
Modul Praktikum 3 
 

Tujuan 

Menerapkan bahasa HTML untuk membuat struktur konten halaman-halaman web secara standar. 

Penjelasan 

Dalam praktikum kali ini Anda akan belajar menerapkan penggunaan elemen-elemen HTML secara 
benar dan standar untuk membangun struktur informasi dalam suatu halaman web. Seperti 
diketahui, bahasa HTML berfungsi untuk membentuk struktur informasi pada halaman web. Bahasa 
HTML jang digunakan untuk mengatur gaya tampilan halaman web (jenis dan ukuran huruf, warna 
yang digunakan, unsur estetika halaman) 

Praktek 

Terkait tugas Anda untuk membangun katalog online, buatlah halaman-halaman: 

1. Homepage 
2. Tentang Kami 
3. Hubung Kami 
4. Produk 
5. Produk Detail 

Bangunlah struktur penyajian informasinya saja, jangan mengatur unsur estetika (CSS) dan 
interaksinya (Javascript dan PHP). Sehingga halaman yang dihasilkan nanti belumlah tampak indah,  
tetapi struktur penyajian informasinya sudah tertata dengan baik dan teratur. Untuk pengaturan 
struktur ini Anda dapat menggunakan elemen-elemen HTML yang tersedia seperti: 

• elemen list untuk mengatur menu 
• elemen tabel untuk menampilkan daftar barang 
• elemen paragrap untuk menampilkan narasi 
• form untuk membuat form kontak kami 
• link untuk menghubungkan halaman-halaman 
• image untuk menampilkan gambar-gambar produk 
• dan sebagainya 

Karena ada banyak halaman yang harus Anda buat, maka sebaiknya Anda tidak mengandalkan waktu 
pertemuan di laboratorium komputer. Kerjakan juga di rumah kemudian dapat ditransfer ke home 
direktori Anda di laboratorium. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan tugas praktikum ini 
adalah ± 2 minggu. 



Hal berikutnya yang perlu Anda catat adalah tugas praktek yang Anda buat ini, nantinya akan 
menjadi bahan ujian praktek tengah Semester. Jadi, pada UTS praktek Anda tidak akan membuat 
apa-apa lagi, hanya akan menunjukkan tugas praktek HTML ini. 

Berikut ini diberikan contoh-contoh halaman dari beberapa situs untuk jenis-jenis halaman yang 
akan dibuat. Ingat, jangan terpancing untuk memperindah halaman dengan berbagai warna dan 
sebagainya, susun hanya struktur informasinya saja. 

Kemudian, perhatikan bahwa dalam contoh-contoh halaman ada komponen transaksi seperti 
tombol add to cart, add to wish list, dan link shopping cart dengan gambar kereta belanja. 
Komponen transaksi ini tidak perlu dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sampel Halaman Homepage 

id.oriflame.com 

 

Zalora.co.id 

 



Sampel Halaman Tentang Kami 

id.oriflame.com 

 

Rumahweb.com 

 



Sampel Halaman Hubung Kami 

id.oriflame.com 

 

Gramediaonline.com 

 



Sampel Halaman Produk dan Detail Produk 

Gramediaonline.com 

 

 



Zalora.co.id 

 

 

 


