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 Sekilas Lahirnya Web
 1993  oleh Berners-Lee 

 European Particle Phusics Lan (CERN) di Geneva Swiss
 Worl Wide Web Consorsium
 Dibentuk pada Oktober 1994, dg jumlah lebih dari 400 

organisasi anggota di seluruh dunia, dan sudah dapat
pengakuan Internasional

 W3C badan resmi yg membuat standard Web
▪ Paling dasar HTML, CSS dan XML

▪ XHTML 1.0

 Bagaimana WWW bekerja

 Informasi web disimpan dlm dokumen yg disebut dg web 
pages

 Web page adalah file-file yg disimpan dlm komputer yg
disebut dg web server

 Komputer yg membaca web page disebut sbg web client

 Web client menampilkan pagr dg menggunakan browser

 Browser yang poluper seperti ; IE,Mozila,Ophera,Crome dll
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 Browser Web

 Adalah software yg digunakan utk menampilkan informasi
dari server web.

 Software ini telah dikembangkan dg menggunakan user 
interface grafis

 Contoh Browser : Internet Explorer,  Mozila, Ophera, Chrome 
dll

 Bagaimana Browser Mengambil Page?

 Browser mengambil sebuah web page dari server dg sebuah
request

 Request adalah request HTTP standard yang berisi sebuah
page adress

 Sebuah Page address terlihat seperti
http://www.binadarma.ac.id/index.html
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 Bagaimana Browser Menampilkan Page?

 Browser menampilkan page dengan membaca instruksi-
instruksi.

 Instruksi yg paling umum untuk menampilkan disebutdengan
tag HTML

 Contoh tag HTML ; <p>Tulisan </p>

 Server Web

 Adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan
dokumen-dokumen web

 Komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari
kliennya
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 Apa itu Dokument HTML
 Penamaan Dokumen
 Defenisi Elemen
 Defenisi Tag
 Elemen HTML yang dibutuhkan
 Apa saja yang dibutuhkan (SoftWare/Hardware)

 Apa itu Dokument HTML

 Kependekan dari Hyper Text Markup Language

 Adalah file text murni yang dapat dibuat dg editor text seperti; 
notepad

 Dapat dibuat dengan editor HTML (Dream Weafer,  
FrontPage)



9/27/2012

6

 Penamaan Dokumen

 Membuat nama dokument apa saja ditambah extensi “.htm” 
atau “.html” (tanda petik ganda tidak dituliskan)

 Nama dokument case sensitive artinya nama yang sama
dengan case berbeda dianggap sbg dokumen yang berbeda

 Dokumen.html <> dokumen.html

 Defenisi Elemen

 Dokumen HTML disusun oleh elemen-elemen

 Elemen merupakan istilah dari komponen dasar pembentuk
dokumen HTML

 Contoh : head, body, table, paragraph dan list
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 Defenisi Tag

 Untuk menandai berbagai elemen dalam suatu dokumen
HTML

 Terdiri dari sebuah kurung sudut kiri nama tag dan kurung
sudut kanan “< nama tag >”

 Umumnya berpasangan, tag pertama menunjukkan tag awal
ditutup dengan tag akhir contoh <h1>Judul </h1>

 Ada beberapa elemen yang tidak mengharuskan tag 
berpasangan; contoh <p> <br> <hr> <li>

 Elemen HTML yang dibutuhkan

 Dinyatakan dengan tag <html>, <head>, dan <body> berikut
tag-tag pasangannya.

 Setiap dokumen terdiri atas tag   head dan body

 Elemen head berisi informasi tentang dokumen tersebut, dan

 elemen body berisi teks yang sebenarnya yg tersusun dari link,  
paragrap dan elemen lain

(cont….)
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<html>
<head>
….informasi tentang dokument html ini…
</head>
<body>
….informasi yang akan ditampilkan dalam browser web..
</body>
</html>

 Apa saja yang dibutuhkan (SoftWare/Hardware)

 Sebuah komputer dengan Windows, Mac atau Unix

 Editor teks, notepad atau lainnya

 Koneksi ke server web(kalau mungkin koneksi ke internet)

 Browser web

 Surfing internet, mencari ide dari apa yang dilihat

cont… Contoh
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<!-- contoh.html  -->
<html>
<head>
<title>Contoh Pertama</title>
</head>
<body>
Ini adalah Homepage Pertamaku
<b>Semangat</b>
</body>
</html>

Nama : Susiana
Kelas : MD3D
Nim : 09145005
Fakultas : Ilmu Komputer

Buah Nangko Buah Duren, Dak nyangko aku keren


