLE>contoh12.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1>Pelatihan Situs Web Bisnis</H1> 
<BR>Pergi ke web site <IMG SRC="sample.gif" ALIGN="MIDDLE" 
WIDTG=50 
HEIGHT=50> <A HREF="www.Pelatihan.com">Pelatihan Situs Web 
Bisnis</A> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Praktikum 13 
Berikut ini adalah contoh membuat tabel. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HEAD> 
<TITLE>contoh13.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
<TD>Sel 1,1</TD> 
<TD>Sel 1,2</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Sel 2,1</TD> 
<TD>Sel 2,1</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

Praktikum 14 
Berikut ini adalah contoh membuat mengatur lebar untuk tabel dan juga masing-masing 
kolomnya dengan menggunakan atribut WIDTH. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

</HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh14.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER=1 WIDTH="80%"> 
<TR> 
<TD WIDTH="70%">Sel 1,1</TD> 
<TD WIDTH="30%">Sel 1,2</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Sel 2,1</TD> 
<TD>Sel 2,1</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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Praktikum 15 
Berikut ini adalah contoh penggunaan atribut cellspacing dan cellpading. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh15.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER=1 WIDTH="80%" CELLSPACING=10 
CELLPADDING=20> 
<TR> 
<TD WIDTH="85%">Penggunaan Internet menjadi utama dalam kegiatan 
perusahaan</TD> 
<TD WIDTH="15%">-</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Perusahaan banyak memanfaatkan e-mail sebagai komunikasi 
mereka.</TD> 
<TD>-</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

 
 
 
 
 
 
Praktikum 16 
Berikut ini adalah contoh penggunaan atribut cellspacing dan cellpading. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh16.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER=1> 
<TR> 
<TD COLSPAN=2>Sel 1,1</TD> 
TD>Sel 1,2</TD> 
<TD>Sel 1,3</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD ROWSPAN=3>Sel 2,1</TD> 
<TD>Sel 2,1</TD> 
<TD>Sel 2,2</TD> 
<TD>Sel 2,3</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Sel 3,1</TD> 
<TD>Sel 3,2</TD> 
<TD>Sel 3,3</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

 



12 
 

Praktikum 17 
Berikut ini adalah contoh form secara lengkap. 
Buka Notepad kemudian ketikkan teks di bawah ini: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>contoh17.htm</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<FORM METHOD="POST" ACTION="contoh18.htm"> 
<TABLE> 
<TR> 
<TD>Nama :</TD> 
<TD><INPUT TYPE="Text" NAME="varNama" 
VALUE="Andy Kurniawan" SIZE="15"></TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Alamat :</TD> 
<TD><INPUT TYPE="Text" NAME="varAlamat" 
SIZE="30"></TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Password :</TD> 
<TD><INPUT TYPE="Password" 
NAME="varPassword" SIZE="10"></TD> 
</TR> 
</TABLE> 
Jenis kelamin: 
<INPUT CHECKED TYPE="Radio" NAME="Kelamin" VALUE="Pria">Pria 
<INPUT TYPE="Radio" NAME="Kelamin" VALUE="Wanita">Wanita 
<BR><BR> 
Hobi:<BR> 
<INPUT TYPE="Checkbox" NAME="Kelamin" VALUE="Soccer">Sepakbola 
<INPUT CHECKED TYPE="Checkbox" NAME="Hobi" 
VALUE="Badminton">Bulutangkis 
<INPUT TYPE="Checkbox" NAME="Hobi" VALUE="Computer">Komputer 
<BR> 
<INPUT TYPE="Checkbox" NAME="Hobi" VALUE="Game">Permainan video 
<INPUT CHECKED TYPE="Checkbox" NAME="Hobi" VALUE="Internet">Internet 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send info"> 
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Clear form"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

 
E. Tugas 
Buatlah sebuah Form Registrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimasing-masing 
daerah asal kalian, dengan ketentuan atau inputan sebagai berikut : 
 

No Judul Item Data/Record 
1 Nama Inputan 
2 Tempat lahir Inputan 
3 Tanggal Lahir Pilihan (tgl,bln,thn) 
4 Jenis Kelamin Pilihan/Checkbox 
5 Agama Pilihan/Checkbox 
6 Desa Pilihan 
7 RT/RW Inputan 
8 Kelurahan Default (kelurahan masing2) 
9 Kecamatan Default (Kecamatan masing2) 
10 Kab/Kota Default (Kab/kota masing2) 
11 Nama Bapak Inputan 
12 Nama Ibu Inputan 

 


