
MODUL 3 

CSS 

 

 Tujuan: 

Mampu menjelaskan mengenai pengenalan CSS, selector, komentar, mekanisme, 
membuat aplikasi perintah-perintah CSS dan mengaplikasikannya dengan HTML 

 

 

 Tugas Pendahuluan: 

1. Jelaskan  pengertian CSS dan CSS eksternal! 
2. Apa perbedaan CSS dengan HTML? 
3. Mengapa diperlukan CSS? 
4. Jelaskan Pengertian Selector! 
5. Apa fungsi selector? 

 

1. Teori 

1.1. Selector 
Adalah nama yang diberikan untuk setiap style berbeda yang dibuat. Di dalam style 

didefinisikan bagaimana setiap selector akan bekerja (font, color dan lain-lain.). 

Kemudian di dalam bagian body halaman web, selector tersebut dipanggil untuk 

mengaktifkan style yang telah didefinisikan. 

 

Jenis Jenis Selector. 

a. Selector HTML 

Digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan tag HTML, 

melakukan redefinisi tag normal HTML  

Syntax: 

SelectorHTML { Properti:Nilai; } 

 



b. Selector Class 

Digunakan untuk mendefinisikan style yang dapat dipakai tanpa melakukan 
redefinisi tag HTML. 

Syntax:  

.ClassSelector {Properti:Nilai;} 

c. Selector ID 

Digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan suatu object 
memanfaatkan ID unik, biasa digunakan saat bekerja dengan layer 
Syntax:  
#IDSelector {Properti:Nilai;} 

1.2. Element element dalam CSS 

a. Font 
Digunakan untuk mengatur tingkah-laku huruf (font). Elemen ini mempunyai 

beberapa properti. Satu properti dapat mempunyai beberapa nilai. 

 

b. Text 
Element ini bisa membuat tampilan text lebih menarik. 



 

c. Color 
Elemen color yang digunakan untukmengatur warna teks dan background 
halaman web 

 

d. Link 
Digunakan sebagai penghubung sehingga dapat digunakan untuk berpindah dari 

satu bagian ke bagian lain, dari satu halaman ke halaman lain bahkan dari satu 

situs ke situs lainnya. CSS menyediakan elemen link yang dapat digunakan 

untukmengatur perilaku link. 



e. Div dan Span 
Dua tag yang sering dikombinasikan dengan selector class adalah  

<SPAN> dan <DIV> 

· Tag <SPAN> adalah "inline-tag" dalam HTML, berarti tidak ada pergantian 

baris (line break) yang disisipkan sebelum atau setelah penulisannya. 

· Tag <DIV> adalah "block tag" dalam HTML berarti pergantian baris secara 

otomatis disisipkan untuk memberikan jarak antara blok yang dibuat dengan 

teks atau blok lain sebelum dan sesudahnya (seperti tag <P> atau <TABLE>). 

· Tag <DIV> sering digunakan untuk implementasi layer karena layer 

merupakan blokblok informasi terpisah. Tag <DIV> merupakan pilihan yang 

tepat saat membuat layer pada halaman web. 

2. Praktikum 
Ketikkan Kode Kode Berikut. Dan lihatlah hasilnya. 

 

 

 

 

 



Selector HTML 

 

Selector Class 

 

 

 

 

 

 



Selector ID 

 

Contoh file CSS eksternal    coba.html 

Simpan dengan nama style.css                 

 



CSS font  dan CSS text  

 

CSS Color 

 

 

 

 

 

 



Contoh tag <SPAN> 

 

Contoh tag <DIV> 

 



3. Tugas 
1. Buatlah tampilan seperti berikut. 

 

  
 

 

 

 


