
Sesi 1 
1.1. Prinsip-Prinsip Desain 

Untuk menghasilkan desain yang berkualitas diperlukan pertimbangan 

yang cerdas dalam mengorganisasikan elemen-elemen grafis sesuai dengan 

prinsip-prinsip desain secara tepat dengan memperhatikan keterbatasan 

bahan.untuk itu diperlukan kreatifitas untuk menghasilkan desain yang kreatif. 

Apa yang disampaikan Stephen Mc Elroy pada buku Desain Grafis Komputer 

(Pujiriyanto,2005) adalah; 

 

1. Keseimbangan, artinya halaman harus tampil seimbang dan harmonis 

2. Penekanan, memberikan pengertian bahwa tidak semua unsur grafis 

adalah sama pentingnya dan perhatian pembaca harus difokuskan. 

3. Irama, artinya pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat 

variasi dari unsur grafis yang ada dan menggunakan ruangan diantaranya 

(unsur grafis) untuk memberikan kesan gerak 

4. Kesatuan, mengandung pengertian semua bagian dan unsur grafis 

bersatu padu dan serasi sehingga pembaca memahaminya sebagai suatu 

kesatuan. Desain yang efektif menerapkan prinsip variasi dalam 

kontinuitas.(1) 

 

Keseimbangan  yang dimaksud dalam desain web adalah keseimbangan yang 

sifatnya merata, seperti misalnya warna, tulisan, bentuk pada menu halaman 

harus singkron dengan halaman-halaman berikutnya, sehingga tidak ada 

keanehan bentuk tulisan, warna yang ada pada halaman web. Penekanan pada 

isi berita  atau kontent hendaknya di perhatikan, ini akan sangat berpengaruh 

sekali terhadap tamu yang berkunjung ke sebuah situs web yang anda buat. 

Demikian juga dengan irama unsur grafis yang ada, harus juga diperhatikan agar 

ada kesan gerak. Setelah semua bagian dan unsur grafis bersatu padu  

sehingga enak bila dilihat dan di kunjungi di situs web  yang anda buat. 

 
(1)  Pujiarto, Desain Grafis Komputer Andi Offset, 2005, hal 92 
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1.2. Elemen-Elemen Grafis 
Elemen grafis erat kaitanya dengan pembuatan lay out. Masing sifat dari 

elemen perlu dipelajari sehingga untuk menggabungkan sekian banyak elemen 

menjadi bentuk yang serasi diperlukan pemahaman sifat atas setiap elemen. 

Elemen tersebut adalah; 

• Garis 

Garis terdiri dari unsur titik yang memiliki peran untuk mendukung 

keindahan, keseimbangan dan harmoni. 

• Bentuk atau form 

Bentuk atau shape juga diartikan form, terutama berkaitan dengan 

benda-benda dua demensional. 

• Tekstur 

Tekstur menyangkut sifat dan kualitas fisik permukaan suatu benda, 

seperti kusam, mengkilap, kasar, halus dapat diaplikasikan dalam 

desain. 

• Ruang atau space 

Ruang terkait dengan tingkat kedalaman sehingga memberikan kesan 

jauh, dekat, tinggi dan rendah.(2) 

 

Sebelum anda mendesain web, perlu adanya persiapan-persiapan diantaranya 

adalah membuat desain lay out, untuk lebih mempermanis tampilan pada web, 

akan tetapi sebelum membuat desain perlu anda perhatikan  garis sebagai 

pendukung keindahan, keseimbangan dan harmoni pada perpaduan desain 

dengan bentuk-bentuk yang lain seperti bentuk  atau form juga tekstur, yang 

sangat mempengarui dari sisi keindahan warna, baik itu warna terang ataupun 

kusam. Hal lain yang harus diperhatikan dalam mendesain suatu lay out adalah 

ruang atau space. 

 

 
(2)  Pujiarto, Desain Grafis Komputer Andi Offset, 2005, hal 87-91 
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1.3. Komposisi Tata Letak 
Komposisi (composition) adalah usaha untuk mendapatkan keseimbangan 

bentuk dalam mengorganisasikan unsur-unsur terpenting dalam penciptaan 

karya seni dan atau media komunikasi grafis yang harmonis, komunikatif, dan 

persuasif, keindahan komposisi yang harus diketahui adalah: 

 

1. Proporsi (proportion), merupakan perbandingan ukuran yang digunakan 

untuk menentukan perbandingan yang tepat antara panjang dengan lebar 

antara gambar dengan bidang gambar. 

2. Keseimbangan (balance), yaitu kesamaan dari unsur-unsur tertentu yang 

berlawanan ataupun bertentangan. 

3. Irama atau ritme, yaitu adanya pengulangan dan gerakan yang bisa 

divisualisasikan dengan garis, tekstur, bidang, bentuk, maupun warna. 

4. Kesatuan (unity), artinya seluruh unsur yang dipergunakan harus saling 

berhubungan dengan baik, mengandung makna dan menarik. 

5. Pusat perhatian (focus of interest), menyangkut peletakan unsur yang 

menjadi perhatian utama atau paling dominan untuk disampaikan. Misal 

judul, peletakan bergantung pada pertimbangan estetika, komunikatif dan 

persuasif. 

6. Kontras (contrast), merupakan perbedaan keadaan unsur-unsur atau 

antara organisasi unsur yang dapat dicapai dengan perbedaan tinggi 

rendah, panas dingin warna, termasuk cerah dan suramnya.(3) 

 

Tata letak dalam desain harus di perhatikan kaitanya dengan kenyamanan, 

kerapian dan keindahan dari hasil desain yang akan di buatnya, sehingga 

memenuhi proporsi yang ada, keseimbangan pada desain pun  sangat 

diharapkan untuk dapat mendukung unsur-unsur yang lainnya, begitu pula 

dengan irama dan ritme yang tinggi akan sangat mempengarui hasil dari desain 

anda, adanya kesatuan unsur-unsur yang ada saling mensingkronkan unsur 

tersebut sehingga akan ada kekompakan dan keseimbangan dalam desain . Nah 

dalam desain  sebaiknya  pada  judul atau sub judul di buat sedemikian sehingga 
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beda dengan bentuk kalimat yang lain, diharapkan dengan di buat beda maka 

orang atau pengunjung akan cenderung memandang dan memperhatikan judul 

tersebut. Kontras dalam membuat desain yang dimaksud adalah  sesuai dengan 

desain di kiri kanannya baik dari sisi warna, tulisan dan bentuk yang lainnya. 

Contohnya  membuat desain layout seperangkat kursi tamu, untuk hotel dan 

untuk perkantoran, disini yang harus diperhatikan  adalah untuk siapa desain 

tersebut, atau untuk dimana, baru memikirkan warna, model atau bentuk, 

ukuran, dan tentunya harus di perhatikan juga mengenai biaya pemesanan, 

kalau nantinya memang benar desain model tersebut mau dijadikan bentuk yang 

sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3). Pujiarto, Desain Grafis Komputer Andi Offset, 2005, hal 75 
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1.4. Perencanaan dan Perancangan 
Sebelum membuat situs web, Anda perlu membuat identifikasi awal; 

 Situs apa yang ingin dibuat. 

 Siapa saja pengunjung situs web yang anda harapkan. 

 Apa saja aktifitas yang dapat mereka lakukan dalam situs web. 

 Apa target yang Anda capai dalam pembuatan situs web tersebut. (4) 

 

Perhatikan jika Anda ingin membuat situs web untuk siapa desain situs tersebut 

dibuat sehingga nantinya akan  memperhatikan bentuk desain, warna desain, 

tektur desain dan tentunya yang tidak boleh di lupakan adalah biaya pembuatan, 

yang nantinya akan di cantumkan dalam proposal pengajuan proyek yang ada. 

Untuk desain web juga harus memperhatikan siapa saja yang akan jadi 

pengunjung ke situs web yang anda buat atau desain. Aktifitas apa saja yang 

ingin dilakukan dalam situs tersebut. Dan target yang  Anda kejar atau capai, 

contoh: 

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tour dan travel ingin membuat 

sebuah web dengan harapan nantinya para pelanggan tour dan travel bisa 

registrasi atau mendaftar serta memesan tiket  tour bisa di acces lewat internet. 

Maka langkah-langkah yang harus di ambil adalah :  

 Mengumpulkan data pendukung 

 Menganalisanya 

 Membuat rancangan desain manual 

 Membuat desain sebenarnya, dengan memakai aplikasi sowtware 

yang dibutuhkan seperti Adobe PhotoShop, Macromedia Free 

Hand, Macromedia Flash, dan sebagainya 

 Padukan desain dari hasil diatas pada  Macromedia Dreamweaver, 

dengan memperhatikan ukuran dan format yang ada pada 

Macromedia Dreamweaver yang ada 

 Padukan juga dengan aplikasi yang ada di Dreamweaver seperti 

misalnya Php, Asp, Java dan sebagainya. 
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 Singkronkan warna,bentuk,model dan yang lainya, sehingga 

hasilnya akan bagus nyaman di pandang dan para pengunjung 

nantinya akan betah dan merasa ketagihan untuk berkunjung 

kembali. 

 Jangan lupa pengunjung yang ingin Anda bidik. Karena untuk 

menentukan arah desain. 

 

Setelah semuanya  selesai, baru  mempersiapkan upload sesuai dengan yang di 

kehendaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4)  Lukmanul Hakim, Uus Musalini. Cara Mudah Memadukan Web  

       Design dan Web Programming Elex Media Komputindo,2004,hal 2 
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1.5. Materi yang Bagus, Bermutu dan Selalu Diperbarui  
Isi yang bagus, terutama berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan, 

situs yang menyajikan informasi yang bagus, terkini dan menarik, tentu akan 

menarik banyak pengunjung. Selain diperbaharui isinya, juga dipercanggih 

fasilitasnya, seperti informasi terkini, artikel yang up to date, tip-tip kesehatan dsb 

(5) 

 

1.6. Cepat dan Mudah Diakses 
 Waktu panggil (loading) ideal untuk suatu situs web adalah 30-50 detik. 

Pada dasarnya kecepatan loading adalah 1 kb per detik, ini sudah termasuk 

perhitungan kecepatan pada komputer yang punya akses lebih lambat atau 

rendah. (6) 

Isi yang menarik dan informatif sangat di butuhkan oleh pengunjung yang mau 

mampir ke website yang Anda buat, untuk itu dianjurkan untuk isi harus selalu di 

up date, sehingga informasi yang ada akan selalu menarik dan tidak basi. 

Waktu loading itu sangat di pengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah spek 

komputer, software browsing, dan dari desain dan isi situ situ sendiri, apakah 

pada saat membuat desain sudah di uji coba sebelum di upload yang 

sebenarnya dan sesungguhnya. Ataukah hanya memperhatikan desain yang 

apik dan bagus saja. Oleh karena itu seorang desainer web pun harus mengusai 

ilmu-ilmu komputer, ilmu grafik, ilmu tentang animasi, ilmu tentang multimedia, 

ilmu tentang pemrograman web dan sebagainya.Seperti contoh pada saat anda 

mendesain pada  Adobe PhotoShop, yang harus di perhatikan adalah warna 

(perpaduan warna), format extention seperti perbandingan file gif,bmp,jpg dan 

sebagainya, karena itu sangat berpengaruh pada saat hasil desain di insert di 

desain web, dan kalau seandainya tampilan gambar tersebut besar sekali maka 

pakai  teori slace (atau pemotongan) 

 
 (5)  Lukmanul Hakim, Uus Musalini. Cara Mudah Memadukan Web Design dan Web     

        Programming Elex Media Komputindo,2004,hal 5 

 (6)  Lukmanul Hakim, Uus Musalini. Cara Mudah Memadukan Web Design dan  

      Web Programming Elex Media Komputindo,2004,hal 6 
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1.7. Desain dan Animasi yang Cantik  
 Suatu animasi dan desain yang cantik biasanya melibatkan berbagai efek, 

foto, gradasi dan lainya. Dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap ukuran 

suatu halaman situs web. Oleh karena itu diperlukan teknik-teknik tertentu untuk 

menggunakan grafik di halaman web secara efektif dan efisien agar bandwidth 

dan waktu loading dapat dipercepat, diantaranya menggunakan teknik optimize 

grafik dengan mengurangi warna, gradasi dan menggunakan format yang sesuai 

agar ukuran file grafik bisa lebih kecil, tapi dengan tidak mempengarui kualitas 

grafik tersebut.(7) 

 

1.8. Promosi yang Gencar 
 Jangan lupa untuk mempromosikannya, terutama di situs-situs mesin 

pencari (search engine), seperti Google, Yahoo, Search Indonesia dsb.(8)  

 

Desain Animasi  yang bagus biasanya melibatkan banyak hal seperti warna 

objek tambahan (foto,logo,) dan ada juga yang memadukan animasi dari 

software yang satu dengan software yang lainya jika memang itu mungkin.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(7)  Lukmanul Hakim, Uus Musalini. Cara Mudah Memadukan Web Design dan Web   

      Programming Elex Media Komputindo,2004,hal 7 

(8)  Lukmanul Hakim, Uus Musalini. Cara Mudah Memadukan Web Design dan Web 

      Programming Elex Media Komputindo,2004,hal 8 
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Kasus 
Apa saja yang harus diperhatikan jika anda kebetulan jadi seorang desain web, 

biar hasil dari  desain anda baik dan bagus bila di upload di internet dan para 

pengunjung akan merasa betah. 

 

Quiz 
1. Dari empat prinsip desain tolong sebutkan tiga dari yang ada dan 

jelaskan 

2. Dalam membuat situs web ada empat identifikasi yang harus 

diperhatikan tolong sebutkan 

3. Bagaimana caranya biar desain web kita mudah di acces atau di 

upload oleh pengunjung, tolong carikan solusinya berdasar 

pengalaman anda 

4. Komposisi tata letak ada enam tolong sebutkan lima dari enam 

tersebut dan jelaskan. 

5. Apakah setelah desain kita di upload dalam internet kita perlu promosi 

yang gencar agar keinginan kita terwujud, tolong jelaskan menurut 

pengalaman anda. 
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Sesi 2 
2.1. Mendesain Web 
       Pada tahap desain web, anda diharapkan untuk membuat desain-desain 

cantik untuk grafik yang akan ditampilkan pada halaman web yang akan 

didesainnya. 

 

2.2. Bekerja dengan Adobe PhotoShop 

2.2.1. Membuat Banner dengan menggabung Logo dan Teks 

• Rubah warna Foreground Color : Biru Dongker Background :Biru 

Langit 

• Buat file baru dengan ukuran Width : 800 pxl Hight : 150 pxl 

• Buka File Adobe > Samples > Eagle , terus edit dengan memakai 

seleksi 

• Klik Layer > New fill layer > Gradient pada menu , terus atur pada 

Style : Linear Angle : 94 dan Scale : 100 % 

• Lihat hasilnya seperti dibawah ini: 

 

Gambar 2.2. Banner 
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2.2.2. Merancang Icon untuk Web Disain  
     Membuat Tombol  Lingkar Kecil 

und hitam pekat 

2. Klik foreground color ,pilih warna coklat tua 

3. Klik Layer baru pada palet layer, Klik tool Elliptical Marquee,terus buat  

                 lingkaran kecil 

4. Klik Gradient,terus ambil linier gradient pada option bar,klik dari atas   

            ke bawah 

5. 

6. Klik Edit > Transform > Rotate 180 , pada Menu 

        

 

 

1. Buat Canvas baru,dengan backgro

Gambar 2.2.2a.  Gradient Linier 

Klik Select > Modify > Contract, isi : 6 pada Menu 

Gambar 2.2.2b. Rotate 180  
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7. Klik layer baru pada palet layer,serta ketik “a” 

8. Hasilnya 

2c. Tombol Panah 
 
2.2.3. Membuat Tombol Panah

1. Buat canv

 Klik Shape pada option bar > Arrow dan klik 

nda 

“ Home” 

 

 

   Gambar  2.2.

 

as baru, dengan background putih 

2. Klik Custom shap tool >

3. Tarik pada canvas sesuae dengan kebutuan A

4. Klik Style pada Window > pilih Photographic Effects > Blue Tone 

5. Tambahkan layer baru pada Palet Layer,serta tulis 

6. Hasilnya 

Gambar  2.2.3. Panah 
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2.2.4. Membuat Tombol Timbul 

1. Buat canvas baru dengan background putih 

uat lingkaran kecil pada canvas,warna biru  

 

da 

 

4. Klik dupli enggandakan, pada hasil 

duplicate beri warna hitam 

6. oss isi pada Angle : 120, Height : 6 dan 

Gambar 2.2.4b.Tombol Timbul Biru 

 

2. Klik elliptical marque , b

muda 

3. Klik paint bucket, terus klik pada lingkaran sehingga menjadi biru mu

Gambar  2.2.4a. Tombol Timbul 

cate layer > pada layer untuk m

5. Klik Filter > Blur > Gaussian Blur,isi radius : 15 pxl 

Klik Filter > Stylize > Emb

Amount : 350 

7. Ubah mode blend dari Normal menjadi Hard Light pada palet layers 
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8. Buat layer terus klik Warped  text > 

Style:Flag dengan format Bend: 67 % yang lain nol 

10.

 

2.2.5. Membuat Ico

1. Buat Canvas baru dengan latar belakang putih 

  foreground color menjadi coklat muda  

tarik pada canvas 

4. color menjadi putih  

5. Buat layer baru pada palet layer & ketik “Save” 

 format pilih Inner 

ta Blending options > 

Blend mode : Luminosity, Opacity : 75 % Fill opacity : 100 % 

 

 baru pada palet layer, tulis “email”, 

9. Klik layer  > Layer Style > Drop Shadow 

 Hasilnya 

Gambar 2.2.4c.Icon Email 

n Save 

2. Rubah warna pada

3. Klik Rounded Rectangle Tool,terus klik,tahan & 

Gambar 2.2.5a. Icon Save Awal 

Rubah warna pada foreground 

6. Klik Layer > Layer style > Drop Shadow dengan

Shadow,Inner glow & Bevel and emboss ser
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7. Hasilnya 

Gambar  2.2.5b. Icon  Save 

 

1. 

2. Klik R  tarik pada canvas 

3. Klik Add selection pada option bar 

bar dibawah ini 

 

5. 

6. 

 

 

2.2.6. Membuat Icon Menu untuk Web Disain 

Buka canvas baru,dengan warna putih 

ectangular Marquee, klik dan

4. Klik Elliptical Marquee seperti pada gam

Gambar 2.2.6a.  Icon Menu 

Klik  Foreground color,ganti warna menjadi coklat muda 

Klik Paint bucket, terus klik pada objek kotak yang telah dibuat 

Gambar 2.2.6b. Icon Menu Warna 
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7. Klik th : 3 px Color : Biru dongker 

Location : Inside Mode : Soft Light 

8. Klik Layer > Duplicate Layer ,klik layer 1 pada palet layer,pada menu klik 

 Gambar 2.2.6c. Icon Menu dengan Free Transform 

 

9. 

10. M lur dengan format 

Radius : 25 pxl 

mik Online” warna biru 

12.

            

 

 

Edit > Stroke dengan format : Wid

Edit > Free Transform,tarik dan lepas seperti gambar dibawah ini 

Lepas Free Transform dengan tombol Move Tool 

asih pada Layer 1, Klik  Filter > Blur > Gausian B

11. Buat layer baru pada palet layer serta tulis “Akade

dongker 

 Hasilnya 

    Gambar 2.2.6d. Icon Menu Akademik Online 
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2.2.7. Membuat Icon Kotak Lingkar 

1. Buat Canvas baru,dengan background putih serta empat layer : 

b Online 

2. t persegi panjang kecil 

ada canvas 

arque seperti gambar dibawah ini 

background,Lingkar,Kotak,Pm

Gambar 2.2.7a. Palet Layer Icon Kotak Lingkar 

 

Klik Rectangular marquee, klik dan tarik empa

p

3. Klik Eliptical marquee, terus klik Add to selection & gabung dengan 

Rectangular m

Gambar 2.2.7b.  Icon Dasar Kotak Lingkar 
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4. eri warna biru dongker pada objek yang terseleksi 

               Gambar 2.2.7c. Icon Dasar dengan Objek Terseleksi 

 

Effects > Circular 

Vignette 

7. r Kotak & Layer Lingkar terus klik edit > Transform : 180 0 , 

tak Lingkar dengan Style 

8. mb Online” dengan warna putih 

9. H

 

B

5. Klik Layer lingkar,terus klik Window > Styles > Image 

6. Klik Layer Kotak,terus klik Blending, Drop Shadow,Inner Shadow  

Klik Laye

hasilnya seperti gambar dibawah ini 

Gambar 2.2.7d. Icon Ko

Klik Layer baru,tulis “P

asilnya 

   Gambar 2.2.7e. Icon Pmb Online 
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2.2.8.  Ma

1. Buka file gambar 

an tarik pada objek gambar tersebut sesuai dengan 

nipulasi Foto  di    Disain  Menu  

2. Klik  eleptical marquee tool 

3. Klik serta tahan d

kebutuhan 

4. Pilih Cut pada menu Edit 

 

Gambar 2.2.8a. Disain Menu 

5. Siapkan canvas baru dengan  width 1000 pxl hight 800 dan contents 

with terus paste gambar hasil cut tadi  

 

     Gambar 2.2.8b. Disain Menu1 
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6. Gabung  ical marque dengan cara 

tekan Add to Selection pada menu bar,serta beri warna biru langit 

rectangular marque dengan ellipt

 

   Gambar 2.2.8c. Disain Menu 2 

 

7. Bersihkan ic Eraser Tool pada warna 

langit atas 

 hasil paste gambar dengan Mag

8. Klik Layer > Layer Style > Drop shadow + Outer Glow + Inner Glow  

 

    Gambar 2.2.8d. Disain Menu 3 
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9. Klik objek Hotel pada Palet Layer , terus klik Image > Adjustments > 

Brightness dengan Brightness = -5 dan Contrast = -47 

10. Tambahkan Nama Hotel, Jalan, Isi dari Menu seperti gambar di bawah 

ini 

 

                    Gambar 2.2.8e. Desain Menu 3 

 

Ada dua macam cara untuk membuat animasi pada Macromedia Flash, yaitu 

engan frame by frame animation dan tweened animation. Frame by frame 

gan membuat gambar yang berbeda, kemudian diatur pada frame-

2. Klik dan tarik pada stage,sehingga membentuk sebuah lingkaran 

2.3 Animasi 

d

dilakukan den

frame secara berurutan. Tweened animation di buat dengan menentukan posisi 

frame pertama dan terakhir. 

2.3.1  Membuat animasi Insert Keyframe   
1. Klik Tool Oval pada Toolbox 
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3. Klik kanan  tombol mouse pada time line,untuk membuat Insert Keyframe 

6. k dan tarik lingkaran kecil pada ujung kanan atas sampai posisi 90 

 membuat Insert Keyframe 

8. color 

10. k dan tarik lingkaran kecil pada ujung kanan atas sampai posisi 90 

 membuat Insert Keyframe 

12. l color 

14. k dan tarik lingkaran kecil pada ujung kanan atas sampai posisi 90 

2 

4. Klik warna merah pada tool color 

5. Klik menu pada modify -> Transform -> Rotate 

Kli

drajat (searah jarum jam). 

7. Klik kanan  tombol mouse pada time line,untuk

3 

Klik warna Hijau pada tool 

9. Klik menu pada modify -> Transform -> Rotate 

 Kli

drajat (searah jarum jam). 

11. Klik kanan  tombol mouse pada time line,untuk

4 

 Klik warna Kuning pada too

13. Klik menu pada modify -> Transform -> Rotate 

 Kli

drajat (searah jarum jam). 

 
   Gambar 2.3.1 Animasi lingkaran dengan warna berubah-rubah  

 
2.3.2 Membuat Animasi dengan bentuk teks  

 gabungan, 

nda harus mengubah terlebih dahulu, dengan menggunakan perintah Modify 

itmap, dan objek gabungan 

ters

1. Klik New pada file menu 

Untuk membuat animasi dalam bentuk teks,bitmap dan objek

a

-> Break Apart , yang bertujuan agar teks, b

ebut bisa diubah dalam bentuk lain. 

Seperti contoh berikut , mengubah angka satu menjadi angka tiga: 
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2. Klik mouse pada tool Text 

3. Ketik angka 1 pada stage 

4. Bikin teks menjadi tebal dan besar, agar mudah di lihat 

5. Patahkan teks tersebut dengan menu Modify -> Break Apart ,dan 

nampilkan titik kecil pada tek tersebut. 

a frame 30, dengan menggunakan Insert 

8. 

ah bentuknya, Macromedia Flash kembali menampilkan 

 

Macromedia Flash akan me

6. Buat Keyframe akhir pad

Keyframe 

7. Hapus angka satu yang telah di patahkan 

Klik tool teks ganti menjadi angka 3 

9. Patahkan dengan menggunakan menu Modify -> Break Apart , agar 

bisa dirub

bentuk titik kecil 

10. Tekan Ctrl + Enter 

 
                Gambar 2.3.2a  Time line untuk animasi teks 

 

 
                                           Gambar 2.3.2b  Animasi dengan bentuk teks 

 

2.3.3 Membuat animasi dengan teks berputar 
Untuk bisa membuat teks berputar  

. Klik teks tool pada Toolbox 

Motion Tween pada frame 1 

1. Klik File New 

2

3. Ketik pada stage “ Universitas Trisakti” 

4. Klik menu  ->Insert -> Create 
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5. Klik frame 20 dan beri perintah Insert -> keyframe 

 tool Rotate pada bagian bawah Toolbox 

gan menggunakan lingkaran kecil 

 

6. Klik Tool Arrow, teruskan klik

7. Kemudian putar 360 drajat tulisan den

pada ujung kanan tulisan   

8. Tekan Ctrl + Enter 

 
 

Gambar 2.3.3  membuat animasi dengan teks berputar 

 

Lingkaran memantul dari atas kebawah dan kembali lagi ke atas dibuat 

dengan m eatas kemudian 

ebawah lagi) 

n stroke dengan menggunakan Stroke Color pada bagian Color 

x, dan klik No Color 

untuk memulai. 

7. Gerakan lingkaran kebawah dengan menggunakan panah bawah 

2.3.4 Membuat Animasi dengan Lingkaran Memantul 

engubah posisi lingkaran tersebut (dari bawah k

k

1. Klik file new  

2. Pada Timeline , pilih frame 1 

3. Klik tool Oval pada Toolbox untuk membuat lingkaran  

4. Hilangka

dalam Toolbo

5. Buat gambar lingkaran 

6. Pada frame 1, gunakan Insert -> Create Motion Tween 
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8. Klik Insert Keyframe pada frame15 pada Timeline 

Gerakan lingkaran keatas dengan 9. menggunakan panah atas 

a frame 30 pada Timeline 10. Klik Insert Keyframe pad

11. Tekan Ctrl +Enter. 

 

 
 

Gambar 2.3.4  Membuat lingkaran memantul dengan animasi gerak 

 

2.3.5 Membuat Animasi dengan perubahan ukuran 
Membuat animasi gerak, dengan mengubah ukuran besar menjadiu kecil dan 

emudian di buat besar kembali. 

1. 

2. Klik Rectangle tool, serta buat kotak besarl pada stage 

 ,untuk membuat Keyframe 

k

Klik File New 

3. Klik objek frame 1 di  time line 

4. Pilih Insert -> Create Motion Tween. 

5. Klik frame 15 pada time line
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6. Klik tool Arrow pada Toolbox dan teruskan dengan klik tombol Scale yang 

terdapat pada Options untuk merubah bentuk ukuran besar  

njadi kecil 

me 25 pilih insert -

9.  dan Scale 

 

7. Klik objek pada frame 15 dan buat me

8. Buat objek tersebut menjadi besar kembali,Klik pada fra

> Keyframe 

Perbesar instance pada frame 25 dengan klik tool Arrow

kembali 

10. Tekan Ctrl + Enter 

 
 

        Gambar 2.3.5 Membuat animasi dengan perubahan ukuran 

 

Membuat animasi gerak dengan mengikuti suatu alur, Anda bisa 

leh objek yang Anda bikin. 

Dengan cara: 

1. Klik file New 

2.3.6 Membuat animasi dengan mengikuti alur 

menggunakan  teknik Motion Guide,dengan membuat alur yang harus dilewati 

o

 26



2. Buat lingkaran kecil dengan menggunakan tool Oval 

3. 

n klik insert -> Keyframe 

agian bawah Timeline, klik tombol Add Guide Layer,dan 

lash akan membuat  layer baru dengan nama Guide Layer 

ngan menggunakan 

7. e 1 dari Layar  1, terus klik bagian tengah objek sehingga muncul 

9.  

10.

Klik pada frame 1 dan kemudian berikan perintah Insert -> Create Motion 

Tween 

4. Klik frame 20, kemudia

5. pada b

Macromedia F

6. Klik frame 1 dari layer Guide: Layer 1, buat alur de

tool Pencil pada Toolbox 

Klik fram

lingkaran kecil 

8. Tarik dan letakkan lingkaran kecil pada objek , tepat di atas awal garis 

Klik frame 20 dari layar 1, kemudian klik dan tarik objek sehingga

lingkaran kecil ada di akhir garis 

 Tekan Ctrl + enter 

 
       Gambar 2.3.6 Animasi gerak dengan mengikuti alur. 
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Kasus
pa  yang harus Anda perbuat jika Anda ingin desain web namun belum ada 

anner yang bagus sebagai pelengkap dan pemanis tampilan desain web Anda, 

ntunya Anda harus belajar  Adobe PhotoShop atau aplikasi yang lain yang 

endukung untuk membuat desain banner tersebut. Untuk itu silahkan Anda 

anner sesuai dengan kebutuhan dan imaginasi. 

4. Buat dan desain icon  Add, Save, Edit, Delete, Exite dalam bentuk lain 

5. Desain Icon menu dengan imaginasi Anda sebanyak  lima icon dengan 

 
 
 
 
 

 
A

b

te

m

desain b

 

Quiz 
1. Buat banner dengan menggabung logo dan teks. 

2. Buatlah desain untuk icon clik pada sebuah web. 

3. Buat tombol timbul dalam bentuk yang lain. 

teks yang berbeda. 
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Sesi 3 
.1. Bekerja dengan DreamWeaver 
     3.1.1. Mengenal Teks  

Desain Web akan semakin  bagus jika semua komponen 

endukung dalam DreamWeaver  dapat Anda atur dengan letak serta 

halaman (page),teks serta kolom dan 

Baiklah

age Font : Verdana atau yang lain 

atu teks 

memberi warna pada 

3
  

p

ukuran yang pas, seperti 

sebagainya 

 untuk memulai mendesain halaman baru, Anda bisa  memulai 

dengan cara 

1. Klik Modify > Page Properties > Appearance 

2. Atur P

3. Size :10 pixel atau yang lain, yang berguna untuk membuat besar 

kecil su

4. Text color :#000099 atau yang lain, untuk 

teks 

5. Background color : #999999 atau yang lain seperti pada gambar 

dibawah ini 

 

    Gambar 3.1.1a. Page Properties 
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Membuat warna – warna yang kontras untuk suatu desain pada saat Anda 

mau link untuk menuju ke suatu sub yang diinginkan adalah hal yang tidak 

bisa diingkari lagi dalam membuka (Browse) internet, untuk itu biar tulisan 

yang akan di Link oleh pengguna keliatan lebih bagus maka  

1. Klik Modify > Page Properties > Appearance 

2. Klik Links, terus atur formatnya 

3. eri warna links apabila Anda 

 saat mouse 

enentukan warna links yang aktif 

Link color : #009933, untuk memb

menggunakan Hyperlinks 

4. Visted Links : #0099FF, membuat warna berubah pada saat links 

dikunjungi 

5. Rollover Links : #99FFCC, membuat warna beda pada

lewat 

6. Active Links : #9966FF, untuk m

 

     Gambar 3.1.1b. Page Properties Links 
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Sebelum Anda melangkah terlalu jauh dalam mempelajari DreamWeaver 

ini, ada baiknya Anda memahami jenis format teks atau karakter dengan 

cara sebagai berikut 

1. Format, untuk menentukan ketebalan Karakter atau teks 

2. Font, untuk memilih jenis tulisan yang akan Anda buat 

3. Style, digunakan untuk memberi ketebalan pada teks atau karakter 

4. ecilnya huruf atau  

           karakter 

5. Text Color, digunakan untuk merubah warna pada teks 

Size, digunakan untuk menentukan besar k

6. Lihat gambar dibawah ini 

 

  Gambar 3.1.1c. Properties  

 

Mengedit halaman, adalah hal yang paling sering di lakukan pada saat 

Anda membuat Desain Web  untuk lebih mudahnya Anda bisa tekan File 

mana saja yang akan di edit Anda tinggal klik dua kali pada area Site, 

terus muncul seperti pada gambar dibawah ini 

  

 

Gambar 3.1.1d. Layout 
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3.1.2. 

A

b

a

Untuk dapat menggunakan link maka Anda harus mengetik dua teks 

atau lebih dengan cara sebagai berikut: 

1. Aktifkan halaman pertama (Menu) dengan nama index, yang isi 

 “Menuju halaman berikut” 

2. Buat halaman ke dua missalnya  dengan nama “ Test.asp” 

t anda blok 

Menggunakan Link Halaman 

da beberapa cara untuk dapat menghubungkan dari halaman ke halaman 

aik lewat teks atau objek (Image). 

). Link Teks 

teknya misalnya

3. Menuju halaman beriku

4. Blok Teks lalu tekan Hyperlink pada Common seperti pada 

gambar dibawah ini 

                Gambar 3.1.2a. 

 

  Common & Preview 

5. Pada Properties Andapun bisa membuat link 

 

Gambar 3.1.2b. Hyperlink 
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6. Kemudian tekan F12, atau tekan gambar bola dunia (Preview in 

eksplorer) 

b). Link Image 

Kalau anda bisa membuat link dengan teks, maka sekarang Anda coba 

dengan image, link pada Image ada dua jenis yaitu link secara 

es

Link Image Keseluruhan 

ge untuk menuju 

halaman tertentu : 

1. Klik File > New > Tampil dialog > Pilih Html > Create 

2. Buat satu file dengan nama Globe.html, yang isinya gambar 

a 

Link menuju globe

k eluruhan atau sebagian 

Ada beberapa langkah membuat Link Ima

bola dunia atau objek yang lainny

3. Kemudian buat satu lagi dengan nama Gambar.html yang 

isinya  , yang dimaksud disini adalah 

mbuat link ke Globe.html me

 

            G b

 

 

am ar 3.1.2c. Globe 
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4. Link dengan cara : 

• Klik Hotspot pada Properties,ada di bagian paling 

bawah, tersedia oval, rectangular, Poligon dan 

Pointer 

• Klik pada salah satu misalnya elips, setelah itu klik 

tahan tarik pada objek atau gambar sampai 

membentuk lingkaran sesuai yang Anda butuhkan 

• Browse link yang dituju 

 

     Gambar 3.1.2c. Properties Hotspot 

5. A be

• 

at 

• ink 

• Polygon Hotspot, untuk membuat hotspot atau link 

polygon 

• Pointer Hotspot Tool, untuk membuat modifikasi 

hotspot. 

da berapa parameter pada area hotspot: 

Map, digunakan untuk membuat nama globe yang 

Anda bu

• Rectangular Hotspot Tool, untuk membuat hotspot 

atau link segi empat atau bujur sangkar 

Oval Hotspot  Tool, untuk membuat hotspot atau l

oval atau lingkaran 
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6. Anda b ni isa mencoba seperti gambar dibawah i

 

     Gambar 3.1.2d. Hotspot 

 

c). Link dengan An

Kalau Anda a

kalau halaman itu memanjang kebawah dengan sub – sub teksnya. 

Tidak a r sub, untuk 

memudahkan si Pengunjung agar jangan bosan berkunjung ke Web 

Anda.Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Buat file yang isinya teks, yang punya banyak sub memanjang 

kebawah, dimana teks yang ada dibawahnya merupakan 

penjelasan dari judul atau teks diatas 

2. Klik Anchor atau  jangkar > Sebelum Klik Anchor letakkan 

mo  utama 1. Negara Indonesia, 

pastikan di sebelah kiri dari baris utama 1 ada gambar jangkar 

chor 

 sud h membuat link antar halaman, sekarang bagaimana 

 ad  cara lain kecuali Anda harus membuat link anta

use di sebelah kiri dari baris
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3. Kemudian pada Anchor name isi 1, ini adalah untuk nama 

Anchor 1 sebagai definisi Anchor yang ada pada baris utama 1. 

Negara Indonesia 

 

     Gambar 3.1.2e. Anchor 

Kemudian mouse di letakkan di sebelah k4. iri dari baris sub 1. 

6. rantai > Kemudian muncul window 

Hyperlink > Paste pada Text > Pada link cari # 1a > Ok 

Negara Indonesia > Ulangi langkah pada nomor 2 dan 3, 

dengan nama Anchor 1a, pastikan di sebelah kiri dari baris sub 

1 ada gambar jangkar 

5. Baris Utama “Negara Indonesia” Anda Cut dengan cara > Blok 

>Edit > Cut 

Klik Hyperlink atau gambar 

 

      Gambar 3.1.2f.  Hyperlink 
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7. Lakukan pada baris sub 1. Negara Indonesia seperti pada 

langkah nomor 5 dan 6 sehingga hasil linknya seperti pada 

gambar dibawah  

 
 

  Gambar 3.1.2g.  Baris Utama 1 dan Baris Sub 1 

 

d). Link ke Email 

Desain Web Anda akan semakin lengkap dengan hadirnya Link email, 

akan tetapi jika pada computer anda tidak ada software pendukungnya 

maka pada saat anda browse link email tidak akan jalan. Caranya 

sebagai berikut 

1. Buat file baru, kemudian ketik Link email, pada halaman baru 

tersebut, kemudian klik email link yang ada diantara jangkar dan 

rantai 

 

     Gambar 3.1.2h. Email link 

2. Secara otomatis pada Text akan terisi Klik email dan pada E-

mail Anda

 

 isi dengan nama email Anda 

3. Tekan Ok 
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Kasus 

Untuk membuat

diharapkan untuk membuat link sesuai dengan fasilitas yang ada pada software 

web desain yang sedang Anda pakai. Akan tetapi banyak fasilitas yang tentunya 

harus Anda lakukan sehingga link-link antar teks atau antar halaman jadi 

semakin fleksibel, silahkan Anda membuatnya. 

 

Quiz 

1. Buat h

2. Buat link d

3. Buat link teks ke email anda sendiri 

4. Buat link teks untuk menuju ke halaman berikutnya. 

uat link image dengan objek image yang lain 

 

 

 

 tampilan teks pada desain web Anda, lebih fleksibel, Anda 

alaman baru untuk persiapan desain 

engan anchor. 

5. B
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Ses

4.1

Jika Anda ingin mempercantik halaman Web yang sedang Anda desain 

iar keliatan lebih bagus dipandang, maka Anda harus menggunakan yang 

amanya tabel. Pada dasarnya tabel pada Macromedia DreamWeaver terbagi 

enjadi dua, yaitu tabel itu sendiri dan Layout tabel atau cell tabel. keduanya 

ama, bedanya adalah bagaimana menggunakannya. 

dapun cara menggunakannya adalah sebagai berikut: 

1. Klik Layout >Layout >Klik Layout table  

2. Klik terus tahan dan tarik sesuai keinginan Anda 

3. Lepas sampai membentuk table yang Anda inginkan 

4. Lihat Gambar dibawah ini 

i 4 

. Menggunakan Tabel  

b

n

m

s

A

 

 

 

   Gambar 4.1a. Layout Table 
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Untuk melengkapi Layout table, Anda bisa menggunakan Layout Cell, yang 

berada di sebelah Layout Tabel, caranya 

1. Klik Layout Cell yang ada disebelah kanan Layout table 

2. Klik berada didalam area Layout table yang baru saja Anda buat 

3. Layout Cell, bisa Anda geser kemana Anda suka, asal masih dalam area 

Layout table 

 

Gambar 4.1b. Layout Cell 

 

4. Setelah membuat Layout Cell, kini giliran Anda memasukkan teks 

 

Gambar 4.1c. Memasukkan teks ke Layout Cell 

Membuat Des5. ain web dengan Layout table, sampai 4 Layout table 
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Gambar4.1d. Layout Tabel 

 

6. Untuk dapat merubah warna pada Layout Tabel atau Layout Cell > Klik 

pada table yang akan di tuju misalnya table atas >  Klik pada Bg di 

Properties > Pilih warna yang Anda suka 

 

Gambar 4.1e. Color Tabel 

 

7. Isikan pada parameter Cellpad dan Cellspace masing-masing :3 dan Anda 

bisa lihat hasilnya seperti gambar dibawah ini 
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Gambar 4.1.f. Cellpad dan Cellspace 

 

4.2. Membuat Desain dengan Memakai Frame 

Dreamweaver menyediakan frame untuk mendesain web, tinggal Anda masuk ke 

Layout terus pilih frame seperti apa yang Anda mau tampilkan,caranya sebagai 

berikut: 

1. File > New > Html > Create 

2. Klik Layout > Frame > pilih misalnya “Right and Nested Top Frame” > 

Lihat pada lembar kerja 

 

 

Gambar 4.2a. Frame 
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3. Klik Ok jika Anda setuju dengan pilihan diatas tadi 

 

Gambar 4.2b. Frame Tag 

 

4. Atur lebar table hingga muncul panah hitam kedua ujungnya, jika Anda 

merasa kurang kekanan atau kekiri 

5. Untuk memberi warna  > Klik pada tengah table > Klik Page Properties 

pada Properties 

 

Gambar 4.2c.  Page Properties 

 

6. k membuat warna latar belakang pada table 

7. lik Apply untuk melihat hasil sementara, kalau sudah setuju klik Ok 

Klik Background color, untu

K
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Gambar 4.2d. Hasil Akhir 

 

4.3. Internal Frame (iFrame) 

iFra at 

pan  ikut 

bergerak semua, jadi kalau Anda memakai iFrame yang jalan(scroll) hanya 

informasi yang ada di dalam Frame yang Anda buat dengan iFrame, untuk 

membuat iFrame Anda harus berada pada code html, caranya sebagai berikut: 

1. Buat file baru dengan File > New > Basic page > html > Create 

2. Klik mode code > Show code view  

3. Klik kursor diantara <Body>  </Body> 

me sangat diperlukan apabila Anda mempunyai informasi yang sang

jang dan Anda tidak menginginkan halaman menu yang anda desain

 

Gambar 4.3a. Body 
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4. Ketik  < tekan satu sepasi dan pilih scroll kebawah maka Anda akan 

menemukan tage <iFrame > kemudian enter satu spasi > pilih height = 

“300” satu spasi lagi Width=”450” 

 

Gambar 4.3b. Hint 

5. Enter satu spasi title=”Pakai iFrame”enter satu spasi frameborder=”2” 

 

enter satu spasi src=”globe.htm”></iframe> 

 

Gambar 4.3c. iFrame 

 

6. Hasilnya 

 

Gambar 4.3d. Hasil iFrame 
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Kasus

Dalam membuat tampilan menu atau halaman, Anda bias mencoba trik–trik 

sesuai dengan software yang Anda pakai, tentunya kalau ada fasilitas table, 

lebih leluasa mendesain web dengan menggunakan table tersebut, karena Anda 

bisa desain sesuai dengan keinginan, dan akan lebih bagus lagi jika di 

kolaborasikan dengan fasilitas yang lainnya, sehingga akan mendapatkan hasil 

yang maksimal sesuai dengan keinginan tentunya, selamat mencoba. 

  

Quiz 

1. akai table sesuai dengan keinginan anda 

asing-masing. 

5. Lengkapi pula dengan teks, banner-baner iklan pada table sebelah kiri 

atau kanan. 

 

 

 

 

 

Buat desain dengan mem

m

2. Buat desain dengan menggunakan frame, sesuai dengan pilihan anda. 

3. Buat desain dengan menggunakan iFrame pada halaman tengah dari 

desain Anda, ini untuk mengcover teks yang memanjang kebawah. 

4. Buat Desain dengan menggabungkan table, frame, iFrame, serta 

masukkan banner yang telah dibuat diatas pada bagian space yang paling 

atas. 
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Ses

5.1. M

h Anda mempelajari Layout Tabel , Layout Cell serta Frame, maka 

hal

karena itu merupakan muka dari desain pada web desain anda. 

imana orang akan menilai bagus atau tidak pertama kali adalah dari desain 

enu (Home) pada Web, setelah di Upload nanti atau dipublikasikan secara 

 

5.1.1. Mengunakan Layout Tabel dan Layout Cell 

 Anda harus dapat 

tara Layout Tabel dengan Layout Cell atau bila mungkin 

ditambah dengan Frame Caranya: 

 H: 137 pxl, pada bagian atas di area Layout table 

no 2 > Klik Layout Cell pada Layout > Klik Tahan dan tarik di area Layout 

 

i 5 

embuat Menu  

Setela

 yang paling harus diperhatikan adalah masalah menu tampilan pada Web, 

D

M

Online. 

Untuk mendapatkan desain yang bagus

mengkolaborasikan an

1. Buka file  > New > Basic Page > Html > Create 

2. Klik Layout Tabel pada Layout > Klik tahan tarik dengan ukuran (diatur 

pada Properties) W:820 pxl , H: 570 pxl, dengan background color : putih.  

3. Klik Layout Tabel > Klik tahan dan tarik dengan ukuran (diatur pada 

Properties)W:560 pxl,

Tabel bagian Atas dengan ukuran yang sama dengan Layout table >

Insert pada file menu > Image > Select Image Source > pilih objek > Ok 
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4. Di bawah banner logo buat Layout cell dengan ukuran ( diatur pada 

Properties) W:560 pxl, H: 27 pxl > Insert pada file menu > Image > Select 

Image Source > pilih objek ( Personal News) > Ok 

Di sebelah banner logo atau di sebelah Personal News, buat Layout cell 

dengan ukuran (diatur pada Properties) W:260 pxl, H: 27 pxl >> Insert 

pada file menu > Image > Select Image Source > pilih objek ( Online 

System ) > Ok 

5. 

 (sama dengan warna 

ource > pilih objek > Ok dan masih di Layout Tabel yang 

7. 

6. Klik Layout Tabel > Klik tahan dan tarik dengan ukuran (diatur pada 

Properties)W:260 pxl, H: 284 pxl, pada tabel sebelah kanan, dibawah 

online system dengan background color : #6D859A

dasar online system) > Klik Layout Cell pada Layout > Klik Tahan dan 

tarik di area Layout Tabel sebelah kanan dengan ukuran (diatur pada 

Properties) W: 120 pxl, H: 278 pxl > Insert pada file menu > Image > 

Select Image S

sama buat Layout cell,pada sebelah kirinya atau berjejer dengan ukuran 

(diatur pada Properties) W:131 pxl, H:127 pxl > Insert pada file menu > 

Image > Select Image Source > pilih objek > Ok > Pada Layout cell enter 

satu spasi,biar terlihat ada garis kalau di browse nanti, Ulangi sampai 

sepuluh kali insert objek seperti pada gambar 

Klik Layout Tabel > Klik tahan dan tarik dengan ukuran (diatur pada 

Properties)W:820 pxl, H: 32 pxl, pada tabel bawah > Klik Layout Cell pada 

Layout > Klik Tahan dan tarik di area Layout Tabel bawah dengan ukuran 

(diatur pada Properties) W: 820 pxl, H: 22 pxl > Insert pada file menu > 
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Image > Select Image Source > pilih objek (Copy right by puskom 2004) > 

Ok   

Klik Layout Tabel di tengah dibawah Perso8. nal News dengan ukuran 

9. 

 

(diatur pada Properties ) W:560 pxl, H:284 pxl 

Lihat gambar dibawah ini 

 

Gambar 5.1.1. Hasil desain 

 

5.1.2. Membuat Sub Menu dengan Layer 

Desain sub Menu akan kelihatan lebih bagus dan mempunyai nilai jual yang 

tinggi, karena Anda bisa membuat Sub Menu hilang dan muncul sesuai dengan 

yang dinginkan caranya:  

1. Klik icon Standard yang ada di sebelah exspanded > Klik dan tarik pada 

nya Anda desain halaman menu yang sebelum
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Gambar 5.1.2a. Layer 

 

2. Rapikan layer setelah insert table > ketik nama Fakultas 

 

Gambar 5.1.2b. Layer Fakultas 

 

5.2. Membuat  Menu dengan Show Pop Up Menu Trik 1 

Tampilan Sub menu akan lebih menarik jika Anda membuat dengan Show Pop 

Up Menu, karena tampilan kesamping kebawah serta lurus dengan objek menu 

tela nya yang mana, caranya adalah 

1. Klik objek menu misalnya “Akademic”. > Klik  tanda + dan panah kecil 

el Tag > Pilih Show 

Pop Up Menu > Pastikan samapai muncul window Show Pop Up Menu 

h tersedia tinggal pilih Anda mau

arah kebawah pada behaviors yang ada pada Pan
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Gambar 5.2a. Show Pop Up Menu 

 

2. Pada Contents > Klik tanda + > Ketik pada text : Fakultas Hukum > pada 

target & Link cari kemana Anda mau menuju 

 

Gambar 5.2b. Contents 

3. Pada Appereance > Pilih font, size, up state dan over state 

 

Gambar 5.2c. Appereance 
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4. Pilih Advanced > Pilih cell width, border width, shadow dan sebagainya 

 

Gambar 5.2d. Advanced 

5. Pada Position > Pilih Menu position 

 

Gambar 5.2e. Position 

 

6. Pada Position > Pilih Bottom right corner of trigger ganti x : - 440  y: 24 
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Gambar 5.2f. Browse Hasil Sub Menu 

 

5.3. Membuat Menu dengan Show Pop Up Menu Trik 2 

nu 

web desain Anda, caranya adalah: 

1. Pada cara 1 – 3 ikut dengan langkah Show Pop Up Menu Trik 1 

2. Pada Show Pop Up Menu Anda ganti Cell width menjadi : 250 pxl, yang 

lain sama seperti diatas 

Show Pop Up Menu dengan tampilan kebawah dari sub menu pada me

 

Gambar 5.3a. Advance 2 
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3. Pada Position,Anda ambil nomor dua dari kanan 

 

Gambar 5.3b. Position 2 

4. Lihat hasilnya 

 

Gambar 5.3c. hasil 2 
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5.4. Membuat  Menu dengan Show Pop Up Menu Trik 3 

Tampilan Sub menu yang Anda desain pada Menu trik 1 dan 2 sebetulnya 

masih bisa di buat subnya lagi sampai yang paling terakhir misalnya : 

Perpustakaan Usakti > Perpustakaan Fakultas Ekonomi > Perpustakaan 

Ekonomi Akuntansi caranya sama seperti diatas, Anda cukup klik oyang akan 

dibuat subnya seperti dibawah ini: 

1. lnya “Library”. > Klik  tanda + dan panah kecil arah 

kebawah pada behaviors yang ada pada Panel Tag > Pilih Show Pop Up 

Menu > Pastikan samapai muncul window Show Pop Up Menu 

Klik objek menu misa

 

Gambar 5.4a. Show Pop Up Menu 

2. 

Outdent item yang ada di samping 

 

 

Pada Contents > Klik tanda + > Ketik pada text : Perpustakaan USAKTI 

>Klik Add item ketik Perpustakaan Fakultas Hukum / Ekonomi, terus klik  

Indent item, demikian juga untuk membuat Perpustakaan Ekonomi 

Akuntansi , untuk mengembalikan ke posisi semula apabila terjadi 

kekeliruan maka Anda cukup klik 

Indent item>  Pada target & Link cari kemana Anda mau menuju seperti 

pada gambar dibawah ini 
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Gambar 5.4b. Contents 

 

Pada Appereance > Pilih font, size, up state dan over state 7. 

 

Gambar 5.4c. Appereance 

 

 

 

 

 

 

 56



8. Pilih Advanced > Pilih cell width, border width, shadow dan sebagainya 

 

Gambar 5.4d. Advanced 

9. Pada Position > Pilih Menu position 

 

 

Gambar 5.4e. Position 
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10. Pada Position > Pilih Below and Et Left Edge of trigger ganti x : 0  y: 27 

 

Gambar 5.4f. Browse Hasil Sub Menu  

 

Kasus
Menu adalah tampilan muka yang paling berpengaruh bagi para pengunjung 

yang akan browsing pada alamat web Anda, untuk itu desain yang apik dan 

cantik, sehingga yang harus diperhatikan adalah  desain, warna, singkronisasi 

warna dan desain, tampilan teks, dan image yang ada, silahkan mencoba 

berimaginasi agar hasilnya lebih b

 

Quiz 
1. Buat sub menu dengan layer sesuai dengan imaginasi Anda. 

2. Buat  Sub menu teks, dan buat  sub menu teksnya lagi.  

3. Buat menu dengan menggabungkan layout tabel dan layout cell. 

4. Buatlah sub menu dengan menggunakan layer. 

5. Buatlah menu dengan Show pop up menu, kebawah, ke atas, ke samping 

 

 

 

 

 

agus dan di suka para pengunjung. 
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