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

atribut untuk tag pembuat tabel. 

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 

 

  



Matakuliah Desain Web. 6 

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. 
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MEMBUAT FORMULIR DENGAN HTML 

 

Untuk berinteraksi dengan pengunjung suatu web, pengembang web 

membuat formulir atau tempat khusus untuk memberi komentar. Pada HTML, 

istilah form identik dengan formulir. Penggunaan formulir bertujuan untuk 

mendapatkan informasi dari pengunjung web sesuai dengan yang diinginkan 

pengembang web. Pada HTML, tag untuk membuat formulir adalah <form>.  

<form method=”...” action=”...”> 

  Diisi dengan elemen form. 

</form> 

Atribut pada tag form disajikan dalam tabel berikut. 

ATRIBUT KEGUNAAN 

method Digunakan untuk mendaftarkan semua data (variabel) 
dari elemen form setelah tombol submit ditekan. Ada 
dua nilai untuk atribut method, yaitu get dan post. 
get : merupakan metode yang default. Ketika 

menggunakan metode get, data yang tersimpan 
dalam variabel akan ditampilkan pada url. 

post : ketika menggunakan metode post, data yang 
tersimpan dalam variabel tidak akan 
ditampilkan pada url. Metode ini sangat cocok 
untuk menyimpan data tentang password dan 
informasi yang tidak ingin ditampilkan 

action 
Mendefinisikan aksi yang akan dilakukan ketika tombol 
submit ditekan. Umumnya aksi ini akan merujuk ke 
halaman web atau webserver. 

 

Elemen pada Form 

1. Elemen <Input>. 

Elemen input merupakan elemen yang paling sering digunakan dalam pembuatan 

form. Elemen input memiliki beberapa tipe, yaitu: text, password, submit, reset, 

radio, checkbox, dan button. Pada HTML 5 ditambahkan beberapa tipe, yaitu: color, 
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date, datetime, datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url 

dan week. Penjelasan beberapa tipe input disajikan dalam tabel berikut. 

Macam-macam tipe pada elemen input 

TIPE KEGUNAAN 

text Mendefinisikan inputan teks yang normal 

radio Mendefinisikan inputan berupa radio. Radio ini biasa 
digunakan untuk memilih satu pilihan dari beberapa 
pilihan yang disediakan. 

checkbox Mendefinisikan inputan berupa checkbox. Check box ini 
biasa digunakan untuk memilih satu atau lebih dari satu 
pilihan dari beberapa pilihan yang disediakan. 

submit Mendefinisikan tombol untuk men-submit data yang ada 
pada form 

reset Mendefinisikan tombol untuk menghapus (mereset) 
seluruh data yang tersimpan dalam elemen form. 

button Mendefinisikan tombol 

password Mendefinisikan inputan teks dalam bentuk password. 
Data yang dientrikan disamarkan. 

  

Jenis input lain yang ada pada HTML 5 antara lain sebagai berikut. 

TIPE KEGUNAAN 

color Mendefinisikan inputan berupa pilihan warna. Beberapa 
browser dapat menampilkan color picker pada inputan. 

date Mendefinisikan inputan berupa tanggal. Beberapa 
browser dapat menampilkan data picker pada inputan. 

email Mendefinisikan inputan berupa alamat email. Data yang 
bisa diinputkan harus berupa alamat email. 

number Mendefinisikan inputan berupa bilangan. Data yang bisa 
diinputkan harus bilangan. 
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range Mendefinisikan nilai tertentu dalam suatu interval. 
Beberapa browser dapat menampilkan slider untuk 
memilih nilai pada interval tersebut. 

search Mendefinisikan inputan untuk pencarian data. 

week Mendefiniskan inputan berupa minggu dan tahun. 
Beberapa browser dapat menampilkan date picker pada 
inputan 

month Mendefiniskan inputan berupa bulan dan tahun. 
Beberapa browser dapat menampilkan date picker pada 
inputan 

 

Beberapa atribut untuk elemen input adalah sebagai berikut. 

ATRIBUT KEGUNAAN 

name Mendefinisikan nama dari elemen input 

value Mendefinisikan nilai yang disimpan oleh elemen input 

size Mendefinisikan ukuran (dalam karakter) dari elemen 
input. (untuk elemen input tipe teks) 

checked Mendefinisikan pilihan yang dipilih secara default. (untuk 
elemen input tipe radio dan checkbox) 

maxlength Mendefinisikan panjang karakter maksimum yang dapat 
diinputkan 

readonly Mendefinisikan inputan yang hanya dapat dibaca saja, 
tidak bisa diubah. 

 

Beberapa atribut tambahan pada HTML 5 adalah sebagai berikut. 

ATRIBUT KEGUNAAN 

autocomplete Atribut ini berfungsi pada tag <form> dan tag <input> 
jenis text, search, url, tel, email, password, range, color 
dan datepickers. Atribut autocomplete mendefinisikan 
teks otomatif. Teks otomatif tersebut muncul 
berdasarkan data yang telah diinputkan user 
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sebelumnya. Atribut ini mempunyai dua nilai, yaitu on 
dan off.  

autofocus Atribut ini akan menempatkan kursor pada elemen input 
yang diberi atribut autofocus 

min dan max Mendefinisikan nilai maksimum dan minimum untuk 
elemen <input>. Atribut min dan max hanya berfungsi 
untuk elemen <input> dengan tipe: number, range, date, 
datetime, month, time, dan week. 

height dan width Mendefinisikan tinggi dan lebar dari elemen <input>. 
Atribut ini hanya digunakan untuk inputan jenis image. 

placeholder Mendefinisikan petunjuk dari nilai yang akan diinputkan 
(bisa berupa contoh dan deskripsi singkat). Petunjuk 
tersebut ditampilkan pada inputan sebelum user 
memasukkan nilai. Atribut placeholder berfungsi pada 
inputan jenis: text, search, url, tel, email, dan password. 

required Mendefinisikan inputan yang harus diisi. Atribut required 
bekerja pada inputan jenis: text, search, url, tel, email, 
password, date pickers, number, checkbox, radio, and file 

 

Mengelompokkan Data pada Form dengan tag <fieldset> 

Untuk mengelompokkan data pada form dapat digunakan tag <fieldset>. Untuk 

memberikan judul (caption) digunakan tag <legend>. Tag <legend> bersifat pilihan.  

contoh 

<html> 
<head><title>Membuat Form</title></head> 
<body> 
<h1>Formulir Pendaftaran</h1> 
<form method="pos" action=""> 
<fieldset> 
<legend>Informasi Pribadi</legend> 
 Nama :<br> 
 <input type="text" name="nama" size="50" placeholder="Isikan 

nama Anda" autofocus required><br> 
 Jenis Kelamin :<br> 
 <input type="radio" name="kelamin" value="laki-laki">Laki-Laki 
 <input type="radio" name="kelamin" value="perempuan">Perempuan 

<br> 
 Hoby : <br> 
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 <input type="checkbox" name="pilihan1" value="Badminton" 
checked>Badminton 

 <input type="checkbox" name="pilihan1" value="Sepak Bola">Sepak 
Bola 

 <input type="checkbox" name="pilihan2" value="Voly">Voly 
<input type="checkbox" name="pilihan2" value="Lain">Lain-lain 

</fieldset> 
<input type="submit" Value="Daftar"><input type="reset" 
Value="Reset"> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

Berikut tampilan pada browser. 

 

 

2. Elemen <select> 

Elemen select digunakan untuk membuat daftar drop-down, seperti plihan tanggal 

lahir, bulan atau tahun. Elemen <select> diikuti dengan elemen <option>. Elemen 

<option> mendefinisikan pilihan untuk dipilih. Umumnya pilihan yang diletakkan di 

atas, langsung dipilih. Untuk memilih pilihan tertentu, dapat ditambahkan atribut 

selected pada option. 

 

3. Elemen <textarea> 

Elemen <textarea> mendefinisikan inputan dengan banyak baris. Elemen ini 

berbeda dengan elemen input tipe teks yang mendefinisikan inputan dengan satu 

baris saja. Atribut pada elemen <textarea> disajikan dalam tabel berikut. 
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ATRIBUT KEGUNAAN 

name Mendefinisikan nama dari elemen textarea 

rows Menentukan jumlah baris dari textarea 

cols Menentukan jumlah kolom dari textarea 

 

4. Elemen <datalist> 

Elemen datalist digunakan untuk membuat daftar data dari suatu input. Pengguna 

akan melihat menu dropdown dari data yang telah didefinisikan. Penggunaan 

elemen datalist diikuti dengan atribut <option>. 

5. Elemen <button> 

Elemen ini digunakan untk membuat tombol yang dapat diklik. Biasanya elemen ini 

dikombinasikan dengan penggunaan javascript. 

 

contoh 

<html> 
<head></head> 
<body> 
<h2>Data Mahasiswa Bimbingan</h2> 
<form method="" action=""> 
<fieldset> 
 <legend>Informasi Mahasiswa</legend> 
 Nama Mahasiswa<br> 

<input type="text" name="nama" size="40" autofocus required 
placeholder="Nama Mahasiswa"><br> 

 Angkatan :  
<select name="angkatan"> 

  <option value="">-- Pilih Angkatan --</option> 
  <option value="2010">2010</option> 

 <option value="2011">2011</option> 
  <option value="2012">2012</option> 
  <option value="2013">2013</option> 
  <option value="2014">2014</option> 

 <option value="2015">2015</option> 
  <option value="2016">2016</option> 
 </select><br> 

Kota Asal<br> 
 <input list="asal" size="40" placeholder="Kota Asal"> 
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 <datalist id="asal"> 
 <option value="Malang"> 

  <option value="Manado"> 
  <option value="Magelang"> 
  <option value="Masalembo"> 

 <option value="Madiun"> 
  <option value="Surabaya"> 
  <option value="Kediri"> 

 <option value="Lamongan"> 
  <option value="Tulungagung"> 
 </datalist><br> 

Komentar<br> 
 <textarea name="keterangan" rows="5" cols="30" 

placeholder="Isikan komentar"> </textarea><br> 
 <button type="button" onclick="alert('Data Sudah disimpan')"> 

Simpan</button> 
</fieldset> 
</form> 
</body> 
</html> 

Berikut tampilan pada browser. 

 

Soal Latihan 

1. Buatlah form pendaftaran anggota baru dari suatu organisasi. Data yang harus 

ada adalah : nama, alamat, jenis kelamin, usia, tanggal lahir, pendidikan 

terakhir, hoby, dan agama. Anda dapat menambahkan data lain yang sesuai. 

2. Buatlah form inputan data barang. Data yang harus ada adalah nama barang, 

kode barang, jumlah barang, harga satuan, jenis barang(barang habis pakai, 

barang jangka panjang), dan deskripsi barang. Anda dapat menambahkan data 

lain yang sesuai. 
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MENYISIPKAN MULTIMEDIA DI HALAMAN WEB 

 

Browser web pertama kali hanya mampu menampilkan teks yang terbatas 

pada satu font dengan satu warna. Kemudian browser mampu menampilkan jenis 

font dan warna yang beragam. Demikian juga untuk menampilkan multimedia 

seperti audio dan video. Pada awalnya, browser tidak bias menampilkan audio dan 

video, namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan, browser mampu 

menampilkan audio dan video. Kemampuan dalam menampilkan audio dan video 

berbeda pada tiap browser. Ada browser yang dapat mendukung audio dan video, 

ada juga browser yang tidak mendukung audio dan video. Untuk audio, format yang 

didukung dalam standar HTML 5 adalah MP3, WAV, dan Ogg. Untuk video, format 

yang didukung dalam standar HTML 5 adalah MP4, WebM dan ogg.  

 

Tag Untuk Menyisipkan Audio 

 HTML menyediakan tag untuk menyisipkan audio pada halaman web. Pada 

HTML 5, standar file yang didukung adalah file dengan ekstensi mp3, wav dan ogg.  

Tidak semua browser mendukung format tersebut. Secara khusus tag html untuk 

menyisipkan audio adalah tag <audio>. Secara umum format untuk tag <audio> 

adalah sebagai berikut. 

<audio controls> 
  <source src=”...” type=”...”> 
 Teks yang ditampilkan jika browser tidak mendukung 
</audio>                                  

Atribut controls bersifat opsional. Atribut ini akan menampilkan kontrol seperti 

play, pause dan volume. Teks antara tag <audio> dan </audio> akan ditampilkan 

oleh browser ketika browser tidak mendukung format audio. Tipe dalam elemen 

<source> diisi dengan tipe media. Adapun tipe media disajikan dalam tabel berikut 

FORMAT FILE TIPE MEDIA 

mp3 audio/mpeg 

ogg Audio/ogg 

wav Audio/wav 
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contoh 

<html> 
<head><title>Menyisipkan Audio</title></head> 
<body> 
Mother How Are You.Mp3<br> 
 <audio controls> 
 <source src="mother how are you.mp3" type="audio/mpeg"> 
 Browser tidak mendukung format audio.</audio> 
</body> 
</html> 

 
Berikut tampilan pada browser. 

 
 
Atribut pada <audio> disajikan pada tabel berikut. 

ATRIBUT KEGUNAAN 

autoplay Mendefinisikan audio agar diputar secara otomatis. 
Nilai atribut ini adalah autoplay. 

controls Mendefinisikan kontrol pada audio (muncul tombol play, 
pause, dan volume).   

loop Mendefinisikan audio yang diputar secara berulang. 
Nilai atribut ini adalah loop. 

muted Mendefinisikan audia yang  outputnya dimatikan 

src Mendefinisikan alamat url dari file audio. 

 
Tag untuk Menyisipkan Video 

Untuk keperluan menyisipkan video pada halaman web, dapat digunakan tag 

<video>. Tag <video> merupakan tag standar untuk menampilkan video pada 

HTML5. Sebelum ada HTML5, tidak ada standar untuk menampilkan video dalam 

halaman web. Sebelumnya video hanya dimainkan pada plug-in yang terintegrasi 

pada browser. 
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Secara umum format untuk tag <video> adalah sebagai berikut. 

<video controls> 

  <source src=”...” type=”...”> 

 Teks yang ditampilkan jika browser tidak mendukung 

</video>                                  

 

Atribut controls bersifat opsional. Atribut ini akan menampilkan kontrol seperti 

play, pause, timeline dan volume. Teks antara tag <video> dan </video> akan 

ditampilkan oleh browser ketika browser tidak mendukung format video. Tipe 

dalam elemen <source> diisi dengan tipe media. Tipe media yang dapat didukung 

oleh HTML 5 adalah sebagai berikut. 

FORMAT FILE TIPE MEDIA 

mp4 Video/mp4 

webM Video/webm 

ogg Video/ogg 

 

Beberapa atribut pada tag <video> disajikan pada tabel berikut. 

ATRIBUT KEGUNAAN 

autoplay Mendefinisikan video agar diputar secara otomatis. 
Nilai atribut ini adalah autoplay. 

controls Mendefinisikan kontrol pada video (muncul tombol play, 
pause, dan volume). Nilai atribut ini adalah controls. 

loop Mendefinisikan video yang diputar secara berulang. 
Nilai atribut ini adalah loop. 

muted Mendefinisikan video yang  outputnya dimatikan 

height Mendefinisikan tinggi video player 

width Mendefinisikan lebar video player 

poster Menentukan gambar yang akan ditampilkan ketika video 
didownload atau sampai pengguna menekan tombol 
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play. Nilai dari atribut ini adalah alamat url dari file 
gambar yang akan ditampilkan. 

src Menentukan alamat url dari file video 

 

contoh 

<html> 
<head><title>Menyisipkan video</title></head> 
<body> 
<video width="480" height="360" controls> 
  <source src="desain kamar.mp4" type="video/mp4"> 
  Browser Anda tidak mendukung tag video 
</video>  
</body> 
</html> 

 

Berikut tampilan pada browser 

 

 

Menyisipkan Video Youtube pada Halaman Web 

Halaman web yang kita buat dapat disisipi dengan video yang diambil dari Youtube. 

Untuk menyisipkan video ke halaman web, dapat digunakan tag <object> atau tag 

<iframe>. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 
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Contoh  

<html> 
<head><title>Menyisipkan Youtube</title></head> 
<body> 
<iframe width="420" height="315" 
src="http://www.youtube.com/embed/uSX40PHOoJw" frameborder="0" 
allowfullscreen> 
</iframe> 
</body> 
</html> 

 

Berikut tampilan pada browser 

 

 

Contoh  

<html> 
<head><title>Menyisipkan Youtube</title></head> 
<body> 
<object width="500" height="281" 
data="http://www.youtube.com/embed/uSX40PHOoJw"></object> 
</body> 
</html> 
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Berikut tampilan pada browser 

 

 

Kode uSX40PHOoJw merupakan id video pada youtube. Kode ini diambil dari url 

video yang didapatkan dari youtube, misalnya 

https://www.youtube.com/watch?v=uSX40PHOoJw 

 




