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Dasar Membuat Website 

06 Desember 2012 
22:21 

  
Untuk mempelajari cara membangun sebuah website ada beberapa hal yang kita perlukan yaitu 
menyiapkan server untuk menginterpretasikan kode program yang kita buat, menulis beberapa kode 
program baik dalam bahasa html ataupun php. 
  
Sebagai catatan, pada percobaan ini penulis menggunakan sistem operasi Windows XP. Untuk 
melakukannya kita memerlukan beberapa tools sebagai berikut: 
  
1. Web Server 
Web server adalah semacam sistem dimana kita melatakkan file program yang kita buat dan 
nantinya akan diterjemahkan menjadi suatu tampilan yang bisa kita lihat pada webbrowser 
kesayangan kita (ie, firefox, chrome, etc). Untuk percobaan ini kita akan menggunakan aplikasi 
XAMPP.   
  
2. Web editor 
Ada Banyak sekali web editor yang dapat kita gunakan untuk membuat kode program website ini, 
mulai dari text editor biasa sampai kepada program yang menggunakan graphical user interface 
untuk mempermudah mendesain tampilan website - WYSIWYG (what you see is what you get). 
Namun untuk memperkuat basic pembelajaran kita, kita akan mencoba menggunakan text editor 
biasa seperti notepad++. 
  
  
Untuk membuat sebuah website, kita hanya perlu membuat file yang berekstensi *.htm atau *.html 
atau *.php dan meletakkannya di folder “C:\xampp\htdocs\” untuk memudahkan pengaturannya 
kita bisa meletakkannya ke subfolder “latihan”. Misalnya kita membuat file dengan nama 
"index.htm" yang disimpan di "C:\xampp\htdocs\latihan\", maka hasilnya dapat kita lihat dari web 
browser dengan alamat "localhost/latihan/index.htm" atau "localhost/latihan/". Kenapa pada 
contoh alamat kedua tidak menyebutkan file "index.htm"? Karena bila kita tidak menuliskan nama 
file secara eksplisit di addressbar pada web browser maka web server secara default akan 
mengarahkan kita ke file dengan nama "index" baik itu dengan ekstensi file htm, html, php, asp, jsp 
ataupun yang lain. 
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HTML 

06 Desember 2012 
22:27 

  
HTML = Hypertext Markup Language 
HTML adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu halaman 
website yang dapat dibaca dari web browser. Kode html dibuat dalam file teks biasa yang disimpan 
dengan ekstensi "*.htm" atau "*.html". Kode HTML terdiri dari tag-tag yang memiliki fungsi yang 
unik. Tag berarti penanda untuk item baik yang akan ditampilkan oleh web browser maupun tidak. 
Biasanya tag ini ditulis berpasangan dan mengapit item yang akan dijelaskan oleh tag tersebut. 
  

Contoh:         “<html> … </html>”, “<ul> … </ul>”, “<font> … </font>”, dan sebagainya.  
  
Tag-tag tersebut bisa bersarang pada tag lainnya sesuai dengan tingkatan yang diinginkan.  
  

Contoh:         “<font><ul> … </ul></font>” 
  
Selain tag yang harus ditulis berpasangan seperti itu, ada juga tag yang tidak ditulis secara 
berpasangan. 
  

Contoh: “<br>”, “<hr>”, “<img>”, dan sebagainya. 
  
Tag tidak case sensitive, jadi anda bisa gunakan huruf besar (huruf kapital) maupun huruf kecil atau 
keduanya dan akan menghasilkan output yang sama. Untuk memulai bekerja dengan HTML kita bisa 
menggunakan teks editor apa saja. Pada contoh ini diasumsikan kita menggunakan notepad++.  

  

  

Struktur HTML 
06 Desember 2012 
22:29 

  
Dokumen HTML bisa di bagi mejadi tiga bagian utama: Yaitu tag HTML, Head, dan Body. 
  
HTML 
Setiap document HTML harus di awali dan di tutup dengan tag HTML <HTML></HTML> tag HTML 
memberi tahu browser bahwa semua kode yang ada di antara kedua tag tersebut adalah document 
HTML. 
  
HEAD 
Bagian header dari document HTML diapit oleh tag <HEAD></HEAD> di dalam bagian ini biasanya 
dimuat tag TITLE yang menampilkan judul dari halaman pada titlenya browser. Selain itu, bagian ini 
juga berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi javascript dan memanggil file css. 
  
BODY 
Bagian body digunakan untuk menampilkan text, text link, image link, flash dan semua yang akan di 
tampilkan pada web page. Sehingga jika dituliskan secara sederhana dari bagian lengkap HTML 
seperti berikut ini: 
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<html> 

<head> 

<title>Welcome to HTML</title> 

</head> 

<body bgcolor="blue"> 

<p>Document HTML yang Pertama</p> 

</body> 

</html> 

  
Struktur penulisan tag HTML itu sendiri adalah: <ELEMENT ATTRIBUTE = value>  
(Element→ nama tag, Attribute → atribut dari tag, Value → nilai dari atribut) 

  
Contoh: <BODY BGCOLOR="lavender"> 
  

BODY merupakan element, BGCOLOR(Background) merupakan atribut yang memiliki nilai(value) 
lavender. Kode diatas aka menghasilkan tampilan badan halaman website yang memiliki latar 
belakang warna lavender (maaf penulis terlalu rabun warna untuk menjelaskan warna lavender).  
  
Ada kalanya kita ingin menuliskan komentar pada kode yang kita buat untuk dokumentasi dan 
memudahkan kita saat mereview ulang. Untuk itu kita bisa menggunakan tag "<!--" dan diakhiri 
dengan tag "-->". Penting: hindari menuliskan "--" pada komen html yang kita buat. 
  
Contoh: 

<html> 

<head> 

<title>Welcome to HTML</title> 

</head> 

<body bgcolor="blue"> 

<p>Document HTML yang Pertama</p> 

<!-- ini baris komentar, tidak akan ditampilkan di web browser --> 

</body> 

</html> 

  

  

Tag Umum HTML 
28 Desember 2012 
1:00 

  
HTML memiliki banyak sekali jenis tag, namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 
beberapa diantaranya yang paling sering digunakan seperti <ol> <ul> <br> <table> dan sebagainya. 
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Tag Ordered List (Numbering) 
06 Desember 2012 
22:32 

  
Ordered List (Numbering) 
Macam-macam kode dan atributnya seperti dibawah ini: 
  
  

Tag Atribut Value Description 

<ol> type tanpa value 

I 

i  

A 

a 

angka biasa 

upper Roman 

lower Roman 

uppercase 

lowercase 

<ol> start (angka) begin number 

  
Agar lebih jelas silahkan copy kode dibawah ini pada notepad kemudian silahkan disimpan dalam file 
yang berekstensi “*.html”.  
  
<html> <head> <title>Ordered List</title> </head> 
<body> 
<P>Shedule for HTML Course</P> 
<ol start="1" type="I"> 
<li>Sunday</li> 
<ol type="a"> 
<li>Introduction to HTML</li> 
<li>Creating List</li> 
</ol> 
<li>Monday</li> 
<ol type="A"> 
<li>Creating table</li> 
<li>Inserting Image</li> 
</ol> 
<li>Tuesday</li> 
<ol type="I"> 
<li>Creating Link</li> 
<li>Preparing Website</li> 
</ol> 
<li>Wednesday</li> 
</ol> 
</body> 
</html> 
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kode diatas akan menghasilkan tampilan di browser seperti dibawah ini: 

Shedule for HTML Course 

I. Sunday 
1. Introduction to HTML 
2. Creating List 

II. Monday 

1. Creating table 
2. Inserting Image 

III. Tuesday 
I. Creating Link 

II. Preparing Website 
IV. Wednesday 

  
Ada dua pasang tag yang harus diingat pada penggunaan ordered list ini, yaitu tag <ol> dan <li>. 
Tag <ol> merupakan tag yang digunakan untuk mendefinisikan list yang kita gunakan, memulai dan 
menutupnya dengan </ol> 
Sedangkan tag <li> digunakan untuk mengapit setiap point dari list tersebut yang setiap point-nya 
diakhiri dengan </li>. 
Walaupun pad prakteknya tag penutup </li> bisa saja tidak dituliskan dan langsung menuliskan tag 
awal point <li> yang berikutnya, namun sangat disarankan untuk menuliskannya untuk alasan 
penyempurnaan struktur tag HTML yang kita buat. 

  

Tag Unordered List  
24 Desember 2012 
14:20 

  
Tag ini fungsinya hampir sama dengan ordered list. Hanya saja pada list ini semua point yang 
terbentuk tidak memiliki urutan angka atau huruf, melainkan hanya berupa point/bullet saja. 
  
Penggunaan tag ini hanya berbeda dari sisi awal tag <ul> dan diakhiri dengan </ul>. Sedangkan 
untuk membuka dan menutup setiap point menggunakan tag yang sama yaitu <li> dan </li>. 
  
 Contoh: 
<ul> 
<li>satu</li> 
<li>duwa</li> 
<li>dan seterusnya</li> 
</ul> 

  

Tag Horizontal Rules 
Friday, December 07, 2012 
11:25 

  
Tag Horizontal Rules(HR) digunakan untuk menggambar garis horizontal dalam document HTML. 
Contoh garisnya seperti dibawah ini: 
Standar (kodenya:"<hr />") 

  

 
  
tag <hr> memiliki beberapa attribute untuk memanipulasi panjang, posisi, ketebalan, bahkan 
warnanya. Untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut ini:  
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Atribut Description 

Align menetukan posisi dari HR, dengan value : center | right | left 

Width Untuk menentukan panjang HR default 100% 

Size Untuk menentukan tebal dari HR dalam pixel 

Noshade Menonaktifkan efek bayangan pada garis 

color Mendefinisikan warna garis, biasanya ditulis dengan format hexadecimal. Namun 
untuk warna dasar bisa langsung ditulis dengan nama warnanya dalam ejaan 
bahasa inggris (misal: red, blue, green, yellow, black, dan sebagainya) 

Variasi penggunaan kode seperti dibawah ini:  
Kode: <hr align="left" width="300" size="1" />  
  

 
  
  
Kode: <hr align="right" width="300" size="5" noshade="noshade" />  
 

  

 

  

Tag Break (BR) 
Friday, December 07, 2012 
11:35 

  
Break 
Tag <BR> di gunakan untuk memulai baris baru pada document HTML. Kode br sendiri kepanjangan 
dari break row. Kode program yang ditulis setelah kode ini akan ditampilkan pada baris berikutnya di 
web browser. 

  

Grouping Element 
Friday, December 07, 2012 
11:46 

  
Grouping element adalah mengelompokkan sebuah elemen HTML. Kode yang digunakan biasanya 
Tag DIV dan SPAN. Tag DIV dan SPAN di gunakan untuk mengelompokkan element-element HTML. 
Span digunakan untuk mendefinisikan inline content sementara div digunakan untuk block-level 
content. 
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<html> 
<head><title>Div dan Span</title></head> 
<body> 
<div> 
Div 1 
<p> 
Tag DIV digunakan untuk mengelompokkan group 
element biasanya untuk block-level element. 
</p> 
</div> 
<div align="right"> 
Div 2 
<p> 
Ini didalam div kedua. 
di tulis dengan alignment kanan. 
</p> 
</div> 
<span style="font-size:18px; color:#FF0000"> 
baris ini dalam span dengan warna merah. 
</span> 
</body></html> 

  
Hasilnya kira-kira seperti dibawah ini. 
 

  

Div 1  

Tag DIV digunakan untuk mengelompokkan group element biasanya untuk block-
level element.  

Div 2  

Ini didalam div kedua. di tulis dengan alignment kanan.  

baris ini dalam span dengan warna merah.  
 

 

  

Quotes/Indentasi 
Friday, December 07, 2012 
11:43 

  
kode blockquote berfungsi membuat paragraf menjorok kedalam. Untuk membuat indentasi 
paragraph kita bisa menggunakan BLOCKQUOTE, untuk indentasi pendek anda bisa gunakan 
element Q. Contoh silahkan praktekkan kode-kode dibawah ini: simpan sebagai file HTML. 
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<html> 
<head><title>Formating Font</title></head> 
<body> 
<p>baris1. 
<blockquote>baris2</blockquote> 
baris3</p> 
</body></html>  

  
Hasilnya akan seperti dibawah ini: 
 

  
baris1 

baris2 
baris3 
 

 

  

Preformatted Text 
Friday, December 07, 2012 
11:44 

  
Tag preformatted text <PRE> digunakan untuk menampilkan text sesuai dengan format aslinya. Agar 
langsung dimengerti dengan mudah maka sebaiknya langsung praktek dengan contoh dibawah ini: 
  
<html> 
<head><title>Formating Font</title></head> 
<body> 
<p> 
<pre> 
Mepet kiri 
     Agak menjorok 
          Lebih menjorok lagi 
               Sangat menjorok 
</pre> 
</p> 
</body></html> 
  

   
Hasilnya akan sama seperti yang dibuat pada kode program seperti berikut: 
  
 

 
Mepet kiri 

Agak menjorok 
Lebih menjorok lagi 

Sangat menjorok 
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Hyperlink 
Friday, December 07, 2012 
11:48 

  
Hyperlink adalah sebuah link ke alamat (address) suatu halaman atau dokumen html 
1. Absolute Address 
2. Relatif Address 
3. Link ke Section tertentu dalam sebuah dokumen 
format penulisan:  
<A HREF="URL">Hypertext</A> atau <A 
HREF="protocol://host.domain:port/path/filename">Hypertext</A> 
  
Absolute Address 
Absolute Address (alamat mutlak) merupakan full internet address (URL) yang meliputi protocol, 
network location, path dan nama file. Contoh: http://lampung.bps.go.id  
Jika ditulis sebagai anchor seperti dibawah ini: <a href="http:// lampung.bps.go.id ">bps</a>  
  
Relatif Address 
Relatif Address (alamat relatif) adalah URL yang tidak menyebutkan protocol dan network locationya 
(hanya path dan nama filenya). Penggunaan alamat relatif ini banyak digunakan pada link kedalam 
pada website. Walau begitu saat kita buka dengan browser maka alamat yang tampil akan sama 
dengan absolute address.  Biasanya alamat relatif ini didefinisikan dengan menuliskan karakter "./" 
diawal url. Misalnya kita menggunakan alamat relatif  "./latihan/halaman.htm", dan disimpan pada 
domain "bps.go.id" maka bila link tersebut diklik maka akan diarahkan pada 
"http://www.bps.go.id/latihan/halaman.htm". Dan bila file tersebut disimpan pada subdomain 
"lampung.bps.go.id", maka link tersebut akan diarahkan pada 
"http://lampung.bps.go.id/latihan/halaman.htm". 
  
Keuntungan menggunakan relatif address adalah efisiensi penulisan serta kumpulan halaman dapat 
bekerja portable, sehingga dibuka dikomputer saat offline juga akan bekerja link-nya. Contoh: <a 
href="publikasi.htm">publikasi</a> atau <a href="publikasi/publikasi.htm">publikasi</a>  
  
Link ke Section tertentu dalam sebuah dokumen 
Maksudnya adalah membuat link ke wilayah (section) tertentu dari suatu dokumen atau artikel. 
Syntax name anchor: <A NAME="nama">Topic name</A>  
untuk membuat link ke name: <A HREF="#nama">menuju ke Topic name</A> 

  

Tag Table 
Friday, December 07, 2012 
11:49 

  
Tag <TABLE> digunakan untuk membuat tabel dalam document HTML,bagian pokok dari tabel 
adalah cell yang didefinisikan dengan menggunakan tag <TD>. 
  
<html> 
<head><title>Membuat Tabel</title></head> 
<body> 
<table border="1"> 
<td>Tabel dengan single cell</td> 
</table> 
</body></html> 
  

http://lampung.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/latihan/halaman.htm
http://lampung.bps.go.id/latihan/halaman.htm
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Hasil dari kode diatas seperti ini: 
  

 
  
  
  
Kita juga bisa menambahkan beberapa cell untuk membuat satu baris cell.  
  <html> 
  <head>  <title>Membuat Tabel</title>  </head> 
  <body> 
  <table border="1"> 
  <td>cell 1</td>  <td>cell 2</td>  <td>cell 3</td>  <td>cell 4</td> 
  </table> 
  </body>  </html> 
  

Hasil dari kode diatas seperti ini: 
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Berikutnya jika kita ingin membuat beberapa baris cell dalam tabel gunakan tag <TR>.  
  
<html> 
<head><title>Using Table</title></head> 
<body> 
<table border="1"> 
<tr> 
<td>cell 1a</td><td>cell 1b</td><td>cell 1c</td> 
</tr> <tr> 
<td>cell 2a</td><td>cell 2b</td><td>cell 2c</td> 
</tr> 
</table> 
</body></html> 
  
Hasil dari kode diatas seperti ini: 
  

 
  
  
Kita juga bisa memberi caption (judul tabel) pada table dengan menambahkan tag berikut: 
<caption>Judul tabel</caption> 
Jika diterapkan pada kode diatas maka kode diletakkan sebagai berikut:  
  
<html> 
<head><title>Using Table</title></head> 
<body> 
<table border="1"> 
<caption>Judul tabel</caption> 
<tr> 
<td>cell 1a</td><td>cell 1b</td><td>cell 1c</td> 
</tr><tr> 
<td>cell 2a</td><td>cell 2b</td><td>cell 2c</td> 
</tr> 
</table> 
</body></html> 
  
Dan hasilnya seperti ini: 
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Ada beberapa tag penting yang sering digunakan bersamaan dengan tag table yaitu: 
  
<thead> untuk mendefinisikan bagian judul kolom pada tabel, biasanya bagian ini akan kita ubah 
style tulisannya menjadi tebal atau dengan warna latar yang lebih mencolok. 
  
<tbody> digunakan untuk mendefinisikan bagian tabel yang berisi data, biasanya style bagian ini 
akan memiliki bentuk huruf, dan warna latar yang lebih tidak mecolok dibanding thead agar tidak 
melelahkan mata saat dibaca dengan jumlah data yang banyak. 
  
<tr> tag ini merupakan tag yang mendefinisikan setiap baris dalam tabel. Tabel didefinisikan dalam 
urutan setiap baris, baik untuk baris judul <thead> maupun konten <tbody>. 
  
<td> yaitu tag yang biasanya bersarang didalam tag <tr> yang mendefinisikan setiap cell pada satu 
baris <tr>, dengan kata lain jumlah tag <td> pada setiap baris <tr> akan mendefinisikan jumlah 
kolom pada baris tersebut. Karena itu untuk membentuk tampilan tabel yang baik, usahakan jumlah 
<td> pada setiap baris harus sama, bila tidak akan membuat tampilan tabel tidak beraturan 
panjangnya pada setiap barisnya. Bila ingin menggabungkan beberapa cell menjadi satu dalam baris 
yang sama atau kolom yang sama, maka jumlah tag <td> setiap baris bisa tidak sama. Dan untuk 
menggabungkan cell-cell tersebut digunakan attribute "colspan" untuk menggabungkan pada kolom 
yang sama, atau "rowspan" untuk menggabungkan pada baris yang sama.penggunaannya seperti 
berikut:  <td colspan="2"> atau <td rowspan="3">.  
Bila diterapkan dalam kode html kira-kira sintaksnya seperti ini: 
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<html> 
<head><title>Using Table</title></head> 
<body> 
  
<table border="1"> 
<caption>colspan</caption> 
<tr> 
<td colspan="2">cell 1a dan cell 1b</td><td>cell 1c</td> 
</tr><tr> 
<td>cell 2a</td><td>cell 2b</td><td>cell 2c</td> 
</tr> 
</table> 
  
<table border="1"> 
<caption>rowspan</caption> 
<tr> 
<td rowspan="2">cell 1a dan cell 2a</td><td>cell 1b</td><td>cell 1c</td> 
</tr><tr> 
<td>cell 2b</td><td>cell 2c</td> 
</tr> 
</table> 
  
</body></html> 
  
  
Dan tampilannya akan seperti berikut: 
  

 
  

  

Format Text 
Friday, December 07, 2012 
11:40 

  

Format text ini mempunyai dua jenis kode yaitu Physical Formatting dan Logical Formatting. 
Kode kode untuk keduanya berbeda tapi ada yang fungsinya sama. 
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Physical Formatting 

Tag Description 

<B> ... </B> Bold text (tulisan tebal)  

<I> ... </I> Italic text (tulisan miring)  

<U> ... </U> Underline Text (garis bawah)  

<BIG> ... </BIG> Untuk ukuran yang lebih besar dari normal 

<SMALL> ... </SMALL> Untuk ukuran yang lebih kecil dari normal 

<STRIKE> ... </STRIKE> Untuk memberi garis di tengah text (tercoret)  

<SUP> ... </SUP> Superscript text (tulisan lebih keatas)  

<SUB> ... </SUB> Subscript text (tulisan lebih kebawah)  

<CENTER> ... </CENTER> Center document (rata tengah)  

  
Logical Formatting 

Tag Description 

<EM> ... </EM> Text miring / <I> 

<STRONG> ... </STRONG> Text tebal / <B> 

<DEL> ... </DEL> Mencoret text / <STRIKE> 

<INS> ... </INS> Underline text / <U> 

  
  

Form 
28 Desember 2012 
2:00 

  
Tag form digunakan untuk menangkap input dari user yang akan dioper ke web server dalam bentuk 
variabel POST atau GET. 
  
Contoh: 
<form method="post" action="./proses.php"> 
<input type=text name="masukan"> 
</form> 
  
Penjelasan dari kode diatas adalah:  
Atribut action menjelaskan tujuan halaman yang akan dibuka bisa form sudah selesai diisi, dalam 
contoh ini akan membuka file "proses.php". 
Atribut method memiliki nilai post, artinya variabel dari form ini akan di oper ke halaman 
"proses.php" dalam format post, yaitu variabel tidak dikirim melalui url (terlihat pada "address bar"). 
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Tag input dengan nilai atribut type="text" akan menghasilkan textbox, dan nantinya isian dari 
textbox ini akan dikirim ke halaman "proses.php" dalam bentuk variabel post dengan nama 
"masukan". 

  

  

Atribut pada Tag 
28 Desember 2012 
1:05 

  
Pada tag, terdapat juga atribut seperti yang disinggung sebalumnya. Atribut ini berfungsi untuk 
menjelaskan tag yang bersangkutan, dan memiliki nilai masing-masing. 

  

Warna Dasar (Color) 
Friday, December 07, 2012 
11:37 

  

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. Perhatikan 
tabel warna dibawah ini: 
  

Hexadecimal Color 

#FF0000 Red 

#00FF00 Green 

#0000FF Blue 

#000000 Black 

#FFFFFF White 

  
Kode hexadecimal diatas adalah warna dasar. Warna-warna lain adalah kombinasi dari kode 
diatas. Kalau mau mencari sebuah warna gunakan macromedia dreamweaver atau image 
editor lain agar lebih mudah. 
  

Align atau Rataan 
Friday, December 07, 2012 
11:39 

  
Align merupakan attribute dari sebagian besar tag yang digunakan untuk menentukan perataan 
object dalam document HTML baik berupa text, object, image, paragraph, division dan lain-lain. 
Dibawah ini tabel untuk align atribut.  
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Value Description 

left Rata kiri  

right Rata kanan  

center Rata tengah  

justify Rata kanan maupun kiri  

  

Penggunaa bisa untuk paragraf, span, dll misalnya untuk paragraf maka kodenya seperti ini: 
<p align="justify"></p> kode diatas membuat paragraf menjadi rata kanan dan kiri. Contoh lain 
dari tag yang mempunyai atribut align adalah <div>, <table>, <tr>, <td>, dan tag tampilan 
lainnya. 
  
Tag lain yang serupa adalah valign, yaitu tag yang mengatur vertical alignment (top, middle, 
bottom). 
  

Class 
28 Desember 2012 
1:45 

  
Atribut class digunakan untuk mendefinisikan class pada stylesheet. Biasanya stylesheet ini diatur 
dengan menggunakan css dan dipanggil dengan menuliskan atribut class pada tag yang bersesuaian. 
Misalnya: 
<div class="konten"> 
<table class="berita"> 
  
Kode atribut class pada tag div diatas akan mengimplementasikan style dengan id "konten"  dan 
class pada tag table akan berkaitan dengan style "berita" yang telah didefinisikan di dalam tag 
<head> atau file css yang sudah diimport. 
Pembahasan mengenai stylesheet akan kita kaji lebih lanjut pada bagian berikutnya. 

  

Atribut ID 
28 Desember 2012 
9:30 

  
Pada dasarnya atribut id ini hampir sama dengan class yaitu untuk memberikan penanda pada 
tag/element. Namun bila atribut tag lebih dikhususkan untuk pemanggilan style-nya, maka id lebih 
dikhususkan untuk memberikan identitas element/tag agar dikenali oleh fungsi javascript. Sebagai 
tambahan, atribut id ini biasanya bersifat unik dan tidak berulang walaupun  pada element yang 
berbeda, walaupun pada kenyataannya kita bisa menuliskan hal yang demikian pada kode html kita, 
namun akan menyebabkan kerancuan pada pemanggilan id di javascript. 
Cara penulisannya tidak jauh berbeda dengan class: 
  
<h1 id="judul"> 
<h2 id="subjudul"> 
  
Untuk pemanfaatannya di javascript akan dibahas pada materi berikutnya lebih lanjut. 

  



 
17 

  

Nested tag 
28 Desember 2012 
10:41 

  
Beberapa tag memang dirancang untuk dituliskan secara berpasangan seperti <h1> dan </h1>, dan 
ada juga yang tidak berpasangan seperti <br>. Dan untuk beberapa tag tertentu, penggunaannya 
malah bersarang di dalam tag lain misalnya tag <tr> yang harus berada di dalam tag <table>. Bagitu 
juga tag <td> yang harus berada di dalam tag <tr>. Bila penulisannya tidak mengikuti kaidah tadi, 
maka tampilannya akan tidak terbaca oleh web browser.  Contoh penulisan: 
  
<table> 
<tr><td>baris1 kolom1</td><td>baris1 kolom2</td></tr> 
<tr><td>baris2 kolom1</td><td>baris2 kolom2</td></tr> 
</table> 
  
Contoh lain adalah tag <li> di dalam <ul> atau <ol> 
  
<ul> 
<li>point satu</li> 
<li>point dua</li> 
</ul> 
  
Ada juga tag <input> yaitu berupa formulir yang bisa diisi oleh user, yang bisa definisikan diluar tag 
lain dan tetap bisa terbaca oleh web browser. namun agar isian dari user bisa dipass ke web server 
sebagai variabel, maka tag ini harus diapit oleh tag form. 
  
<input type="text" name="nama"> 
  
Tag input ini bisa dibaca oelh web browser sebagai teks box, namun isiannya tidak bisa dipass 
sebagai variabel. Bila menggunakan cara kedua, didalam tag form, barulah isiannya bisa dipass 
sebagai variabel. 
  
<form> 
<input type="text" name="nama"> 
</form> 
  
Tag lainnya sebenarnya juga bisa ditulis secara bersarang ataupun tidakl tergantung kebutuhan 
tampilan. Cara manapun tetap akan terbaca oleh web browser. Contohnya adalah sebagai berikut: 
  
<h1>judul</h1> 
<br> 
  
<h1>judul<br></h1> 
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CSS 

28 Desember 2012 
2:13 

  
CSS (cascading dtyle sheet) adalah salah satu cara paling efektif untuk memudahkan kita mengatur 
tampilan website. Kode css itu sendiri dapat kita sisipkan langsung pada file html, dan bisa juga kita 
tuliskan pada file terpisah yang berekstensi "*.css".  Pada dasarnya tidak ada ketentuan apakah kita 
harus menuliskan kode stylesheet di file html ataupun terpisah di file css. Namun bila kita memiliki 
banyak file html yang harus kita kelola, maka menuliskan kode stylesheet pada file css merupakan 
pilihan yang lebih baik karena menghindari penulisan kode yang sama berulang kali dan membuat 
kode stylesheet kita lebih reusable. katakanlah ada sekitar 100 file yang memiliki kode styleheet, dan 
ada beberapa style yang ingin kita ganti, maka kita harus mengganti kode styesheet pada 100 file 
tadi. Beda halnya bila kita menuliskannya pada file css, berarti kita hanya mengedit satu kali saja 
pada file css tersebut. 
  
Untuk mendefinisikan stylesheet pada file html, contoh cara penulisannya adalah sebagai berikut 
(file disimpan dengan ekstensi *.htm): 
  
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE type="text/css"> 
    h1 { color: red } 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
… 
</BODY> 
</HTML> 
  
Sedangkan untuk menuliskannya pada file css adalah sebagai berikut (file disimpan dengan ekstensi 
*.css misalnya "gaya.css"): 
  
h1 { color: red } 
  
Untuk memanggilnya pada dokumen html agar dikenali, kita cukup menyisipkan perintah sebagai 
berikut pada kode html-nya: 
  
<HTML> 
<HEAD> 
<LINK rel="stylesheet" href="gaya.css" type="text/css"> 
</HEAD> 
<BODY> 
… 
</BODY> 
</HTML> 
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Untuk menuliskan komentar pada css kita bisa menggunakan tag  /* dan untuk menutupnya kita 
menggunakan tag */. Contohnya: 
  
/* ini merupakan baris komentar yang tidak akan dieksekusi sebagai stylesheet */ 
  

  

Struktur CSS 
28 Desember 2012 
8:18 

  
Salah satu standar penulisan css adalah sebagai berikut: 
  
Element/tag/class/id { Atribut : nilai_attribut } 
  
Atau 
  
Element/tag/class/id {  
Atribut1 : nilai_attribut_1; 
Atribut2 : nilai_atribut_2; 
} 
  
Penjelasan: 
Element/tag/class/id merupakan nama element xml yang kita definisikan sendiri, class/id yang kita 
gunakan pada tag html, ataupun tag tertentu yang ingin kita definisikan atribut defaultnya. Penulisan 
stylesheet ini juga bisa kita definisikan untuk kondisi element/tag bersarang. Misalnya ada cotoh tag 
html seperti berikut: 
  
<a href="./">tautan doang</a> 
<ul> 
<li><a href="./">list point dengan tautan</a></li> 
<li>list point tanpa tautan</li> 
</ul> 
  
kita ingin mendefinisikan style untuk link berwarna merah, link yang berada pada list point berwarna 
kuning, sedangkan list point bukan link berwarna biru. Maka cara penulisan stylesheetnya adalah: 
  
a { color : red } 
li a { color : yellow } 
li { color : blue } 
  
Perlu diingat juga, untuk menuliskan kode css dari id kita harus menambahkan karakter "#" di depan 
nama id, dan untuk class dituliskan dengan tambahan karakter ".". Contohnya adalah sebagai 
berikut, pada file html: 
  
<H1 id="judul">hai</H1> 
<H2 class="subjudul">hello</H2> 
  
Penulisan kode pada file css: 
  
#judul { color : red } 
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.subjudul { color : blue } 
 Bila ingin spesifik dengan tag yang terkait bisa juga ditulis dengan cara berikut: 
  
H2.subjudul { color : red } 
  
Sebenarnya untuk  id bisa juga kita tuliskan  dengan: 
  
H1#judul { color : red } 
  
Namun cara penulisan seperti ini tidak diperlukan mengingat id pada element html itu seharusnya 
unik, jadi tidak ada id yang sama untuk element yang berbeda, jadi penulisan tag/element sebelum 
kode css tidak diperlukan. 
  
Penulisan kode css yang sama untuk beberapa element yang berbeda bisa digabungkan dengan cara 
menambahkan koma untuk setiap element lain: 
  
h1,h2,p 
{ 
color:green; 
} 
  
Untuk perlakuan khusus seperti link (mouseover, normal, visited, active) bisa menggunakan cara 
khusus menggunakan tambahan karakter ":" 
  
a:visited {color:#FF0000;}  
  

  

  

Manipulasi atribut pada CSS 
28 Desember 2012 
8:53 

  
Banyak atribut html yang bisa kita manipulasi tampilannya, beberapa yang akan kita bahas disini 
adalah yang paling sering digunakan, misalnya untuk memanipulasi tampilan teks, link, list, dan table 
  

  

Font/Teks 
28 Desember 2012 
10:10 

  
Atribut yang sering digunakan untuk memanipulasi warna teks adalah color, cara penulisannya 
sebagai berikut: 
  
body {color:red;} 
h1 {color:#0000ff;} 
h2 {color:rgb(0,255,0);} 
  
Contoh diatas akan menghasilkan teks merah untuk semua tulisan yang berada di dalam tag BODY, 
kecuali untuk tulisan didalam tag H1 akan berwarna biru (didefinisikan dalam hexadecimal) dan 
tulisan di dalam tag H2 akan berwarna hijau (didefinisikan dalam format RGB). 
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Untuk memanipulasi teks alignment digunakan  
  
h1 {text-align:center;} 
p.date {text-align:right;} 
p.main {text-align:justify;}  
  
  
Dekorasi teks meiliki beberapa nilai yang bisa kita manfaatkan. Sebagai catatan, biasanya dekorasi 
"none" digunakan untuk menghapus garis bawah pada link, atau bisa juga untuk menetralkan style 
default lainnya. 
  
a {text-decoration:none;}  
h1 {text-decoration:overline;} 
h2 {text-decoration:line-through;} 
h3 {text-decoration:underline;} 
h4 {text-decoration:blink;} 
  
Transformasi teks digunakan untuk mengganti huruf kapital/biasa pada teks yang ada: 
  
p.hurufbesar {text-transform:uppercase;} 
p.hurufkecil {text-transform:lowercase;} 
p.hurufkapitaldiawalkata {text-transform:capitalize;} 
  
Teks indent digunakan untuk mengatur jarak antara element bagian luar teks dengan margin teks itu 
sendiri 
  
p {text-indent:50px;} 
  
Jenis huruf yang digunakan bisa diatur dengan atribut font-family, dan bisa untuk beberapa font-
family dengan dipisahkan tanda koma untuk alternatif bila font yang diinginkan tidak tersedia di 
browser. Usahakan untuk menuliskan gengeric family pada pilihan font terakhir agar browser bisa 
menentukan font yang sesuai/mirip bila font lain tidak tersedia. Pilihan generic family: serif: untuk 
font yang memiliki sedikit dekorasi bentuk seperti times new roman , sans-serif: untuk font yang 
tidak terlalu bergaya namun lebih mudah dibaca seperti arial, monospace: font yang memiliki lebar 
yang sama untuk setiap karakter misalnya courier new. Bila font-family memiliki dua suku kata atau 
lebih, tulisakan dengan tanda petik seperti "times new roman". 
  
 p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;} 
  
Mendefinisikan gaa huruf miring dengan font-style 
  
p.normal {font-style:normal;} 
p.italic {font-style:italic;} 
p.oblique {font-style:oblique;} 
  
Ukuran font bisa diatur dengan atribut font-size 
  
h1 {font-size:90%;} 
h2 {font-size:2.5em;} 
p {font-size:14px;} 
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 Link/anchor 
28 Desember 2012 
10:10 

  
Link dapat ditulis dengan beberapa style tertentu misalnya untuk mendefinisikan warna pada saat 
sebelum di klik, saat mouse over, atau untuk link yang sudah pernah dikunjungi 
  
a:link {color:#FF0000;}      /* unvisited link */ 
a:visited {color:#00FF00;}  /* visited link */ 
a:hover {color:#FF00FF;}  /* mouse over link */ 
a:active {color:#0000FF;}  /* selected link */  
  
Dekorasi tulisan pada kondisi link ini dapat dikombinasikan dengan style lain 
  
a:link {text-decoration:none;} 
a:visited {text-decoration:none;} 
a:hover {background-color:#FF704D;} 
a:active {background-color:#FF704D;}  
  

  

List 
28 Desember 2012 
10:16 

  
List khususnya unordered list bisa kita atur bentuk point-nya dengan cara berikut 
  
ul.a {list-style-type: circle;} 
ul.b {list-style-type: square;} 
  
Sedangkan untuk ordered list bisa kita atur dengan cara berikut  
  
ol.c {list-style-type: upper-roman;} 
ol.d {list-style-type: lower-alpha;} 
  
Untuk list bisa juga kita gantikan dengan gambar tertentu seperti berikut 
  
ul 
{ 
list-style-image: url('sqpurple.gif'); 
} 
  
  



 
23 

Bisa juga lebih dirinci sebagai berikut 
  
ul 
{ 
list-style-type: none; 
padding: 0px; 
margin: 0px; 
} 
ul li 
{ 
background-image: url(sqpurple.gif); 
background-repeat: no-repeat; 
background-position: 0px 5px; 
padding-left: 14px; 
} 
  
Atau dengan cara berikut 
  
ul 
{ 
list-style: square url("sqpurple.gif"); 
} 

  

Table 
28 Desember 2012 
10:22 

  
Pada tag table dapat kita atur besaran bordernya 
  
table, th, td 
{ 
border: 1px solid black; 
} 
  
Border yang bersangkutan juga bisa kita definisikan apakah mau dituliskan dengan dua garis 
(default) atau mau dilebur jadi satu garis 
  
table 
{ 
border-collapse:collapse; 
} 
table,th, td 
{ 
border: 1px solid black; 
} 
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Untuk lebar dan tinggi dapat diatur dengan  
  
table 
{ 
width:100%; 
} 
th 
{ 
height:50px; 
}  
  
Alignment teks pada tabel juga bisa diatur dengan 
  
td 
{ 
text-align:right;  
} 
  
Vertical alignment diatur dengan  
  
td 
{ 
height:50px; 
vertical-align:bottom; 
} 
  
Tabel padding diatur dengan 
  
td 
{ 
padding:15px; 
} 
  
Warna latar tabel dan warna border juga bisa kita atur dengan cara berikut 
  
table, td, th 
{ 
border:1px solid green; 
} 
th 
{ 
background-color:green; 
color:white; 
} 

  

  

  



 
25 

Manipulasi layout 
28 Desember 2012 
10:34 

  
Sebelum mengatur layout dengan css, perlu kita ketahui konsep mengenai margin, padding, dan 
lainnya. Singkatnya mengenai border, margin, padding, bisa kita lihat pada ilustrasi berikut: 
  
  

 
  
  
Contoh pengaturan attributnya bisa dengan cara berikut 
  
width:250px; 
padding:10px; 
border:5px solid gray; 
margin:10px;  
  
  



 

 
26 

Javascript 

28 Desember 2012 
2:14 

  
Javascipt merupakan salah satu script pemrograman yang dijalankan pada pc client melalui web 
browser (client side programming), berbeda dengan php yang merupakan pemrograman yang 
dijalankan di server (server side programming). Harap diingat bahwa JAVASCRIPT BERBEDA DENGAN 
JAVA. Meskipun hampir sama dalam penamaannya, namun struktur pemrogrammannya benar-
benar berbeda. Pada java programming juga dikenal beberapa ekstensi untuk web programming 
seperti java server page, applet, dan servlet, namun javascript bukan merupakan bagian dari itu.  
Kelebihan menggunakan client side scripting ini adalah bisa digunakan untuk membuat tampilan 
yang atraktif dan lebih dinamis. Kekurangannya adalah karena merupakan client side scripting, maka 
kode program bisa dilihat oleh user dan bisa menimbulkan celah keamanan bila salah dalam 
penggunaannya. Biasanya javascript digunakan untuk merespon input user dengan lebih atraktif, 
memvalidasi input user, mengganti konten maupun atribut agar lebih dinamis, bahkan bisa juga 
untuk menuliskan perintah html dari kode javascript.  
 
Kode javascript dapat diselipkan pada dokumen html (*.htm) atau dapat pula di simpan pada file 
terpisah dengan ekstensi *.js untuk kemudian dipanggil dari dokumen html agar kode javascript 
lebih reusable. Untuk menyelipkan kode javascript pada baris perintah html kita bisa menggunakan 
tag<script> dan diakhiri dengan tag </script>. Untuk memanggil file javascipt dari html digunakan tag 
berikut <script src="myScript.js"></script>, dimana "myScript.js" merupakan nama file yang 
mengandung baris kode javascript. Kode javascript dapat ditulis/dipanggil pada bagian HEAD 
maupun BODY tergantung kebutuhan, normalnya kita akan mendefinisikan fungsi pada HEAD untuk 
kemudian dipanggil dari BODY. Pada dasarnya pengeksekusian perintah html ini sama saja seperti 
perintah html dimana akan dieksekusi sesuai urutan mulai dari baris paling atas sampai baris paling 
bawah. Jadi kode yang tertulis di bagian bawah dari keseluruhan kode tidak akan dieksekusi sebelum 
kode perintah diatasnya dieksekusi terlebih dahulu. 

  

  

Pengenalan struktur javascript 
02 Januari 2013 
13:00 

  
Dalam menuliskan kode javascript kita hanya perlu memulainya dengan tag  <script> dan diakhiri 
dengan tag </script>. Di antara tag tersebut kita dapat menuliskan perintah javascript secara 
langsung maupun menuliskan fungsi yang dapat dipanggil kemudian. Untuk menuliskan fungsi 
javascript dapat dilakukan dengan cara seperti berikut: 
  
<script> 
function myFunction() 
{ 
document.write("Oops! The document disappeared!"); 
} 
</script> 
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Deklarasi Variabel 
Untuk beberapa kasus tertentu, kita perlu menggunakan variabel pada proses pemrogamman yang 
kita buat. Ada baiknya kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang kita butuhkan pada bagian 
awal program, dan perlu diingat bahwa penulisah nama variabel merupakan case sensitive, jadi 
variabel "nama" tidak sama dengan "Nama". Ada 5 tipe data utama dalam javascript yaitu string, 
numerik, boolean, array, dan objek. Cara mendeklarasikan variabel adalah sebagai berikut: 
  
var nama; 
var umur; 
Var ganteng; 
  
Kedua deklarasi variabel tersebut hanya "memesan tempat di memory untuk variabel "nama", 
"umur" dan "ganteng", namun isi ketiga variabel tersebut masih kosong hingga kita mendefinisikan 
nilainya dengan cara: 
  
nama = "irsan" 
umur = 28 
ganteng = true 
  
Pada contoh baris pertama nilai variabel dituliskan dengan tanda petik, ini akan membuat variabel 
"nama" akan memiliki tipe data string. Pada baris kedua tidak menggunakan tanda petik sehingga 
akan diperlakukan sebagai tipe data numerik. Baris ketiga juga tidak menggunakan tanda petik, 
namun bukan merupakan angka melainkan nilai boolean "true". Pendefinisian nilai variabel juga bisa 
dilakukan bersamaan dengan pendeklarasian variabel itu sendiri dengan cara: 
  
var nama = "irsan"; 
var umur = 28; 
var ganteng = true; 
  
Untuk menggunakan array kita bisa mendeklarasikan variabelnya sebagai berikut: 
  
var cars=new Array(); 
cars[0]="Saab"; 
cars[1]="Volvo"; 
cars[2]="BMW"; 
  
Atau 
  
var cars=["Saab","Volvo","BMW"];  
  
Atau 
  
var cars=new Array("Saab","Volvo","BMW"); 
  
Array dalam javascript hampir sama perlakuannya dengan array pada bahasa pemrograman lain 
dimana index-nya dimulai dari angka 0, jadi elemen pertama dari suatu array adalah 0, elemen 
kedua adalah 1, elemen ketiga adalah 2, dan seterusnya. Untuk mendeklarasikan tipe data objek, 
kita menggunakan baris perintah sebagai berikut: 
  
var person={firstname:"irsan", lastname:"riza", id:5566}; 
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Cara mengakses atribut dari objek yang kita deklarasikan adalah dengan dua macam cara: 
  
name=person.lastname; 
name=person["lastname"];  
  
Mendeklarasikan variabel dengan tipe data tertentu bisa juga dilakukan dengan cara: 
  
var carname=new String; 
var x=      new Number; 
var y=      new Boolean; 
var cars=   new Array; 
var person= new Object; 
  
  

  

  

Penggunaan javascript pada HTML 
02 Januari 2013 
16:08 

  
Untuk menuliskan konten pada HTML menggunakan javascript, kita bisa menggunakan baris 
perintah sebagai berikut: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<script> 
document.write("hai"); 
</script> 
</body> 
</html>  
  
Sedangkan untuk mengganti konten dari halaman HTML secara dinamis digunakan baris perintah 
sebagai berikut: 
  
<html> 
<body> 
<p id="p1">Hello World!</p> 
<script> 
document.getElementById("p1").innerHTML="New text!"; 
</script> 
</body> 
</html>  
  
Atau  
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<h1 id="header">Old Header</h1> 
<script> 
var element=document.getElementById("header"); 
element.innerHTML="New Header"; 
</script> 
</body> 
</html>  
  
Untuk mengganti atribut HTML kita bisa gunakan cara sebagai berikut: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<img id="image" src="smiley.gif"> 
<script> 
document.getElementById("image").src="landscape.jpg"; 
</script> 
</body> 
</html>  
  
Selain untuk mengganti konten dan atribut html, javascript juga bisa untuk memvalidasi masukan 
user dengan contoh sebagai berikut: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script> 
function validateForm() 
{ 
var x=document.forms["myForm"]["fname"].value; 
if (x==null || x=="") 
  { 
  alert("First name must be filled out"); 
  return false; 
  } 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<form name="myForm" action="demo_form.asp" onsubmit="return validateForm()" 
method="post"> 
First name: <input type="text" name="fname"> 
<input type="submit" value="Submit"> 
</form> 
</body> 
</html> 
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Diatas merupakan contoh untuk memeriksa apakah isian teksbox terisi atau tidak. Contoh lain 
adalah untuk memeriksa apakah isian yang dimasukkan user merupakan alamat email atau bukan: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script> 
function validateForm() 
{ 
var x=document.forms["myForm"]["email"].value; 
var atpos=x.indexOf("@"); 
var dotpos=x.lastIndexOf("."); 
if (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=x.length) 
  { 
  alert("Not a valid e-mail address"); 
  return false; 
  } 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<form name="myForm" action="demo_form.asp" onsubmit="return validateForm();" 
method="post"> 
Email: <input type="text" name="email"> 
<input type="submit" value="Submit"> 
</form> 
</body> 
</html> 

  

  

Sekilas syntax javascipt 
03 Januari 2013 
10:17 

  
Berikut akan dirangkum beberapa syntax javascript yang mungkin saja suatu saat diperlukan. Untuk 
melakukan perintah conditional digunakan perintah "if .." atau "switch". Perintah if ditulis dengan 
cara sebagai berikut: 
  
if (condition1) 
  { 
  code to be executed if condition1 is true 
  } 
else if (condition2) 
  { 
  code to be executed if condition2 is true 
  } 
else 
  { 
  code to be executed if neither condition1 nor condition2 is true 
  } 
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Sedangkan perintah switch penggunaannya adalah sebagai berikut: 
  
switch(n) 
{ 
case 1: 
  execute code block 1 
  break; 
case 2: 
  execute code block 2 
  break; 
default: 
  code to be executed if n is different from case 1 and 2 
} 
 
selain perintah conditional, kadang kita juga perlu melakukan repetisi pada beberapa baris perintah 
tertentu sesuai kondisinya. Adapun untuk perintahnya dapat ditulis dengan kode "for" dan "while". 
Penulisannya adalah sebagai berikut: 
  
  
for (statement 1; statement 2; statement 3) 
  { 
  the code block to be executed 
  } 
  
Dimana: 
Statement 1 dieksekusi sebelum looping dimulai (inisialisasi nilai awal variabel). 
Statement 2 mendefinisikan kondisi berlakunya looping (bila kondisi sudah tidak terpenuhi, maka 
looping akan terhenti). 
Statement 3 dieksekusi setiap kali satu putaran looping (biasanya digunakan untuk variabel 
penggerak looping). 
Contoh program: 
  
for (var i=0; i<5; i++) 
  { 
  x=x + "The number is " + i + "<br>"; 
  } 
  
Selain cara diatas, ada juga looping dengan kode "while" penggunaannya adalah sebagai berikut: 
  
while (condition) 
  { 
  code block to be executed 
  } 
  
Atau 
  
do 
  { 
  code block to be executed 
  } 
while (condition); 
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Perbedaan dari kedua cara penulisan kode while diatas adalah: pada contoh pertama program akan 
mengecek kondisi terlebih dahulu apakah memenuhi syarat untuk mengeksekusi beris perintah 
dalam looping, sedangkan pada contoh kedua program akan mengeksekusi terlebih dahulu baris 
perintah dalam bracket looping baru kemudian mengecek kondisinya untuk melakukan putaran 
looping yang berikutnya. Dengan kata lain, pada contoh kedua baris perintah looping akan 
dijalankan minimal satu putaran, sedangkan pada contoh pertama bisa saja looping tidak akan 
pernah dijalankan sama sekali bila dari awal kondisinya sudah tidak terpenuhi. 
Sebelumnya pada pembahasan perintah "switch" kita melihat adanya syntax yang berbunyi "break". 
Fungsi dari break ini selain untuk keluar dari switch adalah juga untuk keluar dari proses looping, dan 
menjalankan perintah setelah akhir looping (kalau masih ada). 

  

  

Tampilan dinamis dengan AJAX 
02 Januari 2013 
16:09 

  
Setelah membahas sedikit tentang javascript, sekarang kita akan sedikit membicarakan tentang 
AJAX. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) bukan merupakan bahasa pemrograman malainkan 
suatu cara untuk membuat tampilan web menjadi lebih dinamis dengan memproses pertukaran data 
dengan server, dan mengubah sebagian halaman web tanpa perlu meload keseluruhan halaman, 
yang berarti optimalisasi bandwidth. 
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Salah satu contoh sederhana penggunaan ajax: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script> 
function loadXMLDoc() 
{ 
var xmlhttp; 
if (window.XMLHttpRequest) 
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
  } 
else 
  {// code for IE6, IE5 
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  } 
xmlhttp.onreadystatechange=function() 
  { 
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 
    { 
    document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText; 
    } 
  } 
xmlhttp.open("GET","ajax_info.txt",true); 
xmlhttp.send(); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<div id="myDiv"><h2>Let AJAX change this text</h2></div> 
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Change Content</button> 
</body> 
</html> 
  
Bingung? Tidak masalah, diluar sana banyak sekali library AJAX yang sudah siap pakai dan kita tinggal 
mengcopykan librarynya ke web server, lalu memanggil fungsinya sesuai kebutuhan kita. Contoh 
library yang mensupport penggunaan AJAX dan paling banyak digunakan adalah jQuery. Kita bisa 
mendownload  library jQuery terbaru di "http://jquery.com/". Contoh penggunaan jquery yang 
paling sederhana adalah sebagai berikut: 
  
  

http://jquery.com/
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("p").click(function(){ 
    $(this).hide(); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p>If you click on me, I will disappear.</p> 
<p>Click me away!</p> 
<p>Click me too!</p> 
</body> 
</html> 
  
Contoh diatas masih menggunakan library jquery yang berada di server google, bila kita memiliki file 
jquery di web server kita sendiri maka source script diatas dapat diarahkan ke file yang kita miliki. 
Syntax dasar jquery adalah sebagai berikut:  
  
$(selector).action() 
  
Dimana:  
"$" adalah tanda untuk mendefinisikan/ mengakses jquery 
"(selector)" adalah untuk mengarahkan ke elemen HTML 
"jQuery action()" merupakan perintah yang akan dijalankan untuk elemen HTML yang dimaksud 
pada selector 
  
Beberapa contoh lain penggunaan jquery adalah sebegai berikut: 
  
$(this).hide() - menyembunyikan elemen yang sedang diakses dimana perintan ini dijalankan. 
$("p").hide() - menyembunyikan semua elemen HTML <p>. 
$(".test").hide() - menyembunyikan semua elemen yang memiliki nama class="test". 
$("#test").hide() - menyembunyikan semua elemen yang memiliki id="test". 
$(document).ready(function() - dieksekusi saat halaman html sudah siap/sudah ditampilkan di 
browser. 
$("button").click(function() - dieksekusi saat elemen tombol (button) diklik. 
$("p.intro") - memilih elemen <p> yang memiliki nama class "intro". 
$("p:first") - memilih elemen <p> pertama. 
$("ul li:first") - memilih elemen pertama <li> dari elemen pertama <ul>. 
$("ul li:first-child") - memilih elemen pertama <li> dari setiap elemen <ul>. 
$("[href]") - memilih elemen yang memiliki atribut href. 
$("a[target='_blank']") - memilih setiap elemen <a> yang memiliki target='_blank'. 
$("a[target!='_blank']") - memilih setiap elemen <a> yang atribut targetnya bukan '_blank'. 
$(":button") - memilih semua elemen <button> dan <input> yang memiliki atribut type="button". 
$("tr:even") - memilih elemen <tr> yang berurutan genap. 
$("tr:odd") - memilih elemen <tr> yang berurutan ganjil. 
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 Agar syntax penggunaan jquery kita lebih reusable, dan mudah dalam pengelolaannya, kita bisa 
menggunakan file eksternal untuk menyimpan kode jquery. Cara pemanggilannya sama seperti 
memanggil javascrip biasa yaitu sebagai berikut: 
  
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script src="my_jquery_functions.js"></script> 
</head>  
  
Beberapa contoh even yang berlaku pada jquery: 
  

Mouse Events Keyboard Events Form Events Document/Window Events 

click keypress submit load 

dblclick keydown change resize 

mouseenter keyup focus scroll 

mouseleave   blur Unload 

  
 
Penggunaannya: 
  
$("p").click(function(){ 
  // action goes here!! 
});  
  
Efek pada jquery juga ada bermacam-macam. Seperti hide/show, fade, slide, animate, dan lainnya. 
Kita akan membahas beberapa saja diantaranya. Hide/show digunakan untuk menyembunyikan atau 
memunculkan kembali elemen yang ada. Syntax dasarnya adalah sebagai berikut: 
  
$(selector).hide(speed,callback); 
$(selector).show(speed,callback);  
$(selector).toggle(speed,callback);  
  
Dimana: 
 Selector merupakan nama elemen yang ingin dieksekusi 
 hide digunakan untuk menyembunyikan elemen 
 show digunakan untuk menampilkan kembali elemen tersebut 
 toggle digunakan untuk menyembunyikan dan memunculkan kembali elemen dengan perintah 

yang sama 
 speed merupakan parameter optional untuk kecepatan menyembunyikan/memunculkan 

elemen dengan satuan milidetik, atau bisa juga kita tuliskan "fast" atau "slow" 
 Callback merupakan parameter optional untuk memanggil fungsi lain yang akan dijalankan 

setelah hide/show dilaksanakan 
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Contoh hide/show: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $("p").toggle(); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<button>Toggle</button> 
<p>This is a paragraph with little content.</p> 
<p>This is another small paragraph.</p> 
</body> 
</html> 
  
Selain hide/show ada juga perintah fadeIn(), fadeOut(), fadeToggle(), fadeTo(). Fungsinya sama saja 
dengan hide/show, namun dengan efek fade yang lebih dramatis. Penggunaannyapun sama dengan 
hide/show dengan parameter speed dan callback. Perbedaannya hanya pada fade memiliki satu 
fungsi tambahan yaitu fadeto. Fungsi ini digunakan untuk membuat elemen menjadi transparan 
sampai ke tingkat opacity tertentu dengan perintah: 
  
$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback); 
  
Parameter opacity dituliskan dalam skala 0 - 1. contoh fade adalah sebagai berikut: 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $("#div1").fadeToggle(); 
    $("#div2").fadeToggle("slow"); 
    $("#div3").fadeToggle(3000); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p>Demonstrate fadeToggle() with different speed parameters.</p> 
<button>Click to fade in/out boxes</button> 
<br><br> 
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div> 
<br> 
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div> 
<br> 
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div> 
</body> 
</html> 
  
Contoh fadeto dapat kita lihat sebagai berikut: 
  
  



 

 
38 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $("#div1").fadeTo("slow",0.15); 
    $("#div2").fadeTo("slow",0.4); 
    $("#div3").fadeTo("slow",0.7); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p>Demonstrate fadeTo() with different parameters.</p> 
<button>Click to fade boxes</button> 
<br><br> 
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div><br> 
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br> 
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div> 
</body> 
</html> 
  
Selain itu ada juga fungsi untuk membuat efek slide elemen tertentu dengan syntax sebagai 
slideDown(), slideUp(), slideToggle(). Contohnya adalah sebagai berikut: 
  
$(selector).slideDown(speed,callback); 
  
Contoh syntax lengkapnya adalah sebagai berikut: 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script>  
$(document).ready(function(){ 
  $("#flip").click(function(){ 
    $("#panel").slideToggle("slow"); 
  }); 
}); 
</script> 
 <style type="text/css">  
#panel,#flip 
{ 
padding:5px; 
text-align:center; 
background-color:#e5eecc; 
border:solid 1px #c3c3c3; 
} 
#panel 
{ 
padding:50px; 
display:none; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
 <div id="flip">Click to slide the panel down or up</div> 
<div id="panel">Hello world!</div> 
</body> 
</html> 
  
Satu lagi contoh jquery adalah penggunaan animate. Syntax dasarnya adalah: 
  
$(selector).animate({params},speed,callback); 
  
Contoh: 
  
$("button").click(function(){ 
  $("div").animate({left:'250px'}); 
});   
  
Contoh diatas akan membuat animasi pada elemen <div> dengan mengganti atribut leftnya jadi 
bernilai 250px. Harus diingat bahwa sebelumnya kita harus mendefinisikan css dari elemen tersebut 
terutama atribut position menjadi  relative, fixed, atau absolute. Contoh untuk memanipulasi 
beberapa atribut sekaligus: 
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$("button").click(function(){ 
  $("div").animate({ 
    left:'250px', 
    opacity:'0.5', 
    height:'150px', 
    width:'150px' 
  }); 
});   
  
Atau bisa juga memanipulasi atribut menjadi nilai relatif terhadap nilai sebelumnya: 
  
$("button").click(function(){ 
  $("div").animate({ 
    left:'250px', 
    height:'+=150px', 
    width:'+=150px' 
  }); 
});   
  
Atribut pada perintah animate ini juga bisa dituliskan dengan hide/show/toggle sebagai berikut: 
  
$("button").click(function(){ 
  $("div").animate({ 
    height:'toggle' 
  }); 
}); 
  
Perubahan nilai atribut pada animate selain dieksekusi secara similtan (bersamaan) juga bisa 
dilakukan secara berurutan yaitu dengan mengganti tanda koma menjadi titik koma sebagai berikut: 
  
$("button").click(function(){ 
  var div=$("div"); 
  div.animate({height:'300px',opacity:'0.4'},"slow"); 
  div.animate({width:'300px',opacity:'0.8'},"slow"); 
  div.animate({height:'100px',opacity:'0.4'},"slow"); 
  div.animate({width:'100px',opacity:'0.8'},"slow"); 
});   
  
Dan juga bisa untuk mengganti atribut yang berbeda secara berurutan: 
  
$("button").click(function(){ 
  var div=$("div"); 
  div.animate({left:'100px'},"slow"); 
  div.animate({fontSize:'3em'},"slow"); 
}); 
  
Pada saat proses animasi berjalan, kita bisa menghentikan prosesnya secara paksa dengan perintah: 
  
$(selector).stop(stopAll,goToEnd); 
  
Contohnya: 
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$("#stop").click(function(){ 
  $("#panel").stop(); 
}); 
  
Syntax lengkap dari penggunaannya adalah sebagai berikut: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script>  
$(document).ready(function(){ 
  $("#flip").click(function(){ 
    $("#panel").slideDown(5000); 
  }); 
  $("#stop").click(function(){ 
    $("#panel").stop(); 
  }); 
}); 
</script> 
 <style type="text/css">  
#panel,#flip 
{ 
padding:5px; 
text-align:center; 
background-color:#e5eecc; 
border:solid 1px #c3c3c3; 
} 
#panel 
{ 
padding:50px; 
display:none; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
 <button id="stop">Stop sliding</button> 
<div id="flip">Click to slide down panel</div> 
<div id="panel">Hello world!</div> 
</body> 
</html> 
  
Pada beberapa contoh kode efek diatas kita menemukan ada perintah callback, apa bedanya 
menggunakan parameter callback dengan bila kita hanya menuliskan perintah selanjutnya setelah 
selesai menuliskan perintah efek? Bisa kita coba saja. Ini adalah syntax yang menggunakan 
parameter callback: 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $("p").hide("slow",function(){ 
      alert("The paragraph is now hidden"); 
    }); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<button>Hide</button> 
<p>This is a paragraph with little content.</p> 
</body> 
</html> 
  
Ini adalah syntaxa yang tidak menggunakan parameter callback: 
  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $("p").hide(1000); 
    alert("The paragraph is now hidden"); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<button>Hide</button> 
<p>This is a paragraph with little content.</p> 
</body> 
</html> 
  
Perbedaan kodenya sangat sedikit, namun hasilnya sangat berbeda. Kita bisa menggunakan 
keduanya dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan. Kita juga bisa menggunakan perintah efek pada 
jquery ini secara bersamaan untuk fungsi yang berbeda (misalnya mengubah properti bersamaan 
dengan efek slide) dengan contoh sebagai berikut: 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"> 
</script> 
<script> 
$(document).ready(function() 
  { 
  $("button").click(function(){ 
    $("#p1").css("color","red") 
      .slideUp(2000) 
      .slideDown(2000); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p id="p1">jQuery is fun!!</p> 
<button>Click me</button> 
</body> 
</html> 
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Pengenalan HTML, CSS, dan Javascript 
 
Pertukaran data di seluruh dunia saat ini sangat bergantung pada website atau web-based 

application. Untuk menjawab tingginya kebutuhan pertukaran data ini perlu dibangun sebuah 

website yang baik dari sisi desain maupun konten, untuk memudahkan user saat berselancar 

maupun memudahkan admin dalam pengelolaannya. Saat berbicara mengenai pembuatan serta 

desain website yang baik, maka penggunaan HTML, CSS, dan Javascript merupakan hal mutlak yang 

harus ada. Memang di luar sana ada banyak sekali CMS (Content Management System) yang dapat 

membuat website dalam hitungan menit dan bahkan dapat diperoleh dengan gratis. Namun 

kelemahan dari sistem seperti ini adalah karena bersifat open source, maka syntax-nya dapat dilihat 

oleh semua orang di seluruh dunia. Hal ini tentu saja menggelitik bagi siapa saja untuk mencoba 

melakukan penyerangan terhadap website yang dikembangkan dengan menggunakan CMS. Bahkan 

bagi para hacker pemula selalu merasa tertantang untuk mencoba-coba ilmu hitamnya terhadap 

website CMS ini. 

Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pemahaman yang sedikit lebih dalam mengenai 

pemrograman website. Buku ini akan menjadi solusi bagi pemula yang masih gelap dengan dunia 

pemrogaman website terutama HTML, CSS, dan Javascript. Bahasan dalam buku ini disampaikan 

secara singkat dengan bahasa sederhana disertai dengan contoh script yang langsung dapat 

diterapkan secara langsung untuk mempermudah pemahaman mengenai materi yang disajikan. 

Adapun materi yang dicakup dalam buku ini adalah sebagai berikut: 

 Struktur dan penggunaan HTML 

 Tag umum HTML 

 Manipulasi atribut HTML 

 Struktur dan penggunaan CSS 

 Manipulasi desain HTML via CSS 

 Struktur dan penggunaan javascript 

 Struktur dan contoh AJAX/jQuery 


