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HTML
Dasar-dasar HTML

Membuat Link

Efek karakter fisik pada halaman WEB

Menyisipkan gambar ke dalam WEB

Efek karakter Logika

Menambahkan objek-objek multimedia

Membuat Tabel

Membuat Formulir

Membuat Daftar

Membuat Frame

Mengatur Tampilan Dokumen
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ELEMEN PARAGRAPH

TAMPILAN DOKUMEN HTML
Struktur dokumen HTML
<html>
<head>
<title> </title>
</head>
<body>

Contoh
<html>
<head>
<title> Latihan HTML </title>
</head>
<body>

ISI

Saya mau belajar HTML

</body>

</body>

</html>

</html>

BLOCKQUOTE
<html>
<head>
<title> Blockquote </title>
</head>
<body>
<h1>HyperText Markup Language</h1>
<blockquote>
HyperText Markup
Language
(HTML)
adalah
Bahasa
yang
digunakan untuk menulis
halaman
WEB. HTML
merupakan
pengembangan dari standar format dokumen teks, yaitu
Standard Generalized Markup Language (SGML). HTML pada
dasarnya merupakan dokumen ASCII atau teks biasa, yang
dirancang untuk tidak tergantung pada suatu system operasi
tertentu.
</blockquote>
</body>
</html>

<html>
<head>
<title> Tag Paragraph </title>
</head>
<body>
<P align=“LEFT”>
Paragraf adalah karangan mini. Artinya semua unsur karangan yang panjang ada
dalam paragraph.
</P>
<P align=“RIGHT”>
Paragraf adalah satuan Bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun
secara runtut, logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap utuh dan
padu
</P>
<P align=“CENTER”>
Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat
yang
mengungkapkan
satuan
informasi
dengan
pikiran
utama
sebagai
pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya.
</P>
</body>
</html>

KARAKTER FISIK









<b> … </b>
<i> … </i>
<u> … </u>
<big> … </big>
<small> … </small>
<sub> … </sub>
<sup> … </sup>
<font size=1> … </font>
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MENEMPATKAN KUTIPAN

PENEKANAN KARAKTER, HURUF, KALIMAT
<html>
<head>
<title> Penekanan </title>
</head>
<body>
<em>Paragraf adalah karangan mini.</em>
<strong> Artinya semua unsur karangan
dalam paragraph.</strong>
</body>
</html>

yang

panjang

ada

<html>
<head>
<title> DIVIDER </title>
</head>
<body>
<p align=“center”>
<cite>
Don’t ever give up, Don’t ever give ini, Don’t ever stop
trying, Don’t ever sell out. And if you find yourself
succumbing to one of the above for a brief moment, pick
yourself up, brush yourself off, whisper a PRAYER and Start
where you left off.
</cite>
</body>
</html>

Perjalanan suatu informasi melalui internet merupakan proses yang
panjang dan rumit. Tidak semudah yang kita bayangkan pada saat kita
mengirim email kemudian sampai ke tempat tujuan dalam waktu yang
singkat.
Informasi yang dikirimkan computer kita oleh Transmission Control Protocol dipecahpecah ke dalam bentuk paket-paket yang lebih kecil, komudian dari computer dikirimkan
menuju ke jaringan local milik penyedia layanan internet.
Setelah melalui jaringan local tadi, paket-paket tersebut berjalan
melalui berbagai tingkatan jaringan, computer dan jalur komunikasi
yang berada di berbagai kota di penjuru dunia, sebelum akhirnya
mereka sampai di tujuan akhir.
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