
Catatan Ria tentang HTML 

Struktur dasar HTML 

Struktur dasar HTML terdiri dari element – element didalam tag, tiap element  tag harus memiliki 

close element tag, seberti contohnya <html></html> 

File HTML harus diakhri dengan extension .html. kemudian kamu dapat memlihat hasil code HTML 

dengan membukanya menggunakan browser. Untuk editor kamu bisa membuatnya di notepad, 

editplus atau IDE yang telah disediakan. 

Berikut contoh struktur html yang  biasa digunakan : 

<html> 

 <head> 

 </head> 

 <body> 

</body> 

</html> 

 

Title 

Title berada di dalam head atau subtag dari tag head, isi dari title nantinya akan menjadi tulisan di 

title bar 

<html> 

 <head> 

  <title>Riachann Web Page</title> 

 </head> 

 <body> 

</body> 

</html> 

 

Paragraf  

Dalam body html kita dapat mengisinya dengan tulisan-tulisan, tulisan tersebut dapat kita atur tiap 

barisnya. 

Contohnya : 

<html> 

 <head> 

  <!--title--> 

 </head> 

 <body> 

  Ini adalah tulisan yang akan muncul, karena dia didalam 

body 

</body> 



</html> 

Kemudian untuk membuat new line kita bisa menggunakan: 

 <p>tulisan</p>, atau 

 Tulisan </br> 

Contoh : 

<html> 

 <head> 

  <!--title--> 

 </head> 

 <body> 

  <p>Ini adalah tulisan yang akan muncul, karena dia 

didalam body<p/> 

  Ini adalah tulisan baris ke-2 </br> 

  Ini  

</body> 

</html> 

Kemudian kita juga bisa mengatur tulisan tersebut dengan Bold atau italic dengan tag berikut. 

<p>Ini riachann orangnya<em>baiiik</em> banget . terus <strong> cantik </strong> pula. 

Nanti akan muncul seperti ini : 

Ini riachann orangnya baiiik banget . terus  cantik pula. 

Ini dinamakan empasias. 

Headings 

Heading itu digunakan untuk mengatur besarnya sebuah tulisan. Heading ini memiliki 6 tingkat 

tulisan,  semakin kebawah semakin kecil.  Heading ditandai dengan tag berikut 

<h1> tulisan ini akan menjadi besar</h1> 

<h2> tulisan ini lebih kecil dari tulisan yang didalam h1 </h2> 

Dan seterusnya hingga sampai <h6></h6> 

List 

List itu seperti membuat point – point . atau menomori point- point. Contoh list itu seperti ini : 

Ini adalah daftar nama artis favorit riachann : 

 Ko Hyun Jung 

 Oh Yun Soo 

 Kim Tae Yeon 

Atau seperti ini : 



Jadwal Riachann hari ini : 

1. Makan 

2. Nonton 

3. Tidur 

Code HTML untuk contoh diatas adalah sebagai berikut : 

<p> Ini adalah daftar nama artis favorit riachann :</p> 

 <ul> 

  <li> Ko Hyun Jung</li>  

  <li> Oh Yun Soo </li> 

  <li> Kim Tae Yeon </li> 

 </ul> 

<p> Jadwal Riachann hari ini </p> 

 <ol> 

   <li>Makan</li> 

   <li>nonton </li> 

   <li>Tidur</li> 

 </ol> 

  

<ul></ul> membuat tulisan yang didalamnya menjadi agak ke kiri (seperti tab dalam word) dan juga 

membuat tulisan yang didalam <li></li> memiliki buat hitam diawal tulisan (● tulisan) 

Sedangkan <ol></ol> akan menjadikan yang didalamnya kekiri dan tiap list diawali dengan urutan 

nomor. 

Link 

Kita bisa menambahkan link dalam sebuah page. Ada dua tipe pentautan, yaitu mentaut link dalam 

page sendiri, atau mentaut link suatu page di internet. 

Contoh linking sebuah page dalam internet : 

<p>ini link Blog riaa</p> 

<p><a href= "http://riachann.wordpress.com"> Riachann Blog </a></p> 

 

Menggunakan anchor tag (a) dan tag- link tujuan mengunakan href. Kemudian tulisan “riachann blog 

” itu yang akan menjadi alias link yang bila di click akan menuju link yang telah terdestinasi. 

Contoh linking pada page itu sendiri : 

<html> 

 <head> 

  <title>Riachann Web Page</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p id = "paul"> Top Page </p> 



  <p> Ini adalah daftar nama artis favorit riachann :</p> 

   <ul> 

    <li> Ko Hyun Jung</li>  

    <li> Oh Yun Soo </li> 

    <li> Kim Tae Yeon </li> 

   </ul> 

       <p> Jadwal Riachann hari ini </p> 

   <ol> 

    <li>Makan</li> 

    <li>nonton </li> 

    <li>Tidur</li> 

   </ol> 

   <ul> 

    <a href="#paul">Go to top Page</a> 

   </ul> 

 

</body> 

</html> 

 

href="#paul" akan mengacu kepada element yang memiliki ID “paul”. 

Images 

Berikut cara memasukan gambar. 

1. Memasukan  dari direktori computer sendiri 

<img src ="d:\my star/khj.jpg" width="70" height="50" alt="Ria 

Chan Fave artist"> 

 

2. Memasukan image yang berasal di internet 

<img src = 

"http://riachann.files.wordpress.com/2011/08/ed839cec97b01.jpg

" width="100" height="150" alt ="taeyeon"> 

src merupakan direktori tujuan, alt merupakan alias untuk gambar yang ditampilkan. 

Tabel 

Berikut code dasar membuat tabel 

<table> 

   <tr> 

    <td>Row 1,cell 1</td> 

    <td>Row 1,cell 2</td> 

    <td>Row 1, cell 3</td> 

   </tr> 

   <tr> 



    <td>Row 2,cell 1</td> 

    <td>Row 2,cell 2</td> 

    <td>Row 2, cell 3</td> 

   </tr> 

   <tr> 

    <td>Row 3,cell 1</td> 

    <td>Row 3,cell 2</td> 

    <td>Row 3, cell 3</td> 

   </tr> 

  </table> 

 

Element table mendefinisikan table 

Element tr mendefinisika row dalam table tersebut 

Element td mendefinisikan berapa banyak cell dalam row table tersebut. 

Form 

 <input type="text"/> text field </br> 

 <input type="password"/>  text area password</br> 

 <input type="checkbox"/> check box</br> 

 <input type="checkbox" checked="checked"/> </br> 

 <input type="radio"/> radiobutton </br> 

 <input type="radio" checked="checked"/> </br> 

 <input type="file"/> file</br> 

 <input type="submit"/> submit</br> 

 <input type="submit" value="apa ini"/> submit</br> 

 <input type="button"/ value="button"> namaButton</br> 

 <input type="reset"/> reset</br> 

 <input type="hiden"/> hiden</br> 

 

 

Suber : http://htmldog.com/guides/htmlbeginner/ 


