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1. Pendahuluan  

Banyak mahasiswa yang mengambil konsentrasi Informatika atau yang berhubungan dengan 

Informatika membutuhkan kemampuan web programming. Web programming memang begitu 

terkenal sejak pertama kali kemunculan internet. Internet sendiri lahir dari Departement of 

Defence Andvanced Research Agency (DARPA) United States of America (USA). Kemudian 

berkembang sampai saat ini. Internet semakin berkembang penggunaannya sejak tahun 1995 

dengan diluncurkannya Internet Explorer (IE) oleh windows. Web browser ini kemudian 

berkembang dan muncul beberapa web browser yang kita kenal saat ini: Mozilla firefox, google, 

safari dan lain-lain.  

Selain menggunakan web browser, berbagai aplikasi berbasis Android, Windows, dan Apple 

pun menggukan jaringan internet. Jadi kalau kita analogikan secara mudah, internet itu jalan maka 

web application berbasis aplikasi dan browser itu ibarat mobil atau kendaraan. Pengguna tentu 

tidak langsung mengakses jalan raya dengan berjalan kaki, tapi menaiki kendaraan yang ada. 

Perangkat akses internet sendiripun berkembang cukup luas saat ini diantaranya mobile phone 

(smartphone), tablet, laptop, dan personal computer (Gambar 1).  

 

Gambar 1. Perangkat Akses Berbasis Internet  

Pada tulisan ini akan dijelaskan darimana sebaiknya anda memulai membangun aplikasi 

berbasis web? Tahapan-tahapan yang perlu ada lakukan diantaranya adalah:  

1. Mengenal jenis-jenis Bahasa pemrograman berbasis Internet 

2. Memulai berlatih pemrograman  

3. Membuat proyek mandiri  
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2. Mengenal Bahasa Pemrogaman Berbasis Web  

Bahasa pemrograman berbasis web sangatlah banyak. Kalau kita lihat dari berbagai 

pembahasan di Internet maka kita akan menemukan beberapa Bahasa pemrograman web yang 

populer diantaranya:  

1. HTML, CSS, PHP, Javascript dan MySQL  

Keempat Bahasa pemrograman ini saya jadikan satu untuk memudahkan saja dalam 

memahaminya. Hypertext markup Language (HTML) merupakan Bahasa standar browser 

yang nantinya akan terlihat di browser. Kalau kita lakukan klik kanan dan melihat kode 

sumber (page source) maka semua kode programnya akan terlihat. Sementara Cascading 

Style Sheet (CSS) berfungsi untuk memperindah halaman web.  

 

Sementara, Javascript adalah pemrograman dimanis yang menggunakan sintax mirip C. 

Javascript umumnya dipakai untuk menampilkan grafik, action dan lain-lain. Action ataupun 

perintah ini dikerjakan umumnya dalam bentuk function. Tentu konsep function sendiri harus 

sudah anda pelajari di mata kuliah pemrograman dasar berorientasi obyek (OOP).  

 

Gambar 2. HTML, CSS, PHP, Javascript dan MySQL  

 

MySQL adalah sebuah basis data yang sangat terkenal. Umumnya ini menyertai materi 

pemrograman web. Basis data MySQL sendiri digunakan sebagai media penyimpanan data 

yang sudah disimpan. Kalau anda lihat halaman website seperti www.ipb.ac.id untuk 

tampilan menggunakan HTML, CSS, PHP, Javascript dan basis data menggunakan MySQL. 

Banyak juga untuk aplikasi enterprise mereka menggunakan SQL Server milik Microsoft. 

Tapi konsep pemrogramannya pada dasarnya sama saja.  

 

2. Java 

Java juga sangat populer dan banyak digunakan dalam pengembangan web. Bahasa 

pemrograan ini dikembangkan oleh Suns Microsystems pada tahun 1990s. Java sendiri dapat 

berjalan berbasis web ataupun aplikasi yang langsung tertanam pada system operasi. 

Misalnya, aplikasi android dapat dibangun dengan Bahasa pemrograman android yang 

merupakan turunan dari pemrograman Java.  

 

3. Python 

Akhir-akhir ini phytton cukup terkenal dan banyak digunakan. Terutama bagi anda yang ingin 

menekuni Machine Learning. Machine learning sendiri adalah pemanfaatan algoritma 
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kecerdasan buatan untuk mempelajari data. Kalau jaman dahulu orang menggunakan tools 

statistik biasa untuk mengolah dan menginterpretasikan data menjadi pengetahuan, maka 

machine learning kini menjadi sangat populer digunakan. Salah satu tools yang bisa 

digunakan adalah dengan menggunakan Bahasa pemrograman Python.  

 

3. Memulai berlatih pemrograman  

“Sejak kapan kita hendaknya berlatih Bahasa pemrograman?  

Siapa yang boleh belajar Bahasa pemrograman?  

Apakah saya bisa jadi programmer?  

Apakah Programming itu sulit?” 

Ya, banyak sekali ujaran yang disampaikan oleh mahasiswa dari berbagai bidang yang 

membutuhkan Bahasa pemrograman dalam mendukung pekerjaannya. Saya kebetulan sedikit 

mengenal Bahasa pemrograman dari SMA. Waktu itu ikut ti ICT di SMAN 1 Liwa, Lampung 

Barat dan mulai mengenal pemrograman pascal. Tapi saya kira, waktu itu saya gagal walaupun 

saya sempat ikut olimpiade computer sampai tingkat provinsi. Belajar dari situ, saya simpulkan 

bahwa belajar Bahasa pemrograman bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja.  

Belajar pemrograman anda harus mengasah logika anda. Karena dalam Bahasa pemrograman 

hamper semua bagian menggunakan logika. Misalnya anda akan membuat program untuk 

menghitung luas area dari sebuah bidang. Maka tahap pertama, kita harus faham konsep bidang 

dan bagaimana mengitung luasnya secara Matematis. Gambar 3 menunjukkan contoh konsep 

menghitung luas dari berbagai bidang.  

 

Gambar 3. Menghitung Luas Dari Bidang  

Kalau kita lihat persegi panjang maka Luas = p x l. Nah, tentu kalau kita buat dalam Bahasa 

pemrograman sederhana akan seperti ini: 

p = 12 

l = 12 



Luas = p x l  

Keluaran Luas = 144 

Sementara untuk bidang yang lain dapat menggunakan konsep yang sama. Jadi pemrograman 

itu logika saja. Menuangkan apa yang ada di imajinasi kita ke dalam Bahasa pemrograman. 

Walaupun nanti sintax berbagai Bahasa pemrograman berbeda, tapi saya kira logika yang dipakai 

sama. Untuk web programming anda saya sarankan bisa mulai dengan:  

a. Instalasi XAMPP https://www.apachefriends.org/download.html 

b. HTML Tutorial https://www.w3schools.com/html/default.asp 

c. CSS tutorial https://www.w3schools.com/css/default.asp 

d. Javascript tutorial https://www.w3schools.com/js/default.asp 

e. SQL https://www.w3schools.com/sql/default.asp 

f. PHP https://www.w3schools.com/php/default.asp 

Untuk menyelasaikan kurikulum dari no 1 sampai dengan 6 ini luangkan waktu anda. 

Misalnya anda akan menyelesaikan dalam 2 minggu maka berikut contoh jadwal:  

a. Jumat malam (19.00-22.00) : Instalasi XAMPP dan mencoba kode sederhana  

b. Sabtu (09.00-16.00): a-f  

c. Minggu (09.00-16.00): membuat proyek sederhana  

Maka hanya dalam 3 hari libur itu, anda sebenarnya sudah mengenal dasar-dasar 

pemrograman web. Apakah ini selesai, tentu tidak. Tapi ini jadi awalan yang baik bagi anda yang 

ingin mendalami Bahasa pemrograman berbasis web.  

4. Membuat Proyek Mandiri  

Rasanya kurang berasa belajar pemrograman web tanpa membuat sebuah proyek. Buatlah 

proyek yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian melangkah ke proyek-proyek yang lebih 

kompleks. Misalnya anda buat website pribadi anda yang isinya profil, berita dan lain-lain. 

Usahakan gunakan semua konsep yang selama ini anda pelajari dari tutorial-tutorial yang ada. 

Coba tiru beberapa halaman web yang sudah terkenal seperti detik.com kompas.com dan lain-

lain. Atau kalau tertarik website untuk jualan coba cari website jualan yang anda ingin tiru. 

Belajarlah terus, berlatihlah secara konsisten di weekend anda, maka tanpa anda sadari anda akan 

menjadi expert dengan sendirinya.  

Ingat pesan Imam Syafii dalam menuntut ilmu:  

: ذََكاءٍ  َوِحْرصٍ  َواْجتَِهادٍ  َوِدْرهَمٍ  َوُصْحبَةٍُ أُْستَاذٍ  َوطُْولٍُ َزمٍَانٍ   أَِخي لَنٍْ تَنَالٍَ الِعْلمٍَ إِلٍَّ بِِستَّةٍ  َسأُْنبِْيكٍَ َعنٍْ تَْفِصْيِلَها بِبَيَانٍ 
“Wahai saudaraku… ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara yang akan saya 

beritahukan perinciannya: (1) kecerdasan, (2) semangat, (3) sungguh-sungguh, (4) berkecukupan, 

(5) bersahabat (belajar) dengan ustadz, (6) membutuhkan waktu yang lama.” 

Jika anda ingin diskusi lebih lanjut, silahkan kontak saya melalui email yang tercantum di 

bagian atas tulisan ini.  
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