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TAG PENGOLAH TEKS DAN IMAGE PADA HTML (LANJUTAN) 

Syaiful Hamzah Nasution – Jurusan Matematika, FMIPA UM. 

 

 

Tag <dl>, <dt>, dan <dd> 

Pengertian dan Kegunaan. 

dl merupakan kependekan dari definition list, dt merupakan kependekan 

dari definition term dan dd merupakan kependekan dari definition description. 

Fungsi dari tag <dl> adalah untuk men-definisikan daftar definisi. Tag <dd> 

umumnya dipasangkan dengan tag <dt> dan <dd>. Tag <dt> digunakan untuk 

memberi nama definisi, sedangkan tag <dd> digunakan untuk memberikan 

deskripsi/penjelasan dari definisi. Hirarki dari penggunaan tag ini adalah sebagai 

berikut: 

<dl> 

  <dt>nama definisi</dt> 

  <dd>deskripsi dari definisi</dd> 

</dl> 

 

Penerapan 

Contoh: Anda akan membuat tampilan seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

Yang Anda tulis dalam html adalah sebagai berikut 

<html> 

<head></head> 

<body> 

<dl> 

Lingkaran 

 Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap 

suatu titik (disebut pusat lingkaran). 

Parabola 

 Parabola adalah tempat kedudukan titik yang selalu mempunyai jarak sama 

terhadap satu titik tetap (disebut fokus) dan terhadap sebuah garis lurus 

(disebut direktris). 
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 <dt>Lingkaran</dt> 

  <dd>Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang 

berjarak sama terhadap suatu titik (disebut pusat 

lingkaran).</dd> 

 <dt>Parabola</dt> 

  <dd>Parabola adalah tempat kedudukan titik yang selalu 

mempunyai jarak sama terhadap satu titik tetap (disebut 

fokus) dan terhadap sebuah garis lurus (disebut 

direktris).</dd> 

</dl> 

</body> 

</html> 

 

Tampilan dalam browser adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Float pada tag <img> 

Pengertian dan Kegunaan. 

Secara etimologi, float berarti melayang. Dalam desain web, float merupakan 

cakupan CSS dan bukan cakupan dari HTML. Penggunaan float pada tag <img> 

adalah memberi efek melayang dari suatu gambar. Efek ini memberi tampilan teks 

yang berada disekitar gambar.  

Secara umum penulisan dalam tag <img> adalah sebagai berikut: 

<img src=”lokasi dan nama file gambar” style=”float : left/right/center;”> 
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Perhatikan contoh berikut. 

  

 

HTML dari tampilan di atas adalah sebagai berikut. 

<html> 

<head></head> 

<body> 

<p align="justify"> 

<img src=pythagoras.jpg width = "100" height="100" style="float: 

left; margin: 0px 10px 0px 0px;"> 

Pythagoras adalah seorang matematikawan Yunani yang paling dikenal 

melalui teoremanya. Diikenal sebagai "Bapak Bilangan", Pythagoras 

memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran 

keagamaan pada akhir abad ke-6 SM. Kehidupan dan ajarannya tidak 

begitu jelas, akibat banyaknya legenda dan kisah-kisah buatan 

mengenai dirinya. 

</p> 

</body> 

</html> 

 

arti margin : 0px 10px 0px 0px adalah bahwa gambar akan berjarak 0px dari atas, 

10 px dari kanan terhadap teks, 0 px dari bawah terhadap teks dan 0px dari kiri. 

 

Latihan. 

1. Buatlah halaman web yang berisi kamus istilah dalam matematika (berisi istilah 

dan keterangannya). Minimal ada 5 istilah yang ditampilkan. 

2. Buatlah halaman web yang berisi beberapa gambar dengan deskripsi dari 

masing-masing gambar. Gunakan perintah float pada gambar agar gambar 

menyatu dengan teks.  
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Membuat Tabel 

Tag Untuk Membuat Tabel  

 HTML menyediakan tag untuk membuat tabel. Secara umum, berikut 

adalah stuktur untuk membuat tabel dalam HTML. 

<table> 
 <caption>nama tabel</caption> 
 <tr> 
  <th>judul tabel kolom ke-1</th> 
  <th>judul tabel kolom ke-2</th> 
  ... 
  <th>judul tabel kolom ke-n</th> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>judul tabel kolom ke-1</td> 
  <td>judul tabel kolom ke-2</td> 
  ... 
  <td>judul tabel kolom ke-n</td> 
 </tr> 
</table> 

 

Keterangan 

TAG KEGUNAAN 

<table> .. .</table> Tag untuk membuat tabel 

<tr> .. </tr> Kependekan dari table row. Digunakan untuk 
membuat baris baru dalam tabel. 

<th> … </th> Kependekan dari table heading. Digunakan untuk 
membuat kolom judul. Misalnya kolom no, nama, 
keterangan, dll. Secara otomatis tulisan no, nama, 
keterangan, dll akan dicetak tebal 

<td> … </td> Kependekan dari table data. Digunakan untuk mengisi 
data  

<caption> … </caption> Digunakan untuk membuat nama tabel. 

 

Tag-tag pada tabel di atas dapat ditambahkan beberapa atribut. Berikut disajikan 

atribut untuk tag pembuat tabel. 
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Berikut ini beberapa atribut tag <table> 

ATRIBUT KEGUNAAN 

bgcolor Mengatur warna background 

width, height Mengatur lebar dan tinggi tabel (dalam % atau pixel) 

cellspacing Mengatur jarak antar cell 

cellpadding Mengatur jarak teks ke cell 

border 
Memberi bingkai (garis batas) pada tabel 
0 = tanpa border 
1 = dengan border 

align 
Mengatur posisi horizontal isi sel 
left = rata kiri, right = rata kanan dan center = rata 
tengah 

 

Berikut ini atribut tag-tag <th> dan <td>, bila disebutkan di tag <tr> maka atribut di 

tag <th> dan <td> diabaikan. 

ATRIBUT KEGUNAAN 

bgcolor Mengatur warna background 

width, height Mengatur lebar dan tinggi tabel (dalam % atau pixel) 

align 
Mengatur posisi horizontal isi sel 
left = rata kiri, right = rata kanan dan center = rata tengah 

valign 
Mengatur posisi vertikal terhadap isi sel 
top =di atas, bottom = di bawah dan middle = di tengah 

colspan = n Menggabungkan n kolom  

rowspan = n Menggabungkan n baris 

nowrap Mematikan word wrapping 
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Contoh  

<html> 
<head></head> 
<body> 
<table border> 
     <tr> 
          <th>Head1</th> <th>Head2</th> <th>Head3</th> 
      </tr> 
      <tr> 
             <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> 
      </tr> 
      <tr> 
             <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> 
      </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

Tampilan di browser 

 

 

contoh 

<html><head><title>Belajar Membuat Tabel</title></head> 
<body> 
<table border> 
  <tr> 
      <td align=center rowspan=2 colspan=2 width=150>A</td> 
      <td width=150>1</td> 
      <td width=150>2</td> 
  </tr> 
   <tr> 
      <td>3</td> 
      <td>4</td> 
   </tr> 
   <tr> 
      <td align=center rowspan=2 colspan=2>C</td> 
      <td align=center rowspan=2 colspan=2>D</td> 
   </tr> 
   <tr> 
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   </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

Tampilan di browser 

 

 

Soal Latihan 

1. Dengan HTML, buatlah tampilan seperti berikut. 

  

2. Dengan HTML, buatlah tampilan seperti berikut. 

  




