
 



 
 

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Page 2 

PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa telah selesai disusun modul untuk menunjang 

perkuliahan Praktikum Web Desain & Interface. Modul ini bertujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam menguasai bagaimana membangun website yang baik sesuai dengan 

perkembangan teknologi. Materi yang disajikan meliputi penguasaan HTML, CSS, jQuery 

dan desain layout sebuah halaman web secara responsive. Diharapkan melalui modul ini 

dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran dalam membuat sebuah halaman web. 

Terima kasih kepada para mahasiswa dan civitas akademik lainnya yang telah menggunakan 

modul ini dan kami membuka saran dan masukan yang membangun dalam pengembangan 

modul ini. 

 

 

Albert Yakobus Chandra, S.Kom., M.Eng.,MTA.MCE. 
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HTML 

HTML? 

Apa itu HTMl ? mungkin pertanyaan inilah yang terbersit pada benak anda mahasiswa 

yang baru mulai masuk kedalam dunia web programming. HTML merupakan bahasa 

pemrograman dasar yang wajib di kuasai bagi seorang lulusan teknologi informasi 

khususnya dalam membangun sebuah website. karena HTML merupakan unsur dasar dari 

pembangunan sebuah website. jika di ibaratkan HTML menjadi pondasi pada sebuah rumah 

atau bangunan. karena bentuk pada halaman website di buat menggunakan HTML. 

 

Pengertian HTML 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah bahasa formatting yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman berbasis 

website(Web Programming), HTML menjadi pondasi dasar pada halaman website. sebuah 

file HTML di di simpan dengan ekstensi .html (dot html). dan dapat di eksekusi atau diakses 

menggunakan web browser(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari dan lain-lain). 

seperti yang sudah di jelaskan, HTML adalah dasar dari sebuah website. untuk membuat 

sebuah website tidak cukup hanya menggunakan HTML, kita memerlukan bantuan CSS, 

JavaScript dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis. jika halaman website 

dibuat hanya menggunakan HTML saja maka halaman website tersebut di sebut halaman 

statis karena tidak memiliki aksi atau fungsi- fungsi yang dapat mengelola website. tentu 

developer akan sangat di sibukkan dengan harus mengubah lagi file HTML setiap ingin 

mengupdate artikel. 

 

HTML memiliki beberapa element yang tersusun dari tag-tag yang memiliki fungsi nya 

masing-masing. seperti tag heading, paragraf, pembuatan form, tombol, list, membuat 

hyperlink atau link yang menghubungkan antar halaman website dan banyak lagi lainnya. 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
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Kegunaan HTML 

 

HTML berfungsi sebagai pondasi sebuah halaman website. adapun yang dapat di lakukan 

dengan HTML adalah sebagai berikut : 

• Membungkus element-element tertentu sesuai kebutuhan. 

• Membuat heading atau format judul. 

• Membuat Tabel. 

• Membuat List. 

• Membuat Paragraf. 

• Membuat Form. 

• Membuat Tombol. 

• Membuat huruf tebal. 

• Membuat huruf miring. 

• Menampilkan gambar. 

• Menampilkan video. 

 

Sampai saat ini HTML sudah sampai pada versi 5. HTML5 sudah memiliki banyak sekali 

fitur tambahan salah satunya, dengan HTML5 memungkinkan kita untuk membuat 

streaming video tanpa bantuan adobe flash dan lainnya. 

kesimpulan dari pengertian HTML ini adalah HTML merupakan pondasi dasar dari 

pembuatan sebuah website. untuk mengeksekusi atau menjalankan file html harus 

menggunakan web browser dan file html di simpan dengan ekstensi .html (dot html). 

 

 

http://mercubuana-yogya.ac.id/


 
 

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Page 8 

Text Editor 

Text Editor merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis syntax atau kode program, 

disini khususnya untuk penulisan kode program HTML itu sendiri. Text editor sendiri 

sangatlah banyak yang bisa digunakan untuk penulisan kode HTML, contohnya seperti 

Notepad yang disediakan oleh sistem operasi windows, Textedit yang disediakan oleh 

sistem operasi Mac dan Nano yang disediakan oleh sistem operasi linux. Text editor berbeda 

dengan Word Processor (Microsoft Word, King Soft, WordPerfect). Itu dikarenakan text 

editor tidak bisa digunakan untuk mengatur format document serta tidak disediakan fitur-

fitur yang bisa digunakan untuk desktop publishing. 

Browser merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan code program html 

yang sudah kita tulis. browser ini ialah syarat yang harus anda penuhi jika anda belajar web 

programing. untuk browser itu sendiri bisa digunakan yang sudah disediakan oleh sistem 

operasi langsung ataupun bisa juga digunakan aplikasi browser yang lain seperti: Mozilla 

Firefox, Opera, Chrome dan sebagainya. 

Berikut beberapa text editor yang disarankan untuk digunakan dalam penulisan code 

program bagi anda yang baru belajar bahasa pemrograman. 

Sublime Text Editor 

Sublime Text editor adalah text editor yang paling banyak digunakan oleh programer, text 

editor ini memiliki tampilan yang elegan, yang khas dengan warna kecoklatannya. Text 

Editor ini tersedia untuk windows, Mac, dan Linux. Untuk anda yang ingin menggunakan 

sublime bisa di download dari situs resminya langsung, yaitu di 

https://www.sublimetext.com/ 

http://www.sublimetext.com/
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Gambar 1 : Sublime Text Editor 

 
 
Notepad ++ 

Text editor ini bisa digunakan untuk windows dan free licence (dalam artian bebas 

digunakan tanpa mengeluarkan biaya). Text Editor ini memiliki ciri khas tersendiri dan 

banyak fitur-fitur yang bisa diinstal di text editor ini. untuk anda yang ingin menggunakan 

text editor notepad++ bida di download pada situs resminya, yaitu https://notepad-plus-

plus.org/. 

 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
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Gambar 2 : Notepad ++ 

 
Atom 

Text editor ini hampir sama dengan sublime namun text ini agak sedikit lebih berat jika 

dibandingkan dengan sublime. Text Editor ini bisa digunakan oleh platform Mac, Windows, 

dan Linux. Untuk anda yang ingin menggunakan text editor ini bisa di download di 

https://atom.io/ 

https://atom.io/
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Gambar 3 Atom 

 
 
Brackets 

Text editor ini memiliki kriteria tersendiri dan hampir sama dengan Atom. Text editor ini 

bisa digunakan untuk Platform Mac, Windows dan Linux. untuk anda yang ingin 

menggunakan brackest bisa di download di http://brackets.io/ 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
http://brackets.io/
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Gambar 4 Brackets 

 

 

 

Visual Studio Code 

Visual studio Code merupakan aplikasi cross platform yang dapat digunakan berbagai sitem 

operasi seperti windows, Linux, dan Mac OS. VS Code termasuk software yang ringan 

namun kuat editor sumbernya dengan deskop. Menggunakan berbagai macam bahasa 

pemprograman seperti Java, JavaScript, Go, C++, dan masih banyak yang lainnya. 

Komponen dari Visual Studio juga sama seperti yang digunakan di Azura DevOps. Visual 

Studio memiliki lintas platform kode editor yang ringan, dapat digunakan oleh siapa saja 

untuk membuat atau membangun aplikasi web. 
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Gambar 5 Visual Studio Code 
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HTML DASAR 

 

Dasar dari semua pemrograman web adalan pemrograman HTML. HTML adalah singkatan 

dari Hyper Text Markup Language yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan 

berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet (Browser). 

 

A. Format Penulisan HTML 

 

Untuk memulai pembuatan halaman HTML maka dapat dimulai dengan menyiapkan editor 

yang akan digunakan, misalkan EditPlus atau Notepad atau Visual Studio Code, yang 

dilakukan disini adalah menggunakan VS Code karena mempunyai fasilitas yang 

mendukung guna pembuatan HTML maupun PHP nantinya. 

Format halaman HTML adalah terdiri dari dua bagian yaitu bagian Header dan bagian Body, 

yang semuanya itu dibuka dan ditutup dengan <tag>. Seperti tag <html> adalah digunakan 

untuk tanda awal dari suatu halaman HTML, sedangkan tag </html> (diawali tanda slash) 

digunakan untuk tanda akhir dari suatu halaman HTML. Tag-tag tersebut dapat ditulis 

dengan huruf kecil maupun huruf besar, karena HTML tidak mengenal case sensitive 

(membedakan huruf kecil dan besar). 

Di bagian tag <head> dapat diisi tag lain, diantaranya sebagai berikut :  

Judul halaman : <title> . . . </title> 

Informasi untuk search engine : <meta name=”penjelasan” content=”isi”>  

 

Di dalam tag <body> dapat ditambahkan attribut, diantaranya sebagai berikut :  

Warna teks : text=”warna” 

Warna latar belakang : bgcolor=”warna” 

Latar belakang gambar : background=”nama file gambar” Warna link yg pernah 

dikunjungi : vlink=”warna” 

Warna link yg aktif : alink=”warna” 
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Di mana “warna” dapat berupa kode warna atau kode nama warna. Berikut ini adalah 16 

warna tersebut yang otomatis didukung oleh web browser : 

 

 

 

Black = #000000 Blue = #0000FF Olive = #808000 

White = #FFFFFF Fuchsia = #FF00FF Green = #008000 

Red = #FF0000 Gray = #808080 Teal = #008080 

Yellow = #FFFF00 Silver = #C0C0C0 Navy = #000080 

Lime = #00FF00 Maroon = #800000 Purple = #800080 

Aqua = #00FFFF     

 

Latihan 1 

Uji coba buat file script HTML dengan nama : hallo.html 

 

 

<html> 

<head> 

<title>Judul  ditampilkan  pada  baris  teratas  browser</title> 

<meta  name=”Author”  content=”Praktikum WD”> 

</head> 

<body text=”#FFFF00”  bgcolor=”red”  background="image\gambarbebas.png"> 

SELAMAT  ANDA  TELAH  BERHASIL  MEMBUAT  HALAMAN  WEB  ! 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
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B. Text Styling 

 

Ada dua cara untuk pengaturan style teks, yaitu menggunakan heading dengan tag <h> atau 

menggunakan font dengan tag <font>. Heading <h> menyediakan 6 style teks yang dapat 

diatur menggunakan angka dari 1 sampai 6, dimana angka 1 adalah ukurang yang paling 

besar, biasanya digunakan untuk judul atau sub judul, yang dicetak besar dan tebal (bold). 

Heading mempunyai attribut untuk mengatur perataan yaitu Align=”Left | Center | Right”. 

Sedangkan bila menggunakan cara kedua maka digunakan tag <font> dimana tersedia 7 

style teks yang dapat dipilih menggunakan tingkatan dari 1 sampai 7, yang merupakan 

kebalikan dari heading, dimana 1 adalah ukuran terkecil sedangkan 7 adalah ukuran terbesar, 

dan tidak tebal. 

Di dalam tag <font> dapat ditambahkan attribut, diantaranya sebagai berikut :  

Ukuran: size=”angka 1 s/d 7” 

Warna Teks : color=”warna” Jenis font yang dikehendaki : face=”tipe_font” 

Latihan 2 

 

Ujcoba buat file script HTML dengan nama : styleteks.html 
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<html> 

<head><title>Style  Teks  Menggunakan  Heading  dan  Font</title></head> 

<body  bgcolor="yellow"> 

<H1  align=center> 

JUDUL  MENGGUNAKAN  HEADING  1  DAN  ALIGN  TENGAH 

</H1> 

<H2  align=right> 

JUDUL  MENGGUNAKAN  HEADING  2  DAN  ALIGN  KANAN 

</H2> 

<H3  align=left> 

JUDUL  MENGGUNAKAN  HEADING  3  DAN  ALIGN  KIRI 

</H3> 

<font  size=6  color="blue"> 

TEKS  INI  MENGGUNAKAN  UKURAN  6<br> DENGAN  FONT  FACE  "DEFAULT"  

BROWSER 

<P> 

<font  size=7  face="verdana"  color="red"> 

TEKS  INI  MENGGUNAKAN  UKURAN  7<br> DENGAN  FONT  FACE  "VERDANA" 

</font> 

</body> 

</html> 

 

 

 

C. Pengaturan Format Tata Letak 

 

Pengaturan tata letak disni untuk mengatur tampilan teks agar terlihat rapi dan sesuai dengan 

keinginan, yaitu meliputi pengaturan paragraph, ganti baris baru, pengaturan posisi judul 

atau sub judul, yaitu diletakkan posisi kiri, tengah atau kanan dari halaman web, mencetak 

secara miring untuk penekanan suatu kata, dan lain sebagainya. Adapun tag-tag yang 

digunakan disini adalah meliputi tag : 

Paragraf : <p> atrributnya adalah Align=”letak” 

Ganti baris : <br> 

Preformatted (teks apa adanya) : <pre> . . . </pre> 

Indentasi (tabulasi) : <blockquote> . . . </blockquote> 

Huruf tebal : <b> . . . </b> atau <strong> . . . </strong> 

Huruf miring : <i> . . . </i> atau <em> . . . </em> 

Huruf garis bawah : <u> . . . </u> 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
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Subscript : <sub> . . . </sub> 

Superscript : <sup> . . . </sup> 

Huruf kecil : <small> . . . </small> 

Huruf Besar : <big> . . . </big> 

Perataan tampilan teks : <div align=”...”> 

Mencoret Teks : <strike> . . . </strike> 

Garis horisontal : <hr> memiliki atribut sebagai berikut : Align=”letak” Size=”angka 

ketebalan” Width=”angka Lebar” NoShade {tanpa bayangan} 

Teks dapat lebih dibuat menarik dengan menjalankan teks yang diinginkan.  

Teks berjalan dapat dibuat dengan tag : <marquee> . . . </marque> 

Adapun atribut yang dapat ditambahkan pada tag <marquee>,  

sebagai berikut : Mengatur warna background teks : bgcolor=”warna” 

Mengatur arah gerakan: direction=”left | right | up | down”  

Mengatur perilaku gerakan : behavior=”scroll | slide | alternate” 

Scroll : teks bergerak berputar, 

Slide : teks bergerak sekali lalu berhenti 

Alternate : teks bergerak ke kiri lalu ke kanan, dst. 

Menampilkan pesan tool tip : title=”pesan” 

Kecepatan gerakan dlm pixel : scrollamount=”angka” {makin banyak, makin cepat}  

Waktu tunda gerakan : scrolldelay=”angka” {dalam milidetik} 

Mengatur lebar blok : width=”lebar” {dalam pixel atau persen}  

Mengatur tinggi blok : height=”tinggi” 
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Latihan 3 

 

Ujcoba buat file script HTML dengan nama : formatteks.html 

 

<head> 

<title>Pengaturan  Format  Tata  Letak</title> 

</head> 

<body> 

<font  size=5  face="arial"> 

Ini adalah Praktikum Web Design & Interface 

<hr  align="center"  size="4"  width="80%"  color="blue"> 

<p>Matakuliah Wajib Bagi Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi  

<small>Universitas Mercu Buana Yogyakarta</small> Semester 3</font> 

<p><h2>KATA  MUTIARA</h2> 

<font  size=4  face="verdana"><div  align="justify"> 

<blockquote> 

<i>Berakit  rakit  ke  hulu  berenang-renang  ketepian, bersakit-sakit  dahulu  bersenang-

senang  kemudian.</i><br> 

Mempelajari  <b>pemrograman  web</b>  tidaklah  semudah  membalik  tangan, diperlukan  

kemauan  yang  tinggi  dapat  mempelajarinya,  dengan  jalan <em>mempertinggi  jam  

terbang</em>  yaitu  sering  mencoba  dan  mencoba lagi  sehingga  mampu  untuk  membuat  

halaman  web  <sub>statis</sub>  dan  <sub>dinamis</sub>  dan  <sup>benar</sup> jangan  

<strike>diam  saja.</strike>. 

</blockquote> 

<font  color="white"><b><div  align="center"> 

<marquee  bgcolor="red"  direction="right"  behavior="alternate" title="Teks  

Berjalan">Web Design & Interface </marquee> 

<p><font  color="yellow"> 

<marquee  bgcolor="black"  width="50%"  height="50"  direction="up" behavior="scroll"  

scrollamount="1"><div  align="center"> 

"Life Runs On Code",<br> 

<font  color="cyan">Quote dari ”Pak Albert”</marquee> 

</body></html> 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
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PARAGRAF DAN TABEL PADA HTML 

Membuat Paragraf Pada HTML 

Untuk memahami pembuatan paragraf <p> pada HTML, diharapkan anda terlebih dahulu 

sudah memahami penulisan dan apa itu tag, element, atribut. paragraf disini merupakan 

suatu tag untuk membuat penulisan dalam bentuk paragraf. tag paragraf ini terdapat 3 

atribut/tag yang bisa dikombinasikan langsung dengan tag paragraf <p>. atribut tag tersebut 

yaitu : 

 

• Membuat paragraf rata kiri menggunakan <p align=”left”> .. isi paragraph </p> 

• Membuat paragraf rata kanan menggunakan <p align=”right”> .. isi paragraph </p> 

• Membuat paragraf rata tengah menggunakan <p align=”center”> .. isi paragraph 

</p> 

• Membuat paragraf rata kiri kanan menggunaan <p align=”justify”> .. isi paragraph 

</p> 

 

Ujicoba contoh berikut : 

 

Paragraf menggunakan <p>. berikut inplementasi <p> dalam dokumen HTML : 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>belajar membuat paragraf</title> 

</head> 

<body> 

<p>ini merupakan penulisan paragraf pertama dalam dokument HTML</p> 

<p>ini merupakan penulisan paragraf kedua dalam dokument HTML</p> 

</body> 

</html> 

http://mercubuana-yogya.ac.id/
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Dari contoh di atas dapat anda lihat bahwa penulisan paragraf pertama dan paragraf kedua 

di pisahkan. untuk memisahkan antara paragraf satu dan dua ini menggunakan <p>. 

 

 

Jenis paragraph 

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis paragraf pada HTML. 

 

a. Paragraf rata kiri 

 

 

b. Paragraf rata kanan 

 

 

c. paragraf rata tengah 

 

 

d. paragraf rata kiri kanan 

<p align="left">1. ini merupakan penulisan paragraf rata kiri dalam dokument HTML</p> 

<p align="right">2. ini merupakan penulisan paragraf rata kanan dalam dokument HTML</p> 

<p align="center">3. ini merupakan penulisan paragraf rata tengah dalam dokument HTML</p> 
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ujicoba lengkap dengan Text Editor Masing-masing: 

 

 

 
 

 

Gambar  contoh Paragraf 

 

 

 

<p align="justify">4. ini merupakan penulisan paragraf rata kiri kanan dalam dokument HTML</p> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>belajar membuat paragraf</title> 

</head> 

<body> 

<p align="left">1. ini merupakan penulisan paragraf rata kiri dalam dokument HTML</p> 

<p align="right">2. ini merupakan penulisan paragraf rata kanan dalam dokument HTML</p> 

<p align="center">3. ini merupakan penulisan paragraf rata tengah dalam dokument HTML</p> 

<p align="justify">4. ini merupakan penulisan paragraf rata kiri kanan dalam dokument HTML</p> 

</body> 

</html> 
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Membuat Tabel Pada HTML 

 

 

Tabel merupakan struktur   yang digunakan   untuk menampilkan informasi dalam bentuk 

baris dan kolom. pada HTML, untuk pembuatan tabel menggunakan tag <table>, dan 

menggunakan tag <tr> untuk membuat baris dan <td> untuk membuat kolom. 

 

Untuk lebih mudah memahami dalam pembuatan table pada HTML, berikut penjelasan tag 

yang terlibat dalam pembuatan table pada HTML. 

 

Tag <table> merupakan tag pembuka dalam membuat sebuah table pada html, tanpa <table> 

ini, penggunaan <tr> dan <td> tidak bisa difungsikan dengan baik. <tr> atau dikenal dengan 

table row merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam table HTML. <td> 

atau dikenal dengan table data merupakan tag yang digunakan untuk membuat kolom dalam 

baris. Dan tag <th> untuk membuat table head atau bagian kepala pada table. 

 

 

Ujicoba contoh pembuatan table pada HTML berikut : 
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Dan coba jalankan pada browser. 
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Gambar Membuat Tabel Pada HTML 

 

Dari contoh diatas dapat anda lihat sendiri fungsi dari masing-masing tag yang sudah kita 

bahas diatas. namun pada tag table yang diberikan atribut border=’1’. atribut border ini 

digunakan untuk memberikan garis pada table dan nilai 1 ini merupakan nilai dari garis tepi 

pada tabel yang kita buat tadi (1 untuk membuat garis. Dan 0 jika tidak ingin menggunakan 

garis). 

 

Dan berikut ini adalah contoh membuat tabel HTML dengan menggunakan tag head atau 

bagian kepala tabel. 

 

Ujicoba contoh berikut: 
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Jalankan Pada Browser Untuk Melihat Hasilnya. 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>belajar membuat tabel di html</title> 

</head> 

<body> 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>No</th> 

<th>Nama</th> 

<th>Alamat</th> 

</tr> 
<tr> 

<td>1</td> 

<td>Badrul</td> 

<td>Sumedang</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>2</td> 

<td>Andi</td> 

<td>Jakarta</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>3</td> 

<td>Budi</td> 

<td>Bandung</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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Membuat Form pada HTML 

 

Form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. salah satunya 

adalah form login, form comment, form data user, dan lain sebagainya. tag yang digunakan 

untuk membuat form ini adalah tag <form> yang didalamnya bisa berupa <input>, 

<textarea>, <opstion> dan <select>. 

 

Tag <form> 

Dalam tag <form> ini dibutuhkan beberapa atribut untuk memproses data yang akan dikirim. 

dan biasanya nilai yang di kirim berupa alamat dari sebuah halaman untuk memproses data 

inputan. dan atribut yang kedua berupa method. method ini menjelaskan bagaimana data 

yang akan dikirim oleh web browser. nilai dari method ini biasanya get atau post. 

Tag <input> 

Tag input merupakan tag yang akan digunakan dalam form pengisian. tag input ini memiliki 

banyak sekali bentuk yang bisa digunakan misalkan isian teks, password, checkbox, radio 

button, sampai dengan tombol submit berada dalam tag <input>. 

 

Berikut beberapa bentuk dalam tag <input> yang di kategorikan berdasarkan atribut : 

<input 
type=’text’> 

Form ini bersifat menerima inputan text misalkan: 

username, nama, tempat 

lahir atau berupa inputan text yang pendek. 

<input 
type=’password’> 

Form ini bersifat menerima inputan password. 

Setiap text yang di input 

akan di tampilkan sebagai tanda titik(di 

samarkan), textbox ini biasanya digunakan untuk 

membuat inputan password. 
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<input 
type=’submit’> 

inputan ini berupa tombol submit untuk 

memproses data inputan dari form. 

<input 
type=’checkbox’> 

inputan berupa checkbox yang dapat di ceklis 

oleh user. Inputan ini 

memungkinan user untuk men-checklist banyak 

pilihan sekaligus. 

<input 
type=’radio’> 

inputan ini berupa radio grup, dimana user 

dapat memilih salah satu dari pilihan yang 

disediakan dengan menggunakan form radio. 

contoh nya adalah form pemilihan jenis kelamin. 

 

 

Tag <textarea> 

Tag <textarea> adalah tag yang sama fungsinya dengan inputan text, hanya saja pada 

textarea ini dapat diisikan dengan lebih banyak teks didalamnya secara sekaligus. Contoh 

nya untuk pengisian alamat lengkap. 

 

berikut contoh penulisan textarea : 

 

 

Tag <select> 

Tag <select> merupakan tag yang digunakan user untuk memilih data yang sudah 

disediakan. Dalam penggunakan <select> selalu diikuti oleh <option> yang digunakan 

untuk membuat pilihan. 

 

berikut contoh penulisan <select> pada HTML 

 

<textarea></textarea> 

<select> 

<option>Semarang</option> 

<option>Bandung</option> 

</select> 
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Untuk lebih memberikan pemahaman lebih tentang cara membuat form pada HTML, maka 

lakukan ujicoba sesuai contoh dibawah ini: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Belajar Membuat Form pada HTML</title> 

</head> 
 <body> 

<form> 

nama : <input type="text" name="nama"> <br/> alamat : <input type="text" 

name="alamat"> </br/> 

password : <input type="password" name="pass"> <br/> Jenis Kelamin : 

<input type="radio" name="jk" value="laki-laki"/> Laki - Laki 

<input type="radio" name="jk" value="perempuan" /> Perempuan 

<br/> 

bahas pemograman yang dikuasai : 

<input type="checkbox" name="web"> Web 

<input type="checkbox" name="mobile"> MOBILE 

<input type="checkbox" name="desk"> DESKTOP 

<br/> kota asal : 

<select> 

<option>Semarang</option> 

<option>Bandung</option> 

</select> 

<br/> 

pesan anda : 

<textarea></textarea> 

<br/> 

<input type="submit" value="proses"> 

</form> 

</body> 

</html> 
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Hasil Membuat Form pada HTML 

 

 

 

 

 
Budi 
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CSS PADA HTML 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mengetahui dasar pembuatan CSS 

 

B. Pokok Bahasan 

CSS, eksternal CSS, Internal CSS dan inline CSS, contoh CSS 

 

C. Materi 

CSS merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet yang memungkinkan kita untuk 

mendesain (style) tampilan dokumen (terutama HTML) dengan memisahkan isi dari 

dokumen HTML dengan kode untuk menampilkannya (CSS). Jika kita memiliki banyak file 

HTML, kita hanya perlu satu file CSS, sehingga ketika kita mengganti jenis huruf pada file 

CSS maka semua file HTML yang berhubungan pada file CSS tersebut akan berubah. CSS 

distandarisasi oleh W3C (World Wide Web Consortium). CSS dapat dipasang pada semua 

dokumen HTML yang telah jadi. 

Struktur dasar CSS terdiri dari dua bagian: 

• Selektor (Selector) - bagian sebelum kurung kurawal 

• Deklarasi (Declaration) - bagian yang terdapat ditengah kurung kurawal 

 

Selektor adalah penghubung antara dokumen HTML dan style. Selector mendefinisikan 

elemen apa yang terkena dampak dari deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut adalah bagian 

dari aturan yang menentukan apa efek yang akan diberikan. Pada contoh diatas, selektor 

adalah h1 dan deklarasi adalah "color: green." Karena itu, seluruh elemen h1 akan terkena 

dampak dari deklarasi, yaitu, warnanya menjadi hijau. 
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Menautkan CSS Pada Dokumen HTML 

Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML yaitu:  

1. External Style Sheet (file CSS berbeda dari file HTML) 

2. Internal Style Sheet (Kode CSS dipasang di dalam tag head HTML) dan  

3. Inline Style Sheet (Kode CSS langsung dipasang di tag HTML, tidak 

direkomendasikan). 

Kenapa Inline Style Sheet Tidak direkomendasikan? 

 

D. Praktek 

1. Buatlah file dengan nama inlinecss.html 
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Pada contoh diatas kita membuat CSS dengan menggunakan inlinecss. 
 

2. Buatlah file dengan nama internalcss.html 
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Contoh diatas adalah pemanggilan CSS menggunakan internal CSS 

 

3. Buatlah file dengan nama externalcss.html 

 

 

 

 

Lanjutkan dengan membuat 1 file lagi dan berinama style.css 
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Jalankan filenya 

 

Pada contoh diatas adalah menggunakan External CSS. 

 

Setelah melakukan ujicoba 3 jenis CSS diatas, menurut anda kenapa inline CSS tidak 

disarankan? 
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4. Buatlah file dengan nama externalcss2.html 

 

Lanjutkan dengan membuat 1 file bernama style2.css 

 

Setelah dijalankan maka hasilnya adalah 
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5. Pengelompokan / Grouping CSS 

Untuk menyingkat penulisan selector juga bisa dikelompokkan. Setiap selector 

dipisahkan dengan tanda koma (;). Sebagai contoh kita akan mengelompokkan semua 

header dengan teks warna biru. 

Buatlah file dengan nama externalcss3.html 
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Kemudian buatlah 1 file dengna nama style3.css 
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Dari contoh diatas kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan grouping pada tag html 
pada 1 style css yang sama. 
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PROPERTI PADA CSS 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mengetahui berbagai macam property pada CSS 

 

B. Pokok Bahasan 

Css Property 

 

C. Materi 

Properti CSS merupakan sifat yang bisa kita terapkan pada selector, misalnya dengan 
memberikan warna text, warna background, dan lain sebagainya. Jika terdapat properti 
pada penulisan kode CSS, properti tersebut pasti akan memiliki sebuah nilai atau disebut 
dengan value. 
Pada struktur dasar CSS, property terletak pada gambar dibawah ini: 

 

Berikut adalah beberapa contoh property: 

 

1. Property CSS Border 

http://mercubuana-yogya.ac.id/


 
 

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Page 46 

 

2. Property CSS Columns 

 



 

2022 Web Design Interface FTI – Sistem Informasi - UMBY 

47  Albert Yakobus 
Chandra,S.Kom.,M.Eng.MTA.MCE. 

http://mercubuana-yogya.ac.id/ 

 
 
 
 

 

3. Property CSS Columns 

 

Contoh property diatas digunakan jika kita akan melakukan desain terhadap tampilan 

website kita menggunakan CSS. Masih banyak komponen property lainnya yang tersedia 

dan dapat digunakan saat melakukan desain web menggunakan CSS. 

Untuk lebih detail kita lakukan ujicoba praktek sesuai materi dibawah ini: 
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D. Praktek 

 
1. Buatlah file dengan nama widthheight.html (pada Latihan ini kita akan 

menggunakan internal css). 

Kita akan membuat Property width dan height digunakan untuk menentukan 

ukuran panjang dan lebar dari elemen atau tag HTML. 
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Pada contoh diatas kita melakukan styling dengan property width dan height. Ujicoba 
dengan membuat ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda. 
 

2. Buatlah file dengan nama margin.html 

Property margin digunakan untuk memberi jarak antar elemen atau tag HTML. 

Misalnya antara tag <div> dengan tag lain. Margin dapat menggunakan value positif 

maupun negatif. 

Margin margin-top: 20px;  

margin-right: 10px;  

margin-bottom: 20px;  

margin-left: 10px; 

Margin Shorthand 

margin: (atas-bawah) (kanan- 

kiri) 

margin: 20px 10px 20px 10px; 
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Contoh property margin, ujicoba dengan mengunakan styling margin lainnya. 
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3. Buatlah file dengan nama padding.html 

Property untuk memberi jarak antara garis pinggir dari elemen atau tag HTML 

dengan konten/elemen didalam tersebut. Berbeda dengan margin, padding harus 

menggunakan value positif. 

Padding padding-top: 20px;  

padding-right: 10px;  

padding-bottom: 20px;  

padding-left: 10px; 

Padding Shorthand 

padding: (atas-bawah) 

(kanan- kiri) 

padding: 20px 10px; 
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Contoh Property dengan padding, Ujicoba dengan menggunakan format padding yang 

berbeda. 

 

4. Buatlah file dengan nama border.html 

Property untuk memberi garis pinggir pada elemen. Border membutuhkan 3 property 

yang harus diset terlebih dahulu, yaitu style, width dan color. 

Border border-style: solid;  

border-width: 6px;  

border-color: black; 

Border Shorthand 

border: style width 

color; 

border: solid 6px black; 

 

Border solid 
dotted 
none 

hidden, 
etc 

Solid border 
Border titik-
titik Tanpa 

border 

Border tersembunyi 
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5. Buatlah file dengan nama Formattext.html 

Kita dapat melakukan format text dengan property pada css 

Beberapa property yang digunakan untuk menformat text dan mengatur font. 

font-family Times New 
Roman, Calibri, 

etc 

Mengatur jenis font 
yang akan 
digunakan. 

font-style Normal, bold, 
underline, oblique, 

italic 

Mengatur 
gaya/style dari 

text 

font-weight 100 – 900, Normal, 
Bold, thin 

Mengatur ketebalan 
dari text 

text-align Center, left, right, 

justify 

Mengaturn align text 

color Color-name(ex: white) Mengatur warna text 
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Pada Latihan ini kita akan menggunakan external css. 

 

Kemudian buatlah 1 file dengna nama format.css 
 

 
Hasil: 
 

 
Lakukan ujicoba dengan merubah styling text sesuai preferensi masing-masing. 
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PROPERTI TAMBAHAN PADA CSS 3 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mengetahui berbagai macam property tambahan yang ada pada CSS versi 3 

 

B. Pokok Bahasan 

Css 3 Property Tambahan. 

 

C. Materi 

Sesuai dengan perkembangan, pada CSS 3 terdapat beberapa property tambahan yang 
sebelumnya tidak ada pada CSS Versi 2. Property-property tambahan ini membuat desain 
website kita lebih modern dan flat design. 
Beberapa jenis property tambahan pada CSS 3 adalah: Border Radius, Gradient 

Background, Box Shadow, Navigation, Card. 

 

D. Praktek 

1. CSS 3 Border Radius 

Border radius merupakan property tambahan pada CSS 3 yang dapat membuat 

sudut elemen menjadi melengkung. Format penulisan sama seperti margin dan 

padding. 

Border radius border-top-left-radius: ?px;  

border-top-right-radius: ?px; 
border-bottom-right-radius: ?px; 

border-bottom-left-radius: ?px; 

Border-radius 
Shorthand 1 

border-radius: (top-left bottom-
right)px (top- right bottom-left)px; 

Border-radius 

Shorthand 2 

border-radius: top-left top-right 

bottom-right bottom-left; 

Buatlah file baru pada VS code dengan nama borderradius.html dan css yang 

bernama cssborder.css yang berisikan kode HTML dan CSS seperti berikut: 
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Pada contoh diatas kita menggunakan radius untuk membuat komponen shape kita 
memiliki area lekungan, dan kita juga dapat membuat circle atau bulatan dengan 
menggunakan radius. 
 
 
 
 

2. CSS 3 Gradient Backgroud 
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Property ini digunakan untuk memberikan background yang memiliki warna 

bergradasi atau campuran dua warna, terdapat 2 jenis gradient yaitu linear dan 

radial. 

Latihan dengan membuat file HTML dengan nama gradient.html dan file CSS dengan 

nama cssgradient.css 
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Hasil membuat gradient linear dan radial. 

 

3. CSS 3 Box Shadow 

Box shadow merupakan property yang memungkinkan untuk membuat sebuah 

efek bayangan pada sebuah element. Untuk membuatnya harus men-set 4 value. 

Contoh Penulisan : 

box-shadow: x-shadow y-shadow shadow-color blur-effect; 
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Buatlah file html dengan nama boxshadow.html dan file css dengan nama 

cssboxshadow.css 
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Hasil dari menggunakan shadow pada CSS3 

 

4. CSS 3 Navigation Bar 

Property Navigation digunakan atau dikhususkan untuk membuat navigation pada 

halaman website. tujuannya agar pengguna mudah melakukan navigasi dan 

perpindahan pada halaman website. 

Buatlah satu halaman HTML dengan nama: navigation.html dan satu CSS dengan nama 

cssnavigation.css, kemudian sesuaikan seperti berikut: 
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Jika diperhatikan pada navigation bar diatas kita memanfaatkan border radius. 

 

Lakukanlah ujicoba dengan melakukan kostumisasi pada Navigation Bar masing-masing 

dengan merubah warna dan jenis font. 
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JQUERY 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mengetahui penggunaan JQuery untuk memaksimalkan Desain Pada CSS 

 

B. Pokok Bahasan 

Jquery Introduction 

 

C. Materi 

Jika pada kelas teori kita telah belajar menggunakan Bootstrap, maka pada Praktikum kita 

akan belajar untuk mengenal dan menggunakan Library Jquery.  

1. Sejarah Jquery 

JQuery diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Barcamp NYC oleh John Resig 

dan berlisensi ganda di bawah MIT dan GPL. jQuery adalah library Javascript yang 

dibuat untuk memudahkan pembuatan website dengan HTML yang berjalan di sisi 

Client. jQuery dibuat lebih ramping dari library Prototype yang menjadi inspirasi 

dari library jQuery ini. Secara pemrograman, jQuery memiliki kemiripan seperti 

Prototype. Pada tahun-tahun berikutnya jQuery telah banyak digunakan oleh 

website - website terkemuka di dunia seperti Google, Microsoft, intel , Nokia, Oracle 

, IBM, DELL, BBC, NBC, ESPN, EAPN, EA Sport, Twitter, Facebook, Amazon, Techorati, 

Youtobe Apple, Wordpress, Mozila, Netflix , Digg, Time, dan masih banyak lagi. 

 

2. Manfaat Jquery 

1. Mengakses bagian halaman tertentu dengan mudah. 

Tanpa adanya library Javascript khusus, untuk mengakses suatu bagian tertentu dari 

halaman, harus mengikuti aturan Document Object Model (DOM) dan pengaksesan 

harus secara spesifik menyesuaikan dengan struktur HTML. Dengan kata lain, 

pengaksesan bagian tertentu dari halaman sangat tergantung pada struktur dari 

HTML. JQuery menawarkan cara yang mudah (bahkan sangat mudah) dalam 
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mengakses bagian tertentu dari halaman. Pengaksesan juga tidak terlalu 

bergantung pada struktur HTML. 

 

2. Mengubah tampilan bagian halaman tertentu. 

CSS (Cascading Style Sheet) menawarkan metode yang cukup handal dalam 

mengatur dan mempercantik halaman web. Namun terkadang CSS punya 

kelemahan, yaitu beberapa perintah CSS tidak didukung oleh semua browser. 

Cukup merepotkan jika kita harus mendesign halaman web dengan beberapa CSS 

sekaligus. Sekali lagi JQuery menawarkan solusi untuk mengatasi hal 

tersebut. Dengan JQuery, “kesenjangan” yang terjadi antara browser dalam urusan 

CSS akan teratasi dengan baik. 

 

3. Mengubah isi dari halaman. 

Jaman dulu sebelum JQuery ada cukup sulit jika kita akan mengubah sebagian isi 

dari halaman. Mengubah disini dapat berarti mengganti teks, menambahkan teks 

atau gambar, mengurutkan suatu daftar (list), menghapus baris tabel dan 

sebagainya. Dengan JQuery, hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya beberapa 

baris perintah. 

 

4. Merespond interaksi user dalam halaman. 

Website yang baik tidak cukup digambarkan dengan user-interface dan tampilan 

yang memukau. Namun lebih dari itu, bagaimana pengunjung dapat berinteraksi 

dengan website dan dapat mengatur tampilannya sendiri. Interaktivitas sangat 

bergantung bagaimana pemrograman yang dipakai dalam menangani event- 

handling. Javascript sendiri memiliki beberapa event-handling seperti onclick untuk 

menangani event saat terjadi click. Namun demikian, event handling pada Javascript 

terbatas pada object-object tertentu, dan jenisnya pun terbatas. JQuery melengkapi 

semuanya dengan tambahan penanganan event-handling yang semakin mudah. 

 

5. Menambahkan animasi ke halaman. 



 

2022 Web Design Interface FTI – Sistem Informasi - UMBY 

73  Albert Yakobus 
Chandra,S.Kom.,M.Eng.MTA.MCE. 

http://mercubuana-yogya.ac.id/ 

 
 
 
 

Animasi seringkali disertakan dalam suatu halaman web untuk menambah 

kecantikannya. Saat ini animasi masih cukup digemari oleh para peselancar situs. 

Animasi dapat dibuat dalam berbagai gaya, ada yang menggunakan Flash, gambar 

bergerak (GIF), video, dan sebagainya. Masing-masing tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. JQuery sendiri menawarkan konsep animasi (walaupun 

masih sederhana) yang cukup apik namun ramah bandwidth alias ringan. Salah satu 

animasi yang bisa dibuat dengan JQuery adalah fading jika terdapat suatu bagian 

dari halaman ditambahkan atau dihilangkan. 

 

6. Mengambil informasi dari server tanpa me-refresh seluruh halaman. 

Mengambil informasi dari server tanpa refresh halaman merupakan salah satu 

konsep dasar dari yang namanya AJAX (Asynchronous Javascript and XML). Pada 

penerapannya, cukup ribet jika harus membangun website dengan konsep AJAX, 

saat ini banyak library khusus yang berusaha mempermudahnya. JQuery 

merupakan salah satunya. 

 

7. Menyederhanakan penulisan Javascript biasa. 

Semboyan JQuery adalah “Write less, do more” atau dengan kata lain 

kesederhanaan dalam penulisan code, tetapi menghasilnya tampilan yang lebih. 

Sebenarnya inilah yang menjadi daya tarik tersendiri buat para pengembang web 

untuk menggunakan JQuery. 
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D. Praktek 

1. Menambahkan Jquery Pada Halaman HTML/Web dan Menampilkan Tanggal 

dengan Jquery 

Untuk menambahkan ada beberapa cara  yaitu kita download seperti dari situs nya 

dan juga menggunakan CDN Jquery, pada Latihan pertama ini kita perlu 

mendownload terlebih dahulu dari situs resminya. Buka situs: https://jquery.com 

dan klik pada download Jquery. Kemudian pilih: 

 

Akan membuka file jquery tersebut pada browser, pilih save dan save as pada folder 

project Latihan minggu ini.  

Lanjutkan dengan membuka file project Latihan minggu ini pada VS Code, maka 

secara default file jquery sudah berada pada root project pada VS Code. 

Buatlah filebaru dengan nama latihantanggaljquery.html 

Kemudian tambahkan kode seperti berikut: 

https://jquery.com/
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Pada contoh Latihan diatas kita menggunakan Jquery untuk menampilkan Tanggal. 
 
 
 
 

2. JQUERY membuat Accordion 

Accordion merupakan salah satu tampilan UI yang dapat membantu kita 

menampilkan konten dengan efek membuka dan menutup. Untuk Latihan kedua ini 

kita akan ujicoba dengan menggunakan CDN Jquery. 

Buat file baru dengan nama latihanaccordion.html 

Kemudian kita masukan kode seperti berikut: 
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Hasil membuat accordion dengan jquery menggunakan CDN.  
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3. Jquery DatePicker 

Date Picker disediakan oleh Jquery jika kita membutuhkan untuk melakukan 

otomatisasi tampilan untuk mengisi data tanggal pada form kita. Pada Latihan ini 

kita menggunakan Jquery CDN untuk membuat datepicker. Buatlah file baru 

dengan nama datepicker.html, kemudian kita masukan kode seperti berikut: 

 

 

 

 

Hasil dari datepicker pada Jquery 
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4. Jquery ProgressBar 

Progressbar pada jquery dapat kita gunakan untuk menampilkan status loading aplikasi 

web kita. Ujicoba dengan membuat file baru dengan nama progressbar.html, kemudian 

kita tambahkan kode berikut: 

 

 

 

 

 

Progress bar dengan menggunakan Jquery, ujicoba dengan membuat progressbar tersebut 

menjadi penuh / 100%. 
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5. Jquery Tabs 

Pada Jquery kita dapat menambahkan komponen Tabs untuk kebutuhan desain web kita, 
pertama-tama kita tambahkan file baru dengan nama jquerytabs.html. kemudian kita 
tambahkan kode seperti berikut: 
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Hasil dari tabs dengan jquery. Untuk data teks dapat diambil dari lorem ipsum, dapat diakses 

melalui link berikut: https://www.lipsum.com  
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JQUERY Continue 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mengetahui penggunaan JQuery untuk memaksimalkan Desain Pada CSS 

 

B. Pokok Bahasan 

Jquery Continue 

 

C. Materi 

Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan untuk komponen-komponen lain dari Jquery. 

 

D. Praktek 

1. Jquery Auto Complete 

Auto complete adalah salah satu fitur dari Jquery yang dapat mempermudah user 

untuk memasukan pilihan Ketika menginputkan bebera kata dan secara otomatis 

membantu user secara cepat mengisi text input. Pertama-tama silahkan buatlah 

sebuah folder sebagai root project folder Latihan minggu ini, kemudian lanjutkan 

dengan menambahkan file dengan nama autocomplete.html, kemudian kita 

tambahkan code berikut: 
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Dari script diatas kita dapat melihat bahwa pada available script akan menjadi script 

yang akan muncul secara otomatsi Ketika keyword script tersebut diketik pada text 

box. 
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2. JQUERY membuat Dialogbox 

Dialogbox dengan jquery dapat membantu kita untuk memberikan notifikasi 

kepada user terkait informasi penting, atau informasi yang kita ingin agar menjadi 

perhatian bagi si user. 

Buatlah sebuah file dengan nama dialogbox.html, kemudian masukan kode berikut: 

 

 

http://mercubuana-yogya.ac.id/


 
 

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Page 86 

 

Hasil membuat dialogbox dengan jquery menggunakan CDN.  

 

 

 

 

3. Jquery Menu 

Jquery juga menyediakan menu yang dapat kita gunakan untuk membuat menu 

pada website kita. Buatlah file html dengan nama menu.html 

Kemudian kita tambahkan code berikut: 
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Hasil dari menu pada Jquery 

 

 

4. Jquery Control Group 

Jquery menyediakan Control group yang dapat membantu kita saat membuat form, 

untuk menentukan model-model komponen form yang perlu kita gunakan dalam form 

kita. 

Ujicoba dengan membuat file controlgroup.html 

Kemudian kita masukan kode berikut: 
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Contoh hasil Jquery Control Group. 

 

 

 

 

5. Jquery Tooltip 

Jquery tooltip dapat membantu kita untuk memberikan informasi kepada user tentang apa 
yang harusnya diisikan pada text box tersebut, sebagai panduan agar user tidak mengisi 
data yang tidak sesuai. 
Ujicoba dengan membuat file tooltip.html, kemudian kita masukan kode berikut: 
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Hasil dari Tooltip Jquery. 
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Create Landing Page Using HTML, CSS & JQUERY 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa dapat menggunakan HTML, CSS, & JQuery untuk membuat desain landing page 

 

B. Pokok Bahasan 

HTML, CSS, JQUERY 

 

C. Materi 

Pada pertemuan kali ini kita akan membuat landing page dengan menggunakan HTML, CSS, 

& JQUERY. 

 

D. Praktek 

Pertama-tama kita siapkan satu buah folder untuk Latihan minggu ini yang diberikan nama 

landingpage, kemudian dalam folder tersebut kita buat lagi 3 folder yang akan berisi 

gambar, javascript dan css seperti berikut: 

 

 

 

 

 

Pada folder img, anda dapat mencari file gambar .svg dari undraw.co, kemudian masukan 

paling tidak 5 gambar svg. 
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Lanjut dengan membuka folder landingpage tersebut pada visual studio code, 

pertama-tama kita tambahkan file css dan berinama main.css, dan kita isi script 

seperti berikut: 
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Code CSS diatas cukup banyak diakarenakan landing page yang kita bangun akan support 
untuk responsive, namun dibuat secara manual tidak menggunakan bootstrap. 
(Anda dapat meminta asisten untuk membantu share code CSS nya) 
 
Selanjutnya pada folder js, klik kanan dan tambahkan file baru dengan nama main.js, 
kemudian kita isikan code berikut: 
 

 
 
Fungsi dari code js diatas adalah untuk membuat efek hover saat mouse diletakan diatas 
tombol nantinya. 
 
Selanjutnya kita buat file baru dengan nama index.html, tambakah struktur HTML standar 
dan kemudian kita sesuaikan dengan code seperti berikut: 
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Pada kode index.html diatas setiap section terbagi pada tanda comment, anda dapat 

menyesuaikan dengan menggunakan gambar svg masing-masing, dan menyesuaikan konten 

dari landing page tersebut. 

Berikut adalah hasil Ketika dijalankan: 

 

http://mercubuana-yogya.ac.id/


 
 

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Page 114 

 

 
 

 

 

 



 

2022 Web Design Interface FTI – Sistem Informasi - UMBY 

115  Albert Yakobus 
Chandra,S.Kom.,M.Eng.MTA.MCE. 

http://mercubuana-yogya.ac.id/ 

 
 
 
 

 
 

 

http://mercubuana-yogya.ac.id/


 
 

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Page 116 

 
 

Pada tampilan mobile view, menu masih belum dapat berjalan karena kita membutuhkan 

scrip js tambahan. 

 

 


	PENGANTAR
	HTML
	HTML?
	Text Editor
	Text Editor merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis syntax atau kode program, disini khususnya untuk penulisan kode program HTML itu sendiri. Text editor sendiri sangatlah banyak yang bisa digunakan untuk penulisan kode HTML, contohnya seperti...
	Browser merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan code program html yang sudah kita tulis. browser ini ialah syarat yang harus anda penuhi jika anda belajar web programing. untuk browser itu sendiri bisa digunakan yang sudah disediak...
	HTML DASAR
	PARAGRAF DAN TABEL PADA HTML
	Membuat Paragraf Pada HTML
	CSS PADA HTML
	A. Tujuan Pembelajaran
	B. Pokok Bahasan
	C. Materi
	D. Praktek
	PROPERTI PADA CSS
	A. Tujuan Pembelajaran
	B. Pokok Bahasan
	C. Materi
	D. Praktek
	PROPERTI TAMBAHAN PADA CSS 3
	A. Tujuan Pembelajaran
	B. Pokok Bahasan
	C. Materi
	D. Praktek
	JQUERY
	A. Tujuan Pembelajaran
	B. Pokok Bahasan
	C. Materi
	D. Praktek
	JQUERY Continue
	A. Tujuan Pembelajaran
	B. Pokok Bahasan
	C. Materi
	D. Praktek
	Create Landing Page Using HTML, CSS & JQUERY
	A. Tujuan Pembelajaran
	B. Pokok Bahasan
	C. Materi
	D. Praktek

