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Rumusan Standar Kompetensi

· Tujuan umum dari penyampaian mata kuliah ini adalah untuk membentuk dan menumbuhkan:
o pengetahuan mengenai konsep dasar internet dan pemrograman web, dan pemanfaatannnya

untuk mendistribusikan informasi.
o kemampuan memprogram web untuk menyediakan dokumen dengan content statik, dengan

memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai Client Side Script.

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan aplikasi internet.

Rumusan kompetensi Dasar

o memahami terminologi, mekanisme kerja, dan pemanfaatan web
o membuat situs yang menyediakan content web dengan memanfaatkan HTML, CSS, dan Java

Script
o membuat program dengan menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman
o membuat program web dengan memadukan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun

situs yang mengandung content statik dengan tampilan dinamis.

Pokok Bahasan

a. Konsep Dasar Web, mencakup terminologi, komponen pembangun, mekanisme kerja web dan
pemrograman web, serta contoh-contoh pemanfaatan web pada real world.

b. HyperText Markup Language (HTML), memberikan uraian tentang konsep dasar markup
language, sintaks HTML, pemanfaatan HTML untuk membuat situs statik, pemanfaatan HTML
untuk layout dokumen, dan pemanfaatan HTML untuk menyediakan input user.

c. Cascading Style Sheet (CSS), memberikan uraian tentang konsep dasar, sintaks CSS, dan
pemanfaatannya untuk representasi dan layout dokumen pada lingkungan web.

d. Client Side Script dengan JavaScript, memberikan uraian tentang dasar pemrograman dengan
JavaScript, sintaks bahasa JavaScript, pemanfaatan JavaScript untuk membangun aplikasi
web yang client side yang dinamis, serta integrasi HTML, CSS dan JavaScript dalam
membangun aplikasi web yang client side.

e. Interaksi Client Side Script dan Server Side Script, memberikan uraian mengenai cara
berinteraksi antara dua sisi program web: client side dan server side.

f. Isu Rancangan dan Usability Aplikasi Web, menguraikan pertimbangan dan isu dalam
merancang web, seperti rancangan link, tampilan dan interaksi, kandungan informasi,
internasionalisasi untuk meningkatkan usability dari program web.
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Buku Tambahan:
Sumber Lain:

· Situs-situs tentang JavaScript dan CSS, antara lain:
o http://elfan.net/reference/
o http://wp.netscape.com/eng/mozilla/3.0/handbook/javascript/ [Juli 2003]
o http://www.w3.org/Style/CSS/ [Juli 2003]
o http://www.w3schools.com/css/ [Juli 2003]

http://www.informatika.org/~dwiaji/data/if1191/Diktat_IF1191.pdf

