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Pembahasan 

Membuat Tampilan Layout Website Sederhana Dengan HTML dan CSS 

Dalam dunia desain, Layout berbicara mengenai bagaimana penataan elemen-elemen 

dalam sebuah halaman dengan benar. Sama seperti tipografi, terdapat sangat banyak 

elemen-elemen pada layout, yang tentunya tidak akan dapat dibahas pada bagian ini 

sendiri. Pembahasan layout secara menyeluruh akan memerlukan bukunya tersendiri. Kita 

akan hanya melihat elemen-elemen layout yang umumnya ditemukan pada dokumen web, 

dan bagaimana membuat elemen-elemen tersebut dengan HTML dan CSS. 

Sebuah dokumen web umumnya memiliki elemen-elemen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemen Header 

Seperti namanya, merupakan elemen yang berisi judul dan penjelasan lain dokumen. 

Biasanya elemen ini diisikan dengan logo website, menu-menu global (seperti login 

dan logout), maupun nama halaman yang sedang ditampilkan. 

 

Elemen Navigation 

Elemen navigasi, yang memberikan akses navigasi ke halaman-halaman lain dalam 

web. 
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Elemen Sidebar 

Elemen pendukung konten, dapat berupa pembantu navigasi konten, ataupun 

berbagai hal lain seperti daftar konten lain, iklan, atau menu tambahan. Sidebar 

dapat berada di kiri atau kanan konten, atau bahkan di kiri dan kanan konten, sesuai 

dengan kreatifitas perancangnya. 

 

Elemen Konten 

Isi utama dari dokumen web. Pengguna biasanya datang ke web untuk melihat teks 

yang berada pada bagian ini. 

 

Elemen Footer 

Bagian penutup dari website, yang dapat saja berisi informasi lain tentang website, 

seperti lisensi pengunaan, sitemap, ataupun link ke website lain. 

 

Bagaimana kita dapat membangun layout seperti pada gambar di atas? Berdasarkan apa 

yang telah kita pelajari sejauh ini, tentunya anda telah dapat membayangkan apa yang 

harus dilakukan. Sederhananya: width dan height pada seluruh elemen, float pada sidebar 

dan content, serta clear pada footer. Perlu diingat juga bahwa pada dokumen web yang 

sebenarnya, properti height jarang digunakan karena tinggi elemen biasanya ditentukan oleh 

isi dari elemen itu sendiri. 

Kita buat file css, beri nama style.css 

.wrap{ 

 background: blue; 

 width: 100%; 

 margin: 10px auto; 

} 

 

/*bagian header*/ 

.wrap .header{ 
 background: green; 

 /*height: 50px;*/ 

 padding: 2px 10px; 

} 

 

/*akhir header*/ 

 

/*bagian menu*/ 

.wrap .menu{ 
 background: yellow; 

 overflow: hidden; 

} 
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.wrap .menu ul{ 
 padding: 0; 

 margin: 0; 

 background: yellow; 

  

} 

 

.wrap .menu ul li{ 
 float: left; 

 list-style-type: none; 

 padding: 10px; 

} 

/*akhir menu*/ 

 

.clear{ 

 clear: both; 

} 

 

.badan{ 

 height: 450px; 

} 

/*bagian sidebar*/ 

.wrap .badan .sidebar{ 
 background: orange; 

 float: left;  

 width: 25%; 

 height: 100%; 

} 

 

/*akhir sidebar*/ 

 

.wrap .badan .content{ 
 background: red; 

 float: left; 

 height: 100%; 

 width: 75%;  

} 

 

.wrap .footer{ 
 width: 100%; 

 padding: 10px; 

} 

 

.form{ 

 padding: 10px; 

 background: green; 

 font-family: "Helvetica Neue", Roboto, Arial, "Droid Sans", sans-

serif; 

 font-size: 13px; 

 font-weight: 400; 

} 

.title{ 

 font-size:26px;   

 font-weight:bold;   

 color:#666;   

 padding:5px 0;   

 margin-bottom:10px;   

 border-bottom:1px solid #ccc;   

} 

.fitem{   

 margin-bottom:5px;   
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}   

.fitem label{   
 display:inline-block;   

 width:120px;   

}   

Buat file Pertemuan4.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title></title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

</head> 

<body> 

 <div class="wrap"> 

  <div class="header">    

   <h1>Pemrograman 1</h1> 

   <p>Tutorial belajar membuat layout website sederhana</p> 

  </div> 

  <div class="menu"> 

   <ul> 

    <li><a href="?p=homes">Home</a></li> 

    <li><a href="?p=formulir">Form</a></li> 

    <li><a href="#">CSS</a></li> 

    <li><a href="#">PHP</a></li> 

    <li><a href="#">Javascript</a></li>   

  

   </ul> 

  </div> 

  <div class="badan">    

   <div class="sidebar"> 

    sidebar 

    <ul> 

     <li><a href="#">Tutorial HTML dasar</a></li> 

     <li><a href="#">Tutorial CSS dasar</a></li> 

     <li><a href="#">Tutorial PHP dasar</a></li> 

     <li><a href="#">Tutorial JQuery dasar</a></li> 

    

    </ul> 

   </div> 

   <div class="content"> 

    <?php 

      

      

     if (empty($_GET['p'])){ 

      $filename="homes"; 

     } else { 

      $filename=$_GET['p']; 

     } 

      

     require $filename.".php"; 

    ?> 

     

   </div> 

  </div> 

  <div class="clear"></div> 

  <div class="footer"> 

   footer 

  </div> 

 </div> 

</body> 

</html> 
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Dan akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membuat Form HTML 

Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web kita. Mulai dari 

form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran user, bahkan untuk mengirimkan data 

antar halaman web. 

Penggunaan form hanya menggunakan HTML saja tidak akan terlalu berguna. Form 

biasanya hanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user, dan 

akan diproses dengan bahasa pemograman web seperti JavaScript atau PHP, dan 

disimpan di dalam tabel MySQL. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan 

menjelaskannya pada tutorial tentang PHP dan JavaScript. 

Tag dasar yang akan kita gunakan untuk membuat form di HTML adalah tag form, input, 

textarea,select dan option. 

 

Pengertian tag <form> 

Sebuah form dalam HTML harus berada di dalam tag form, yang diawali dengan <form> 

dan diakhiri dengan </form>. Tag form akan membutuhkan beberapa atribut untuk dapat 

berfungsi dengan seharusnya. 
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Atribut pertama adalah action, yang berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan 

dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP 

yang digunakan untuk memproses isi data form. 

Atribut kedua adalah method, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form 

akan dikirim oleh web browser. Nilai dari atribut method ini bisa berupa get atau post. 

Perbedaan method get dan method post adalah, jika kita mengisi atribut method dengan 

get (dimana ini adalah nilai default seandainya atribut method tidak ditulis) maka isian form 

akan terlihat pada url browser. Method get ini biasanya digunakan untuk query pencarian. 

Method post biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif seperti yang berisi 

password, atau registrasi user. Data hasil form tidak akan terlihat pada browser. 

 

Struktur dasar form akan terlihat sebagai berikut: 

<form name="frmAnggota" id="frmAnggota" method="post" action="formulirPost.php"> 

 

     Isi script di sini 

</form> 

 

Mengenal tag <input> 

Tag input merupakan tag paling banyak digunakan di dalam form dan memiliki banyak 

bentuk, mulai dari isian text biasa, text password, checkbox, radio, sampai dengan tombol 

submit, semuanya dalam bentuk tag <input>. 

Bentuk-bentuk dari keluarga tag input ini dibedakan berdasarkan atribut type: 

 <input type=”text” /> atau bisa juga <input /> adalah textbox inputan biasa yang 

menerima input berupa text, contohnya digunakan untuk inputan nama, username, 

dan inputan yang berupa text pendek. Input type text ini juga bisa memiliki atribut 

value yang bisa diisi nilai tampilan awal dari text. Contoh script: 

<input type="text" id="txtKode" name="txtKode" size="20"  maxlength="10"> 
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 <input type=”password” /> dalam tampilannya sama dengan type text, namun 

teks yang diinput tidak akan terlihat, akan berupa bintang atau bulatan. Biasanya 

hanya digunakan untuk inputan yang sensitif seperti password. Contoh script: 

<input type="password" id="txtPasw" name="txtPasw" size="20"  maxlength="10"> 

 <input type=”checkbox” /> adalah inputan berupa checkbox yang dapat diceklist 

atau di centang oleh user. User dapat memilih atau tidak memilih checkbox ini. Type 

checkbox memiliki atribut checked yang jika ditulis atau diisi dengan nilai checked, 

akan membuat chexkbox langsung terpilih pada saat pertama kali halaman 

ditampilkan. Contoh inputan checkbox berupa hobi, yang oleh user dapat dipilih 

beberapa hobi. Contoh script: 

<input type="checkbox" name="check" value="Renang">Renang 

 <input type="checkbox" name="check" value="Browsing">Browsing 

<input type="checkbox" name="check" value="Dugem">Dugem</td> 

 <input type=”radio” /> mirip dengan checkbox, namun user hanya bisa memilih 

satu diantara pilihan group radio. Type radio ini berada dalam suatu grup dan user 

hanya bisa memilih salah satunya. Contoh inputan type radio adalah jenis kelamin. 

Contoh script: 

<input type="radio" id="optsex" name="optsex" value="laki" checked>Laki-Laki 

<input type="radio" id="optsex" name="optsex" value="perempuan">Perempuan 

 <input type=”submit” /> akan menampilkan tombol untuk memproses form. 

Biasanya diletakkan pada baris terakhir dari form. Atribut value jika diisi akan 

membuat text tombol submit berubah sesuai inputan nilai value. Contoh script 

<input type="submit" name="btnSimpan" value="simpan"> 

 

Mengenal tag <textarea> 

Tag textarea pada dasarnya sama dengan input type text, namun lebih besar dan dapat 

berisi banyak baris. Panjang dan banyak baris untuk text area di atur melalui atribut rows 

dan cols, atau melalui CSS. 
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Contoh penggunaan textarea adalah sebagai berikut: 

<textarea name="txtAlamat" id="txtAlamat" cols="50px" rows="5px"> 

 

</textarea> 

Elemen yang berada diantara tag textarea akan ditampilkan sebagai text awal dari form. 

 

Mengenal tag <select> 

Tag select digunakan untuk inputan yang telah tersedia nilainya, dan user hanya dapat 

memilih dari nilai yang ada. Tag select digunakan bersama-sama dengan tag option untuk 

membuat box pilihan. 

 

Contoh penggunaan tag select adalah sebagai berikut: 

<select name="cmbAgama" id="cmbAgama" > 

 <option value=""></option> 

 <option value="islam">Islam</option> 

 <option value="kristen">Kristen</option> 

 <option value="katolik">Katolik</option> 

 <option value="hindu">Hindu</option> 

 <option value="budha">Budha</option> 

</select> 

Ketika form dikirim untuk diproses, nilai dari tag <option> akan dikirimkan. Nilai ini adalah 

berupa text diantara tag option, kecuali jika kita memberikan atribut value. Jika atribut value 

berisi nilai, maka nilai value-lah yang akan dikirim. Ada atau tidaknya atribut value ini tidak 

akan tampak dalam tampilan form. 

Tag select memiliki atribut selected yang dapat ditambahkan agar tag select berisi nilai 

awal. Contoh penggunaanya adalah sebagai berikut yang akan menampilkan Hindu saat 

web dijalankan 

<select name="cmbAgama" id="cmbAgama" > 

 <option value=""></option> 

 <option value="islam">Islam</option> 

 <option value="kristen">Kristen</option> 

 <option value="katolik">Katolik</option> 
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 <option value="hindu" selected>Hindu</option> 

 <option value="budha">Budha</option> 

</select> 

 

Mengenal Atribut: Name 

Setiap tag inputan di dalam form harus ditambahkan atribut name agar dapat diproses oleh 

web server nantinya. Di dalam halaman proses (yang biasanya berupa bahasa PHP atau 

ASP), nilai dari atribut name inilah yang akan menjadi variabel form. Contoh pemakaiannya 

adalah sebagai berikut: 

<input type="text" id="txtKode" name="txtKode" size="20"  maxlength="10"> 

<input type="text" id="txtNama" name="txtNama" size="20"  maxlength="50"> 

 

Kedua input diatas akan tampak sama persis, namun pada saat pemrosesan data, masing-

masing akan dibedakan menurut atribut name. 

 

Akhirnya, Sebuah Form Utuh 

Merangkum seluruh tag form HTML yang telah kita bahas diatas, maka saatnya untuk 

membuat sebuah form HTML. Silahkan buka text editor, dan tuliskan kode HTML berikut, 

lalu save sebagai formulir.php 

<div class="form"> 

  <form name="frmAnggota" id="frmAnggota" method="post"      

action="formulirPost.php"> 

 <div class="title">Pencarian Data</div> 

 <div class="fitem">   

    <label>Kode</label> 

    <input type="text" id="txtKode" name="txtKode" size="20"  

maxlength="10"> 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label>Nama</label> 

    <input type="text" id="txtNama" name="txtNama" size="50"  

maxlength="50"> 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label>Jenis Kelamin</label> 

    <input type="radio" id="optsex" name="optsex" value="laki" 

checked>Laki-Laki 

    <input type="radio" id="optsex" name="optsex" 

value="perempuan">Perempuan 
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 </div>   

 <div class="fitem"> 

    <label>Agama</label> 

    <select name="cmbAgama" id="cmbAgama" > 

  <option value=""></option> 

  <option value="islam">Islam</option> 

  <option value="kristen">Kristen</option> 

  <option value="katolik">Katolik</option> 

  <option value="hindu">Hindu</option> 

  <option value="budha">Budha</option> 

    </select> 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label>Provinsi</label> 

    <select name="cmbProv" id="cmbProv" onChange="cariKota()"> 

  <option value="dki">Jakarta</option> 

  <option value="jb">Jawa Barat</option> 

    </select> 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label>Kota</label> 

    <select name="cmbCity" id="cmbCity">  

    </select> 

 </div> 

   

 <div class="fitem"> 

    <label>Alamat</label> 

    <textarea name="txtAlamat" id="txtAlamat" cols="50px" 

rows="5px"></textarea> 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label>Password</label> 

    <input type="password" id="txtPasw" name="txtPasw" size="20"  

maxlength="10"> 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label>Hobi</label> 

    <input type="checkbox" name="check" value="Renang">Renang 

    <input type="checkbox" name="check" value="Browsing">Browsing 

    <input type="checkbox" name="check" value="Dugem">Dugem 

 </div> 

 <div class="fitem"> 

    <label></label> 

    <input type="button" onClick="javascript: cariSaya()" 

value="simpan"> 

 </div>   

  

</form> 

</div> 
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