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Kompetensi Dasar  :  Membuat program dengan bahasa HTML. 
Standar Kompetensi          :  Mengoperasikan bahasa pemograman berbasis web 
Tujuan Pembelajaran  :     
  Siswa dapat   : 

1. Menjelaskan Konsep dasar teknologi web sesuai prosedur 
2. Melaksanakan prosedur pemograman ber-basis web. 
3. Menginstalasi Software aplikasi  bahasa pemograman berbasis web  dan dapat 

berjalan normal 
4. Mencermati user manual software aplikasi bahasa pemograman berbasis web  

 
 

 
WEB MASTER 

 
A. WEB MASTER 
 

Tugas WebMaster 
• Membuat materi atau isi situs web (Content Creation) 
• Mendesain arsitektur situs web (Architectural Design) 
• Menerapkan aplikasi situs web (Implementation) 
• Membuat tampilan situs web (Visual Design) 
• Mengelola situs web (Management) 

 
Secara umum, tugas web master adalah : 
• Merencanakan 
• Membuat 
• Mengelola 
• Memelihara 

 
Menurut tugasnya, web master dapat dibagi menjadi 4, yaitu :  
• Web Designer 
• Web Programmer 
• Web Animator 
• Web Administrator 

 
1. Web Designer  : Seseorang yang bertugas mendesain halaman web 

 Yang harus diperhatikan oleh seorang web designer : 
• Resolusi monitor 
• Menarik dan sesuai dengan tujuan 
• Mengikuti trend 
• Pewarnaan 
• Ditujukan untuk kepuasan pengunjung 
• Tipografi yang baik dan informatif 

 
2. Web Programmer : Seseorang yang bertugas membuat program web.  

Contoh program yang digunakan : HTML, Javascript, VBScript, Applet, ASP, PHP, XML 
dsb. 

 Tugas :  
• Membuat coding dan dapat dicompile oleh browser 
• Membuat sistem berjalan dengan baik 
• Merancang, membuat dan mengelola database 
• Menggabungkan antara desain dan program berjalan menjadi satu.  
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3. Web Animator : Seseorang yang bertugas membuat animasi yang dapat menarik 
perhatian dan dinikmati pengunjung.  
Contoh software : Swish, Macromedia Flash, Swift 3D, dsb. 

 Yang harus diperhatikan :  
• Memperhatikan rancangan website yang ada 
• Hasil animasi tidak merusak atau memperburuk desain website yang ada  

 
4. Web Administrator  : Seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah situs ketika sudah 

selesai dibuat. 
Tugas : 
• Mengatus dan menkonfigurasi server dan merawatnya dengan baik 
• Memelihara server agar dapat diakses selama 24 jam 
• Menjaga keutuhan data dalam server 
• Mengatur account dan password yang digunakan dalam sistem 
• Mengatur konfigurasi keamanan server 

 
B. TEKNOLOGI INTERNET 
 

Teknologi Internet 
• URL (Uniform Resource Locator) : Digunakan sebagai penunjuk lokasi pada internet 

Struktur  URL :  
 - jenis protokol 
 - nama web server 
 - direktori server 

Contoh : http://www.smk2-yk.sch.id/  id/main.php?act=bukutamu 
 

• Protokol : Digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan di internet, 
seperti mengakses situs web, mentransfer file ke web server dsb. 
� Contoh :  

• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
• GOPHER 
• FTP (File Transfer Protocol) 
• Mailto 
• TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) 

 
• Domain : Adalah alamat suatu situs di Internet. Sebenarnya alamat suatu situs adalah 

berupa IP Address yang berupa angka-angka yang sulit untuk diingat.  
Oleh karena itu diperlukan penghubung agar pemakai Internet mudah mengingat alamat 
situs yaitu dengan Domain Name System (DNS). 
Nama domain secara internasional disebut dengan Top Level Domain (TLD), didaftarkan 
melalui InterNIC (International Network Information Center) 
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TLD  KETERANGAN  

.com Komersil 

.net Jaringan 

.org Organisasi umum 

.edu Pendidikan atau penelitian 

.gov Pemerintahan 

.mil Militer 

 

.biz Bisnis 

.store Toko 

.aero Perusahaan Penerbangan 

.arts Budaya dan Hiburan 

.rec Rekreasi dan Hiburan 

.name Individu atau keluarga 

.info Pelayanan Informasi 

 

.co.id Perusahaan (SIUP dan NPWP) 

.net.id Internet Service Provider (ISP) 

.or.id Organisasi 

.web.id Badan Usaha, Organisasi atau perorangan 

.ac.id Universitas atau lembaga pendidikan lainnya 

 

.sch.id Sekolah 

.go.id Pemerintahan 

.mil.id Militer 

.war.net.id 
Badan Usaha atau perorangan yang bergerak 
di layanan warung internet 
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• Browser  : Sebuah program yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Browser 
berkomunikasi dengan web server melalui protokol HTTP, yang membaca dan 
menterjemahkan bahasa HTML dan data gambar untuk ditampilkan secara visual 
sehingga informasi yang ada dapat dibaca. 
Contoh browser :  
� Internet Explorer 
� Netscape Navigator 
� Opera 
� Mozzila 
� Firefox 
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Kompetensi Dasar  :  Membuat program dengan bahasa HTML. 
Standar Kompetensi          :  Mengoperasikan bahasa pemograman berbasis web 
Tujuan Pembelajaran  :     
  Siswa dapat   : 

1. Menjelaskan Konsep dasar teknologi web sesuai prosedur 
2. Melaksanakan prosedur pemograman ber-basis web. 
3. Menginstalasi Software aplikasi  bahasa pemograman berbasis web  dan dapat 

berjalan normal 
4. Mencermati user manual software aplikasi bahasa pemograman berbasis web  

 
 

Kriteria Situs Web yang Baik 
 
 

Disadur dari : 
http://www.toekangweb.or.id/  
 
 
Introduction  

� Medium Web berkembang cepat, ide, proses dan perangkat aplikasi pengembangan Web 
baru bermunculan dengan cepat.  

� Untuk mengawasi dan mengikuti satu-persatu akan sangat melelahkan, tapi tidak dengan 
mengikuti suatu garis besar pedomannya dalam mendesain sebuah situs web yang baik  

� Kriteria Web site yang baik menurut Academy of Digital Arts & Sciences (ADAS), 
yang menjalankan The Webby Awards  

� Menurut ADAS, ada enam kriteria yang berfungsi sebagai Lensa bagi kritikus (pengamat) 
Web site dan para pengembang Web untuk membawa elemen-elemen sebuah situs Web 
ke dalam fokus.  

 
Kriteria Web  

� Content  
� Struktur dan Navigasi  
� Desain Visual  
� Fungsionalitas  
� Interaktivitas   
� Overall Experience  

 
 
1. Content  

� Content yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audiens situs Web 
tersebut.  

� Content yang baik juga harus dibikin khusus untuk Web bukan hanya diambil dari media 
lain.  

� Gaya penulisannya harus disesuaikan dengan Web dan target audiencenya  
 

Tips Content Yang Baik 
� Kenali Audience anda. 

Bicaralah (Mengetiklah) dalam suara mereka (atau suara yang ingin mereka kenali 
sebagai suara mereka)  

� Jagalah Content anda Segar dan Up-to-Date. 
Ini akan meningkatkan 'Daya Lekat' situs Web anda. Daya Lekat akan membuat user anda 
sering kembali. Jika anda kekurangan resources. Link ke luar dan bangun kemitraan yang 
anda nilai akan melayani audience anda.  
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� Nyatakan kebijaksanaan anda dengan Jelas. 
Beritahukan audience anda siapa anda sebenarnya, Apa yang ingin anda raih dengan situs 
Web anda dan Apa yang akan anda lakukan dengan informasi yang diberikan mereka 
pada anda (Privacy Policy).  

� Dahulukan Kualitas di atas Kuantitas 
Kebanyakan situs Web berita Indonesia sekarang ini  sedemikian gembiranya memiliki 
kontent management yang mampu mengupdate berita dalam hitungan 'detik' sampai-
sampai kualitas beritanya dilupakan.  

 
2. Struktur dan Navigasi 

Dua elemen ini adalah penting untuk menciptakan kepercayaan pengunjung situs kepada 
situs Web anda, membimbing dan memberikan mereka kendali setiap saat  

 
Tips Struktur dan Navigasi Yang Baik 
� Rencanakan benar-benar dan jauh-jauh hari sebelumnya. Navigasi dan Struktur 

paling sulit dirubah nantinya, jadi mulailah dengan membuat flowchart sehingga anda 
tahu apa yang harus bisa diakses dari setiap halaman Apa yang anda ingin tunjukkan pada 
audiens anda? Tentukan Prioritasnya.  

 
� Kelompokkan Link Navigasi dan Aturlah sepantasnya. Bikin halaman dengan 

mockup navigasi elemen, jenis content yang akan ada di setiap halaman dan prioritasnya.  
 

� Tetaplah Konsisten. 
Tujuan pengorganisasian dari sebuah situs adalah untuk menciptakan struktur yang masuk 
akal bagi penggunanya.  

 
10 Kriteria Navigasi Yang Baik 
� Mudah Dipelajari  
� Tetap Konsisten  
� Memungkinkan Feedback  
� Muncul dalam Konteks  
� Menawarkan Alternatif lain  
� Memerlukan Perhitungan Waktu dan Tindakan  
� Menyediakan Pesan Visual yang Jelas  
� Menggunakan Label yang Jelas dan Mudah dipahami  
� Mendukung Tujuan dan Perilaku User  

 
3. Desain Visual 

Design Visual yang baik : menarik, berkualitas (berukuran file yang masuk akal) dan 
mendukung content, struktur dan navigasi, sambil menambahkan elemen-elemen penarik 

 
Tips Desain Visual Yang Baik 
� Gunakan Desain Visual untuk menciptakan kejelasan kegunaan. Desainer visual 

harus mengerti benar tujuan dari situs tersebut dan desainnya harus mengkomunikasikan, 
mendukung dan menyempurnakan tujuan situs tersebut secara visual.  

� Buatlah Situs anda berkesan Profesional dan Orisinil. Pilihlah image dengan hati-hati, 
dan Pastikan semua tampak sepertinya khusus dibikin untuk situs anda bukan hanya 
mengambil atau mencontoh situs lain.  

� Keep it clean and simple. Jagalah Situs anda tetap bersih dan sederhana, Ada jutaan cara 
untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu di Web. Jangan sampai user anda 'cuek' dengan 
situs anda  

 
 
 
4. Interaktifitas  
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Keindahan Web adalah bahwa di Web dimungkinkan pengunjung situs dapat berinteraksi 
dengan situs anda, anda, pengunjung situs web yang lain (inilah dasar komunitas sebuah 
situs Web), dan dengan komputernya  

 
Perangkat Interaktifitas  
� Hyperlinks  
� Mekanisme FeedBack  
� Search/ Pencarian Intra Situs  
� Tools  (perangkat yang dapat digunakan pengunjung anda untuk melaksanakan tujuan 

kenapa mereka datang ke situs anda.  
� Game  
� Chat dan Forum Diskusi  
� E-commerce  

 
5. Fungsionalitas 

• Browsing adalah pengalaman user dengan teknologi  
• Test di berbagai browser dan benerin apa yang bisa anda benerin.  
• Pastikan Situs anda bekerja di paling tidak platform Mac dan PC.  
• Ujicoba untuk berbagai kecepatan koneksi 
• Periksa semua link.  
• Tawarkan pilihan untuk menampilkan situs anda pelan ataupun cepat.  
• Kalau ada plug-in yang dipakai pastikan pengunjung mudah mendown-loadnya  

 
6. Pengalaman Keseluruhan / Overall Experience  

Pengalaman keseluruhan yang didapatkan user ketika mereka mengunjungi situs anda adalah 
apa yang akan membuat dia tinggal sebentar disana (atau segera pergi dari sana.) 

� Membookmark Situs Anda  
� Mengingat Situs Anda  
� Memberitahukan tentang situs anda kepada teman mereka (dunia advertising dari 

mulut-ke-mulut)  
� Tinggal sebentar di situs anda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standar Kompetensi          :  Mengoperasikan bahasa pemograman berbasis web  
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Kompetensi Dasar  :  Membuat program dengan bahasa HTML. 
Tujuan Pembelajaran  :     
  Siswa dapat   : 

1. Menjelaskan Konsep dasar teknologi web sesuai prosedur 
2. Melaksanakan prosedur pemograman ber-basis web. 
3. Menginstalasi Software aplikasi  bahasa pemograman berbasis web  dan dapat 

berjalan normal 
4. Mencermati user manual software aplikasi bahasa pemograman berbasis web 

 
 
 
A. WWW atau World Wide Web 

 
World Wide Web secara luas lebih dikenal dengan istilah Web/WWW. Web pertama kali 

diperkenalkan pd thn 1992. Internet lebih merupakan perangkat keras (Hardware), sedangkan 
web adalah perangkat lunak (Software). Internet menggunakan TCP/IP sebagai protokol 
operasionalnya, sedangkan web menggunakan HTTP  (Hyper Text Transfer Protocol). 

 
B. Pengertian 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi 
yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan 
hipermedia (baik file text maupun image) pada protokol komunikasi TCP/IP. Penggunaannya 
banyak pada pengambilan sumber daya yang saling terhubung dengan tautan, yang disebut 
dengan dokumen hiperteks, yang kemudian membentuk World Wide Web pada tahun 1990 
oleh fisikawan Inggris, Tim Berners-Lee. HTTP juga dapat disebut sebagai sebuah protokol 
meminta/menjawab antara klien dan server. 

URL singkatan dari Uniform Resource Locator adalah rangkaian karakter menurut suatu 
format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti 
dokumen dan gambar di Internet. Secara umum perlu memasukkan tiga informasi untuk 
menuju ke alamat tertentu, yaitu : Protokol, Alamat Server, Path File. 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang digunakan 
untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah 
Penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas 
format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi. Dengan kata lain, 
berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan kedalam format 
ASCII normal sehingga menjadi home page dengan perintah-perintah HTML. 

 
C. Standar Teknologi Web 

 
1. Structural Layer 

Layer ini berhubungan dengan struktur dokumen dokumen web. Bagaimana sebuah 
dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau mark up apa yang digunakan 
merupakan bagian dari layer ini. Standar Teknologi yang direkomendasikan saat ini 
adalah Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) dan Extensible Markup 
Language (XML). XHTML adalah HTML versi terakhir (4.01) yang ditulis ulang dengan 
dengan aturan-aturan yang lebih ketat mengacu pada XML. Sedangkan XML adalah 
sekumpulan aturan untuk menyusun bahasa markup. 
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2. Presentation Layer 
 

Layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, 
suara yang keluar, atau bagaimana format pencetakan dokumen.  Pada teknologi web 
lama bagian ini menyatu dengan structural layer.  Tapi  

 
 
pada standar baru, layer ini disarankan untuk dipisah. Yang termasuk teknologi ini 

adalah Cascading Style Sheets (CSS). 
 

3. Behavioral Layer 
Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa skrip dan 

pemrogramannya untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. 
Yang termasuk dalam layer ini adalah Document Object Model (DOM) dan JavaScript.  
DOM memungkinkan suatu dokumen atau skrip untuk mengakses atau meng-update isi, 
struktur, dan style dari dokumen. JavaScript merupakan teknologi yang cukup lama dan 
tetap digunakan untuk menambah dokumen menjadi lebih interaktif. 

 
 
D. Web Statis dan Dinamis  

 
Pengertian statis dan dinamis tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya animasi bergerak 

pada halaman-halaman web,tetapi ditentukan oleh isi atau informasi yang ada pada halaman-
halaman tersebut. Data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah. Dokumen 
web yang dikirim kepada client akan sama isinya dengan apa yang ada di web server. 
Sedangkan web dinamis, memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung input 
apa yang disampaikan client. Dokumen yang sampai di client akan berbeda dengan dokumen 
yang ada di web server 

 
E. Persiapan Pembuatan Web  
 

1. Perangkat Keras 
2. Perangkat Lunak 

a. Sistem operasi 
b.Web Server 

 Web server adalah perangkat lunak yang bertindak melayani permintaan-
permintaan client terhadap halaman-halaman web tertentu.  Contohnya Apache dan 
IIS (Internet Information Service). Apache dapat digunakan baik untuk web statis  
maupun web dinamis dan mendukung banyak  platform sistem operasi dan bahasa 
 pemrograman  server, antara lain Perl, Phyton, Java (JSP dengan 
menggunakan Tomcat) dan tentu saja PHP. Dukungan pada koneksi dengan berbagai 
basis data, seperti MySQL, SQL Lite, PosgreSQL, Oracle, DB2 dan lain-lain 
 

F. Web atau HTML Editor  
 

Web / HTML Editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat halaman-
halaman web, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Untuk membuat halaman web baik 
statis maupun dinamis kita dapat menggunakan teks editor biasa seperti Notepad atau Vi. 
Pada perangkat pengembang web yang lebih kompleks seperti Adobe Dreamweaver (dulu 
Macromedia Dreamweaver), Microsoft Visual Studio.Net, dan beberapa yang lainnya, kita 
akan mendapati fasilitas yang sangat membantu mempercepat pembuatan halaman web, 
antara lain: tampilan berbasis GUI, automatic code completion (melengkapi kode secara 
otomatis), WYSIWYG  (What You See Is What You Get) HTML Editor, koneksi ke basis 
data yang lebih mudah, dan banyak lagi fasilitas. Web browser berfungsi menerjemahkan 
kode-kode HTML menjadi tampilan yang kita kehendaki.  
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Beberapa contoh WB  : Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera atau Safari 
 

G. Bahasa Pemrograman Web HTML 
 
Hyper Text Markup Language (HTML) Ekstensi file: .html, .htm, .html4 

Bahasa HTML adalah bahasa yang sederhana. Bahasa yang merupakan dasar dari 
framework Internet ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Hampir setiap situs 
web menggunakan bahasa ini, entah sekedar menampilkan texs, animasi, tampilan grafis 
ataupun suara. Bahasa HTML sebenarnya berasal dari bahasa lama yang disebut dengan 
SGML (Standard Generalized Markup Language).  

 
Struktur dasar bahasa HTML 

Berikut ini struktur dasar bahasa HTML: 
<HTML> Tanda bagi browser untuk mengenali bahea itu adalah bahasa html. 
<HEAD> Informasi header halaman. Di dalam tag inilah kita bisa meletakkan tag-tag 
TITLE, BASE, ISINDEX, LINK, SCRIPT, STYLE & META. 
<TITLE > Sebagai judul halaman. Text yang anda letakkan didalam tag ini akan muncul 
pada title bar (Bagian paling atas browser). 

 
<BODY> Di dalam bagian inilah semua atribut diletakkan seperti Font, bgcolor, background dll.. 
 
Contoh : 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Hallo dunia</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor="#000000" background="images/dark.gif" text="aqua"> 
<p align="Justify">Ini contoh halaman web</p> 
</BODY> 
</HTML> 

Macam – macam Tag HTML 
Berikut ini adalah tabel tag-tag HTML dan fungsinya:  
 
1. Tag Utama 

Tag  Atribut  Deskripsi  
<HTML></HTML>    Baris paling atas dari setiap file HTML  
<HEAD></HEAD>    Informasi umum dari sebuah halaman web  
<TITLE></TITLE>    Judul halaman. Terdapat pada head  
<META /> name, content, http-equiv Berisi meta informasi dokumen 
<BODY></BODY>  Background, bgcolor, bgsound, font, link, alink, 

vlink, topmargin, leftmargin, marginheight, 
marginwidth  

Settingan atribut untuk seluruh dokumen  

 
2. Modifikasi Teks 

Tag  Deskripsi  Contoh  
<B></B>  Teks tebal  Teks tebal  
<I> </I>  Teks miring  Teks miring  
<U> </U>  Teks garis bawah Teks garis bawah  
<PRE></PRE> Preformatted teks Contoh teks  
<H1></H1>  Header 1  

Header 1 
<H2></H2>  Header 2  Header 2  
<H3> </H3>  Header 3  Header 3  
<H4></H4>  Header 4  Header 4  
<H5></H5>  Header 5  Header 5  
<H6></H6>  Header 6  Header 6  

<SUB></SUB> Subscript  Subscript  
<SUP></SUP> Superscript  Superscript  

 
3. Font  

Tag  Atribut  Deskripsi  
<FONT></FONT> color, size, name  Mengubah gaya suatu huruf  
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4. Links  

Tag  Atribut  Deskripsi  
<A> </A> Href, target, style, class, name, id  Membuat link ke dokumen atau situs lainnya  

 
5. Gambar 

Tag  Atribut  Deskripsi  
<IMG> Src, alt, name, border, height, width Menampilkan sebuah gambar 

 
6. Formatting  

Tag  Deskripsi  Contoh  
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> Digunakan untuk mengatur text dan 

gambar dalam suatu tag  
Contoh text in a block 
quote format ( “ “ )  

<P></P>  Paragraf    
 

<BR>  Ganti baris  
<HR>  Garis horizontal 
<CENTER></CENTER> Menengahkan elemen  

 
7. List 

<LI>  Elemen List    
<OL></OL> Ordered List  1. Item 1 

2. Item 2 
<UL></UL> Unordered List  • Item 1 

• Item 2 
 

8. Tabel 
Tag  Deskripsi  Contoh  

<TABLE></TABLE
>  

Border, cellpadding, cellspacing, width, height, 
name, id, title, bgcolor, background, align, valign 

Mengatur semua elemen table  

<TR></TR>  Height, bgcolor, background, align, valign, title  Membuat baris baru  
<TD></TD>  Height, width, bgcolor, background, align, 

valign, title, colspan, rowspan  
Membuat kolom  

<TH></TH>  Height, width, bgcolor, background, align, 
valign, title, colspan, rowspan  

Header(kepala tabel). Otomatis ke 
tengah dan tebal  

<TBODY></TBOD
Y>  

Height, width, align, valign, bgcolor, background Format yang berlaku bagi cell yang 
diapit tag  

<COLGROUP></CO
LGROUP>  

Height, width, align, valign, bgcolor, 
background, colspan  

Format yang berlaku bagi kolom  

 
9. Form 

Tag  Deskripsi  Contoh  
<FORM></FORM>  Method, action, name, enctype  Mengatur elemen dari form  
<INPUT type=>  Text, password, hidden, radio, 

checkbox, submit, image, reset  
Variasi dari tipe elemen input dalam 
form  

<SELECT></SELECT>  Name, size  Membuat combo-box. Digunakan 
bersama dengan option  

<OPTION>  Selected, name, value    
<TEXTAREA></TEXTAREA> Name, rows, cols, wrap  Membuat Text Area untuk input text 

dengan length yang lebih besar dari 
input text.  

 

 


