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Mengenal apa itu Web 

 

 

 

 Alur pembuatan situs pertama Anda 

Banyak sekali hal yang harus dilakukan untuk membuat web profesional, jadi jika Anda 

benar-benar baru di bidang web development, dianjurkan Anda untuk mulai dengan pelan-

pelan. Anda tidak akan membuat sebuah situs layaknya Facebook, namun untuk kali ini 

Anda akan membuat situs yang sangat sederhana. 

 Menginstal software dasar 

Banyak sekali tool yang bisa di pilih untuk membuat sebuah situs.  Mungkin 

akan kebingungan dengan banyaknya code editor, framework, atau testing tool yang 

ada di luar sana. Pada bagian Menginstal software dasar akan menjelaskan 

langkah-langkah penginstalan software yang dibutuhkan untuk membangun situs 

sederhana. 

 Situs anda akan terlihat seperti apa? 

Sebelum mulai menulis kode untuk situs, Anda harus membuat perencanaan 

terlebih dahulu. Informasi apa yang akan di muat di dalam situs tersebut? Font 

dan warna apa yang akan Anda gunakan? Situs anda akan terlihat seperti apa? 

Kami akan memberikan Anda sebuah metode sederhana yang bisa Anda ikuti 

untuk merencanakan konten dan desain situs. 

 Menangani  file 

Sebuah situs terdiri dari banyak file: konten teks, kode, stylesheet, konten media, 

dan seterusnya. Ketika Anda membangun sebuah situs, Anda harus mengatur 

semua file dalam struktur yang baik dan memastikan bahwa semua file dapat 

berkomunikasi kepada satu sama lain. Menangani file menjelaskan bagaimana 

caranya Anda dapat menyiapkan struktur file dengan baik dan isu-isu apa 

sajakah yang harus Anda perhatikan. 

 Dasar-dasar HTML 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah kode yang Anda pakai untuk 

membuat struktur konten situs Anda dan memberikannya arti dan tujuan. 

Tulisan ini adalah tulisan ringkas untuk memperkenalkan anda kepada web development. Anda 

akan belajar menginstal berbagai tool yang Anda butuhkan untuk membuat sebuah halaman web 

yang sederhana dan membagikan web Anda ke internet. 
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Sebagai contoh, apakah konten yang saya buat terdiri dari paragraf-paragraf, 

atau poin-poin? Apakah saya memiliki gambar-gambar di halaman saya? 

Apakah saya memiliki tabel data? Tanpa membuat Anda kewalahan, dasar-dasar 

HTML akan memberikan Anda informasi yang cukup untuk membuat Anda 

familiar dengan HTML. 

 Dasar-dasar CSS 

Cascading Stylesheets (CSS) merupakan kode yang dapat Anda pakai untuk 

memberikan gaya atau style pada situs Anda. Sebagai contoh, apakah Anda ingin 

teks berwarna hitam atau merah? Dimanakah seharusnya konten ditampilkan 

pada layar? Apa latar belakang gambar dan warna yang seharusnya dipakai 

untuk mendekorasi situs Anda? Dasar-dasar CSS akan membantu Anda untuk 

memulai. 

 Dasar-dasar JavaScript 

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat Anda pakai untuk 

menambahkan fitur interaktif pada situs Anda, seperti permainan (game), hal 

yang akan terjadi ketika tombol ditekan atau data dimasukkan ke dalam form, 

penambahan efek styling yang dinamis, animasi, dan banyak lagi. Dasar-dasar 

JavaScript memberikan Anda sebuah ide tentang apa saja yang mungkin dapat 

Anda lakukan dengan bahasa menakjubkan ini, dan bagaimana cara 

memulainya. 

 Mempublikasikan website 

Setelah Anda menyelesaikan penulisan kode dan penyusunan file dalam 

pembuatan situs, Anda perlu untuk mempublikasikan situs Anda secara online 

sehingga orang-orang dapat mengaksesnya. Publikasi sampel kode menjelaskan 

bagaimana cara untuk mempublikasikan sampel kode Anda secara online dalam 

waktu yang singkat. 

 Bagaimana web bekerja 

Ketika Anda mengakses situs favorit Anda, banyak hal rumit yang terjadi di belakang 

yang mungkin saja tidak Anda ketahui. Bagaimana web bekerja menjelaskan garis besar 

dari hal apa saja yang terjadi ketika Anda melihat sebuah halaman web pada komputer 

Anda. 
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Menginstal software dasar 

 

 

Alat apa yang digunakan oleh para profesional? 

 Komputer. Untuk pengembangan web yang serius, sebaiknya memiliki 

komputer desktop (Windows, Mac, atau Linux). 

 Text editor, untuk menulis kode. Banyak teks editor gratis  (mis. Notepad++, 

gedit, Brackets, Visual Studio Code atau Text Wrangler), teks editor komersil 

(Sublime Text atau Coda) atau hybrid editor (Dreamweaver). Dokumen editor 

seperti Ms.Office tidak cocok digunakan disini, karena mereka menggunakan 

elemen tidak terlihat yang akan mempengaruhi mesin perender halaman 

yang digunakan oleh web browser. 

 Web browser, untuk mencoba kode. Saat ini bowser yang banyak digunakan 

diantaranya Firefox, Chrome, Opera, Safari, dan Internet Explorer. Anda juga 

perlu mencoba apakah situs anda berjalan baik di perangkat mobile dan 

semua browser lama yang masih banyak digunakan pengunjung (seperti IE 

6–8.) 

 Graphics editor, seperti The GIMP, Paint.NET, atau Photoshop, untuk 

membuat gambar untuk halaman web anda. 

 Version control system, untuk mengelola file di server, berkolaborasi di 

sebuah proyek tim, berbagi kode dan aset, serta menghindari konflik editing. 

Saat ini Git merupakan alat version control yang populer,  dan kode 

repostori Github, berbasis Git, juga sangat populer. 

 Program FTP, untuk mengupload halaman web ke server. Banyak sekali 

program FTP yang tersedia termasuk Cyberduck, Fetch, dan FileZilla. 

 Automation system, seperti Grunt atau Gulp untuk menjalankan tugas yang 

berulang secara otomatis, seperti meminimalkan code dan menjalankan 

serangkaian test. 

 Templates, libraries, frameworks, dan sebagainya., untuk memercepat menulis 

fungsi umum. 

 Dan masih banyak alat lainnya! 

 

 

Pada bagian Menginstal software dasar ini, kami akan menunjukkan kepada anda apa saja alat 

yang anda butuhkan untuk melakukan pengembangan web sederhana, dan bagaimana cara 

menginstalnya dengan benar. 
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Alat apa saja yang sebenarnya saya butuhkan, sekarang? 

 

 

 

 Menginstall text editor 

Anda mungkin sudah mempunyai text editor bawaan pada komputer anda. 

Secara default Windows mempunyai Notepad dan OS X mempunyai TextEdit. 

Beberapa distro Linux berbeda; Ubuntu mempunyai gedit secara default. 

Untuk pengembangan web, Anda mungkin bisa melakukannya lebih baik dari 

Notepad atau TextEdit. Kami sarankan mulai dengan Visual Studio 

Code atau Notepad++ untuk Windows atau Text Wrangler untuk Mac. 

Keduanya gratis dan lebih banyak fitur daripada Notepad dan TextEdit. 

 Menginstall modern browser 

Untuk saat ini, kita hanya akan menginstall beberapa desktop web browser 

untuk menguji kode kita. Pilih sistem operasi anda dibawah ini dan klik link 

yang relevan untuk mendownload installer untuk browser favorit anda : 

 Linux: Firefox, Chrome, Opera. 

 Windows: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft 

Edge (Windows 10 hadir dengan Edge secara default; Jika anda mempunyai 

Windows 7 atau di atasnya, anda bisa menginstall IE 11 atau di atasnya; jika 

tidak, anda harus menginstall browser alternatif) 

 Mac: Firefox, Chrome, Opera, Safari (Safari hadir dengan iOS and macOS 

secara default) 

Sebelum melanjutkan, anda harus menginstall setidaknya dua dari browser 

tersebut untuk pengujian. 

 Menginstall web server lokal 

Beberapa contoh perlu dijalankan oleh server web agar dapat bekerja. Anda dapat 

mengetahui cara melakukan ini di Bagaimana Anda membuat server pengujian lokal? 

 

Daftar di atas sepertinya sedikit "menakutkan", tapi untungnya anda bisa memulai 

pengembangan web tanpa harus tahu semuanya tentang sebagian besar pada daftar tersebut. 

Pada materi ini kita hanya akan membuat anda siap dengan sesuatu yang paling sederhana yaitu 

sebuah text editor dan beberapa web browser. 
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Akan terlihat seperti apa website anda? 

 

 

 

Hal penting yang pertama:  Perencanaan 

Sebelum melakukan sesuatu, kamu pasti perlu ide. Apa yang harus benar-benar 

website mu lakukan? Pada dasarnya sebuah website dapat melakukan apapun, tapi 

untuk percobaan pertama kamu harus membuat sesuatunya sederhana. Kita akan 

mulai dengan membuat halaman web sederhana dengan judul, gambar, dan 

beberapa paragraf. 

Untuk memulai, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: 

1. Tentang apa sih isi website nya? Apakah kamu suka anjing, Jakarta, atau 

Mobile Legend? 

2. Informasi apa yang akan kamu sajikan? Tulis sebuah judul dan beberapa 

paragraf, dan pikirkan gambar yang ingin kamu tampilkan di halaman 

website. 

3. Akan terlihat seperti apa website mu, dalam kondisi paling sederhana. Apa 

warna latar belakang? Apa jenis huruf yang tepat: formal, bold? 

 

 

 

 

Gambar  desainnya 

Selanjutnya, ambil pulpen dan kertas kemudian buatlah sketsa kasar bagaimana 

tampilan web kamu nantinya. Untuk web pertamamu, tidak banyak yang akan 

digambar, tapi kamu harus terbiasa melakukan hal ini. Akan sangat membantu-- 

dan gambarnya tidak perlu sebagus lukisan! 

Akan terlihat seperti apa website mu? diskusikan terlebih dahulu perencanaan dan desain 

pekerjaan yang harus kamu lakukan untuk website mu sebelum menulis kode , termasuk, 

"Informasi apa saja yang website mu tawarkan?" "Font dan warna apa saja yang kamu 

inginkan?" "Apa yang website mu lakukan?" 

 Catatan: Proyek yang kompleks perlu pedoman rinci yang masuk ke 

semua rincian warna, jenis huruf, jarak antara item pada halaman, gaya 

penulisan yang sesuai, dan sebagainya. Hal ini kadang-kadang disebut 

panduan desain atau buku merk. 
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Memilih aset 

Sampai disini, lebih baik untuk mulai memilih konten apa yang akan kamu tampilan 

dalam halaman web-mu. 

 Teks 

Kamu harus menulis paragraf dan judul dari awal. Jangan sampai lupa 

 Catatan: Bahkan yang nyatanya, dalam website yang kompleks, 

tim desain biasa nya membuat sketsa kasar dulu, setelah itu baru 

membuat desain digital nya dengan editor grafik atau teknologi 

web. 

Dalam tim yang membangun sebuah web, biasanya ada seorang 

grafik desainer dan seorang user-experience (UX) desainer. Grafik 

desainer kerjaanya memperindah tampilan website. UX desainer 

kerjaanya lebih abstrak. Karena mereka yang melihat bagaimana 

pengguna akan berinteraksi dengan website. 



 Warna tema 

Untuk memilih warna, lihatlah 

US/docs/Web/CSS/CSS_Colors/Color_picker_tool

Saat kamu meng-klik sebuah warna, kamu akan melihat 6

aneh seperti #660066. Itulah yang disebut kode 

warnanya. Copy kode nya ketempat aman supaya bisa dipakai nanti.

 Gambar 

Untuk memilih gambar, lihatlah 

1. Ketika kamu sudah menemukan yang kamu inginkan, kli

2. Pilih View image. 

3. Dihalaman selanjutnya, klik kanan pada gambar (Ctrl + klik di Mac), pilih 

Save Image As..., dan pilih 

tempat untuk menyimp

gambarnya. Bisa juga di

copy alamat Web nya dari 

address bar browser kamu 

supaya bisa dipakai nanti

 

Untuk memilih warna, lihatlah Color Picker (https://developer.mozilla.org/en

US/docs/Web/CSS/CSS_Colors/Color_picker_tool) dan pilih warna kesukaan

klik sebuah warna, kamu akan melihat 6-karakter kode yang 

. Itulah yang disebut kode hex(adecimal), dan menunjukk

warnanya. Copy kode nya ketempat aman supaya bisa dipakai nanti.

Untuk memilih gambar, lihatlah Google Images dan cari sesuatu yang cocok.

Ketika kamu sudah menemukan yang kamu inginkan, klik gambarnya.

Dihalaman selanjutnya, klik kanan pada gambar (Ctrl + klik di Mac), pilih 

, dan pilih 

tempat untuk menyimpan 

gambarnya. Bisa juga di-

copy alamat Web nya dari 

address bar browser kamu 

supaya bisa dipakai nanti. 

9 | P a g e  

https://developer.mozilla.org/en-

) dan pilih warna kesukaanmu. 

karakter kode yang 

, dan menunjukkan 

warnanya. Copy kode nya ketempat aman supaya bisa dipakai nanti. 

 

dan cari sesuatu yang cocok. 

k gambarnya. 

Dihalaman selanjutnya, klik kanan pada gambar (Ctrl + klik di Mac), pilih 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Font 

Untuk memilih font: 

1. Pergi ke Google Fonts

kamu juga bisa melakukan filter yang berada dikanan layar supaya pencarian 

lebih mudah 

2. Klik Add to collection

3. Klik Use di panel bagian bawah.

4. Di halaman selanjutnya, skrol ke bawah ke seksi 3 dan 4, dan copy baris kode 

yang diberi oleh Google ke Text Editor untuk dipakai nanti nya.

 Catatan: Kebanyakan gambar dari Web, termasuk Google Images, 

biasanya memiliki hak cipta. Untuk mengurangi kemungkinan 

pelanggaran hak cipta, kamu bisa gunakan filter lisensi dari 

Google. Tinggal 1) klik Search tools, lalu pilih 2) Usage rig

 

Google Fonts dan lihatlah disitu sampai kamu menemukan yang pas. 

kamu juga bisa melakukan filter yang berada dikanan layar supaya pencarian 

 tepat disebelah nama font. 

di panel bagian bawah. 

Di halaman selanjutnya, skrol ke bawah ke seksi 3 dan 4, dan copy baris kode 

yang diberi oleh Google ke Text Editor untuk dipakai nanti nya.

Kebanyakan gambar dari Web, termasuk Google Images, 

biasanya memiliki hak cipta. Untuk mengurangi kemungkinan 

pelanggaran hak cipta, kamu bisa gunakan filter lisensi dari 

Google. Tinggal 1) klik Search tools, lalu pilih 2) Usage rig
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dan lihatlah disitu sampai kamu menemukan yang pas. 

kamu juga bisa melakukan filter yang berada dikanan layar supaya pencarian 

Di halaman selanjutnya, skrol ke bawah ke seksi 3 dan 4, dan copy baris kode 

yang diberi oleh Google ke Text Editor untuk dipakai nanti nya. 

Kebanyakan gambar dari Web, termasuk Google Images, 

biasanya memiliki hak cipta. Untuk mengurangi kemungkinan 

pelanggaran hak cipta, kamu bisa gunakan filter lisensi dari 

Google. Tinggal 1) klik Search tools, lalu pilih 2) Usage rights: 
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12 | P a g e  

Mengelola  File 
 

 

 

 

 

 

Dimanakah situs Anda berada pada komputer Anda?  

Ketika Anda sedang mengerjakan sebuah situs secara lokal pada komputer pribadi 

Anda, Anda harus menyimpan semua file yang terkait pada satu folder yang sesuai 

dengan struktur situs yang sudah diunggah ke server. Folder ini dapat Anda simpan 

dimanapun sesuka Anda, tetapi Anda harus meletakkannya di suatu tempat yang 

mudah untuk ditemukan, seperti pada Desktop, pada folder Home, atau pada folder 

dasar dari hard drive Anda. 

1. Pilih tempat untuk menyimpan proyek-proyek situs Anda. Buatlah sebuah 

folder dengan nama web-projects (atau nama lain yang serupa). Di sinilah 

proyek-proyek situs Anda akan disimpan.  

2. Di dalam folder sebelumnya, buatlah lagi sebuah folder untuk menyimpan 

situs pertama Anda. Berilah nama test-site (atau nama lainnya yang lebih 

menarik). 

Bagaimana struktur yang harus Anda gunakan untuk website Anda?  

Berikutnya, mari kita lihat struktur seperti apakah yang diperlukan oleh situs 

percobaan kita. Hal yang paling sering Anda temukan pada proyek situs apapun 

yang kita buat adalah sebuah file indeks HTML dan folder untuk menyimpan 

gambar, file CSS, dan file skrip. Ayo buat sekarang juga: 

1. index.html: File ini secara umum berisi halaman beranda, yaitu gambar dan 

teks yang orang dapat lihat saat pertama kali membuka website Anda. 

Dengan menggunakan pengedit teks, buatlah sebuah file baru bernama 

index.html dan simpan di dalam folder test-site. 

2. Folder images: Folder ini akan berisi semua gambar yang akan digunakan 

pada situs Anda. Buatlah sebuah folder bernama images di dalam folder test-

site.  

Sebuah situs terdiri dari banyak file, seperti konten teks, kode, stylesheet, konten media, dan lain-

lain. Ketika Anda sedang membuat sebuah situs, Anda perlu merangkai file-file ini menjadi 

sebuah struktur yang sesuai pada komputermu, memastikan file-file tersebut dapat saling 

terhubung antara satu dengan yang lain, dan memastikan bahwa semua konten sudah benar 

sebelum akhirnya Anda mengunggah semua file ke sebuah server. Bagian ini akan membahas isu-

isu yang Anda perlu ketahui sehingga Anda dapat membuat struktur file yang sesuai untuk situs 

Anda. 
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3. Folder styles: Folder ini berisi kode CSS yang digunakan untuk kontenmu 

(contoh: pengaturan teks dan warna latar belakang). Buatlah folder 

bernama styles di dalam folder test-site. 

4. Folder scripts: Folder ini berisi semua kode JavaScript yang digunakan untuk 

menambah fungsionalitas interaktif pada situs Anda. Buatlah folder 

bernama scripts di dalam folder test-site. 

Jalur/Path  file 

Agar file-file dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, Anda harus 

menyediakan sebuah path file — sebuah rute sehingga satu file dapat mengetahui di 

mana lokasi file yang lainnya. Untuk mendemonstrasikannya, kita akan 

memasukkan sedikit HTML ke dalam file  index.html, dan membuatnya 

menampilkan gambar yang kamu pilih pada penjelasan sebelumnya. 

1. Salin gambar yang Anda pilih sebelumnya ke folder image. 

2. Buka file index.html, dan tambahkan kode berikut ke dalam file sama seperti 

yang ditunjukkan. Jangan khawatirkan maksud dari semuanya untuk saat 

ini — kita akan melihat struktur lebih detilnya di seri berikut.  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>My test page</title> 

</head> 

  <body> 

  <img src="" alt="My test image"> 

  </body> 

</html>  

3. Baris <img src="" alt="My test image"> adalah kode HTML yang 

menyisipkan gambar ke dalam halaman. Kita perlu memberitahu HTML 

dimana letak gambar tersebut. Gambar berada pada folder images yang sejajar 

dengan file index.html. Untuk menelusuri struktur file dari index.html ke 

gambar kita, jalur file yang kita butuhkan adalah images/your-image-

filename. Sebagai contoh, gambar tersebut kami namai  firefox-icon.png, 

sehingga jalur file-nya menjadi images/firefox-icon.png. 

4. Sisipkan jalur file tersebut ke dalam kode HTML kamu di antara tanda petik 

pada kode src="". 

5. Simpan file HTML, kemudian buka halaman tersebut pada web browser Anda 

(double-click file). Anda akan melihat halaman web barumu menampilkan 

gambar Anda! 



Beberapa aturan umum untuk jalur file:

 Untuk menghubungkan ke 

HTML yang terkait, cukup gunakan na

 Untuk menghubungkan sebuah file ke sebuah subdirektori, tuliskan nama 

direktori pada awal jalur file dengan tambahan tanda garis miring (/) 

seperti subdirectory/my

 Untuk menghubungkan file target pada direktori 

terkait, tuliskan dua titik (..). Sebagai contoh, jika

subfolder test-site dan

menghubungkan my

image.jpg. 

 Kamu dapat mengkombinasikan aturan

seperti ../subdirectory/another

Untuk sekarang, itulah semua yang Anda perlu untuk ketahui.

Struktur folder Anda seharusnya terlihat seperti

Beberapa aturan umum untuk jalur file: 

Untuk menghubungkan ke file target pada direktori yang sama dengan 

HTML yang terkait, cukup gunakan nama file seperti my-image.jpg

Untuk menghubungkan sebuah file ke sebuah subdirektori, tuliskan nama 

direktori pada awal jalur file dengan tambahan tanda garis miring (/) 

subdirectory/my-image.jpg. 

Untuk menghubungkan file target pada direktori sebelum

terkait, tuliskan dua titik (..). Sebagai contoh, jika index.html

dan my-image.jpg berada pada folder test-

my-image.jpg dengan index.html menggunakan

ombinasikan aturan-aturan tersebut sesuai kebutuhanmu, 

../subdirectory/another-subdirectory/my-image.jpg.

Untuk sekarang, itulah semua yang Anda perlu untuk ketahui. Berikut ini tampilan 

Struktur folder Anda seharusnya terlihat seperti ini: 
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target pada direktori yang sama dengan 

image.jpg. 

Untuk menghubungkan sebuah file ke sebuah subdirektori, tuliskan nama 

direktori pada awal jalur file dengan tambahan tanda garis miring (/) 

lum file HTML yang 

index.html berada di dalam 

-site, kamu harus 

menggunakan ../my-

aturan tersebut sesuai kebutuhanmu, 

. 

Berikut ini tampilan 
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Dasar HTML 5 
 

 

 

 

Sebuah Dokumen HTML Sederhana 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Page Title</title> 

</head> 

<body> 

 

<h1>My First Heading</h1> 

<p>My first paragraph.</p> 

 

</body> 

</html>  

 

Penjelasan 

 <!DOCTYPE html>deklarasi mendefinisikan dokumen ini menjadi HTML5 

 <html>elemen utama halaman HTML 

 <head>elemen berisi informasi meta tentang dokumen 

 <title>elemen menentukan judul  dokumen 

 <body>elemen berisi konten halaman yang terlihat 

 <h1>elemen mendefinisikan judul besar 

 <p>elemen mendefinisikan sebuah paragraf 

 

 

 

 

 

 

 

HTML (Hypertext Markup Language) adalah kode yang digunakan untuk mengatur halaman 

web dan isinya. Contohnya, konten dapat disusun dalam sebuah paragraf, poin atau memakai 

gambar dan data pada tabel.  Seperti judulnya, artikel ini akan memberi anda pemahaman 

mendasar tentang HTML dan fungsinya. 
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Struktur Halaman HTML 

 

 

HTML Heading 

Judul HTML didefinisikan dengan <h1>sampai <h6>tag. 

<h1>mendefinisikan heading yang paling penting. <h6>mendefinisikan judul yang 

paling tidak penting:  

<h1>This is heading 1</h1> 
<h2>This is heading 2</h2> 
<h3>This is heading 3</h3>  
 

HTML Paragraf 

Paragraf HTML didefinisikan dengan <p> tag: 

<p>This is a paragraph.</p> 
<p>This is another paragraph.</p>  

Link HTML 

Link HTML didefinisikan dengan <a> tag: 

<a href="https://www.google.co.id">This is a link</a>  

HTML Gambar 

Gambar HTML didefinisikan dengan <img>tag. 
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File sumber ( src), alternatif teks ( alt), width dan height disediakan sebagai  atribut: 

<img src=" images/firefox-icon.png " alt=" My test image " 
width="104" height="142">  

Tombol HTML 

Tombol HTML didefinisikan dengan <button>tag: 

<button>Click me</button>  

Daftar HTML 

Daftar HTML didefinisikan dengan <ul>(daftar unordered / peluru) atau 

<ol>(memerintahkan / daftar bernomor) tag, diikuti oleh <li> tag (daftar item): 

<ul> 

  <li>Coffee</li> 

  <li>Tea</li> 

  <li>Milk</li> 

</ul>  

Ikuti penjelasan dan buatlah file HTML sebgai berikut: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>My test page</title> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Mozilla is cool</h1> 

    <img src="images/firefox-icon.png" alt="The Firefox logo: a 

flaming fox surrounding the Earth."> 

 

    <p>At Mozilla, we’re a global community of</p> 

     

    <ul> <!-- changed to list in the tutorial --> 

      <li>technologists</li> 

      <li>thinkers</li> 

      <li>builders</li> 

    </ul> 

 

    <p>working together to keep the Internet alive and accessible, 

so people worldwide can be informed contributors and creators of the 

Web. We believe this act of human collaboration across an open 



platform is essential to individual growth and our collective 

future.</p> 

 

    <p>Read the <a href="https://www.mozilla.org/en

US/about/manifesto/">Mozilla Manifesto</a> to learn eve

the values and principles that guide the pursuit of our mission.</p>

  </body> 

</html> 

 

Sehingga hasil tampilan sebagai berikut ini:

platform is essential to individual growth and our collective 

<p>Read the <a href="https://www.mozilla.org/en-

US/about/manifesto/">Mozilla Manifesto</a> to learn eve

the values and principles that guide the pursuit of our mission.</p>

Sehingga hasil tampilan sebagai berikut ini: 
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platform is essential to individual growth and our collective 

US/about/manifesto/">Mozilla Manifesto</a> to learn even more about 

the values and principles that guide the pursuit of our mission.</p> 
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Dasar CSS 

 

 

 

 

 

Apakah CSS itu?  

Seperti HTML, CSS bukanlah sebuah bahasa pemrograman. CSS juga bukanlah 

sebuah bahasa markup — ia adalah sebuah bahasa style sheet. Ini berarti dengan CSS, 

Anda dapat mengaplikasikan gaya pada elemen-elemen yang ada dalam dokumen-

dokumen HTML. Sebagai contoh, untuk membuat teks pada seluruh elemen 

paragraf di sebuah halaman HTML menjadi berwarna merah, Anda akan 

menuliskan CSS sebagai berikut: 

p { 
color: red; 
} 

Salin ketiga baris dari kode CSS tersebut ke dalam sebuah file baru di teks editor 

Anda, kemudian simpan file tersebut sebagai style.css di direktori styles Anda. 

Namun kita masih perlu untuk mengaplikasikan CSS tersebut ke dokumen HTML 

Anda. Apabila tidak, CSS tersebut tidak akan memengaruhi bagaimana browser akan 

menampilkan dokumen HTML tersebut.  

1. Bukalah file index.html Anda dan letakkan baris berikut di suatu tempat di 

bagian head (di antara tag <head> dan </head>):  

<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

2. Simpan index.html dan bukalah halaman tersebut di browser Anda. Anda 

seharusnya melihat sesuatu seperti berikut: 

 

 

CSS (Cascading Style Sheets) adalah kode yang Anda gunakan untuk memberikan gaya pada 

halaman web Anda. Dasar-dasar CSS akan menjelaskan apa sajakah yang Anda butuhkan untuk 

memulai. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana saya dapat membuat 

teks saya menjadi berwarna hitam atau merah? Bagaimana saya dapat membuat konten saya 

tampil sedemikian rupa pada layar? Bagaimana saya dapat mendekor halaman web saya dengan 

latar belakang gambar atau warna-warna? 



Apabila teks paragraf Anda
menulis CSS pertama Anda dengan sukses.

Bagian-bagian dari sebuah CSS 

Marilah kita lihat CSS di atas dengan sedikit lebih detil:

Apabila teks paragraf Anda sekarang berwarna merah, selamat!  Anda baru saja 
menulis CSS pertama Anda dengan sukses. 

bagian dari sebuah CSS ruleset 

Marilah kita lihat CSS di atas dengan sedikit lebih detil: 
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Anda baru saja 
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Seluruh struktur di atas disebut sebagai sebuah rule set (sering juga disebut sebagai 
"rule" untuk lebih singkatnya). Lihatlah nama-nama dari masing-masing bagian 
individual: 

Selector 

Nama elemen HTML di awal rule set. Selector akan memilih satu atau lebih 

elemen untuk diberikan gaya (dalam kasus ini, elemen ini adalah elemen p). 

Untk memberikan gaya pada elemen berbeda, Anda dapat mengubah selector 

sesuai dengan elemen yang Anda inginkan. 

Declaration 

Sebuah peraturan seperti color: red; yang menentukan properti manakah dari 

sebuah elemen yang ingin Anda berikan gaya. 

Properties 

Cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk memberikan gaya terhadap 

elemen HTML yang diberikan. (Dalam kasus ini, color adalah properti dari 

{elemen {htmlelement("p")}}.) Pada CSS, Anda memilih properti manakah 

yang ingin Anda pengaruhi di peraturan Anda. 

Property value 

Di sisi kanan properti setelah tanda titik dua, kita memiliki nilai properti, 

yang memilih satu dari banyak kemungkinan penampilan untuk properti 

yang diberikan (ada banyak sekali nilai-nilai color selain red). 
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Perhatikan juga bagian-bagian lain dari sintaks di atas: 

 Masing-masing rule set (selain selector) harus dibungkus dengan sepasang 
kurung kurawal ({ }). 

 Dalam masing-masing deklarasi, Anda harus menggunakan tanda titik dua (:) 
untuk memisahkan properti dari nilai-nilainya. 

 Dalam masing-masing rule set, Anda harus menggunakan tanda titik koma (;) 
untuk memisahkan satu deklarasi dari deklarasi selanjutnya. 

Untuk memodifikasi banyak nilai properti sekaligus, Anda hanya perlu untuk 
menuliskannya dengan pemisah tanda titik koma, seperti ini: 

p { 

  color: red; 

  width: 500px; 

  border: 1px solid black; 

} 

Memilih banyak elemen 

Anda juga dapat memilih lebih dari satu tipe elemen dan mengaplikasikan sebuah 

rule set untuk semua tipe elemen. Untuk melakukannya, Anda dapat menuliskan 

lebih dari satu selector dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh: 

p,li,h1 { 

  color: red; 

} 

 

Bermacam-macam tipe selector 

Ada banyak sekali tipe-tipe selector yang berbeda-beda. Di atas, kita hanya 

mempelajari element selectors, yang memilih seluruh elemen dari tipe yang 

diberikan di dokumen HTML yang diberikan. Namun kita dapat membuat pilihan 

yang lebih spesifik daripada itu. Berikut adalah beberapa tipe selector lain yang 

sering dijumpai: 

Nama selector Apa yang dipilih Contoh 
Element selector 
(kadang-kadang juga 
disebut sebagai tag 
atau type selector) 

Seluruh elemen HTML dari tipe 
yang diberikan. 

p 
Memilih <p> 

ID selector Elemen pada halaman dengan ID 
yang diberikan (pada halaman 
HTML yang diberikan, Anda 
hanya boleh memiliki satu elemen 
per ID). 

#my-id 
Memilih <p id="my-id"> atau 
<a id="my-id"> 
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Class selector Satu atau lebih elemen pada 
halaman dengan kelas yang 
ditentukan (banyak class instances 
yang dapat muncul di sebuah 
halaman). 

.my-class 
Memilih<p class="my-class"> 
dan <a class="my-class"> 

Attribute selector Satu atau lebih elemen pada 
halaman dengan atribut yang 
ditentukan. 

img[src] 
Memilih <img 
src="myimage.png"> namun 
tidak memilih <img> 

Pseudo-class selector Satu atau lebih elemen yang 
ditentukan, namun hanya ketika 
elemen tersebut sedang berada 
pada state tertentu, seperti sedang 
di-hover. 

a:hover 
Memilih <a>, namun hanya 
ketika mouse pointer sedang 
meng-hover link. 

Ada banyak sekali selector lain yang dapat dieksplor, dan Anda dapat menemukan 

daftar yang lebih detil di Selectors guide kami. 

Fonts dan teks 

Setelah mengeksplor dasar-dasar CSS, mari kita tambahkan aturan-aturan lain dan 

informasi pada file style.css kita agar contoh yang kita buat memiliki tampilan yang 

lebih baik. Kita dapat memulai dengan membuat fonts dan teks kita untuk terlihat 

sedikit lebih baik. 

1. Pertama-tama, kembalilah dan temukan keluaran dari Google Fonts yang 

Anda simpan di tempat yang aman. Tambahkan elemen <link> di suatu 

tempat pada bagian head dari index.html Anda (di manapun di antara tag 

<head> dan </head>). Elemen link tersebut akan terlihat seperti ini:  

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

2. Selanjutnya, hapus aturan yang sudah ada yang Anda miliki di file style.css.  

3. Tambahkan baris berikut, dan ubah baris placeholder dengan font-family 

sungguhan yang Anda dapatkan dari Google Fonts. (font-family berarti jenis 

font yang ingin Anda gunakan untuk teks.) Aturan ini mengatur jenis font dan 

ukuran font dasar secara global untuk seluruh halaman (karena <html> 

merupakan parent element dari seluruh halaman, dan semua elemen di dalam 

halaman tersebut mewarisi font-size dan font-family yang sama):  

html { 
  font-size: 10px; /* px means 'pixels': the base font size is now 
10 pixels high  */ 
  font-family: placeholder: this should be the rest of the output 
you got from Google fonts 



} 

 

 

 

 

4. Sekarang kita akan menentukan 

yang ada di dalam 

menengahkan posisi teks pada 

spacing pada konten bagian 

h1 { 

  font-size: 60px; 

  text-align: center; 

} 

 

p, li { 

  font-size: 16px;    

  line-height: 2; 

  letter-spacing: 1px;

} 

Anda dapat menyesuaikan nilai

yang Anda inginkan, namun secara umum desain Anda seharusnya akan 

terlihat seperti ini: 

 Catatan: Apapun yang ada di dalam sebuah dokumen CSS antara 

/* dan */ adalah komentar CSS, yang akan diabaikan oleh browser 

ketika browser sedang mengolah kode untuk ditampilkan. 

Komentar berguna 

membantu terkait apa yang sedang Anda lakukan.

Sekarang kita akan menentukan font size untuk elemen-elemen berisi teks 

yang ada di dalam body HTML (<h1>, <li>, dan <p>). Kita juga akan 

menengahkan posisi teks pada heading dan menentukan line height 

pada konten bagian body agar dapat lebih mudah dibaca: 

 

size: 16px;     

spacing: 1px; 

Anda dapat menyesuaikan nilai-nilai px tersebut untuk mendapatkan desain 

yang Anda inginkan, namun secara umum desain Anda seharusnya akan 

Apapun yang ada di dalam sebuah dokumen CSS antara 

/* dan */ adalah komentar CSS, yang akan diabaikan oleh browser 

ketika browser sedang mengolah kode untuk ditampilkan. 

Komentar berguna bagi Anda untuk menulis catatan

membantu terkait apa yang sedang Anda lakukan. 
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lemen berisi teks 

). Kita juga akan 

line height serta letter 

agar dapat lebih mudah dibaca:  

tersebut untuk mendapatkan desain 

yang Anda inginkan, namun secara umum desain Anda seharusnya akan 

 

Apapun yang ada di dalam sebuah dokumen CSS antara 

/* dan */ adalah komentar CSS, yang akan diabaikan oleh browser 

ketika browser sedang mengolah kode untuk ditampilkan. 

bagi Anda untuk menulis catatan-catatan yang 
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Pada prinsipnya, susunan CSS didasari oleh box model. Masing-masing blok akan 

menempati tempat di halaman Anda dengan properti sebagai berikut: 

 padding, ruang di sekitar konten (e.g., di sekitar teks paragraf) 

 border, garis solid yang ada di luar padding 

 margin, ruang di luar elemen 

 

Pada bagian ini kita juga menggunakan: 

 width (lebar dari sebuah elemen) 

 background-color, warna di belakang konten dan padding sebuah elemen 

 color, warna dari konten elemen (biasanya berupa teks) 

 text-shadow: mengatur drop shadow pada teks di dalam elemen 

 display: mengatur tampilan sebuah elemen (untuk sekarang, jangan 

mengkhawatirkan hal ini) 

Ayo kita mulai menambahkan lebih banyak CSS pada halaman kita! Terus 

tambahkan aturan-aturan baru sampai ke bagian bawah halaman, dan jangan takut 

untuk bereksperimen dengan menggonta-ganti nilai-nilai untuk melihat bagaimana 

hasilnya. 
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Mengganti warna halaman 
 

html { 

  background-color: #00539F; 

} 

Aturan ini mengatur warna latar belakang seluruh halaman. Gantilah kode warna di 

atas menjadi warna apapun sesuaikan dengan perencanaan awal. 

Mengatur body 
 

body { 

  width: 600px; 

  margin: 0 auto; 

  background-color: #FF9500; 

  padding: 0 20px 20px 20px; 

  border: 5px solid black; 

} 

Sekarang kita akan mengatur elemen <body>. Ada beberapa deklarasi di sini, jadi 

mari kita bahas semuanya satu per satu: 

 width: 600px; — aturan ini memaksa body untuk selalu memiliki lebar 

sepanjang 600 piksel. 

 margin: 0 auto; — ketika Anda mengatur dua nilai pada dua properti seperti 

margin atau padding, nilai pertama akan memengaruhi sisi atas dan bawah 

dari elemen (pada contoh ini, buatlah 0), dan nilai kedua akan memengaruhi 

sisi kiri dan kanan  (di sini, auto adalah sebuah nilai khusus yang dapat 

membagi ruang horizontal yang ada secara adil antara kiri dan kanan). Anda 

juga dapat menggunakan satu, tiga, atau empat nilai seperti yang 

didokumentasikan di sini. 

 background-color: #FF9500; — sama seperti sebelumya, aturan ini 

menentukan warna latar belakang elemen. Kita sudah menggunakan warna 

merah kejinggaan untuk bagian body, namun teruslah bereksperimen. 

 padding: 0 20px 20px 20px; — kita memiliki empat nilai yang mengatur 

padding untuk membuat sedikit ruang di sekitar konten kita. Saat ini, kita 

menentukan tidak ada padding pada sisi atas dari body, dan ada padding 

sepanjang 20 piksel di sisi kiri, bawah, dan kanan. Nilai-nilai di atas mengatur 

bagian atas, kanan, bawah, dan kiri secara berurutan. 
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 border: 5px solid black; — aturan ini mengatur border setebal 5 piksel 

berwarna hitam di seluruh sisi body. 

Mengatur posisi dan memberikan gaya pada judul halaman utama  
 

h1 { 

  margin: 0; 

  padding: 20px 0;     

  color: #00539F; 

  text-shadow: 3px 3px 1px black; 

} 

Anda mungkin sudah menyadari bahwa ada jarak yang cukup jelek di bagian atas 

body. Hal tersebut terjadi karena beberapa browser mengaplikasikan gaya yang 

bersifat default ke elemen <h1> element (salah satunya), meskipun Anda belum 

memberikan CSS apapun sama sekali! Kedengarannya buruk, namun kita juga 

menginginkan halaman web yang belum diberikan gaya juga memiliki keterbacaan 

yang mendasar. Untuk menghilangkan jarak tersebut, kita dapat merubah gaya 

default tersebut dengan mengatur  margin: 0;. 

Selanjutnya, kita mengatur bagian atas dan bawah padding menjadi 20 piksel, dan 

membuat warna dari teks heading agar sama dengan warna latar belakang HTML. 

Sebuah properti menarik yang kita gunakan adalah text-shadow, di mana properti 

ini akan mengaplikasikan bayangan teks ke konten teks dari sebuah elemen. Empat 

nilai dari properti tersebut adalah sebagai berikut: 

 Nilai piksel pertama mengatur horizontal offset bayangan dari teks — 

seberapa jauh bayangan tersebut berada (secara horizontal): sebuah nilai 

negatif seharusnya akan memindahkan bayangan tersebut ke sisi kiri. 

 Nilai piksel kedua mengatur vertical offset bayangan dari teks — seberapa 

jauh bayangan tersebut berada (secara vertikal), pada contoh ini, sebuah nilai 

negatif akan memindahkannya ke atas. 

 Nilai piksel ketiga mengatur blur radius dari bayangan — nilai yang lebih 

besar akan membuat bayangan yang lebih kabur. 

 Nilai keempat mengatur warna dasar dari bayangan. 

Cobalah untuk bereksperimen dengan berbagai nilai berbeda dan lihat hasilnya! 

 



Memposisikan gambar ke tengah
 
img { 

  display: block; 

  margin: 0 auto; 

} 

Akhirnya, kita akan memposisikan gambar ke tengah untuk membuatnya terlihat 

lebih baik. Kita dapat menggunakan trik

lakukan pada bagian body, namun ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. 

Elemen <body> adalah block level

halaman dan kita juga dapat mengaplikasikan margin dan nilai

pada elemen tersebut. Di sisi lain, gambar adalah contoh dari 

berarti kita tidak dapat melakukan hal yang sama. Sehingga untuk mengaplikasikan 

margin pada gambar, kita harus memberikan gambar tersebut perlakuan seperti 

level menggunakan display: block;

Hasil Akhir CSS 

Apabila Anda sudah mengikuti seluruh instr

memiliki sebuah halaman yang tampak seperti ini

Memposisikan gambar ke tengah 

Akhirnya, kita akan memposisikan gambar ke tengah untuk membuatnya terlihat 

lebih baik. Kita dapat menggunakan trik  margin: 0 auto lagi seperti yang telah k

, namun ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. 

block level, di mana elemen tersebut menempati ruang di 

halaman dan kita juga dapat mengaplikasikan margin dan nilai-

pada elemen tersebut. Di sisi lain, gambar adalah contoh dari inline element, 

berarti kita tidak dapat melakukan hal yang sama. Sehingga untuk mengaplikasikan 

pada gambar, kita harus memberikan gambar tersebut perlakuan seperti 

display: block;. 

Apabila Anda sudah mengikuti seluruh instruksi di artikel ini, Anda seharusnya 

memiliki sebuah halaman yang tampak seperti ini: 
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Akhirnya, kita akan memposisikan gambar ke tengah untuk membuatnya terlihat 

lagi seperti yang telah kita 

, namun ada satu hal lagi yang perlu dilakukan.  

, di mana elemen tersebut menempati ruang di 

-nilai spacing lain 

inline element, yang 

berarti kita tidak dapat melakukan hal yang sama. Sehingga untuk mengaplikasikan 

pada gambar, kita harus memberikan gambar tersebut perlakuan seperti block 

uksi di artikel ini, Anda seharusnya 
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Apabila Anda mengalami kebingungan, Anda dapat selalu membandingkan hasil 

Anda dengan contoh: 

html { 

  font-size: 10px; 

  font-family: 'Open Sans', sans-serif; 

} 

 

h1 { 

  font-size: 60px; 

  text-align: center; 

} 

 

p, li { 

  font-size: 16px;   

  line-height: 2; 

  letter-spacing: 1px; 

} 

 

html { 

  background-color: #00539F; 

} 

 

body { 

  width: 600px; 

  margin: 0 auto; 

  background-color: #FF9500; 

  padding: 0 20px 20px 20px; 

  border: 5px solid black; 

} 

 

h1 { 

  margin: 0; 

  padding: 20px 0;   

  color: #00539F; 

  text-shadow: 3px 3px 1px black; 

} 

 

img { 

  display: block; 

  margin: 0 auto; 

} 
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Dasar JavaScript 

 

 

 

Apakah JavaScript yang Sebenarnya? 

JavaScript adalah bahasa pemograman yang sangat matang dan dapat 

dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website 

yang interaktif. JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich yang juga co-founder dari 

Mozilla project, Mozilla Foundation dan Mozilla Corporation. 

Anda dapat melakukan banyak hal dengan JavaScript. Anda akan memulai dari 

fitur sederhana seperti menentukan layout, membuat respon ketika mengklik 

button, caousels, dan gallery gambar. Namun pada akhirnya ketika anda sudah 

mendapat banyak pengetahuan anda juga akan dapat membuat game, animasi 2D 

dan 3D, aplikasi yang berhubungan dengan database, dan masih banyak lagi. 

JavaScript sendiri adalah bahasa yang cukup komplek namun sangat fleksibel, dan 

banyak Developer (Programmer) telah menyediakan tool yang berdiri diatas core 

JavaScript agar anda dapat menggunakan fungsi - fungsi ekstra, tool tersebut 

sebagai berikut : 

 

Contoh "Hello World"  

Judul diatas terdengar menarik bukan ?. JavaScript adalah salah satu bahasa yang 

sangar menarik dari banyak teknologi web yang lain. dan jika anda mengikuti 

tutorial ini dengan baik, anda dapat menambahkan dimensi baru dan hal lain yang 

kreatif pada website anda.  

Namun, JavaScript sedikit lebih rumit dari pada HTML dan CSS, dan anda akan 

belajar sedikit demi sedikit, dan tetaplah belajar pada langkah-langkah kecil yang 

kami berikan. Untuk memulainya, kami akan menunjukkan bagaimana cara 

menambah beberapa skrip JavaScript yang sangat sederhana pada halaman Anda, 

yakni dengan contoh cara membuat "Hello, world!" 

 

JavaScript adalah bahasa pemograman yang digunakan untuk menambahkan fitur interaktif pada 

website anda, seperti ketika ingin membuat game, melakukan perubahan ketika mengklik tombol, 

efek dinamik, animasi, dan masih banyak lagi. Tutorial ini adalah dasar dari JavaScript yang 

akan memberikan gambaran apa yang bisa anda buat dengan JavaScript. 
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1. Pertama-tema, buka situs percobaan anda, dan buatlah sebuah file baru 

bernama main.js. Simpan di dalam folder scripts.  

2. Selanjutnya, buka file index.html Anda, dan masukkan elemen berikut pada 

sebuah baris bari sebelum tag penutup </body>:  

 
<script src="scripts/main.js"></script> 
 

3. Ini sama halnya dengan cara kerja elemen <link> untuk CSS — ini 

menempatkan JavaScript ke halaman, sehingga dapat memberikan pegaruh 

pada HTML (CSS, dan lainnya pada halaman).  

4. Sekarang tambahkan kode berikut pada file main.js:  

 
var myHeading = document.querySelector('h1'); 

myHeading.innerHTML = 'Hello world!'; 

 

5. Sekarang pastikan file HTML dan JavaScript disimpan, dan muat index.html 

di browser. Anda seharusnya mendapatkan hasil seperti berikut: 

 

Apa yang Terjadi?  

Jadi text heading anda telah diubah menjadi "Hello world!" mengunakan JavaScript. 

Kita melakukannya dengan menggunakan fungsi querySelector() untuk 

mendapatkan referensi untuk heading, dan menyimpannya di variabel myHeading. 

Ini sama halnya seperti yang kita lakukan saat menggunakan CSS selector — kita 

menginginkan untuk melakukan sesuatu ke sebuah elemen, maka kita perlu 

memilihnya terlebih dahulu. 

 Catatan: Alasan kita menepatkan elemen <script> di bawah file 

html adalah ketika HTML di muat oleh browser untuk ditampilkan 

pada sebuah file. Jika JavaScript dimuat pertama kali dan 

seharusnya mempengatuhi HTML di bawahnya, kemungkinan ini 

tidak bisa bekerja, oleh karena itu JavaScript dimuat sebelum 

HTML bekerja seperti seharusnya. Oleh karena itu, strategi yang 

terbaik biasanya adalah di bawah halaman. 
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Setelah itu, kita tambahkan nilai dari variabel myHeading  properti innerHTML   

(dimana mewakili konten heading) ke "Hello world!". 

Selanjutnya kita akan mengenal dasar permograman javascript dan menggunakan 

tool browser modern, dengan memasukkan contoh kode ke konsole browser anda 

dan lihat apa yang terjadi.   

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Common_questions/What_are_browser_developer_tools 

Variabel 

Variables merupakan wadah yang dapat anda beri nilai. Anda bisa memulai 

mendeklarasikan variabel dengan keyword var, diikuti nama yang anda inginkan: 

var myVariable; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mendeklarasikan sebuah variabel, anda bisa menambahkan nilai: 

myVariable = 'Bob'; 

Anda dapat mengambil nilai dengan memangil nama variabel: 

myVariable; 

Anda bisa melakukan operasi ini dalam satu baris jika anda menginginkanya: 

var myVariable = 'Bob'; 

Setelah memberikan nilai pada variabel, setelah itu anda bisa mengubah nilainya: 

 Catatan:  

 Semua baris di JS harus diakhiri dengan semi-colon (;), 
untuk menandakan akhr baris kode. Jika anda tidak 
menambahkanya, anda bisa mendapatkan hasil yang tidak 
diinginkan. 

 Anda bisa memanggil variabel apa saja, tapi ada beberapa 
pembatasan. 

 JavaScript sangat case sensitive — myVariable sangat 

berbeda dengan variabel myvariable. jika anda 

mendapatkan masalah pada kode anda, periksa huruf 

besar/kecil (casing)! 
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var myVariable = 'Bob'; 

myVariable = 'Steve'; 

Catat bahwa variabel memiliki Tipe data yang berbeda: 

Variabel Penjelasan Contoh 

String Teks String. Untuk menamdakan bahwa 

variabel adalah sebuah string anda perlu 

menambahkan tanda kutip. 

var myVariable = 'Bob'; 

Number Angka/number. Angka tidak 

menggunakan tanda kutip. 

var myVariable = 10; 

Boolean Nilai True/False. true/false merupakan 

keyword spesial di JS, dan tidak perlu 

menggunakan kutip. 

var myVariable = true; 

Array Struktur yang memungkinkan anda 

menyimpan lebih dari satu nilai dalam 

sebuah reference. 

var myVariable = [1,'Bob','Steve',10]; 

Panggil setiap member array seperti 

ini: myVariable[0], myVariable[1], 

etc. 

Object Pada dasarnya, semua. Semuanya di 

javascript adalah sebuah objek, dan 

dapat disimpan dalam variabel. Ingatlah 

untuk anda belajar. 

var myVariable = 

document.querySelector('h1'); 

All of the above examples too. 

 

Jadi kenapa kita memerlukan variabel? Baik, variable dibutuhkan dalam berbagai 

hal menarik di pemrograman. Jika nilainya tidak berubah, maka anda tidak dapat 

melakukan sesuatu hal yang bersifat dinamis, seperti menyesuaikan pesan salam ke 

pengunjung website anda, atau mengubah gambar yang tampil di galeri, dan masih 

banyak lagi. 

Komentar 

Anda dapat menambahkan komentar di kode Javascript, seperti halnya pada CSS. 

Di JavaScript, sebaris komentar ditulis seperti berikut: 

// Ini adalah komentar 

Namun anda juga dapat menggunakan lebih dari satu baris komentar seperti yang 

 anda lakukan pada CSS: 

/* 

Ini adalah komentar 

lebih dari satu baris 

*/ 
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Operator 

Operator pada dasarnya adalah simbol matematika yang bertindak atas dua nilai 

(atau variabel yang berisi nilai) dan menghasilkan nilai baru. Pada tabel dibawah 

anda bisa melihat beberapa operator yang sederhana, disertai contoh untuk anda 

coba di konsole browser. 

Operator Penjelasan Simbol Contoh 

penambahan / 

penggabungan 

Digunakan untuk 

menambahkan nilai satu 

dengan lainnya menjadi 

sebuah nilai baru, atau 

menggabungkan dua teks 

string. 

+ 6 + 9; 

"Hello " + "world!"; 

pengurangan, 

Perkalian, 

pembagian 

Yang ini hasilnya sama seperti 

yang kita kenal di matematika 

dasar. 

-, *, / 9 - 3; 

8 * 2; // perkalian di JS 

menggunakan tanda bintang 

(*) 

9 / 3; 

operator 

penugasan 

Anda telah melihat ini 

sebelumnya, penugasan di JS 

digunakan untuk memberikan 

nilai pada variabel. 

= var myVariable = 'Bob'; 

Operator 

kesetaraan 

Melakukan tes untuk melihat 

apakah suatu nilai sama 

dengan nilai pembanding, dan 

mengembalikan nilai hasil 

berupa boolean true/false . 

=== var myVariable = 3; 

myVariable === 4; 

Negasi, tidak 

sama dengan 

Sering digunakan bersama 

operator kesetaraan, operator 

negasi di JS sama dengan 

logical NOT — membalik nilai 

true menjadi false dan 

sebaliknya. 

!, !== Ekspresi dasarnya 

bernilai true, namun pada 

pernamdingan 

mengembalikan 

nilai false karena kita 

menggunakan negasi: 

var myVariable = 3; 

!myVariable === 3; 

Disini kita mencoba 

"Apakah  myVariable NOT ( 

tidak ) sama dengan 3". 

Mengembalikan nilai false, 

karena disitu 

pembandingnya sama 
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dengan 3. 

var myVariable = 3; 

myVariable !== 3; 

Kondisional 

Kondisional adalah struktur kode yang memungkinkan anda untuk menguji apakah 

ekspresi mengembalikan nilai yang benar atau tidak, dan kemudian menjalankan 

perintah lain tergantung pada hasilnya. Bentuk umum dari kondisional disebut if ... 

else. Contoh seperti berikut: 

var esKrim = 'coklat'; 

if (esKrim === 'coklat') { 

  alert('Yay, Aku suka eskrim coklat!');     

} else { 

  alert('Hahhh, tapi sukanya coklat...');     

} 

Ekspresi didalam if ( ... ) dalah pengujian — disini menggunakan operator 

kesetaraan (seperti yang dijelaskan sebelumnya) untuk membandingkan 

variabe esKrim dengan string coklat untuk melihat keduanya sama. Jika hasil 

perbandingan mengembalikan nilai true, kode blok pertama akan dijalankan. Jika 

tidak, akan di lewati dan kode blok selanjutnya akan di jalankan, tepatnya setelah 

statement else. 

Fungsi 

Functions merupakan cara encapsulasi fungsi yang ingin anda gunakan kembali, 

jadi anda dapat memanggil dengan hanya sebuah nama fungsi, dan tidak harus 

menulis semua kodenya lagi setiap kali anda ingin menggunakannya kembali. Anda 

telah melihat beberapa fungsi diatas, seperti: 

1. var myVariable = document.querySelector('h1'); 
 

2. alert('Halo!'); 

Fungsi ini merupakan built-in browser untuk anda gunakan kapanpun. 

Jika anda melihat sesuatu yang mirip dengan nama variabel, tapi menggunakan 

tanda kurung — () — setelahnya, anda dapat memastikan bahwa itu adalah fungsi. 

Fungsi terkadang menggunakan arguments — bit data yang dibutuhkan untuk 

dapat menjalankan fungsinya. Argumen di tulis di dalam tanda kurung, dan 

dipisahkan dengan koma jika memiliki lebih dari satu argumen. 



37 | P a g e  

Misal, Fungsi alert() membuat kotak pop-up terlihat pada jendela browser, namun 

kita perlu membaerikan string sebagai sebuah argumen untuk mengatakan pada 

fungsi alert()pesan apa yang harus di tampilkan pada kotak po-pup. 

Berita bagusnya adalah kita dapat membuat fungsi anda sendiri — pada contoh 

berikut kita menulis sebuah fungsi sederhana dengan menggunakan dua argumen 

dan mengalikannya menjadi nilai baru: 

function kalikan(angka1,angka2) { 

  var hasil = angka1 * angka2; 

  return hasil; 

} 

Coba jalankan fungsi diatas pada konsole, kemudian coba gunakan fungsi anda 

beberapa kali, misal.: 

kalikan(4,7); 

kalikan(20,20); 

kalikan(0.5,3); 

 

 

 

 

 

 

Events 

Untuk membuat hal yang interaktif pada website, anda perlu menggunakan 

event — kode struktur ini mendengarkan setiap hal yang terjadi pada browser, dan 

kemudian memungkinkan anda menjalankan kode sebagai respon pada hal yang 

terjadi tersebut. Contoh yang paling terjadi adalah click event, dimana di suarakan 

oleh browser ketika mouse anda mengklik pada elemen seperti link, tombol atau 

yang lainnya. Untuk menunjukkannya, coba tambahkan kode berikut pada 

konsol anda, kemudian coba klik pada halaman web tersebut: 

document.querySelector('html').onclick = function() { 

    alert('Ouch! Stop poking me!'); 

} 

 Catatan: Statement return mengatakan pada browser untuk 

mengembalikan nilai variabel hasil keluar dari fungsi sehingga 

dapat digunakan. Hal ini diperlukan karena variabel yang 

didefinisikan di dalam blok kode atau cakupan fungsi hanya akan 

tersedia didalam fungsi itu sendiri. Hal ini disebuat variable 

scoping. 
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Banyak sekali cara untuk melampirkan event pada sebuah elemen; disini kita 

memilih elemen HTML dan membuat properti handler onclick yang sama dengan 

fungsi anonim (fungsi tanpa nama) yang berisi kode yang ingin kita jalankan ketika 

event terjadi. 

Catat bahwa 

document.querySelector('html').onclick = function() {}; 

sama dengan 

var myHTML = document.querySelector('html'); 

myHTML.onclick = function() {}; 

Hanya untuk lebih pendek saja menuliskannya. 

 

Latihan 

Sekarang kita meninjau beberapa dasar JavaScript, mari tambahkan bebrapa fitur 

dasar ke contoh situs kita untuk memberi anda satu langkah kepada suatu yang 

mungkin. 

Menambahkan pengubah gambar 

Pada bagian ini kita akan menambahkan gambar lain pada situs kita, dan 

tambahkan beberapa Javascript sederhana untuk mengubah antara keduanya ketika 

gambar di-klik. 

1. Pertama, cari gambar lain yang ingin anda gunakan di situs anda. Pastikan 

ukurannya sama dengan gambar pertama, atau kurang lebih sama. 

2. Simpan gambar pada folder images anda. 

3. Pada file main.js , tuliskan kode JavaScript berikut (Jika kode Javascript hello 

world masih disana, hapus saja):  

var myImage = document.querySelector('img'); 

 

myImage.onclick = function() { 

   var mySrc = myImage.getAttribute('src'); 

    if(mySrc === 'images/firefox-icon.png') { 

      myImage.setAttribute ('src','images/firefox2.png'); 

    } else { 

      myImage.setAttribute ('src','images/firefox-icon.png'); 
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    } 

} 

4. Simpan semua file dan muat index.html di browser. Sekarang kita klik 

gambarnya, seharusnya berubah tampilannya menjadi gambar yang satunya! 

Kita menyimpan referensi ke elemen gambar Kita dalam variabel myImage. 

Selanjutnya, Kita membuat fungsi tanpa nama (fungsi "anonim") pada property 

variabel pengendali event onclick. Sekarang, setiap kali elemen gambar ini diklik: 

1. Kita mendapatkan nilai atribut src dari gambar. 

2. Kita menggunakan kondisional untuk memeriksa apakah nilai src sama 

dengan path gambar asli:  

1. Jika ya, kita mengubah nilai src ke path gambar kedua, memaksa 

gambar lain dimuat dalam elemen <image>. 

2. Jika tidak (artinya harus sudah mengalami perubahan), kita mengubah 

nilai src kembali ke jalur gambar asli, untuk membalikkannya kembali 

ke semula. 

Menambahkan pesan selamat datang yang dinamis 

Selanjutnya, Kita akan menambahkan sedikit kode lagi untuk mengubah judul 

halaman untuk menyertakan pesan pembuka yang dinamis saat pengguna pertama 

kali masuk ke situs. Pesan pembuka ini akan bertahan saat pengguna meninggalkan 

situs dan kemudian kembali lagi. Kita juga akan menyertakan opsi untuk mengubah 

pengguna dan oleh karena itu pesan selamat datang diperlukan setiap waktu. 

1. Pada index.html, Tambahkan baris berikut sebelum elemen <script>:  

<button>Change user</button> 

2. Pada main.js,  tambahkan kode berikut di bagian bawah file, persis seperti 

yang tertulis - ini mengacu pada tombol baru yang akan kita tambahkan, 

judulnya, dan simpan pada variabel:  

var myButton = document.querySelector('button'); 

var myHeading = document.querySelector('h1'); 

3. Sekarang tambahkan fungsi berikut untuk mengatur ucapan yang dinamis - 

ini belum berinteraksi tapi nanti akan kita gunakan:  

function setUserName() { 

var myName = prompt('Please enter your name.'); 

localStorage.setItem('name', myName); 
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 myHeading.innerHTML = 'Mozilla is cool, ' + myName; 

} 

Fungsi ini berisi fungsi prompt() yang menampilkan kotak dialog seperti 

alert(). Perbedaannya adalah prompt() meminta pengguna untuk 

memasukkan data, dan menyimpan data tersebut dalam variabel saat tombol 

dialog OK ditekan. Dalam kasus ini, kita meminta pengguna memasukkan 

namanya. Selanjutnya, kita memanggil API yang disebut localStorage, yang 

memungkinkan kita menyimpan data di browser, dan mengambilnya nanti. 

Kita menggunakan fungsi setItem LocalStorage () untuk membuat dan 

menyimpan item data yang disebut 'name', dan menetapkan nilainya ke 

variabel myName yang berisi nama pengguna yang dimasukkan. Akhirnya, 

kita mengatur innerHTML dari judul ke string, ditambahk nama 

penggunanya.  

4. Selanjutnya, tambahkan blok if ... else — kita bisa memanggil kode 

inisialisasi, sebagai pengatur saat aplikasi pertama kali dimuat:  

if(!localStorage.getItem('name')) { 

  setUserName(); 

} else { 

  var storedName = localStorage.getItem('name'); 

  myHeading.innerHTML = 'Mozilla is cool, ' + storedName; 

} 
 

Blok kode pertama kali menggunakan operator negasi (logical NOT) untuk 

memeriksa apakah item data ada - jika tidak ada, fungsi setUserName() 

dijalankan untuk membuatnya. Jika sudah ada (misalnya pengguna 

mengaturnya saat mereka mengunjungi situs), kita mengambil nama yang 

tersimpan dengan menggunakan getItem() dan menetapkan innerHTML dari 

judul ke string, ditambah nama pengguna, sama seperti yang kita lakukan di 

dalam setUserName().  

5. Terakhir, letakkan pengendali event di bawah onclick pada tombolnya, 

sehingga saat diklik fungsi setUserName() dijalankan. Hal ini memungkinkan 

pengguna untuk mengatur nama baru kapan pun mereka mau dengan 

menekan tombol:  

myButton.onclick = function() { 

  setUserName(); 

} 

 



Sekarang saat pertama kali mengunjungi situs, akan meminta nama pengguna 

kemudian memberi pesan yang dinamis kepada anda. Kemudian Anda bisa 

mengganti nama kapan saja dengan menekan tombol. Sebagai bonus tambahan, 

karena namanya tersimpan di dalam loca

jadi pesan yang dinamis akan tetap ada saat Anda membuka situs ini lagi!

Hasil Akhir Javascript 

Jika Anda telah mengikuti semua petunjuk dalam artikel ini, halaman yang Anda 

buat harus terlihat seperti ini

contoh (http://mdn.github.io/beginner

Sekarang saat pertama kali mengunjungi situs, akan meminta nama pengguna 

kemudian memberi pesan yang dinamis kepada anda. Kemudian Anda bisa 

mengganti nama kapan saja dengan menekan tombol. Sebagai bonus tambahan, 

karena namanya tersimpan di dalam localStorage, tetap ada setelah situs ditutup, 

jadi pesan yang dinamis akan tetap ada saat Anda membuka situs ini lagi!

 

Jika Anda telah mengikuti semua petunjuk dalam artikel ini, halaman yang Anda 

buat harus terlihat seperti ini:  

http://mdn.github.io/beginner-html-site-scripted/) 
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Sekarang saat pertama kali mengunjungi situs, akan meminta nama pengguna 

kemudian memberi pesan yang dinamis kepada anda. Kemudian Anda bisa 

mengganti nama kapan saja dengan menekan tombol. Sebagai bonus tambahan, 

lStorage, tetap ada setelah situs ditutup, 

jadi pesan yang dinamis akan tetap ada saat Anda membuka situs ini lagi! 

Jika Anda telah mengikuti semua petunjuk dalam artikel ini, halaman yang Anda 
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Jika Anda kebingungan, Anda selalu bisa membandingkan pekerjaan Anda dengan 

contoh: 

// Image switcher code 

 

var myImage = document.querySelector('img'); 

 

myImage.onclick = function() { 

 var mySrc = myImage.getAttribute('src'); 

 if(mySrc === 'images/firefox-icon.png') { 

      myImage.setAttribute ('src','images/firefox2.png'); 

 } else { 

   myImage.setAttribute ('src','images/firefox-icon.png'); 

 } 

} 

 

// Personalized welcome message code 

 

var myButton = document.querySelector('button'); 

var myHeading = document.querySelector('h1'); 

 

function setUserName() { 

  var myName = prompt('Please enter your name.'); 

  localStorage.setItem('name', myName); 

  myHeading.innerHTML = 'Mozilla is cool, ' + myName; 

} 

 

if(!localStorage.getItem('name')) { 

  setUserName(); 

} else { 

  var storedName = localStorage.getItem('name'); 

  myHeading.innerHTML = 'Mozilla is cool, ' + storedName; 

} 

 

myButton.onclick = function() { 

  setUserName(); 

} 
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Dasar JQUERY 

 

 

 

 

Mengapa jQuery? 

Ada banyak kerangka kerja lainnya JavaScript di luar sana, tapi jQuery tampaknya 

menjadi yang paling populer, dan juga yang paling diperpanjang. 

Banyak perusahaan terbesar di Web menggunakan jQuery, seperti: 

 Google 

 Microsoft 

 IBM 

 Netflix 

jQuery bekerja di semua browser?  

 

jQuery tahu semua tentang isu-isu lintas-browser, dan mereka telah menulis 

pengetahuan ini ke perpustakaan jQuery. jQuery akan menjalankan persis sama di 

semua browser utama. 

Menambahkan jQuery untuk Halaman Web Anda 

Ada beberapa cara untuk mulai menggunakan jQuery di situs web Anda. Kamu 

bisa: 

 Download library jQuery dari jQuery.com 

 Sertakan jQuery dari CDN, seperti Google 

Download jQuery 

Ada dua versi jQuery tersedia untuk di-download:  

 versi produksi - ini adalah untuk situs hidup Anda karena telah minified dan 

dikompresi 

 versi pengembangan - ini adalah untuk pengujian dan pengembangan (kode 

terkompresi dan dapat dibaca) 

Tujuan dari jQuery adalah untuk membuatnya lebih mudah untuk menggunakan JavaScript di 

situs web Anda. jQuery adalah Perpustakaan JavaScript. jQuery sangat menyederhanakan 

pemrograman JavaScript. jQuery mudah dipelajari. 
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Kedua versi dapat didownload dari jQuery.com . 

JQuery perpustakaan adalah file JavaScript tunggal, dan Anda referensi itu dengan 

HTML <script> tag (pemberitahuan bahwa tag <script> harus di dalam <head>): 

<head> 

<script src="jquery-3.3.1.min.js"></script> 

</head>  

Tip: Tempatkan file yang didownload dalam direktori yang sama seperti halaman di 

mana Anda ingin menggunakannya. 

jQuery CDN 

Jika Anda tidak ingin men-download dan meng-host jQuery sendiri, Anda dapat 

menyertakannya dari CDN (Content Delivery Network). 

Google dan Microsoft jQuery. 

Untuk menggunakan jQuery dari Google atau Microsoft, gunakan salah satu dari 

berikut: 

Google CDN: 
<head> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.j

s"></script> 

</head>  

Microsoft CDN: 

<head> 

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-

3.3.1.min.js"></script> 

</head>  

jQuery - Dapatkan Konten dan Atribut 

jQuery berisi metode yang kuat untuk mengubah dan memanipulasi elemen HTML 

dan atribut. 
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jQuery DOM Manipulasi 

Salah satu bagian yang sangat penting dari jQuery adalah kemungkinan untuk 

memanipulasi DOM. 

jQuery datang dengan banyak metode DOM terkait yang membuatnya mudah 

untuk mengakses dan memanipulasi elemen dan atribut. 

Dapatkan Konten - teks (), html (), dan val () 

Tiga sederhana, namun bermanfaat, metode jQuery untuk manipulasi DOM adalah: 

 text () - Mengatur atau mengembalikan konten teks dari elemen yang dipilih 

 html () - Mengatur atau mengembalikan isi dari elemen yang dipilih 

(termasuk markup HTML) 

 val () - Mengatur atau mengembalikan nilai kolom formulir 

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan konten dengan teks 

jQuery () dan html () metode: 

Contoh 

$("#btn1").click(function(){ 

    alert("Text: " + $("#test").text()); 

}); 

$("#btn2").click(function(){ 

    alert("HTML: " + $("#test").html()); 

}); 

Secara lengkap 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.j

s"></script> 

<script> 

$(document).ready(function(){ 

    $("#btn1").click(function(){ 

        alert("Text: " + $("#test").text()); 

    }); 

    $("#btn2").click(function(){ 

        alert("HTML: " + $("#test").html()); 

    }); 

}); 

</script> 
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</head> 

<body> 

 

<p id="test">This is some <b>bold</b> text in a paragraph.</p> 

 

<button id="btn1">Show Text</button> 

<button id="btn2">Show HTML</button> 

 

</body> 

</html> 

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan nilai dari sebuah field 

input dengan metode jQuery val (): 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.j

s"></script> 

<script> 

$(document).ready(function(){ 

    $("button").click(function(){ 

        alert("Value: " + $("#test").val()); 

    }); 

}); 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<p>Name: <input type="text" id="test" value="Mickey Mouse"></p> 

 

<button>Show Value</button> 

 

</body> 

</html> 

 

Dapatkan Atribut - attr () 

JQuery attr () metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai atribut. 

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan nilai dari atribut href 

di link: 
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Contoh 
$("button").click(function(){ 

    alert($("#w3s").attr("href")); 

}); 

Secara lengkap 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.j

s"></script> 

<script> 

$(document).ready(function(){ 

    $("button").click(function(){ 

        alert($("#w3s").attr("href")); 

    }); 

}); 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<p> 

<a href="https://www.w3schools.com" id="w3s">W3Schools.com</a></p> 

<button>Show href Value</button> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 | P a g e  

Membuat Aplikasi Web Menggunakan PHP-MySQL dengan 

MySQLi extension 
 

 

 

 

 

 

Gambaran Aplikasi CRUD yang Akan Kita Buat 

 
Halaman untuk menginput data: 

 

 
Halaman untuk mengedit data: 

 

CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update dan Delete. Sesuai dengan namanya, 

aplikasi CRUD merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput data ke database (Create), 

menampilkan data dari database (Read), mengedit/mengupdate data pada database (Update) dan 

menghapus data dari database (Delete). 
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Tampilan ketika akan menghapus data: 

Tampilan ketika akan menghapus data – crud php mysqli  

Adapun file-file yang nantinya akan kita buat adalah sebagai berikut: 
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Langkah 1 : Menyiapkan Database 

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan database terlebih 

dahulu. Database ini akan digunakan untuk menyimpan data dari aplikasi crud 

yang kita buat. 

Buatlah database dengan nama crud_sederhana, bisa dengan menggunakan 

Command Promt atau dengan phpMyAdmin. Setelah database dibuat, langkah 

selanjutnya yaitu membuat tabel dengan nama mahasiswa ke dalam database tadi. 

Struktur tabel mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 
 

Berikut ini adalah script untuk membuat tabel mahasiswa: 

CREATE TABLE `mahasiswa` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nim` char(8) DEFAULT NULL, 

  `nama` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `fakultas` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `jurusan` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `ipk` decimal(3,2) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

); 

 

Langkah 2 : Koneksi ke Database 

Sebelum melakukan langkah ini kita harus membuat folder untuk menyimpan file-

file yang nantinya akan kita buat. Buat folder dengan nama crud_sederhana di 

dalam folder htdocs. 

Langkah selanjutnya yaitu membuat file untuk melakukan koneksi ke database. 

Buat file baru dengan nama koneksi.php, simpan ke dalam folder crud-sederhana 

tadi, kemudian isi dengan kode dibawah ini: 
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<?php 

  // buat koneksi dengan database mysql 

  $host = "localhost"; 

  $user = "root"; 

  $pass = ""; 

  $name = "crud_sederhana"; 

  $link = mysqli_connect($host,$user,$pass,$name); 

  //periksa koneksi, tampilkan pesan kesalahan jika gagal 

  if(!$link){ 

    die ("Koneksi dengan database gagal: ".mysql_connect_errno(). 

    " - ".mysql_connect_error()); 

  } 

?> 

 

Silahkan sesuaikan variabel $host dan $user sesuai dengan komputer Anda. 

File koneksi.php ini nantinya akan kita panggil ke dalam file-file lainnya dengan 

fungsi include() agar setiap file bisa terhubung ke database. 

Langkah 3 : Menampilkan Data 

Langkah ketiga yaitu membuat file untuk menampilkan data. Karena akan kita 

jadikan sebagai halaman utama maka kita beri nama file ini dengan nama 

index.php. Setelah membuat file index.php di dalam folder crud_sederhana, isilah 

dengan kode berikut: 

<?php 

  // memanggil file koneksi.php untuk melakukan koneksi database 

  include 'koneksi.php'; 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <style> 

      table{ 

        width: 840px; 

        margin: auto; 

      } 

      h1{ 

        text-align: center; 

      } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Tabel Biodata Mahasiswa</h1> 
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    <center><a href="input.php">Input Data &Gt; </a></center> 

    <br/> 

    <table border="1"> 

      <tr> 

        <th>No</th> 

        <th>NIM</th> 

        <th>Nama</th> 

        <th>Fakultas</th> 

        <th>Jurusan</th> 

        <th>IPK</th> 

        <th>Pilihan</th> 

      </tr> 

      <?php 

      // jalankan query untuk menampilkan semua data diurutkan 

berdasarkan nim 

      $query = "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nim ASC"; 

      $result = mysqli_query($link, $query); 

      //mengecek apakah ada error ketika menjalankan query 

      if(!$result){ 

        die ("Query Error: ".mysqli_errno($link). 

           " - ".mysqli_error($link)); 

      } 

 

      //buat perulangan untuk element tabel dari data mahasiswa 

      $no = 1; //variabel untuk membuat nomor urut 

      // hasil query akan disimpan dalam variabel $data dalam bentuk 

array 

      // kemudian dicetak dengan perulangan while 

      while($data = mysqli_fetch_assoc($result)) 

      { 

        // mencetak / menampilkan data 

        echo "<tr>"; 

        echo "<td>$no</td>"; //menampilkan no urut 

        echo "<td>$data[nim]</td>"; //menampilkan data nim 

        echo "<td>$data[nama]</td>"; //menampilkan data nama 

        echo "<td>$data[fakultas]</td>"; //menampilkan data fakultas 

        echo "<td>$data[jurusan]</td>"; //menampilkan data jurusan 

        echo "<td>$data[ipk]</td>"; //menampilkan data ipk 

        // membuat link untuk mengedit dan menghapus data 

        echo '<td> 

          <a href="edit.php?id='.$data['id'].'">Edit</a> / 

          <a href="hapus.php?id='.$data['id'].'" 

          onclick="return confirm(\'Anda yakin akan menghapus 

data?\')">Hapus</a> 

        </td>'; 

        echo "</tr>"; 

        $no++; // menambah nilai nomor urut 

      } 
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      ?> 

    </table> 

  </body> 

</html> 

Apabila index.php ini kita jalankan di web browser maka akan terlihat tampilan 

seperti ini: 

Tabel biodata mahasiswa – crud php mysqli  

Seperti yang kita lihat, tabel mahasiswa di atas masih kosong karena memang kita 

belum memasukkan data apapun ke dalam tabel. Untuk itu pada langkah 

selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman untuk memasukkan data pada tabel 

mahasiswa. 

Langkah 4 : Memasukkan Data 

Pada tahap ini kita akan membuat dua buah file. File yang pertama berisi sebuah 

form untuk memasukkan data yang akan kita beri nama input.php. File yang kedua 

berfungsi untuk memproses data yang telah dimasukkan pada form input.php. File 

ini kita beri nama input_proses.php. 

Berikut ini adalah tampilan kode pada file input.php: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <style> 
      h1{ 
        text-align: center; 
      } 
      .container{ 
        width: 400px; 
        margin: auto; 
      } 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Input Data</h1> 
    <div class="container"> 
      <form id="form_mahasiswa" action="input_proses.php" method="post"> 
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        <fieldset> 
        <legend>Input Data Mahasiswa</legend> 
          <p> 
            <label for="nim">NIM : </label> 
            <input type="text" name="nim" id="nim" placeholder="Contoh: 
12345678"> 
          </p> 
          <p> 
            <label for="nama">Nama : </label> 
            <input type="text" name="nama" id="nama"> 
          </p> 
          <p> 
            <label for="fakultas" >Fakultas : </label> 
              <select name="fakultas" id="fakultas"> 
                <option value="Kedokteran">Kedokteran </option> 
                <option value="MIPA">MIPA</option> 
                <option value="Ekonomi">Ekonomi</option> 
                <option value="Teknik">Teknik</option> 
                <option value="Sastra">Sastra</option> 
                <option value="Hukum">Hukum</option> 
              </select> 
          </p> 
          <p> 
            <label for="jurusan">Jurusan : </label> 
            <input type="text" name="jurusan" id="jurusan"> 
          </p> 
          <p > 
            <label for="ipk">IPK : </label> 
            <input type="text" name="ipk" id="ipk" placeholder="Contoh: 
2.75"> 
          </p> 
 
        </fieldset> 
        <p> 
          <input type="submit" name="input" value="Tambah Data"> 
        </p> 
      </form> 
    </div> 
  </body> 
</html> 

Tampilan halaman input.php: 

 



55 | P a g e  

Saya rasa kode di atas cukup mudah dipahami karena hanya berupa html. Pada 

kode di atas terdapat form dengan action = “input_proses.php”, artinya ketika form 

tersebut disubmit maka data yang diinputkan pada form akan diproses oleh file 

input_proses.php 

Tampilan kode input_proses.php adalah sebagai berikut: 

<?php 

// memanggil file koneksi.php untuk melakukan koneksi database 

include 'koneksi.php'; 

 

// mengecek apakah tombol input dari form telah diklik 

if (isset($_POST['input'])) { 

 

 // membuat variabel untuk menampung data dari form 

 $nim = $_POST['nim']; 

  $nama = $_POST['nama']; 

  $fakultas = $_POST['fakultas']; 

  $jurusan = $_POST['jurusan']; 

  $ipk = (float) $_POST['ipk']; 

 

  // jalankan query INSERT untuk menambah data ke database 

  $query = "INSERT INTO mahasiswa VALUES (NULL, '$nim', '$nama', 

'$fakultas','$jurusan',$ipk)"; 

  $result = mysqli_query($link, $query); 

  // periska query apakah ada error 

  if(!$result){ 

      die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($link). 

           " - ".mysqli_error($link)); 

  } 

} 

 

// melakukan redirect (mengalihkan) ke halaman index.php 

header("location:index.php"); 

?> 

File input_proses.php akan mengambil data yang diinput dari form pada halaman 

input.php kemudian memasukkan data tersebut ke dalam database menggunakan 

query INSERT INTO. 

Sampai tahap ini kita sudah bisa menginput data ke dalam tabel mahasiswa, namun 

kita belum bisa melakukan edit data dan hapus data. 
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Langkah 5 : Mengupdate / Mengedit Data 

Langkah selanjutnya yaitu membuat halaman untuk update/edit data. Sama seperti 

sebelumnya, pada tahap ini kita akan membuat dua file: file untuk membuat form 

dan file untuk memproses form. 

Sekarang buat file untuk membuat form update data dengan nama edit.php. 

kemudian isikan kode berikut: 

<?php 

  // memanggil file koneksi.php untuk membuat koneksi 

  include 'koneksi.php'; 

 

  // mengecek apakah di url ada nilai GET id 

  if (isset($_GET['id'])) { 

    // ambil nilai id dari url dan disimpan dalam variabel $id 

    $id = ($_GET["id"]); 

 

    // menampilkan data mahasiswa dari database yang mempunyai 

id=$id 

    $query = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id='$id'"; 

    $result = mysqli_query($link, $query); 

    // mengecek apakah query gagal 

    if(!$result){ 

      die ("Query Error: ".mysqli_errno($link). 

         " - ".mysqli_error($link)); 

    } 

    // mengambil data dari database dan membuat variabel" utk 

menampung data 

    // variabel ini nantinya akan ditampilkan pada form 

    $data = mysqli_fetch_assoc($result); 

    $nim = $data["nim"]; 

    $nama = $data["nama"]; 

    $fakultas = $data["fakultas"]; 

    $jurusan = $data["jurusan"]; 

    $ipk = $data["ipk"]; 

 

  } else { 

    // apabila tidak ada data GET id pada akan di redirect ke 

index.php 

    header("location:index.php"); 

  } 

 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 
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    <style> 

      h1{ 

        text-align: center; 

      } 

      .container{ 

        width: 400px; 

        margin: auto; 

      } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Edit Data</h1> 

    <div class="container"> 

      <form id="form_mahasiswa" action="edit_proses.php" 

method="post"> 

        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>"> 

        <fieldset> 

        <legend>Edit Data Mahasiswa</legend> 

          <p> 

            <label for="nim">NIM : </label> 

            <input type="text" name="nim" id="nim" value="<?php echo 

$nim ?>"> 

          </p> 

          <p> 

            <label for="nama">Nama : </label> 

            <input type="text" name="nama" id="nama" value="<?php 

echo $nama ?>"> 

          </p> 

          <p> 

            <label for="fakultas" >Fakultas : </label> 

              <select name="fakultas" id="fakultas"> 

                <option value="Kedokteran" <?php 

if($data['fakultas'] == 'Kedokteran'){ echo 'selected'; } ?>> 

                Kedokteran </option> 

                <option value="MIPA" <?php if($data['fakultas'] == 

'MIPA'){ echo 'selected'; } ?>> 

                MIPA</option> 

                <option value="Ekonomi" <?php if($data['fakultas'] 

== 'Ekonomi'){ echo 'selected'; } ?>> 

                Ekonomi</option> 

                <option value="Teknik" <?php if($data['fakultas'] == 

'Teknik'){ echo 'selected'; } ?>> 

                Teknik</option> 

                <option value="Sastra" <?php if($data['fakultas'] == 

'Sastra'){ echo 'selected'; } ?>> 

                Sastra</option> 

                <option value="Hukum" <?php if($data['fakultas'] == 

'Hukum'){ echo 'selected'; } ?>> 
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                Hukum</option> 

              </select> 

          </p> 

          <p> 

            <label for="jurusan">Jurusan : </label> 

            <input type="text" name="jurusan" id="jurusan" 

value="<?php echo $jurusan ?>"> 

          </p> 

          <p > 

            <label for="ipk">IPK : </label> 

            <input type="text" name="ipk" id="ipk" value="<?php echo 

$ipk ?>"> 

          </p> 

        </fieldset> 

        <p> 

          <input type="submit" name="edit" value="Update Data"> 

        </p> 

      </form> 

  </div> 

  </body> 

</html> 

Tampilan halaman edit: 

 

Halaman edit data ini dapat diakses melalui tombol link yang terdapat pada kolom 

pilihan Tabel Biodata Mahasiswa pada halaman index.php. 
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Tombol edit data – crud php mysqli  

Link tersebut mengandung query string. Query string adalah sebutan untuk karakter 

tambahan di belakang URL atau di belakang penulisan alamat dari sebuah situs. 

Contohnya apabila kita mengeklik tombol edit pada mahasiswa dengan id = 3, maka 

akan menuju ke alamat: 

http://localhost/crud_sederhana/edit.php?id=3 

Tambahan teks “?id=3” inilah yang disebut dengan query string. Karakter tanda 

tanya (?) merupakan pembatas antara alamat situs dengan query string. 

Pada contoh tersebut berarti kita mengirim data berupa variabel “id” yang bernilai 

“3” ke dalam halaman http://localhost/crud_sederhana/edit.php. Data ini bisa 

diakses menggunakan variabel $_GET[”id”]. 

File edit.php akan mengambil nilai $_GET[”id”] dan disimpan pada variabel $id. 

Setelah itu data mahasiswa yang akan diedit ditampilkan menggunakan query 

"SELECT * FROM mahasiswa WHERE id='$id'". Hasil query kemudian disimpan 

pada beberapa variabel. Variabel-variabel ini digunakan untuk mengisi atribut value 

pada form agar data tersebut dapat tampil di form. 

Sekarang buat file edit_proses.php. Lalu isikan kode berikut: 

<?php 

// mengecek apakah tombol edit telah diklik 

if (isset($_POST['edit'])) { 

  // buat koneksi dengan database 

  include("koneksi.php"); 

 

  // membuat variabel untuk menampung data dari form edit 

  $id = $_POST['id']; 

  $nim = $_POST['nim']; 
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 $nama = $_POST['nama']; 

 $fakultas = $_POST['fakultas']; 

 $jurusan = $_POST['jurusan']; 

 $ipk = (float) $_POST['ipk']; 

 

  //buat dan jalankan query UPDATE 

  $query  = "UPDATE mahasiswa SET "; 

  $query .= "nim = '$nim', nama = '$nama', "; 

  $query .= "fakultas='$fakultas', "; 

  $query .= "jurusan = '$jurusan', ipk=$ipk "; 

  $query .= "WHERE id = '$id'"; 

 

  $result = mysqli_query($link, $query); 

 

  //periksa hasil query apakah ada error 

  if(!$result) { 

    die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($link). 

       " - ".mysqli_error($link)); 

  } 

} 

 

//lakukan redirect ke halaman index.php 

header("location:index.php"); 

 

?> 

File edit_proses.php akan mengambil data yang diinput dari form pada halaman 

edit.php kemudian melakukan update data menggunakan query UPDATE. 

Langkah 6 : Menghapus Data 

Langkah terakhir yaitu membuat halaman untuk menghapus data. Buat file 

bernama hapus.php kemudian isi dengan kode berikut: 

<?php 

// buka koneksi dengan MySQL 

  include("koneksi.php"); 

 

  //mengecek apakah di url ada GET id 

  if (isset($_GET["id"])) { 

 

    // menyimpan variabel id dari url ke dalam variabel $id 

    $id = $_GET["id"]; 

 

    //jalankan query DELETE untuk menghapus data 

    $query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id' "; 

    $hasil_query = mysqli_query($link, $query); 
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    //periksa query, apakah ada kesalahan 

    if(!$hasil_query) { 

      die ("Gagal menghapus data: ".mysqli_errno($link). 

           " - ".mysqli_error($link)); 

    } 

  } 

  // melakukan redirect ke halaman index.php 

  header("location:index.php"); 

?> 

Sama seperti halaman edit.php, halaman hapus.php ini dapat diakses melalui link 

yang terdapat pada kolom Pilihan pada Tabel Biodata Mahasiswa di halaman 

index.php. 

File hapus.php akan mengambil nilai id pada query string menggunakan variabel 

$_GET[“id”]. Nilai id ini digunakan untuk mengetahui data mahasiswa yang mana 

yang akan dihapus. Setelah itu data dihapus menggunakan query "DELETE FROM 

mahasiswa WHERE id='$id' ". 

Sampai tahap ini kita telah selesai membuat aplikasi CRUD sederhana untuk 

mengolah data mahasiswa. Apabila masih kesulitan atau mungkin tidak ingin repot-

repot, saya menyediakan source code yang dapat Anda download di link berikut ini: 

 

Download Aplikasi CRUD Sederhana 

https://drive.google.com/file/d/0B3qfdrKjm3A5Zm5sVTZmS2Y5R0E/view 
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Merancang Template Website dengan Bootstrap 

 

 

 

 

Pengembangan Bootstrap 

Untuk saat ini bootstrap sudah sampai di versi 4. Tapi versi 4 ini masih dalam tahap 

percobaan dan belum ke versi stable. Jadi di dalam artikel ini yang akan dibahas 

adalah bootstrap 3. Perubahan yang ada di versi ini dibanding versi sebelum-

sebelumnya antara lain: 

1. Secara default desain yang dibuat dengan versi ini sudah responsive, karena 

css responsive sudah jadi satu dengan file utama. 

2. Perubahan grid, dimana terdapat class grid baru 

3. Penambahan class dan elemen baru di versi 3 

4. Perubahan nama class 

5. Lebih ringan daripada versi sebelumnya 

Responsive Web Design 

Responsive web design adalah design halaman website dimana design tersebut 

fleksibel di semua perangkat yang digunakan oleh pengunjung suatu website. Jadi 

desain website tersebut dapat mengikuti atau menyesuaikan ukuran dari layar yang 

digunakan pada suatu parangkat. Sehingga konten yang disajikan dapat lebih efektif 

untuk dibaca dan dilihat di setiap perangkat. 

Cara menggunakan Bootstrap 

1. Untuk dapat menggunakan bootstrap ini, pertama — tama kita harus memiliki 

resource file bootstrap yang dapat di download di getbootstrap.com . Setelah 

file tersebut didownload, extract filenya dengan menggunakan program 

seperti Winrar atau 7zip. 

2. Download JQuery library. JQuery library dapat didownload di jQuery. 

Fungsi dari library ini adalah agar bootstrap komponen seperti dialog modal, 

navigation bar dan komponen yang menggunakan bootstrap.js dapat 

berjalan. 

Bootstrap adalah framework yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan 

halaman website. Kenapa mempercepat dan mempermudah, karena bootstrap sudah menyediakan 

css dan javascript yang siap pakai dan mudah dikembangkan. Maka dari itu sebenarnya Bootstrap 

ini adalah framework yang dikhususkan untuk front-end. 
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3. Gunakan code editor seperti Sublime, Notepad++ untuk mempermudah dalam 

membuat code html, css, ataupun javascript 

Setelah 3 langkah diatas sudah terpenuhi, saatnya kita mulai menggunakan 

bootstrap. Tahap — tahapnya sebagai berikut: 

1. Buat folder baru, beri nama misalnya ‘coba_bootstrap’ 

2. Copy seluruh file bootstrap yang sudah diextract tadi ke dalam folder 

coba_bootstrap 

3. Copy file JQuery yang didownload tadi ke dalam folder js yang ada di 

bootstrap 

4. Buat file html baru misal index.html dan sertakan kode berikut : 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<title>Coba Bootstrap</title> 

<link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

  <style> 

  body { 

   padding-top: 70px; 

  } 

  </style> 

</head> 

<body> 

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-

top"role="navigation"> 

<div class="container"> 

<div class="navbar-header"> 

<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 

data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 

 <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

 <span class="icon-bar"></span> 

 <span class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

</button> 

<a class="navbar-brand" href="#">Coba Bootstrap</a> 

 </div> 

<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-

collapse-1"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 

 <li> 

 <a href="#">About</a></li> 
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<li><a href="#">Services</a></li> 

<li><a href="#">Contact</a></li> 

</ul> 

 </div> 

</div> 

</nav> 

<div class="container"> 

<div class="row"> 

 <div class="col-lg-12 text-center"> 

 <h1>Coba Bootstrap</h1> 

 <p class="lead">Aplikasi menggunakan Bootstrap</p> 

 </div> 

 </div> 

</div> 

<script src="bootstrap/dist/js/jquery-3.3.1.min.js"></script> 

<script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

 </body> 

</html> 

Uji coba Bootstrap 

Setelah keempat langkah di atas sudah selesai. Kita coba buka file html yang sudah 

dibuat tadi dengan browser firefox, google chrome, safari. Maka akan muncul halaman 

sbb: 

 

dan berikut untuk tampilan jika diakses melalui mobile : 
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Komponen/Class — Class pada Bootstrap 

Berikut ini adalah beberapa komponen-komponen yang terdapat pada bootstrap : 

Form 

Dalam membuat sebuah form dengan menggunakan bootstrap class — class yang 

biasanya sering digunakan adalah : 

1. .form-control : yang biasanya dipakai di tag <input>, <textarea> agar 

ukurannya 100% menyesuaikan panjang dari form 

2. .form-group: untuk grouping tag <label> dan <input> 

Button 

Untuk menggunakan style button dari bootstrap, kita bisa menambahkan class .btn. 

Berikut contoh penggunaan class .btn 

<div class="col-lg-12 text-center"> 

  <button type="button" class="btn btn-default">Default</button> 

  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> 



  <button type="button" class="btn btn

  <button type="button" class="btn btn

  <button type="button" class="btn btn

</div> 

 

 

Modal 

Modal adalah kotak dialog bootstrap yang dapat kita panggil saat event tertentu 

dijalankan (misal: click). 

Alert 

Alert dapat dipakai dengan menggunakan class

untuk membuat notifikasi/pemberitahuan setelah anda menjalank

(misal: insert data, update data). Alert ini terdiri dari beberapa jenis antara lain

1. .alert-success : untuk menampilkan pesan dengan warna hijau

2. .alert-danger : untuk menampilkan pesan dengan warna merah

3. .alert-warning: untuk menampilkan pesan dengan warna cokelat

4. .alert-info: untuk menampilkan pesan dengan warna biru

Tabs 

Bootstrap juga sudah menyediakan class css dan fungsi js dalam membuat sebuah 

tap pada halaman web. Dan tentunya dapat mempermudah dan mempercepat kita 

saat kita hendak membuat tab pada halaman web kita. 

Grid-system 

Grid ini berfungsi mengatur ukuran untuk lebar masing

sehingga memudahkan kita untuk mengatur ke

Bootstrap memiliki 12 grid yang dimuali dengan 

adalah 12. Selain itu bootstrap juga memiliki class grid yang memiliki kegunaan

kegunaan masing-masing yaitu

 

<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>

on type="button" class="btn btn-success">Success</button>

<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>

Modal adalah kotak dialog bootstrap yang dapat kita panggil saat event tertentu 

Alert dapat dipakai dengan menggunakan class .alert. Class ini biasanya digunakan 

untuk membuat notifikasi/pemberitahuan setelah anda menjalankan fungsi tertentu 

(misal: insert data, update data). Alert ini terdiri dari beberapa jenis antara lain

: untuk menampilkan pesan dengan warna hijau 

: untuk menampilkan pesan dengan warna merah 

menampilkan pesan dengan warna cokelat 

info: untuk menampilkan pesan dengan warna biru 

Bootstrap juga sudah menyediakan class css dan fungsi js dalam membuat sebuah 

tap pada halaman web. Dan tentunya dapat mempermudah dan mempercepat kita 

saat kita hendak membuat tab pada halaman web kita.  

Grid ini berfungsi mengatur ukuran untuk lebar masing-masing komponen, 

sehingga memudahkan kita untuk mengatur ke-responsivan halaman web kita. 

Bootstrap memiliki 12 grid yang dimuali dengan yang terkecil yaitu 1 dan terbesar 

adalah 12. Selain itu bootstrap juga memiliki class grid yang memiliki kegunaan

masing yaitu : 
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danger">Danger</button> 

success">Success</button> 

warning">Warning</button> 

 

Modal adalah kotak dialog bootstrap yang dapat kita panggil saat event tertentu 

.alert. Class ini biasanya digunakan 

an fungsi tertentu 

(misal: insert data, update data). Alert ini terdiri dari beberapa jenis antara lain : 

 

Bootstrap juga sudah menyediakan class css dan fungsi js dalam membuat sebuah 

tap pada halaman web. Dan tentunya dapat mempermudah dan mempercepat kita 

masing komponen, 

responsivan halaman web kita. 

yang terkecil yaitu 1 dan terbesar 

adalah 12. Selain itu bootstrap juga memiliki class grid yang memiliki kegunaan-
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1. Col-lg-* : digunakan untuk mengatur grid di layar komputer ukuran besar 

2. Col-md-* : digunakan untuk mengatur grid di layar komputer ukuran sedang 

3. Col-sm-* : digunakan untuk mengatur grid di layar tablet 

4. Col-xs-* : digunakan untuk mengatur grid di layar handphone 

Nah untuk penjelasan lebih detail mengenai komponen / class-class pada bootstrap 

dapat dilihat di situs resminya bootstrap getbootstrap.com 

Praktik 

Membuat template web aplikasi Biodata Mahasiswa dengan Bootstrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 | P a g e  

Memilih Hosting 

 

 

 

Bagaimana cara memilih hosting yang tepat 

Secara singkat, berikut adalah prinsip memilih web hosting yang perlu diperhatikan 

dalam menentukan pilihan hosting yang tepat: 

 Mengetahui kebutuhan hosting Anda 

 Kehandalan dan garansi uptime layanan hosting 

 Pilihan untuk melakukan upgrade 

 Fitur hosting yang ditawarkan (jumlah addons domain dan lain-lain) 

berdasarkan kebutuhan Anda 

 Harga saat mendaftar dan perpanjangannya (renewal) 

 Kontrol panel yang digunakan 

 Baca ketentuan penggunaan layanan (ToS) khususnya tentang kebijakan 

suspend dan penggunaan resource server 

 Fitur tambahan lain seperti backup, SSL dan lainnya 

Mengetahui kebutuhan Hosting Anda 

Anda tidak akan pernah dapat memlilih hosting yang tepat tanpa mengetahui 

kebutuhan yang Anda perlukan. Jadi, sebelum memilih layanan hosting – pastikan 

Anda telah menentukan kebutuhan Anda. Pertanyaan-pertanyaan berikut mungkin 

akan membantu mengetahui kebutuhan hosting Anda: 

 Website seperti apa yang ingin Anda buat? 

 Apakah Anda telah mengetahui CMS yang umum digunakan (contoh: 

WordPress untuk blog)? 

 Apakah Anda membutuhkan aplikasi Windows? 

 Apakah Anda membutuhkan software khusus untuk aplikasi Anda (contoh: 

pilihan versi PHP)? 

 Apakah website Anda membutuhkan software atau spesifikasi khusus? 

 Seberapa besar traffic pada website Anda tersebut? 

Kategori pilihan: 

Hosting (disebut juga Web Hosting / sewa hosting) adalah penyewaan tempat untuk menampung 

data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat Internet. Data 

disini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan database. 
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 Shared hosting  

 VPS (Virtual Private Server) 

 Dedicated hosting  

Pertanyaan diatas adalah pertanyaan dasar yang harus Anda jawab dan merupakan 

bagian mendasar dalam Cara Memilih Hosting yang Tepat sesuai dengan 

kebutuhan. 

Kehandalan Server dan Uptime 

 

Tidak ada hal yang paling penting dari layanan web hosting selain uptime yang 

baik. Anda memerlukan web hosting yang powerful dan memiliki jaringan yang 

stabil. Kami menyarankan agar Anda memilih layanan web hosting yang setidaknya 

memiliki uptime di atas 99.5%. 

Banyak cara untuk mengetahui status uptime sebuah layanan web hosting di 

antaranya adalah dengan mengecek review yang telah ada. Anda juga dapat 

melakukan order pada layanan web hosting tersebut dengan memanfaatkan garansi 

refund untuk kemudian melakukan tracking uptime layanan tersebut. 

Untuk melakukan tracking uptime, silakan mendaftar pada 

https://uptimerobot.com dan kemudian masukkan URL website atau IP yang ingin 

Anda tracking uptimenya. Layanan https://uptimerobot.com gratis untuk 

digunakan. 

Support Bantuan 24/7 

Secara personal, saya lebih senang menghubungi bantuan hosting melalui tiket 

bantuan atau email karena dapat menjelaskan permasalahan secara rinci termasuk 

dengan memberikan screen shotnya. Namun, tentu ini hanyalah preferensi saya 

dann tentu setiap orang memiliki preferensi yang berbeda sehingga sangat 

disarankan untuk menggunakan hosting yang memiliki layanan support lengkap 

seperti telp, chat dan tiket selama 24/7. 

Tujuan utama mengapa membutuhkan support 24/7 adalah karena tidak pernah 

mengetahui kapan website akan memiliki masalah dan membutuhkan penyelesaian 

yang cepat.  

 

 



70 | P a g e  

Pilihan Upgrade 

 

Jika Anda berharap bahwa website Anda akan tumbuh menjadi besar setelah satu 

atau dua tahun ke depan, maka kami sangat menyarankan agar Anda memilih 

layanan web hosting yang juga menyediakan pilihan untuk upgrade resource yang 

lebih besar. Artinya, ketika website Anda telah menjadi besar maka saatnya Anda 

beralih ke layanan hosting yang lebih powerful seperti VPS dan dedicated server. 

 

Pilihan Addon Domain 

Untuk dapat mengakomodasi semua domain maka tentunya kita membutuhkan 

space hosting yang lebih. Hal inilah mengapa Anda perlu memilih hosting yang 

mengizinkan penggunaan banyak addon domain di shared hosting Anda. 

Umumnya, hampir semua layanan hosting mengizinkan penggunaan banyak 

domain dalam satu akun. Namun, Anda juga perlu memperhatikan space yang 

diberikan oleh hosting tersebut. Unlimited addon domain dengan disk space yang 

terbatas misalnya 5GB atau 10GB bukanlah pilihan yang bijak. 

Harga Pertama Order vs Perpanjangan 

Umumnya, layanan web hosting khususnya shared hosting memberikan harga yang 

sangat murah saat pertama kali order tetapi memberikan harga yang mahal saat 

perpanjangan. 

Cara tersebut jamak dilakukan atau memang sudah umum. 

Umumnya, semua layanan hosting yang biayanya masih dibawah R0 120,000/bulan 

masih normal untuk paket dengan fitur yang lengkap dan powerful. Namun, tentu 

setiap orang memiliki toleransi yang berbeda-beda. Untuk itu, pastikan untuk 

mengecek ketentuan penggunaan layanan hosting yang akan Anda pilih termasuk 

dengan harga perpanjangannya. 

Control Panel yang Mudah digunakan 

Kontrol Panel yang mudah digunakan serta fitur yang lengkap adalah sangat sangat 

penting. 

Tidaklah penting apakah layanan hosting pilihan Anda menggunakan cPanel atau 

Plesk atau layanan custom panel seperti pada BlueHost selama kontrol panelnya 

sangat mudah digunakan dan memiliki fitur yang dibutuhkan dan lengkap. Tanpa 
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kontrol panel yang tepat maka Anda harus sering menghubungi support hosting 

tersebut bahkan untuk melakukan hal yang dasar. 

Backup Webiste 

Selalu ada kemungkinan dimana website crash atau rusak. Hacker mungkin saja 

dapat mengambil alih hak akses website wordpress Anda dan merusaknya atau bisa 

saja kerusakan pada disk server yang menyebabkan website Anda rusak. 

Jika layanan hosting Anda menyediakan backup maka tentu Anda tidak perlu 

khawatir terkait dengan masalah tersebut. Layanan hosting Anda tentu dapat 

merestore kembali website Anda secara lengkap atau setidaknya database website 

Anda. 

Untuk layanan backup, berikut adalah hal yang perlu Anda perhatikan: 

 Apakah hosting Anda memberikan layanan backup otomatis secara teratur? 

 Bisakah backup dilakukan melalui Kontrol panel Anda? 

 Bisakah Anda membuat backup otomatis melalui cronjob atau program 

lainnya? 

 Bisakah Anda merestore backup file dan database secara mandiri tanpa harus 

menunggu support hosting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cara Upload File Website ke Hosting di cPanel

Ada beberapa cara untuk mengupload file website anda ke dalam cPanel, 

satunya dengan upload file langsung ke cPanel. Upload file ke dalam cPanel anda 

tergolong mudah karena bisa dengan drag & drop saja.

1. Masuk ke dalam cPanel anda dengan mengaksesnya melalui 

http://domainanda/cpanel

 

Kemudian, login sesuai dengan username dan password yang dikirimkan 

melalui email anda 

Setelah Anda masuk ke dalam halaman cPanel, klik 

Setelah anda selesai menulis kode dan mengatur file yang membentuk website anda, anda perlu 

menaruh file - file tersebut secara online agar orang lain bisa menemukannya. 

menunjukan bagaimana kode sederhana anda online dengan 

Upload Website 

Cara Upload File Website ke Hosting di cPanel 

Ada beberapa cara untuk mengupload file website anda ke dalam cPanel, 

satunya dengan upload file langsung ke cPanel. Upload file ke dalam cPanel anda 

tergolong mudah karena bisa dengan drag & drop saja. 

Masuk ke dalam cPanel anda dengan mengaksesnya melalui 

/cpanel atau IP server, 

Kemudian, login sesuai dengan username dan password yang dikirimkan 

 

etelah Anda masuk ke dalam halaman cPanel, klik File Manager

Setelah anda selesai menulis kode dan mengatur file yang membentuk website anda, anda perlu 

ile tersebut secara online agar orang lain bisa menemukannya. Berikut

menunjukan bagaimana kode sederhana anda online dengan mudah. 
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Ada beberapa cara untuk mengupload file website anda ke dalam cPanel, salah 

satunya dengan upload file langsung ke cPanel. Upload file ke dalam cPanel anda 

Masuk ke dalam cPanel anda dengan mengaksesnya melalui 

 

Kemudian, login sesuai dengan username dan password yang dikirimkan 

File Manager. 

Setelah anda selesai menulis kode dan mengatur file yang membentuk website anda, anda perlu 

Berikut ini 



Kemudian, klik public_html

Setelah masuk, upload file html dari pc Anda dengan klik 

ada diatas. 

public_html untuk masuk ke directory utama website anda.

Setelah masuk, upload file html dari pc Anda dengan klik Upload pada toolbar yang 
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untuk masuk ke directory utama website anda. 

 

pada toolbar yang 



Upload file html anda dengan cara 

Sebagai Saran, satukan file web Anda ke dalam satu zip dan kemudian nanti 

didalam direktori public_html anda bisa mengekstrak. Jika anda belum tahu cara 

menyatukan file menjadi .zip

 

Upload file html anda dengan cara drag & drop atau select file secara man

Sebagai Saran, satukan file web Anda ke dalam satu zip dan kemudian nanti 

didalam direktori public_html anda bisa mengekstrak. Jika anda belum tahu cara 

menyatukan file menjadi .zip berikut caranya:  
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atau select file secara manual. 

 

Sebagai Saran, satukan file web Anda ke dalam satu zip dan kemudian nanti 

didalam direktori public_html anda bisa mengekstrak. Jika anda belum tahu cara 



Masuk ke dalam file web di pc Anda, kemudian pilih semua file. Kemudian klik 
kanan dan add to archive (anda harus punya program winzip atau winrar).

Beri nama pada file anda dan pilih ekstensi nya yaitu .zip. Klik Ok jika sudah selesai

Anda telah selesai menyatukan file web Anda ke satu package.

Masuk ke dalam file web di pc Anda, kemudian pilih semua file. Kemudian klik 
kanan dan add to archive (anda harus punya program winzip atau winrar).

Beri nama pada file anda dan pilih ekstensi nya yaitu .zip. Klik Ok jika sudah selesai

Anda telah selesai menyatukan file web Anda ke satu package. 
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Masuk ke dalam file web di pc Anda, kemudian pilih semua file. Kemudian klik 
kanan dan add to archive (anda harus punya program winzip atau winrar). 

 

Beri nama pada file anda dan pilih ekstensi nya yaitu .zip. Klik Ok jika sudah selesai 

 



 

Pastikan file web yang di upload ke cPanel Anda telah berhasil. Kemudian klik 

Back. 

Klik kanan dan extract file web.zip anda untuk mengeluarkan seluruh file yang anda 

package tadi. Extract lah di direktori 

Pastikan file web yang di upload ke cPanel Anda telah berhasil. Kemudian klik 

Klik kanan dan extract file web.zip anda untuk mengeluarkan seluruh file yang anda 

package tadi. Extract lah di direktori public_html. 
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Pastikan file web yang di upload ke cPanel Anda telah berhasil. Kemudian klik Go 

 

Klik kanan dan extract file web.zip anda untuk mengeluarkan seluruh file yang anda 
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File web anda berhasil di keluarkan dari file .zip Anda. Pastikan ada html agar file 

web yang anda upload dapat diakses di website anda. 



Berikut contoh hasil website 

anda sendiri dengan masuk ke 

Berikut contoh hasil website http://demoidcloudhost.com. Anda dapat mengakses website 

anda sendiri dengan masuk ke http://domainanda. 
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. Anda dapat mengakses website 

 



Upload File Website Melalui FileZilla

 

Apa itu FileZilla 

FileZilla adalah salah satu FTP (File Transfer Protocol) client yang digunakan untuk 

melakukan transfer data dari komputer and

sebagian orang, menggunakan FileZilla lebih menyenangkan karena 

kemampuannya dalam transfer ribuan file lebih mumpuni. Sebenarnya, 

web bisa dilakukan lewat cPanel Hosting DomaiNesia. Karena di cPanel Hosting 

telah tersedia fitur File Manager dalam proses upload file website. Namun, apabila 

anda ingin mengupload file yang jumlahnya besar, maka tentunya menggunakan 

FileZilla akan lebih efisien. 

Instalasi FileZilla 

FileZilla ini dapat anda dapatkan secara gratis di 

project.org/download.php

instalasi biasa. Setelah proses instalasi selesai maka akan muncul tampilan awal 

seperti ini, 

 

Upload File Website Melalui FileZilla 

adalah salah satu FTP (File Transfer Protocol) client yang digunakan untuk 

melakukan transfer data dari komputer anda ke web hosting di DomaiNesia. Bagi 

sebagian orang, menggunakan FileZilla lebih menyenangkan karena 

kemampuannya dalam transfer ribuan file lebih mumpuni. Sebenarnya, 

bisa dilakukan lewat cPanel Hosting DomaiNesia. Karena di cPanel Hosting 

telah tersedia fitur File Manager dalam proses upload file website. Namun, apabila 

anda ingin mengupload file yang jumlahnya besar, maka tentunya menggunakan 

 

ini dapat anda dapatkan secara gratis di 

. Anda cukup mendownload kemudian melakukan 

. Setelah proses instalasi selesai maka akan muncul tampilan awal 
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adalah salah satu FTP (File Transfer Protocol) client yang digunakan untuk 

a ke web hosting di DomaiNesia. Bagi 

sebagian orang, menggunakan FileZilla lebih menyenangkan karena 

kemampuannya dalam transfer ribuan file lebih mumpuni. Sebenarnya, cara hosting 

bisa dilakukan lewat cPanel Hosting DomaiNesia. Karena di cPanel Hosting 

telah tersedia fitur File Manager dalam proses upload file website. Namun, apabila 

anda ingin mengupload file yang jumlahnya besar, maka tentunya menggunakan 

ini dapat anda dapatkan secara gratis di https://filezilla-

. Anda cukup mendownload kemudian melakukan 

. Setelah proses instalasi selesai maka akan muncul tampilan awal 

 



Tampilan Umum FileZill

Setelah proses instalasi selesai, maka anda akan dihadap

FileZilla. Tampilan FileZilla ini dibagi dalam 5 bagian.

Adapun bagian- bagian tersebut yaitu,

1. Message Window 

Merupakan respon atau message yang timbul dari proses transfer data

2. Direktori Lokal Komputer (Local Site)

Merupakan folder- folder yang terletak di computer anda

3. Content of Directory 

Merupakan isi dari direktori yang anda pilih dalam direktori lokal computer

4. Status Transfer File Window

Merupakan status dari proses transfer file upload dan download. Dan juga disertai 

dengan nama file yang di transfer.

5. Remote Site Windows 

Merupakan halaman server tujuan. Dalam hal ini yaitu hosting yang telah anda 

miliki. Untuk upload file website, jangan lupa untuk tetap berada di folder 

public_html. 

Upload File Website Melalui FileZill

Untuk mengupload file website melalui FileZilla, yang harus dilakukan yaitu,

1. Buka FileZilla terlebih dahulu, kemudian masukkan 

serta port yang digunakan. Untuk host, silahkan isi dengan 

Host merupakan alamat yang dituju dalam proses transfer data. Kemudian isikan 

Tampilan Umum FileZilla 

Setelah proses instalasi selesai, maka anda akan dihadapkan dengan tampilan dari 

FileZilla. Tampilan FileZilla ini dibagi dalam 5 bagian. 

bagian tersebut yaitu, 

u message yang timbul dari proses transfer data

Direktori Lokal Komputer (Local Site) 

folder yang terletak di computer anda 

Merupakan isi dari direktori yang anda pilih dalam direktori lokal computer

ransfer File Window 

Merupakan status dari proses transfer file upload dan download. Dan juga disertai 

dengan nama file yang di transfer. 

Merupakan halaman server tujuan. Dalam hal ini yaitu hosting yang telah anda 

d file website, jangan lupa untuk tetap berada di folder 

Upload File Website Melalui FileZilla 

Untuk mengupload file website melalui FileZilla, yang harus dilakukan yaitu,

terlebih dahulu, kemudian masukkan host, username

yang digunakan. Untuk host, silahkan isi dengan nama domain

Host merupakan alamat yang dituju dalam proses transfer data. Kemudian isikan 
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kan dengan tampilan dari 

 

u message yang timbul dari proses transfer data 

Merupakan isi dari direktori yang anda pilih dalam direktori lokal computer 

Merupakan status dari proses transfer file upload dan download. Dan juga disertai 

Merupakan halaman server tujuan. Dalam hal ini yaitu hosting yang telah anda 

d file website, jangan lupa untuk tetap berada di folder 

Untuk mengupload file website melalui FileZilla, yang harus dilakukan yaitu, 

username, password 

nama domain anda. 

Host merupakan alamat yang dituju dalam proses transfer data. Kemudian isikan 



username dan password dari cPanel

client menggunakan port 21

 

2. Apabila berhasil terkoneksi dengan server atau dalam hal ini yaitu hosting, maka 

dalam Remote Site Window

upload file website, maka pastikan anda telah berada di direktori 

Apabila belum terletak di direktori /public_html, maka scroll kebawah hingga 

menemukan folder tersebut kemudian klik dua kali. A

anda telah berada di /public_html yaitu pada bagian bawah Remote Site Window 

terlihat beberapa folder yang ada di direktori 

 

3. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan file website yang akan 

diupload di hosting. Pilih file website yang akan diupload pada local site atau 

direktori lokal komputer anda. Pastikan isi file dari direktori tersebut muncul di 

Content of Directory.

username dan password dari cPanel anda. Untuk pengisian port, secara default FTP 

port 21. Setelah itu, klik Quickconnect 

2. Apabila berhasil terkoneksi dengan server atau dalam hal ini yaitu hosting, maka 

Remote Site Window dapat dilihat isi dari hosting anda. Untuk melakukan 

upload file website, maka pastikan anda telah berada di direktori 

Apabila belum terletak di direktori /public_html, maka scroll kebawah hingga 

menemukan folder tersebut kemudian klik dua kali. Adapun karakteristik apakah 

anda telah berada di /public_html yaitu pada bagian bawah Remote Site Window 

terlihat beberapa folder yang ada di direktori 

emudian, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan file website yang akan 

diupload di hosting. Pilih file website yang akan diupload pada local site atau 

direktori lokal komputer anda. Pastikan isi file dari direktori tersebut muncul di 

Content of Directory.
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anda. Untuk pengisian port, secara default FTP 

 
2. Apabila berhasil terkoneksi dengan server atau dalam hal ini yaitu hosting, maka 

dilihat isi dari hosting anda. Untuk melakukan 

upload file website, maka pastikan anda telah berada di direktori /public_html. 

Apabila belum terletak di direktori /public_html, maka scroll kebawah hingga 

dapun karakteristik apakah 

anda telah berada di /public_html yaitu pada bagian bawah Remote Site Window 

terlihat beberapa folder yang ada di direktori /public_html. 

emudian, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan file website yang akan 

diupload di hosting. Pilih file website yang akan diupload pada local site atau 

direktori lokal komputer anda. Pastikan isi file dari direktori tersebut muncul di 

Content of Directory. 



4. Klik pada file yang ingin diupload

satu persatu atau semua sekaligus. Untuk 

anda dapat menggunakan shortcut key 

pada file yang telah di blok, lalu pilih 

5. Tunggu hingga proses upload file selesai. Apabila proses upload telah sukses 

maka akan muncul status pada 

koneksi dengan server, maka anda dapat memilih tombol 

berikut  

6. Langkah terakhir yaitu jangan lupa untuk 

dan melakukan impor database

Closing 

FileZilla adalah salah satu FTP Clien

komputer lokal ke server. Dengan FileZilla ini, anda dapat melakukan upload file 

website ke hosting dengan mudah dan cepat. 

 
file yang ingin diupload. Anda dapat melakukan proses upload file website 

satu persatu atau semua sekaligus. Untuk mengupload semua file sekaligus maka 

anda dapat menggunakan shortcut key ctrl+a pada keyboard. Kemudian

pada file yang telah di blok, lalu pilih Upload. 

 
Tunggu hingga proses upload file selesai. Apabila proses upload telah sukses 

maka akan muncul status pada Status Transfer File Window. Untuk memutus 

koneksi dengan server, maka anda dapat memilih tombol disconnect

6. Langkah terakhir yaitu jangan lupa untuk menyesuaikan konfigurasi database

impor database dari file anda. 

adalah salah satu FTP Client yang berfungsi untuk transfer data dari 

komputer lokal ke server. Dengan FileZilla ini, anda dapat melakukan upload file 

website ke hosting dengan mudah dan cepat.  
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. Anda dapat melakukan proses upload file website 

mengupload semua file sekaligus maka 

pada keyboard. Kemudian klik kanan 

Tunggu hingga proses upload file selesai. Apabila proses upload telah sukses 

. Untuk memutus 

disconnect seperti gambar 

 
menyesuaikan konfigurasi database 

t yang berfungsi untuk transfer data dari 

komputer lokal ke server. Dengan FileZilla ini, anda dapat melakukan upload file 
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Daftar Pustaka 

 

 Lifeware https://www.lifewire.com/what-is-a-web-application-3486637 
 W3Schools Online Web Tutorials 
 MSN Web docs https://developer.mozilla.org/id/ 
 Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world. 

https://getbootstrap.com/ 

 

 


