
LEMBAR KERJA 1 : MERENCANAKAN SEBUAH 

WEBSITE. 

TOPIK : MERENCANAKAN SEBUAH WEBSITE  

TUJUAN: 

1. Memahami www. 

2. Memahami halaman web atau html. 

3. Memahami halaman website. 

4. Mencari web server yang gratis. 

5. Merencanakan website dengan aplikasi Front page. 

LANGKAH KERJA 

1. Membuka halaman browser. 

2. Fasilitas yang terdapat dihalaman web. 

3. Buat konsep merencanakan website. 

JAWAB: 

1. Halaman browser : Mozilla firefox. 

2. Fasilitas yang terdapat : 

FUNGSI MENU DAN ICON PADA MOZILLA FIREFOX 

 

 1.  BACK Berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya 

 

2.   Forward berfungsi untuk maju ke halaman yang sebelumnya sudah di akses 

 

3  Reload berfungsi untuk meload/membuka ulang halaman website yang aktif 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JhQ7wHKQ_1Q/UHUtOMYvLKI/AAAAAAAAD4M/RD4EyLHH8Yc/s1600/screenshot_00030.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--fOHtQGP1Mc/UHUtO67_jTI/AAAAAAAAD4Y/q5MoaZvwg3k/s1600/screenshot_00031.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ggsrEDWrTjA/UHUtPURH5vI/AAAAAAAAD4k/rYeDGMQepyg/s1600/screenshot_00032.jpg


4. STOP berfungsi untuk menghentikan proses loading/pembukaan suatu website 

 

 

5.  HOME berfungsi untuk menuju halaman beranda/halaman rumah 

 

6  ADDRESS BAR 

berfungsi untuk memasukkan alamat website yang hendak dikunjungi atau dibuka  

 

7. QUICK SEARCH ENGINE berfungsi untuk memiliki mesin pencari cepat yang 

disediakan oleh mozilla firefox 

 

8. KEYWORD berfungsi 

untuk memsukkan kata kunci di mesin pencari cepat 

 

9. TAB berfungsi untuk 

menampilkan website/membuka website dalam jumlah banyak, tanpa menutup website 

tertentu 

 

10.   NEW TAB berfungsi untuk menambahkan tab yang baru.  

 

11. BOOKMARK 

berfungsi untuk menyimpan halaman web yang sering dikunjungi 

 

12. RESTORE berfungsi untuk memperbesar tampilan mozilla firefox 

 

http://2.bp.blogspot.com/-CTj-kobK9sM/UHUtQwdvDPI/AAAAAAAAD48/WMoT4aAScI0/s1600/screenshot_00034.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-qQBIRvi7fPA/UHUtQJTWhnI/AAAAAAAAD4w/jdbDjSCZi78/s1600/screenshot_00033.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CTj-kobK9sM/UHUtQwdvDPI/AAAAAAAAD48/WMoT4aAScI0/s1600/screenshot_00034.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-avw5m4_lj_U/UHUt1g5CCdI/AAAAAAAAD5I/kqOq_TjKTOU/s1600/screenshot_00035.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sXTE22pdkm8/UHUt2PiyLBI/AAAAAAAAD5U/q_tWfLrjy94/s1600/screenshot_00036.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hLXirfZFTgw/UHUt29R3PqI/AAAAAAAAD5g/Fu0lcvnh_eo/s1600/screenshot_00037.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-S_9j6KIYVBI/UHUt3TOlM8I/AAAAAAAAD5s/Z7ooAPqVKis/s1600/screenshot_00038.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bGQu_9z5fEo/UHUt4CvYMfI/AAAAAAAAD54/PfZ6AGjTSII/s1600/screenshot_00039.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fqhunbAMKTs/UHUuaqcM5DI/AAAAAAAAD6E/Bp3Wtj6uC_w/s1600/screenshot_00040.jpg
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13.  MINIMIZE berfungsi untuk menyembunyikan jendela mozilla firefox  

 

14.   CLOSE berfungsi untuk menutup/mengakhiri Mozilla Firefox  

 

Itulah beberapa fungsi utama menu dan icon/ikon pada mozillah firefox yang sering digunakan 

oleh kebanyakan orang yang mengakses internet. 

Pengertian HTML, HTTP, URL, FTP, DOMAIN,  HOSTING, 

dan WWW 

»HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk 

membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser 

Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan 

percetakan yang disebut dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah 

sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini 

merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide 

Web Consortium (W3C). 

HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai 

dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan 

menggunakan browser web seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. HTML juga 

dapat dikenali oleh aplikasi pembuka email ataupun dari PDA dan program lain yang memiliki 

kemampuan browser. 

Secara garis besar, terdapat 4 jenis elemen dari HTML: 

 structural. tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah teks  

(contoh, <h1>Golf</h1> akan memerintahkan browser untuk menampilkan “Golf” 

sebagai teks tebal besar yang menunjukkan sebagai Heading 1 

 presentational. tanda yang menentukan tampilan dari sebuah teks tidak peduli 

dengan level dari teks tersebut (contoh, <b>boldface</b> akan menampilkan bold. 

Tanda presentational saat ini sudah mulai digantikan oleh CSS dan tidak 

direkomendasikan untuk mengatur tampilan teks, 

 hypertext. tanda yang menunjukkan pranala ke bagian dari dokumen tersebut atau 

pranala ke dokumen lain (contoh, <a 

href="http://www.ilmukita.com/">IlmuKita</a> akan 

menampilkan IlmuKita sebagai sebuah hyperlink ke URL tertentu), 

http://ilmukita.com/
http://4.bp.blogspot.com/-30yP_Ox7a4k/UHUubjFaoYI/AAAAAAAAD6Y/CVVODAJCGkU/s1600/screenshot_00042.jpg
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 Elemen widget yang membuat objek-objek lain seperti tombol (<button>), list 

(<li>), dan garis horizontal (<hr>). 

 

HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web 

browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Sebagai contoh, 

ketika Anda mengetikkan suatu alamat atau URL pada internet browser Anda, maka sebenarnya 

web browser akan mengirimkan perintah HTTP ke web server. 

Web server kemudian akan menerima perintah ini dan melakukan aktivitas sesuai dengan perintah 

yang diminta oleh web browser (misalnya akses ke database, file, e-mail dan lain sebagainya). 

Hasil aktivitas tadi akan dikirimkan kembali ke web browser untuk ditampilkan kepada pengguna. 

»Pengertian URL (Uniform Resource Locator) adalah rangkaian karakter menurut suatu format 

standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan 

gambar di Internet. URL pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 agar 

penulis-penulis dokumen dokumen dapat mereferensikan pranala ke World Wide Web. Sejak 

1994, konsep URL telah dikembangkan menjadi istilah Uniform Resource Identifier (URI) yang 

lebih umum sifatnya. 

»File Transfer Protocol (FTP) adalah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file 

dalam suatu network yang menggunakan TCP koneksi bukan UDP. 

Dua hal yang penting dalam FTP adalah FTP Server dan FTP Client. 

FTP server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan 

layanan tukar menukar file dimana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila 

mendapat permintaan (request) dari FTP client. 

FTP client adalah computer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar menukar 

file. Setelah terhubung dengan FTP server, maka client dapat men-download, meng-upload, 

merename, men-delete, dll sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. 

Tujuan dari FTP server adalah sebagai berikut : 

• Untuk tujuan sharing data 

• Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer 

• Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user 

• Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien 

»Hosting biasa disebut dengan Web-Hosting, adalah perusahaan yang menyediakan layanan dan 

penyimpanan Web bagi perorangan atau perusahaan. Dengan kata lain Hosting adalah salah satu 

bentuk layanan penyewaan ruang simpan data (space) yang digunakan untuk menyimpan data – 

data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja. Data web tersebut 

meliputi file – file html, php script, cgi script, css, image, database, dan file lain yang dibutuhkan 

untuk menampilkan halaman web. 



Sebuah server web hosting akan online 24 jam sehari, sehingga memungkinkan kita bisa 

membuka web site yang dihosting kapanpun. Seperti biasa bila ada pertanyaan mengenai Domain 

dan Hosting ini silahkan diskusikan di form komentar. 

»Pengertian Www Atau Web – Setelah pada artikel sebelumnya kita membahas 

mengenai Sejarah Internet, dan juga Cara Kerja Internet, maka kali ini kita akan membahas 

mengenai pengertian WWW atau World Wide Web, atau yang paling umum disebut adalah Web. 

Www atau World Wide Web maupun Web saja adalah sebuah sistem yang saling terkait dalam 

sebuah dokumen berformat hypertext yang berisi beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, 

video, dan informasi multimedia lainnya dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut 

web browser. 

Untuk menterjemahkan dokumen hypertext kedalam bentuk dokumen yang dapat dipahami oleh 

Manusia, maka web browser melalui web client akan membaca halaman web yang tersimpan di 

sebuah webserver melalui protokol yang sering disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. 

Sedangkan software atau perangkat lunak web browser saat ini tersedia dalam berbagai produk 

dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa web browser yang paling terkenal 

saat ini adalah Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari dan lain sebagainya. 

Web Server yang Gratis: 

1. XAMPP terdiri dari Apache web server, MySQL, PHP, Perl,  FTP server dan 

phpMyAdmin. Apache dapat diinstall diberbagai sistem operasi Linux, Solaris, 

Windows dan Mac OS X. Besar file 53.7 MB. 

2. WampServer terdiri dari Apache, PHP5 dan MySQL. Sistem operasi yang 

didukung  Windows. WampServer dilengkapi dengan manager service, dengan 

tray icon yang memudahkan dalam mengelola server. Besar file 2.1 MB. 

3. EasyPHP paket ini terdiri dari Apache server, MySQL, PHPMyAdmin. Besar 

file 15.5 MB. 

4. PHPTriad terdiri Apache, Mysql, PHP dan PHPMyAdmin. Hanya dapat di 

Windows. Besar file 13.5 MB 

5. FoxServ terdiri dari Apache,  mySQL, PHP, PEAR, Zend dengan versi yang 

terbaru. Sistem Operasi yang dapat diinstal Windows dan Linux. Saat instalasi 

PHP sebagai modul sedang PEAR dan ZEND sebagai pilihan. Besar File 28.9 MB. 

6. PHPDev terdiri dari PHP, Apache, MySQL, PERL, phpMyAdmin. phpdev 

secara kontinyu memperbaharui versi terbaru dari semua paket yang ada. Besar 

file 10.7 MB. 

7. AppServ terdiri dari  Apache, MySQL, PHP dan phpMyAdmin dengan semua 

komponen yang lengkap. Sistem operasi yang didukung Windows dan  Linux. 

Besar file 17.2 MB. 

http://karodalnet.blogspot.com/2009/07/sejarah-internet.html
http://karodalnet.blogspot.com/2009/10/cara-kerja-internet.html
http://sourceforge.net/projects/xampp/
http://sourceforge.net/projects/wampserver/
http://www.easyphp.org/
http://sourceforge.net/projects/phptriad/
http://www.foxserv.net/
http://phpdev5.sourceforge.net/
http://www.appservnetwork.com/index.php


8. Server2go terdiri dari Apache, PHP dan MySQL. Dapat secara mandiri 

sebagai server diinstal dalam CD-ROM, USB Flash-Disk. Besar file 6-45 MB 

tergantung paket yang ingin digunakan. 

9. Apache2Triad terdiri dari Apache2, MySQL, PostgreSQL, OpenSSL, Xmail, 

SlimFTPd, PHP, Perl dan Python + Apache2TriadCP, PHPmyadmin, 

PHPPgAdmin, AWStats, UebiMiau, PHPXMail, PHPSFTPd. Semua dalam versi 

stabil. Besar file 100.4 MB. 

10. VertrigoServ terdiri dari PHP development dan server environment untuk 

Windows secara komplit, juga  Apache 2.x.x, PHP 5.x.x, MySQL 5.x.x, dan 

PhpMyAdmin. Besar file 10.2 MB. 

11. Uniform Server terdiri dari paket terakhir  dari Apache2, Perl5, PHP5, 

MySQL5, dan phpMyAdmin. Dapat dijalankan di Windows, tanpa instalasi, 

cukup diunpack dan jalan. Besar file 9.3 MB. 

12. MAMP terdiri dari Apache, PHP and MySQL. Untuk Sistem operasi OSX. 

Besar file 117.7 MB. 

13. TYPO3 Terdiri dari Apache Webserver, PHP dan MySQL. Sistem operasi 

yang didukung Windows. Besar File 52.9 MB. 

 www.serverfree.com 

 www.yola.com 

 www.wix.com 

 www.freehostingev.com 

 www.byethost.com 

 www.awardspace.com  

 www.biz.nf 

 www.webs.com 

 www.biz.ly 

 www.weebly.com  

 

 

http://www.server2go-web.de/
http://apache2triad.net/
http://vertrigo.sourceforge.net/
http://www.uniformserver.com/
http://www.mamp.info/
http://typo3winstaller.sourceforge.net/
http://www.serverfree.com/
http://www.yola.com/
http://www.wix.com/
http://www.freehostingev.com/
http://www.byethost.com/
http://www.awardspace.com/
http://www.biz.nf/
http://www.webs.com/
http://www.biz.ly/
http://www.weebly.com/


3. Merencanakan sebuah website: 

 Saya merencanakan website dengan menggunakan layanan/situs dari 

internet yaitu www.weebly.com. 

 Lalu judul websitenya adalah Perpustakaan Dea Julia. 

 Alamat yang dapat diakses adalah 

www.perpustakaandeajulia.weebly.com.  

  

http://www.weebly.com/
http://www.perpustakaandeajulia.weebly.com/

