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OBJEKTIF: 
Setelah mempelajari materi ini diharapkan anda dapat 
memahami struktur dasar dari dokumen HTML 
 
MATERI: 
Struktur dasar dokumen HTML(Tag, Element, Attribute), 
Element HTML, Element HEAD, Element TITLE, Element BODY. 
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Internet merupkan jaringan global yang menghubungkan 
suatu network dengan network lainya di seluruh dunia, TCP/IP 
menjadi protocol penghubung antara jaringan-jaringan yang 
beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. 
 
World Wide Web (WWW) merupakan bagian dari internet 
yang paling cepat berkembang dan paling populer 
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World Wide Web 
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WWW bekerja merdasarkan pada tiga mekanisme berikut: 
 
1. Protocol standard aturan yang di gunakan untuk 

berkomunikasi pada computer networking, Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP) adalah protocol untuk WWW.   

2. Address WWW memiliki aturan penamaan alamat web 
yaitu URL(Uniform Resource Locator) yang di gunakan 
sebagai standard alamat internet.  

3. HTML digunakan untuk membuat document yang bisa di 
akses melalui web.  
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BROWSER: 
Browser merupakan software yang di install di mesin client 
yang berfungsi untuk menterjemahkan tag-tag HTML menjadi 
halaman web.  
 
EDITOR: 
Program yang di gunakan untuk membuat document HTML, 
ada banyak HTML editor yang bisa anda gunakan diantaranya: 
Ms FrontPage, Dreamweaver, Notepad. 
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HTML merupakan singkatan dari HyperText 
Markup Language adalah script untuk 
menyusun dokumen-dokumen Web. Dokumen 
HTML disimpan dalam format teks reguler dan 
mengandung tag-tag yang memerintahkan web 
browser untuk mengeksekusi perintah-perintah 
yang dispesifikasikan. 
 



ara@arasynergy.com 

Struktur Standar Dokumen HTML 

sitimustiani@gmail.com 7 

Struktur dasar dokumen HTML adalah sebagai berikut: 
 
<html> 
 <head> 
  <title>Disini Judul Dokumen HTML</title> 
 </head> 
 <body> 
          Disini penulisan informasi Web 
 </body> 
</html> 
 
 



ara@arasynergy.com 

Struktur Standar Dokumen HTML 
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Dari struktur dasar HTML di atas dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
 

1. Tag 
2. Element 
3. Atribute 
4. Element HTML 
5. Element Head 
6. Element Title 
7. Element Body 
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Tag adalah teks khusus (markup) berupa dua karakter "<" dan 
">",  sebagai contoh <body> adalah tag dengan nama body. 
Secara umum tag ditulis secara berpasangan, yang terdiri 
atas tag pembuka dan tag penutup (ditambahkan karakter 
"/" setelah karakter "<"), sebagai contoh <body> ini adalah 
tag pembuka isi dokumen HTML, dan </body> ini adalah tag 
penutup isi dokumen HTML. 
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Element terdiri atas tiga bagian, yaitu tag pembuka, isi, 
dan tag penutup. Sebagai contoh untuk menampilkan judul 
dokumen HTML pada web browser digunakan element title, 
dimana: 
 
<title> ini adalah tag pembuka judul dokumen HTML 
Disini Judul Dokumen HTML ini adalah isi judul dokumen 
HTML 
 
</title> ini adalah tag penutup judul dokumen HTML 
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Tag-tag yang ditulis secara berpasangan pada suatu element 
HTML,  tidak boleh saling tumpang tindih dengan pasangan 
tag-tag lainnya. 
Contoh penulisan tag-tag yang benar : 

<p> 

    <b> 

        ................ 

    </b> 

</p> 
Benar 

<p> 

    <b> 

        ................ 

    </p> 

</b> 
Salah 
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Attribute mendefinisikan property dari suatu element HTML, yang terdiri 
atas nama dan nilai. Penulisannya adalah sebagai berikut: 
<TAG 
   nama-attr="nilai-attr" 
   nama-attr="nilai-attr" 
   ................. 
> 
   ................. 
 
</TAG> 
Secara umum nilai attribute harus berada dalam tanda petik satu atau dua. 
Sebagai contoh, untuk membuat warna teks menjadi kuning dan 
latarbelakang halaman web menjadi hitam, penulisannya adalah <body 
bgcolor="black" text="yellow"> 
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Element HTML menyatakan pada browser bahwa dokumen 
Web yang digunakan adalah HTML. 
 
Sintaks: 
<html> 
.......... 
</html> 
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Element HEAD merupakan kepala dari dokumen HTML. 
Tag <head> dan tag </head> terletak di antara tag <html> 
dan tag </html>. 
 
Sintaks: 
<head> 
........... 
</head> 
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Element Title merupakan judul dari dokumen HTML yang 
ditampilkan pada judul jendela browser. Tag <title> dan tag 
</title> terletak di antara tag <head> dan tag </head>. 
 
Sintaks: 
<title> 
......... 
</title> 
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Element Body element ini untuk menampilkan isi dokumen 
HTML. Tag <body> dan tag </body> terletak di bawah tag 
<head> dan tag </head>. 
Element BODY mempunyai attribute-attribute yang 
menspesifikasikan khususnya warna dan latarbelakang 
dokumen yang akan ditampilkan pada browser. 
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Sintaks: 
<body text="v" bgcolor="w" background="uri" link="x" alink="y" 
vlink="z"> 
.............. 
</body> 
 
Attribute text memberikan warna pada teks, bgcolor memberikan warna 
pada latarbelakang dokumen HTML, background memberikan 
latarbelakang dokumen HTML dalam bentuk gambar, linkmemberikan 
nilai warna untuk link, alink memberikan warna untuk link yang sedang 
aktif, vlink memberikan warna untuk link yang telah dikunjungi.  
Jika attribute bgcolor dan background keduanya dispesifikasikan 
maka attribute background yang akan digunakan, akan tetapi jika nilai 
attribute background (gambar) tidak ditemukan pada dokumen HTML 
maka attribute bgcolor yang akan digunakan. 
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Komentar adalah bagian dari kode HTML yang diabaikan 
oleh browser.  
 Kegunaan komentar dalam kode HTML adalah sebagai 

keterangan yang berguna bagi pembaca kode. 
 Sebuah keterangan diawali dengan <!- dan diakhiri 

dengan ->.  
 Di dalam kedua tanda tersebut, Anda bisa memberikan 

keterangan apa saja dan bahkan bisa mencakup beberapa 
baris. 

 
Cara penulisan : 
<!--Keterangan ini tidak ditampilkan di browser--> 
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URL  atau Alamat Situs  adalah singkatan dari Uniform 
Resource Locator, adalah rangkaian karakter menurut suatu 
format standar tertentu, yang digunakan untuk 
menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gam
bar.  
 
World Wide Web, biasa lebih terkenal disingkat 
sebagai WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai 
oleh pengenal global yang disebut Pengidentifikasi Sumber 
Seragam untuk mengenal pasti sumber daya 
bergunar di Internet.  
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1. Sulitkah belajar HTML? 
2. Apa yang dimaksud dengan tag pada HTML? 
3. Jelaskan sintaks HTML berikut ini! 
 

<html> 
 <head> 
  <title>Tulis Latihan</title> 
 </head> 
<body> 
 <font face=verdana size=3 
 color=blue>Hello Word!!</font> 
</body> 
</html> 
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