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Pengertian Pemrograman

 Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan

memperbaiki (debug), dan memelihara kode yang

membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis

dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari

pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang

dapat melakukan



WWW/WEB

 World Wide Web (WWW/Web)  

“Suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna

diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource

Identifier (URI)”

 Situs web (Bahasa inggris: web site) atau sering

disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman

web yang memiliki topik saling terkait, terkadang

disertai pula dengan berkas-berkas gambar,video, atau

jenis-jenis berkas lainnya.

 Keyword : Halaman, Topik, Terkait, Berkas-berkas



Pemrograman Web

 Hypertext 

Hypertext dapat dilihat dengan sebuah program bernama

web browser  yang mengambil informasi (dokumen/halaman

web) dari web server dan menampilkannya, biasanya di

sebuah monitor.  Kita lalu dapat mengikuti link (pranala) di

setiap halaman untuk pindah ke dokumen lain atau bahkan

mengirim informasi kembali kepada server untuk

berinteraksi.  Aktifitas ini disebut Surfing (berselancar).

Halaman web biasanya diatur dalam koleksi material yang

saling terkait, yang disebut Website. 



Pemrograman Web

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah sebuah protokol

jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi

terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia.

Penggunaannya banyak pada pengambilan sumber daya yang

saling terhubung dengan tautan, yang disebut dengan

dokumen hiperteks



Jenis Pemrograman Web

 Client-side programming ( Pemrograman Sisi Client )

Merupapkan teknologi pemrograman yang digunakan untuk

membuat halaman web atau aplikasi yang dijalankan pada

sisi client.

 Server-side programming ( Pemrograman Sisi Server)

Merupapkan teknologi pemrograman yang digunakan untuk

membuat halaman web atau aplikasi yang dijalankan pada

sisi server sehingga dalam menjalankan fungsinya

membutuhkan dukungan web server.



Contoh Pemrograman Web

 Client-side programming ( Pemrograman Sisi Client )

Contoh : HTML, CSS, Java Script

 Server-side programming ( Pemrograman Sisi Server)

Contoh : PHP, ASP, JSP, dll



Contoh Pemrograman Web

 HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup 
yang dirancang untuk menentukan konten dan struktur halaman
web

 • HTML5, sekarang sedang dikembangkan, adalah versi dari
HTML sebelumnya.

 Cascading Style Sheets (CSS) digunakan untuk menentukan
presentasi, atau styling, elemen pada halaman web (misalnya, 
font, spasi, ukuran, warna, posisi)

 JavaScript membantu anda membangun halaman web dinamis
(yaitu, halaman yang  dapat dimodifikasi dalam menanggapi
peristiwa, seperti user input, perubahan waktu sll)



WEB SERVER
 Web server merupakan software yang memberikan layanan data 

yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPSdari klien
yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali
hasilnya dalam bentuk halaman - halaman web yang umumnya
berbentuk dokumen HTML

 Macam - macam Web Server diantanya:

 Apache Web Server - The HTTP Web Server

 1.Apache Tomcat
2.Microsoft windows Server 2003 Internet Information Services (IIS)
3.Lighttpd
4.Sun Java System Web Server
5.Xitami Web Server
6.Zeus Web Server

 Namun web yang terkenal dan yang sering digunakan
adalah Apache dan Microsoft Internet Information Service (IIS).



WEB BROWSER

 Web Browser adalah suatu program atau software yang digunakan
untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu
web yang tersimpan didalam komputer.

 Contoh :

- Mozila Firefox

- Google Chrome

- Opera

- Safari

- Dll



Referensi & Persiapan Tools

Tools

Notepad ++

Browser ( Mozila FireFox, Google Chrome, Opera, dll )

Paket Installer Web Server ( Appserv, Xampp ,dll )

Referensi

 www.w3schools.com

 www.php.net



TUGAS

Rancanglah sebuah aplikasi berbasis web  sederhana, minimal  terdiri atas

3 halaman web  yang  saling berkaitan. Anda dibebaskan berkreasi

mengenai tema website  yang akan dibuat. Visualisasikan rancangan Anda

dalam bentuk sitemap dan wireframe.  Rancangan tersebut boleh dibuat

manual menggunakan tangan maupun menggunakan tools yang  ada di

komputer (word, paint, gimp, inkscape, photoshop, dll). Andaharus

memberikan deskripsi tentang web yang Anda buat secara garis besar, 

cerita tentang sitemap, serta user interface. Worksheet 

dikumpulkan dalam bentuk softcopy Ms. Word . 


