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HTML Tutorial 
Lebih Mengenal Tag HTML 

Quotation 
 

Tutorial ini merupakan tutorial lanjutan dari “Dasar-Dasar HTML”. Dalam tutorial ini, terdapat 
bahasan lebih lanjut tentang tag-tag tertentu yang dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam. Seperti 
image,link dan tag-tag yang belum terdapat pada tutorial sebelumnya. 

 

Quotation 

Quotation atau pengutipan biasa digunakan dalam naskah tulis. HTML memfasilitasi hal tersebut. 
Berikut jenis-jenis tag dalam HTML yang mendukung quotation : 

Tag Keterangan 
<abbr> Singkatan 
<address> Alamat 
<bdo> Text direction 
<blockquote> Kutipan dari sumber lain 
<cite> Judul 
<q> Kutipan singkat 
 

Abbreviations 

Abbreviations digunakan untuk menunjukkan sebuah singkatan pada website.contoh kode  

<p> <abbr title="Frozt East Java">FEJ</abbr> didirikan tahun 2015 </p> 
 
Tampilan pada notepad 
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Tampilan pada browser  

 

 

Address 

Kode <address> digunakan untuk mengutip alamat. Contoh kode 

<address> 

Kantor Bersama Frozt Group <br> 

Jl.s.parman GG Merpati No 25 <br> 

Banyuwangi <br> 

Jawa Timur <br> 

Indonesia 

</address> 

Tampilan Pada Notepad 
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Tampilan Pada Browser  

 

 

Bi-Directional Override 

<bdo>Text ini ditulis dengan kode bdo </bdo> 

Tampilan pada notepad  

 

Tampilan pada browser 
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Block Quote 

Contoh kode : 

<p>Berikut kutipan dari website:ukmgoonline.co.id</p> 

<blockquote cite="http://ukmgoonline.co.id"> 

Lesehan juga bisa online </blockquote> 

Tampilan Pada Notepad :  

 

 

Tampilan Pada Browser 
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Cite 

Contoh kode : 

<cite>Text ini  </cite> 

Tampilan pada notepad  

 

Tampilan Browser 

 

 

Quote 

Contoh kode : 

<q>Text ini menggunakan kode Quote  </q> 

 

5 



 

Tampilan Pada Notepad 

 

 

Tampilan Pada Browser 
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HTML Tutorial 
Lebih Mengenal Tag HTML 

Computer Code 
 

Tag Keterangan 
<code> Untuk menuliskan kode pada HTML 
<kbd> Mewakili input dari keyboard 
<samp> Komputer output 
<var>  Variabel 
<pre> Preformated text 
 

Untuk lebih memahami tag HTML kode computer atau “computer code” kita langsung melakukan 
praktek penggunaanya 

Tag <code> 

Tuliskan kode : 

<code> 

Var x = 5 

Var y = 3 

Var z = x + y 

</code> 

Tampilan pada notepad : 
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Tampilan pada browser : 

 

 

Tag <kbd> 

Tuliskan kode : 

<kbd> 

Tulisan ini ditampilkan dengan tag kbd 

</kbd> 

Tampilan pada notepad : 
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Tampilan pada browser : 

 

 

Tag <samp> 

Tuliskan kode : 

<samp> 

Tulisan ini menggunakan tag samp 

</samp> 

Tampilan pada notepad : 
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Tampilan pada browser : 

 

 

Tag <pre> 

Tuliskan code pada notepad  

<pre> 

Ini menggunakan tag pre 

Ini menggunakan tag pre 

Ini menggunakan tag pre 

</pre> 
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Tampilan pada browser  
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HTML Tutorial 
Lebih Mengenal Tag HTML 

Comments 
 

 
Tag comments berfungsi untuk menyisipkan pesan pada script namun bukan untuk ditampilkan pada 
browser. Cara menuliskan comments dengan menggunakan format <!---- isi pesan --- > 
Contoh kode : 
<!---- Pesan ini tidak akan ditampilkan pada browser ---> 
Pesan ini ditampilkan pada browser 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tampilan pada browser 
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HTML Tutorial 
Lebih Mengenal Tag HTML 

Link 
 

 
Link pada HTML disebut juga Hyperlinng . Hyperlink yg dimaksud adalah text atau gambar yang 
mengantarkan pengunjung ke halaman lain atau dokumen lain ketika di klik. 
 
Format umum dalam membuat link dalam html adalah <a href=”url”> link </a> atau < a href=”nama 
halaman. Extensi”> link </a> 
 
Contoh : 
<a href=”http://carabikinwebsite.com/”> carabikinwebsite.com</a> 
 
<a href =”sampelcodekbr.html”> contoh kode tag kbr </a> 
 

 
 
Tampilan pada browser : 
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Link – Color 
Dalam penggunaan link bisa dikreasikan dengan beragam warna dengan bantuan tag style 
 
Contoh : 
<style> 
a:link    {color:green; background-color:transparent; text-
decoration:none} 
a:visited {color:pink; background-color:transparent; text-decoration:none} 
a:hover   {color:red; background-color:transparent; text-
decoration:underline} 
a:active  {color:yellow; background-color:transparent; text-
decoration:underline} 
</style> 
<a href="http://carabikinwebsite.com/"> carabikinwebsite.com </a> 
 

 

 

Tampilan pada browser 
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Penggunaan Target Pada Link 

Jenis Kata Perintah Target Pada Link Keterangan 
_blank Membuka dokumen pada tab baru 
_self Membuka dokumen pada frame yang sama 
_parent Membuka dokumen pada frame utama(induk) 
_top  
Framename Membuka name sesuai nama frame tujuan 
 

Untuk memahami perintah target yang terangkum pada table diatas, kita mencoba memahami 
dengan membuat sebuah halaman yang berisi 3 frame sebagai berikut : 

Frame 1 
Frame 2 Frame 3 

Untuk membuat layout frame seperti diatas gunakan kode berikut : 

<frameset rows="100,*"> 
<frame src="frame1.html" name=frame1> 
<frameset cols="150,*"> 
<frame src="frame2.html" name =frame2> 
<frame src="frame3.html" name=frame3> 
</frameset> 
 
Tampilan pada notepad : 

 

Simpan sebagai halaman html, pada tutorial ini disimpan sebagai sampelcodeframelink.html 
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Buat halaman isi frame1.html  dengan kode berikut : 
<a href=”a.html” target =”frame2”> link ini menuju ke frame 2 </a> 
<a href=”b.html” target=”frame3”> link ini menuju ke frame 3 </a> 
 
 

 
 
Simpan sebagai halaman frame1.html 

 

Buat halaman isi frame2.html 

<a href="a.html" target ="_self"> ke halaman a menggunakan target self </a> <br> 

<a href="b.html" target="_parent"> ke halaman b menggunakan target parent </a> 

 

Simpan sebagai frame2.html 
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Buat halaman isi frame3.html 

<a href="a.html" target ="_top"> ke halaman a menggunakan target top </a> <br> 

<a href="b.html" target="_blan"> ke halaman b menggunakan target blank </a> 

 

Simpan sebagai halaman frame3.html 

 

Buat halaman isi a.html 

Ini halaman a 

 

Simpan sebagai halaman a.html 

Buat halaman isi b.html 
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Buka halaman sampelcodeframelink.html lalu klik setiap linknya untuk memahami perintah target 
pada link 

 

 

Attribut Id 

Kali ini kita belajar menggunakan attribut Id pada link. 

Contoh kode 

<h1 id=”a”> 

Mencoba Menggunakan Attribut Id </h1> 

<br><br> Space <br> <br> 

<br><br> Space <br> <br> 

<br><br> Space <br> <br> 

<br><br> Space <br> <br> 

<br><br> Space <br> <br> 

<a href=”#a”> Kembali Ke Atas </a> 
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Tampilan pada halaman browser bagian atas halaman 

 

Tampilan pada halaman browser bagian bawah halaman 

 

Ketika Kembali Ke Atas di klik akan kembali ke halaman atas 
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HTML Tutorial 
Lebih Mengenal Tag HTML 

Image 
 

Menyisipkan gambar pada halaman website sudah sangat umum digunakan. Tag yang digunakan 
dalam menyisipkan gambar adalah <img src=”image”>. Disini kita akan belajar lebih jauh tentang 
bagaimana menyisipkan gambar pada halaman website. 
 
Dalam tutorial digunakan contoh gambar berikut : 

 
gambar disimpan difolder : images dengan nama file : contohgambar.png 
 

Attribute Keterangan 
Alt Memberi nama gambar 
Width , Height Mengatur ukuran lebar dan tinggi 
Style 
- Width height 
- Float 
- Border 

Attribute yang mempengaruhi tampilan gambar pada browser 
- Mengatur ukuran lebar dan tinggi 
- Mengatur posisi gambar terhadap text 
- Menampilkan pembatas gambar 
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Menggunaakan attribute Alt , width , height dan Style 
 
Tuliskan kode : 
<img src="images/contohgambar.png" alt="contoh gambar"> 
<br> Gambar menggunakan attribute alt 
<br> 
<img src="images/contohgambar.png" alt="contoh gambar" width="20%" height ="20%"> 
<br> Gambar ditambahakan attribute width dan height untuk mengatur ukuran gambar 
<br> 
<img src="images/contohgambar.png" style="width:20%;height:20%"> 
<br> Gambar menggunakan attribute style untuk mengatur ukuran 
<br> 
<img src="images/contohgambar.png" style="float:right"> 
<br> Gambar dikanan tulisan<br> 
<img src="images/contohgambar.png" style="float:left"> 
<br>Gambar dikiri tulisan 

 

Tampilan pada browser 

 

21 



Menggunakan Tag Map dan Area 

Kegunaan Tag Map dan area untuk memungkinkan bagian gambar diklik dan diberi sebuah pesan 
atau sekedar membesarkan bagian gambar untuk memperjelas detail gambar. 

  

Contoh kode : 

<img src="images/contohgambar.png" alt="Contoh gambar" usemap="#contoh" > 
<map name="contoh"> 
 <area shape="poly" coords="90,12,222,11,220,81,96,82" alt="kepala" href="images/kepala.png"
> 
 </map> 

 

Tampilan pada browser 

 

Klik bagian kepala akan tampil kepala.png 
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Dalam kode diatas terdapat angka-angka setelah kode coord, nah angka-angka tersebut adalah 
koordinat pada gambar sehingga komputer bisa mengetahui area mana yang digunakan untuk diberi 
link atau sebuah pesan. 

Carabikinwebsitecom menyajikan tool gratis untuk menentukan koordinate pada gambar. Buka  

http://carabikinwebsite.com/tool/ 

 

Klik image Coord 

23 



 

Upload Gambar 

 

Gambar telah ditampilkan 
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Pilih area gambar yang akan dicari koordinatnya 

 

Koordinat otomatis tampil di kotak dibawah gambar, gunakan koordinat yang tampil untuk 
dimasukkan di coord pada image map seperti dipembahasan sebelumnya. 
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