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Pengenalan HTML Dasar 
Tujuan Instruksional Umum : 
•  Mengenalkan secara singkat istilah – istilah yang berkaitan dengan WWW. 
•  Mengenalkan HTML dan perintah – perintah dasarnya secara singkat dan menyeluruh 
 

Topik : 
•  WWW & HTTP 
•  Web Pages 
•  Web Server 
•  Web Client 
•  Web Browser 
•  URL 
•  Pengenalan HTML 
•  Tag HTML 
•  Perintah-perintah dasar HTML yang sering digunakan. 

 

1 WWW ( World Wide Web ) 

1.1 Apakah WWW ? 
WWW merupakan singkatan dari World Wide Web atau biasa disebut web. Jika anda sering 
menggunakan internet pasti anda familiar dengan kata www ini. Jika anda mengetikkan 
alamat suatu website misalkan : http://www.yahoo.com, diantara alamat tersebut ada kata 
www. Jadi sebenarnya apakah www atau web ini ? 

Web merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Web 
memungkinkan komputer di seluruh dunia bisa berkomunikasi satu sama lain. Standar 
komunikasi yang digunakan adalah dengan menggunakan HTTP ( seperti yang terlihat di 
alamat internet yang telah dituliskan di atas ). 

Informasi yang ada di web ditampilkan melalui Web Pages. Web pages tersimpan di suatu 
komputer yang bisa disebut sebagai Web Server. Kita dapat mengakses Web Pages 
tersebut melalui program yang disebut Web Browser.  Web Browser yang terkenal antara 
lain : Internet Explorer dan Opera. 

Web Browser ini dapat mengakses Web Pages melalui suatu alamat tertentu. Analoginya 
sama jika kita ingin mengunjungi teman yang tinggal di suatu rumah di alamat tertentu. Web 
Pages juga mempunyai alamat tertentu sehingga bisa diakses. Contoh alamat web pages 
atau bisa disebut URL : http://www.someone.com/page.html. 

Semua Web Pages memiliki suatu instruksi-instruksi tertentu untuk tampilan. Ketika Web 
Browser akan menampilkan Web Pages maka Web Browser tadi akan membaca instruksi-
instruksi tampilan yang dimiliki oleh Web Pages. Instruksi tampilan yang paling standar 
adalah HTML ( Hyper Text Markup Language ) yang akan kita pelajari selanjutnya. 

1.2 Latihan Bab 1 
Cobalah anda browsing web-web yang ada di internet. Lihatlah bahwa ada  berbagai macam 
bentuk web page. 
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2 HTML ( Hyper Text Markup Language ) 

2.1 Pendahuluan 
HTML merupakan singkatan dari Hyper Text Markup Language. File HTML pada dasarnya 
berisi tag – tag HTML. Tag HTML ini yang nantinya akan dibaca oleh Web Browser dan 
akan menentukan tampilan di Web Pages. Jadi dapat diartikan bahwa Web Pages 
merupakan file HTML. 

Bagaimana cara membuat file HTML ini ? Cara membuat file HTML sangatlah mudah. Yang 
anda butuhkan hanyalah sebuah text editor biasa yang sudah anda kenali seperti Notepad 
atau UltraEdit. Cara mengeksekusinya adalah dengan membukanya di Web Browser. 

Berikut adalah langkah – langkah untuk membuat file HTML :  

1. Buka text editor Notepad 

2. Ketik sesuatu di worksheet anda, misalkan : “ Ini halaman Website saya ”. 

3. Buka File, lalu pilih Save as 

4. Save file anda dengan nama file : <nama file>.html 

5. Buka file HTML yang sudah anda buat dengan salah satu dari 2 cara berikut : 

a. Double click icon file HTML anda, atau 

b. Buka Web Browser ( contoh : Internet Explorer ) lalu buka File, pilih Open 
dan cari file HTML anda. 

6. Anda sudah berhasil membuat halaman HTML anda yang pertama. 

2.2 Tag HTML 
Jika kita memperhatikan file HTML yang telah kita buat sebelumnya, mungkin anda 
berpikiran bahwa membuat file HTML yang berarti membuat Web Pages sangatlah mudah. 
Namun sebenarnya HTML mempunyai bentuk penulisan yang standar (semacam template). 

Bentuk penulisan dasar HTML :  

<html>

<head>

<title>Judul Website Anda</title>

</head>

<body>

Isi dari halaman HTML anda

</body>

</html>

Jika anda perhatikan ada banyak tulisan yang berada dalam kurung siku ( < ... > ).  Suatu 
tulisan yang berada dalam kurung siku inilah yang dinamakan Tag. Tag inilah yang akan 
dieksekusi oleh Web Browser dan menentukan tampilan dari Web Pages anda. 

Contoh Tag HTML : 

•  <b> text anda </b> : untuk membuat tulisan bold 

•  <br> : sama dengan page break / ganti baris 

•  <p> : ganti paragraf 

•  <i> text anda </i> :  untuk tulisan italic , dll 
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2.3 Perintah Dasar / Basic Tag 
Ada beberapa tag dasar yang perlu anda pelajari di HTML. Dengan mempelajari beberapa 
tag dasar berikut anda sudah dapat membuat website sederhana anda sendiri. 

Catatan : semua contoh yang ada pada Basic Tag ini dituliskan di dalam <body> dari HTML 

2.3.1 Text Formatting 
Ada beberapa tag yang berguna untuk memanipulasi text, yaitu :  

2.3.1.1 Heading 
Jika anda mengenal style heading di Microsoft Word, maka dengan menggunakan HTML 
anda dapat menggunakan heading untuk menentukan ukuran suatu text. Heading terbesar 
adalah Heading 1 dan yang terkecil adalah heading 6. 

Tagnya  :  <h1>text anda</h1>

<h2>text anda</h2>

:

<h6>text anda</h6>

Contoh : <h1>ini text h1</h1>

<h2>ini text h2</h2>

<h3>ini text h3</h3>

<h4>ini text h4</h4>

<h5>ini text h5</h5>

<h6>ini text h6</h6>

Hasilnya :   

 
Gambar 2.1 : Text heading 

2.3.1.2 Bold, Italic, Underline 
Format bold, italic, dan underline telah dikenal juga di Microsoft Word.  

Tagnya  :  <b>text anda</b> � membuat text bold 

      <i>text anda</i> � membuat text italic 

 <u>text anda</u> � membuat text digarisbawahi. 
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Contoh : <b>ini text bold</b>

<i>ini text italic</i>

<u>ini text underlined</u>

Hasilnya :  

 
Gambar 2.2 : text bold, italic, dan underlined 

2.3.1.3 Page Break dan Paragraph 
Page Break digunakan untuk mengganti baris sedangkan paragraph sebenarnya hampir 
mirip dengan Page Break namun spasi antar baris yang dihasilkan lebih besar. 

Tagnya : <br> � page break 

   <p>  � paragraph 

Contoh : text sebelum break <br>

text setelah di break tapi belum ganti paragraph <p>

text sudah ganti paragraph

Hasilnya :  

 
Gambar 2.3 : text di break dan ganti paragraph 

2.3.1.4 Font Face,Size, dan Color 
Font merupakan jenis huruf yang kita pakai. Dalam membuat web page kita dapat 
mengubah jenis, ukuran dan warna dari huruf yang kita pakai. Font face digunakan untuk 
mengganti jenis huruf. Font size digunakan untuk merubah ukuran huruf. Ukuran yang 
berlaku adalah interval 1-7 ( terurut membesar ). Font Color digunakan untuk mengubah 
warna huruf. 

Contoh penulisan Tagnya : <font face = “Arial”> text anda </font>

<font size = “1” > text anda </font>

<font color = “red”> text anda </font>

Ketiga tag ini dapat anda gabung penulisannya menjadi satu. Contoh penulisannya adalah 
seperti berikut :  
<font face = “Arial” size = “2” color = “blue”> text anda </font>

Contoh :  

 

Font biasa <p>

<font face = “Arial” size = “3” color = “blue”> Font berubah </font>
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Hasilnya :  

 
Gambar 2.4 : Mengubah wajah font 

2.3.1.5 Align 
Sering kali ketika menulis suatu paragraph kalimat kita ingin mengatur perataannya. 
Perataan text yang memungkinkan untuk diimplementasikan, beserta penulisan tagnya 
adalah :  

•  Rata kanan : <div align = “right”> text anda </div> 

•  Rata kiri  : <div align = “left”> text anda </div>

•  Rata tengah : <div align = “center”> text anda </div>

•  Rata kanan kiri : <div align = “justify”> text anda </div> 

Contoh :  

<div align = “right”>Saya sedang mencoba text alignment
right</div><p>

<div align = “left”>Saya sedang mencoba text alignment left</div><p>

<div align = “center”>Saya sedang mencoba text alignment
tengah</div><p>

<div align = “justify”>Sepintas justify mirip left namun akan
berbeda bila text anda lebih dari satu baris </div>

Hasilnya :  

 
Gambar 2.5 : text alignment 

2.3.2 Body Formatting 
Pada tag <body> anda dapat melakukan formatting untuk beberapa hal, seperti : warna 
latar web page, warna text keseluruhan, gambar sebagai latar belakang, dll. Namun pada 
bagian ini akan ditunjukkan tag untuk mengatur warna latar dan text saja. 

 Untuk penulisan warna, anda dapat langsung menuliskan nama warna yang langsung 
dikenali oleh web browser, antara lain : red, blue, black, sliver, gray, maroon, puple, green, 
yellow, dll. Selain itu anda juga dapat mengetikkan kode heksadecimal dari warna yang 
anda inginkan ditambahkan dengan simbol # pada awalnya.  

Kode heksadecimal terdiri atas 6 digit yang masing-masing digit mempunyai interval a-f 
dilanjutkan 0-9. Kombinasi digit yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda pula. 

Contoh penulisan tagnya :  

<body bgcolor = “red” text = “#aabbcc”>
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Contoh : 

<body bgcolor = “red” text = “#aabbcc”>

Ini text dengan warna yang ditentukan

Hasil : 

 
Gambar 2.6 : body formatting ( warna latar dan warna text ) 

2.3.3 List 
Jika kita ingin mendaftar atau menulis list suatu barang, maka HTML juga memfasilitasi kita 
untuk melakukan hal tersebut. List ada 2 macam :  

•  Unordered List : list dengan index menggunakan simbol – simbol. 

Contoh : List  komputer :  

o monitor 

o keyboard 

o cpu 

•  Ordered List : list dengan index menggunakan angka.  

                                    Contoh : List perangkat komputer :  

1. monitor 

2. keyboard 

3. cpu 

Bagaimana tag untuk menuliskan list diatas ? Untuk unordered list kita menggunakan tag 
<ul> </ul> sedangkan untuk ordered list kita gunakan tag <ol> </ol>. Namun tag 
tersebut tidaklah cukup. Untuk melist item yang ada kita gunakan tag <li> di dalam tag 
<ul> maupun <ol>. 

Contoh penulisan tag untuk hasil diatas :  

•  Unordered list : <ul>

<li>monitor

<li>keyboard

<li>cpu

</ul>

•  Ordered list : <ol>

<li>monitor

<li>keyboard

<li>cpu

</ol>

 

Contoh :  

<ul>
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<li>monitor

<li>keyboard

<li>cpu

</ul>

<br>

<ol>

<li>monitor

<li>keyboard

<li>cpu

</ol>

Hasilnya :  

 
Gambar 2.7 : Unordered list dan ordered list 

2.3.4 Gambar 
Web Page yang kita buat tentu saja akan kurang bervariasi jika hanya berisi tulisan-tulisan 
saja. Oleh karena itu HTML memfasilitasi kita untuk menempel gambar di website kita. File 
gambar yang biasa digunakan adalah yang berekstensi .jpg, .bmp, .gif. Selain itu dapat juga 
digunakan file gambar berekstensi lain. Yang perlu diperhatikan adalah besarnya ukuran file 
gambar. Semakin besar ukuran file gambar maka akan semakin lama waktu loading gambar 
yang dibutuhkan. 

2.3.4.1 Menempel Gambar 
Contoh tag untuk meletakkan gambar di web page adalah :  
<img src = “file gambar.jpg”>

Contoh :   

<img src = “rush1.bmp”>

Hasilnya : 
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Gambar 2.8 : Gambar di web page anda 

2.3.4.2 Properties Gambar 
Yang bisa kita lakukan terhadap gambar yang telah kita masukkan ke website adalah :  

1 Mengatur perataannya seperti pada text, dengan contoh penulisan tag :  
<div align = “center”><img src = “file gambar.jpg”></div>

2 Memberi border pada gambar, dengan contoh penulisan tag :  
<img src = “file gambar.jpg” border = “2”>

3 Mengatur panjang dan lebar gambar :  
<img src = “file gambar.jpg” width = “100” height = “100”>

Contoh :  

<div align = “center”><img src = “rush1.bmp” border = 3 width = “50”
height = “50”></div>

Hasilnya :  

 
Gambar 2.9 : Penerapan Properties pada gambar 

Catatan : dalam menyimpan file gambar, sebaiknya anda meletakkannya di direktori yang sama 
dengan file html anda. Hal ini akan memudahkan anda dalam mengakses gambar tersebut sehingga 
anda tidak perlu menuliskan alamat direktori lengkap dari gambar tersebut. 

2.3.4.3 Gambar sebagai background website 
Anda dapat menempel gambar yang anda miliki sebagai background website anda. Akan 
tetapi jika gambar yang anda miliki tidak cukup besar maka gambar tersebut akan 
ditampilkan berulang dalam background ( seperti model tile ). Penulisan tag background 
menjadi satu pada tag <body>. 

Contoh tag penulisannya :  

<body background = “file gambar.jpg”>

Contoh :  

<body background = “rush1.bmp”>
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Hasilnya :  

 
Gambar 2.10 : gambar sebagai background 

2.3.5 Link 
Pernahkan anda berpikir bahwa dari website yang anda buat, anda bisa mengakses website 
atau web page lain ? Hal ini dapat dilakukan di HTML dengan fasilitas link. Dengan 
melakukan click pada link yang ada, anda dapat mengakses website lain baik yang lokal 
maupun yang ada di seluruh dunia. 

Contoh penulisan tag link :  
<a href = “alamat website”>tampilan text untuk diclick</a>

Contoh alamat website / webpage  : http://www.yahoo.com, tes.html, 
http://mail.informatika.org, dll 

Selain itu ada juga dapat mengatur apakah halaman web yang anda akses tadi akan 
ditampilkan di halaman baru atau tidak. 

Cara penulisan tag untuk halaman baru : 

<a href = “alamat website” target = _blank>tampilan text untuk
diclick </a>

Contoh : <a href = “http://www.yahoo.com” target = _blank>Ini link ke
yahoo.com </a>  

Hasilnya :  

 
Gambar 2.11 : Link beserta targetnya 
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2.3.6 Tabel 
Pada Microsoft Word anda difasilitasi untuk membuat tabel. Pada HTML anda dapat 
membuat tabel sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang anda inginkan. 

Tag yang digunakan untuk membuat tabel :  

•  <table> .... </table> : mendefinisikan keseluruhan tabel 

•  <tr> ... </tr>  : mendefinisikan baris 

•  <th> ... </th> : mendefinisikan judul kolom 

•  <td> ... </td> : mendefinisikan kolom 

Contoh penulisan tag tabel :  

<table>

<tr>

<th> Nama </th>

<th> Alamat </th>

</tr>

<td> Sulaiman </td>

<td> Jl. Cisitu Lama 8 </td>

</table>

Anda juga dapat mengatur agar tabel anda memiliki border sehingga isi tabel tidak terlihat 
mengambang.  Penulisan tagnya masih di dalam tag <table>.

Contoh : <table border = 1>

Jika anda tidak mendefinisikan bordernya maka web browser akan menganggap tidak ada 
border untuk tabel anda. 

Contoh :  

<table border = 1>

<tr>

<th> Nama </th>

<th> Alamat </th>

</tr>

<td> Sulaiman </td>

<td> Jl. Cisitu Lama 8 </td>

</table>

Hasilnya :  

 
Gambar 2.12 : Tabel sederhana 
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2.3.7 Form 
Ketika membuka suatu halaman website, apakah anda pernah diminta untuk memasukkan 
data untuk keperluan website tersebut ? Sebagai contoh, anda disuruh untuk mengetikkan 
nama anda atau alamat e-mail anda. Nah, tempat untuk menampung data masukan ini pada 
HTML disebut form. Nilai yang dimasukkan ke dalam form ini akan dimasukkan ke dalam 
variabel-variabel yang akan diolah dengan file script tertentu. File script dibuat dengan 
bahasa pemrograman internet tertentu seperti : ASP, PHP, dll. 

Contoh Tag dari form adalah :  

<form name="nama form" method="post" action="file aksi"> jenis form
anda </form>

•  Name : merupakan nama dari form. 

•  Method : bagaimana nilai yang dimasukkan, terdiri atas 2 metode :  

Metode get : nilai dipassing  melalui address bar pada browser ke file scriptnya. 

Metode post : nilai dipassing dengan suatu cara tertentu langsung ke file scriptnya. 

•  Action : file script yang bekerja pada form itu, yang bertugas mengolah nilai yang dimasukkan. 

Jenis – jenis form : 

1. text field   

2. text area 

3. check box 

4. radio button 

5. list & menu 

6. tombol submit & reset 

2.3.7.1 Text Field 
Text field digunakan untuk memasukkan data dengan cara diketik.  

 
Gambar 2.13 : Text field 

Tag penulisannya :  

<input type = “text” name = “text” value = “nilai” >

Biasanya value dibiarkan kosong pada awalnya, karena menunggu input dari user. 

2.3.7.2 Text Area 
Text area mirip dengan text field namun memiliki bidang penulisan yang lebih besar 

 
Gambar 2.14 : Text Area 

Tag penulisannya :  

<textarea name="textarea"></textarea>
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2.3.7.3 Check Box 
Check box digunakan jika kita ingin user untuk memilih pilihan yang telah kita tetapkan. Cara 
memilihnya adalah dengan cukup meng-click saja. 

 
Gambar 2.15 : Check Box 

Tag penulisannya :  

<input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox">

2.3.7.4 Radio Button 
Radio button mirip penggunaannya dengan check box, namun pada radio button pilihan user 
hanya ditentukan 1 saja dari sekian pilihan yang ditawarkan dengan cara nama dari masing-
masing pilihan dibuat sama. 

 
Gambar 2.16 : Radio button 

Tag penulisannya :  

<input type="radio" name="radiobutton" value="radiobutton">

2.3.7.5 List & Menu 
List/menu digunakan untuk memilih pilihan yang sudah kita list dalam bentuk kata-kata. 
Namun apa beda list dengan menu ?  

Jika kita menggunakan menu maka pilihan yang ditampilkan hanya satu baris saja dan akan 
merunut ke bawah jika kita click tombol panah di sampingnya. Catatan : jika pilihan lebih dari 
satu. 

 
Gambar 2.17 : Menu 

Penulisan tag Menu : 

<select name="select">

<option>pilihan 1</option>

<option>pilihan 2</option>

<option>pilihan 3</option>

:

<option>pilihan ke-n</option>

</select>
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Lain halnya dengan list. List langsung menampilkan semua pilihan yang ada namun 
tergantung dari ukuran height yang kita tentukan. 

 
Gambar 2.18 : List 

 Penulisan tag List :  
<select name="select" size="x" >

<option>pilihan 1</option>

<option>pilihan 2</option>

:

<option>pilihan ke-n</option>

</select>

Yang berbeda adalah tambahan size = “x” yang menyatakan ukuran dari list. Selain itu kita 
juga dapat membuat user untuk dapat memilih pilihan lebih dari satu, yaitu dengan 
menambahkan multiple di tag select 
<select name="select" size="x" multiple>

Cara memilih lebih dari satu adalah dengan menahan tombol Ctrl dan men-click pilihan yang 
ada. 

2.3.7.6 Tombol Submit / Reset 
Tombol submit digunakan untuk mengeksekusi semua input dari user dan mengirimkan 
nilainya ke file script. Sedangkan tombol reset digunakan untuk menghapus semua input 
user dan mengulangnya dari awal. Nama dari tombol submit dan reset bisa diganti sesuai 
keinginan kita, namun pada dasarnya tombol tersebut tetap tombol submit atau reset. 

Penulisan tag submit :  

<input type="submit" name="Submit" value="Submit">

Gambar 2.19 : Tombol submit 

Penulisan tag reset :  

<input type="reset" name="Reset" value="Reset">

Gambar 2.20 : Tombol reset 

Untuk merubah nama tampilan untuk kedua tombol tersebut, ubah saja valuenya. 

Contoh : <input type="reset" name="Reset" value="ulang">
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Gambar 2.21 : Tombol reset yang diubah tulisannya 

2.4 Latihan Bab 2 

2.4.1 Latihan 2.1  
Buatlah suatu website sederhana mengenai diri anda sendiri anda sendiri (mirip format CV). 
Hal – hal yang tercakup di dalam website anda antara lain :  

1. Data pribadi, mencakup : nama, tempat/tgl lahir, alamat, no. telpon, tambahan data 
lain yang ingin anda tambahkan. 

2. List link ke : http://www.yahoo.com dan http://www.google.com  

3. Background dari web anda dapat berupa warna saja atau gambar tertentu. 

4. Masukkan suatu gambar dalam website anda dan atur border, perataan, dan 
ukurannya. 
Catatan : terlebih dahulu copy sebuah gambar di directory my document\my picture ke 
direktori tempat file html anda disimpan 

5. Tabel – tabel mengenai :  

•  Sejarah pendidikan formal anda 

•  Sejarah tempat kerja anda 

6. Save file html anda dengan nama websaya.html 

Catatan : gunakan style italic, bold, dan underline pada beberapa text anda. Format perataan dan font 
dapat anda atur sesuka anda. Jangan lupa memberi judul di tag <title> 

Contoh secara garis besar :  

 
Gambar 2.22 : websaya.html 
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2.4.2 Latihan 2.2 
Buat sebuah web page yang isinya meminta data mengenai orang yang mengunjungi 
website anda. Data-data user yang harus dikumpulkan menggunakan form :  

•  Text field : Nama dan Alamat e-mail. 

•  Radio button : Jenis Kelamin ( pria atau wanita ). 

•  Check box : Hobby ( berikan beberapa contoh hobby ). 

•  List : Pekerjaan ( berikan beberapa contoh pekerjaan ). 

•  Menu : Makanan favourite ( berikan beberapa contoh makanan ). 

•  Text area : Kesan pesan terhadap web 

•  Tombol submit atau reset di akhir form. 

•  Save web page ini dengan nama file form.html 

•  Buatlah link dari halaman website anda yang pertama ( di bagian link ) untuk 
mengacu ke web page form ini. 

Catatan : untuk contoh-contoh hobby, pekerjaan, dan makanan, buatlah terserah anda. 

Contoh secara garis besar :  

 
Gambar 2.23 : form.html 

 

2.5 CSS ( Cascading Style Sheet ) 
Pada saat membuat sebuah website seringkali kita menggunakan aturan yang sama untuk 
mengatur properti text, tabel atau warna. Sebagai contoh : untuk semua text yang ada di 
website yang sama saya menginginkan warnanya merah semua, atau facenya Arial 



Departemen Teknik Informatika ITB                                                                                       17 
  

sebagian saja. Tentu saja anda akan kerepotan jika harus mengatur semua properti ini 
secara manual untuk tiap text satu persatu. Hal ini dapat dipecahkan oleh metode CSS. 

CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS menggunakan metode bahwa 
setiap properti yang kita ingin seragamkan bisa dibuat sebuah style. Setiap style mempunyai 
nama yang bisa kita definisikan sendiri. Contoh : saya mempunyai style bernama mystyle 
yang mengatur : 

•  text mempunyai face Arial. 

•  text berwarna biru. 

•  Text model italic. 

Hal ini dapat diterapkan sehingga setiap text yang dikenai style  ini akan mengikuti aturan 
diatas. 

Bagaimana cara membuat dan menggunakan CSS ini ? CSS dapat diterapkan dengan 2 
cara :  

1. Mengetik langsung css di file HTML ( di dalam tag <head> ). 

2. Membuat file css ( berekstensi  .css) tersendiri dan mengelinknya (menghubungkan) 
ke file HTML. 

Aturan dasar dalam menulis css adalah :  

.nama_style

{ aturan 1 ;

aturan 2 ;

:

aturan n ;

}

Catatan : jangan lupa menambahkan . di depan setiap nama style. 

CSS dapat diterapkan untuk banyak hal, antara lain : text, link, warna, tabel, dll. 

Contoh : 

CSS dalam file HTML 

1. Buat sebuah file HTML dengan aturan penulisan dasar & save dengan nama : 
css.html 

2. Cari bagian antara tag <head> dengan </head> 

3. Ketik text berikut :  

<style type="text/css">

.mystyle {

font-family: Arial;

color: blue;

font-style: italic;

}

</style>

4. Ketik sebuah text sesuka anda. 

5. Diantara text yang anda tulis ketikkan tag berikut :  
<span class = “mystyle”>text anda di sini</span>
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6. Ketik sebuah text lagi dibawah text yang dikenai style tadi sebagai pembanding. 

Hasil penulisan tag-tag diatas :  

 
Gambar 2.24 : Penggunaan CSS 

CSS dengan link ke file HTML 

1 Gunakan kembali file css.html anda 

2 Hapus pendefinisian css di tag <head> tadi. 

3 Hapus juga penggunaan style mystyle pada text anda. 

4 Buka text editor 

5 Ketikkan : 

.mystyle {

font-family: Arial;

color: blue;

font-style: italic;

}

6 Save file ini dengan nama mycss.css. 

7 Pada bagian tag <head> tuliskan : 

<link href="mycss.css" rel="stylesheet" type="text/css">

8 Kenakan text anda dengan style mystyle dengan cara yang sama :  
<span class = “mystyle”>text anda di sini</span>

9 Hasil yang ada akan sama, bedanya pada tahap ini kita gunakan metode link dan 
bukan mengetik langsung. 

 

CSS banyak digunakan untuk membuat website dengan skala yang besar karena css 
sangat memudahkan kita dalam mendefinisikan lebih dari satu properti dan dapat dikenakan 
ke banyak text. CSS akan dapat dengan mudah dibuat dan digunakan pada Dreamweaver 
MX yang akan anda pelajari pada bab berikutnya.  

 

2.6 Penyisipan Script PHP 
Di antara tag – tag HTML yang kita buat dalam rangka membuat website, kita dapat 
menyisipkan script pemrograman internet seperti PHP, ASP, dll. Tujuan menyisipkan script 
tersebut adalah untuk menambah kedinamisan website kita karena script pemrograman 
internet memang bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan html biasa.  Contoh : 
anda dapat menyisipkan tanggal dan jam saat ini di website anda,  anda dapat merancang 
sebuah angka sebagai counter berapa orang yang sudah mengunjungi website anda, dll. 
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Penyisipan script ini dapat dilakukan dengan 2 cara :  

1. Penyisipan Langsung 

Anda langsung menyisipkan script ke dalam file HTML anda. Biasanya tiap bahasa 
pemrograman internet memiliki syntaxnya sendiri. Misalkan : PHP menggunakan 
batas <? .... ?> sebagai tempat menyisipkan scriptnya.  

2. Include 

Jika kita sudah memiliki suatu script di luar file HTML kita maka kita dapat 
mengincludenya. Hal ini akan sangat mempermudah jika ternyata script kita sangat 
panjang dan membingungkan. Cara penyisipan script juga tergantung bahasa 
pemrograman masing-masing. Di PHP kita gunakan syntax : 

<?include (‘namafile.php’) ?>

 

Perlu diingat bahwa ketika kita sudah menyisipkan sedikit saja script pemrograman internet 
tersebut maka ekstensi file website kita tidak lagi bisa menggunakan .html atau .htm. 
Ekstensi file harus diubah menjadi ekstensi bahasa pemrograman internet yang kita 
gunakan. Misalkan : jika kita menyisipkan script PHP maka file kita harus disave sebagai 
namafile.php atau jika menggunakan ASP maka namafile.asp dan begitu seterusnya. 

Berikut akan diberikan contoh menyisipkan script PHP di file HTML baik cara langsung 
maupun include :  

1. Buatlah sebuah file php dengan notepad atau text editor lain. Ketik text dibawah ini :  
  <?

echo "Ini adalah script PHP luar yang disisipkan dengan include";

?>

2. Simpan file tersebut dengan nama : sisipinclude.php 

3. Buat file php lain dengan nama sisiplangsung.php. Ketik text dibawah ini : 
<html>

<head> </head>

<body>

<? echo "ini adalah script PHP yang dituliskan secara langsung" ?>

<p>

<?include ('sisipinclude.php');?>

</body>

</html>

4. Jalankan file sisiplangsung.php di browser ( server harus memfasilitasi php ). 

 
Gambar 2.25 : Penyisipan Script PHP 

 

Di sini kita dapat kita lihat perbedaan antara menyisipkan script secara langsung dan secara 
include. 

 


