
MODUL 2 

HTML LANJUT  

(Tabel, Form, dan Frame) 

 Tujuan 

Mampu menjelaskan table, frame, form, image, hyperlink pada HTML Lanjut dan 

membuat aplikasinya 

 

 

  Tugas Pendahuluan 

1. Apa yang anda ketahui tentang tabel, frame dan form dalam html? 

2. Jelaskan atrribut yang terdapat pada tabel selain atribut rowspan, colspan, align, dan 

jelaskan juga fungsinya masing-masing 

3. Pada Form terdapat 2 metode untuk pengiriman data ke file tujuan yaitu dengan metod 

GET dan POST. Jelaskan perbedaan keduanya. 

4. Apakah yang dimaksud dengan frame set, bagaimana menaplikasikan dalam halaman 

web/html 

 

1. TEORI 

1.1. TABEL 

a. Tag tag yang berhubungan dalam pembuatan table. 

 

b. Atribut ROWSPAN 

Atribut ini digunakan untukmenggabungkan beberapa baris dalamsatu kolom menjadi 

satu baris (merge cell). 



c. Atribut COLSPAN 

Atribut ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris 

menjadi satu kolom (merge cell), dimana atribut ini juga dapat digabungkan dengan 

atribut sebelumnya yaitu ROWSPAN 

1.2. Tabel Bersarang (Nested Table) 

Kata bersarang (nested) sering digunakan pada istilah-istilah pemrograman dan sering 

dijumpai dalam setiap pemrograman. Demikian pula dalam pembuatan script HTML 

yaitu table bersarang, yang artinya adalah didalam suatu table terdapat table yang 

lain, kemungkin ini bias saja terjadi dengan meletakkan tag <table> didalam tag 

<table> lainnya, sehingga didapatkan table yang bersarang didalamtable lainnya. 

1.3. Tag FrameSet 

Frame yang berarti bingkai, adalah berhubungan dengan pengaturan bingkai sebagai 

pembentuk jendela tampilan pada browser. Sehingga dapatlah jendela browser dibagi 

menjadi beberapa frame. Ada tiga pengaturan frame, yaitu secara vertical, horizontal 

dan kombinasi dari vertical dan horizontal. Script HTML yang digunakan untuk 

pengaturan frame maka tidak dapat digunakan untuk membuat halaman tampilan 

web, untuk itu diperlukan file yang berisi script HTML lain dan disisipkan kedalam 

script frame tesebut. Jadi bila ada dua frame maka diperlukan dua file HTML. Untuk 

dapat menyisipkan ketiga file HTML tesebut kedalam frame, diperlukan nama yang 

jelas dan benar serta dimana letak folder/ direktorinya, karena informasi tersebut 

digunakna didalam tag 

1.4. FORM 
Form digunakan untuk menerima informasi atau meminta umpan balik dari user dan 

memproses informasi tersebut di server 

Standart Penulisan Form 

 



a. Atribut atribut dalam FORM 

 

b. HTML input element 

a. Text Box 

Untuk membuat sigle line text control. Attribute size digunakan untuk 

menentukan jumlah character yang bisa ditampilkan, sementara maxlength 

attribute digunakan untuk menentukan maximum character yang bisa di 

masukkan. 

Standart Penulisan Text Box 

 

b. Submit dan Reset 

Tombol Submit: digunakan ketika user mengisi form dan ingin mengirimkan ke 

server, sedangkan Tombol Reset: digunakan ketika user ingin 

menghapus/mengosongkan semua masukan yang ditulis dalam form 

Standart penulisan submit dan reset 

 

c. Checkbox 

Digunakan Untuk memberi beberapa pilihan kepada user 

Standart Penulisan Checkbox 

 

d. Radio Button 

Untuk memberi (hanya) satu pilihan kepada user, 



Standar penulisan radio button 

 

e. Text Area 

Sebagai field masukan untuk pengunjung (dapat menerima lebih dari satu baris 

teks). Biasa disebut sebagai kotak komentar 

Untuk membuat tex area menggunakan tag <TEXTAREA> 

 

f. Daftar Droupdown Menu 

Memberikan menu pilihan kepada user (cara kerjanya seperti radio button yang 

hanya mengijinkan user untuk memilih 1 pilihan saja) 

Standart penulisan 

 

2. PRAKTIKUM 
Ketikan kodinh koding dibawah ini dan lihatlah hasilnya 

2.1. Membuat table 

 



Contoh ROWSPAN 

 

Contoh COLSPAN 

 



2.2. Membuat Frame. 
Ketikkan kode html berikut kemudian berinama framekiri.htm 

 

Kemudian juga ketikkan kode html berikut, kemudian berinama framekanan.htm 

 

Kemudian ketik kode berikut 

 

Dan lihatlah hasilnya. 

2.3. Membuat Form 
Ketikkan kode berikut dan lihatlah hasilnya 



 

2.4. Contoh Checkbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TUGAS 
a. Buatlah table seperti berikut 

. 
b. Buatlah tampilan frame seperti berikut 

 
c. Buatlah form seperti berikut 

 

 


