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 HTML
 HEAD
 TITLE
 BODY
 Paragraf <p>
 Line Break <br>
 Heading <h1>…<h6>
 Mengatur Letak Heading
 Penggaris Mendatar
 Komentar

 HTML

 Tag dasar yang mendefnisikan bahwa dokumen ini adalah
dokumen HTML. 

 merupakan keharusan bagi pemrograman web untuk
menulisakannya senagai tag pertama dalam dokumen HTML

<html>

….

…

</html>
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 HEAD

 Tag yang ditulis setelah tag HTML

 Untuk menuliskan keterangan tentang web  yang akan
ditampilkan

<head>

…..

</head>

 TITLE
 Merupakan tag dalam head yang harus dituliskan untuk

memberikan judul/informasi pada caption browser web

 Tentang topik/judul dari dokumen web yg ditampilkan dalam
browser

<head>

<titile> 

Judul…..

</title>

</head>
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 BODY

 Merupakan section utama dalam dokumen web

 Semua isi dokumen akan ditampilkan di dalam browser harus
dituliskan

<body>

Tulisan yang akan ditampilkan sebagai informasi

</body>

 Paragraf <p>
 Informasi yang disajikan dalam dokumen harus mengikuti kaidah-

kaidah dalam penulisan

 Setiap paragraf harus dimulai dengan tag <p>

 Akhir paragraf tidak diharuskan menulis </p>

 Setiap pergantian paragraf harus dimulai dg <p>

<body>

<p> isi tulisan

<p> isi tulisan lain

</body>
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 Line Break <br>

 Untuk memaksakan pindah baris

 Tidak berganti paragraf

 Tag yang digunakan adalah <br>

<body>

Selamat Datang<br>Dikampus Bina Darma<br>Palembang

</body>

 Heading <h1> s.d.<h6>

 Tulisan ditampilkan dalam bentuk lebih besar dan ditebalkan

 Dimanfaatkan untuk menunjukkan tingkat keberartin dari teks
yang dituliskan

 Mempunyai 6 tingkat heading dlm HTML dari 1 s.d. 6

 1 terbesar dan 6 terkecil <h1>, <h2>…..<h6>

 Setiap heading harus diberi tag

Contoh :
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<html>
<head>
<title>Heading</title>
</head>
<body>
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
</body>
</html>

 Mengatur Letak Heading

 Mempunyai atribut yang digunakan utk mengatur letak
heading (aligment heading)

▪ Kiri – left

▪ Tengah – center

▪ Kanan – right

Contoh
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<html>
<head>
<title>Letak Heading</title>
</head>
<body>
<h1 align = “center”>Judul di Tengah</h1>
<p>Membuat Judul terletak ditengah
</body>
</html>

 Penggaris Mendatar
 Sebuah garis dapat disisipkan dalam dokumen web
 Pemisah antar bagian atau paragraf
 Tag <hr>
Contoh;
<body>
<p>Selamat Datang
<hr>
<p>di Bina Darma
</body>
</html>
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 Komentar

 Catatan/komentar yang disisipkan pada bagian tertentu yang 
dianggap penting dan perlu diberi catatan atau komentar

 Dapat digunakan untuk menyembunyikan sebagian
dokument web.

 Tag  <!-- ditutup dengan --> 

 <!-- Catatan/komentar -->

<html>
<head>
<title> Contoh Web Pertama ku </title>
</head>
<body>
<h1>World Wide Web</h1>
<p>World Wide Web (WWW) lebih dikenal dengan web, 
merupakan salah satu layanan yang didapat
oleh pemakai komputer yang terhubung ke Internet
<p>Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet 
dengan menggunakan teknologi hyperteks, 
pemakai ditunyun untuk menemukan informasi 
dengan mengikuti link yang disediakan 
dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web
</body>
</html>
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 Tugas

Buat Dokumen HTML yang berisi profile anda, seperti Nama, 
tempat tanggal lahir, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah dll dalam
bentuk cerita.

Isi : Minimal ada Judul, Paragraf

waktu 20 menit.

dibuat di kertas. 


