
CHAPTER-6
MEMBUAT META, MENGGUNAKAN TEMPLATE
(ditulis sebagai pemantik belajar mahasiswa Desain Website UNS)

A. Tujuan:

Mahasiswa dapat membuat template.

B. Pokok Bahasan:

Meta, Template

C. Materi:

META

Ada yang sedikit terlewat dari materi sebelumnya, yaitu menggunakan meta.

Meta menyimpan informasi sebagai head, yang cukup penting di sisi server.

Yang sering dibuat yaitu membuat refresh, keywords dan description.

Anda dapat membuatnya lebih mudah dengan memanfaatkan insert bar head

TEMPLATE

Template  adalah  mekanisme  untuk  membuat  sebuah  desain  dan  dapat  digunakan 

untuk banyak webpage. Bagian dalam template meliputi:

1. Editable Region

Adalah bagian yang dapat diedit, tidak dikunci

2. Repeating Region

Adalah bagian dalam webpage yang bisa diatur untuk dimodifikasi

3. Optional Region

Adalah bagian dalam template yang optional, sehingga bisa digunakan atau tidak 

digunakan

4. Editable Tag Attribute

Adalah bagian objek dalam template, yang dapat diubah property/ atributnya



D. Praktikum

Membuat Keywords

1. Aktifkan panel head

2. Pilih icon keywords. 

3. Isikan keywords webpage anda

4. OK. Maka anda telah membuat keywords untuk search webpage anda.

Membuat Description

1. Pilih icon description

2. Teks yang anda masukkan biasanya akan dijadikan sebagai keterangan dalam 

search atau diindekskan halaman ke database. Biasanya panjangnya terbatas, 

sehingga tulis seperlunya, sesingkat mungkin.

3. OK. Description sudah terbentuk

Membuat refresh

1. Pilih icon refresh



2. Delay,  satuan  waktu  yang  diperlukan  untuk  menunggu,  sebelum  browser 

merefresh

Action menunjukkan apa yang dikerjakan dalam kurun delay tersebut. Menuju 

URL tertentu atau refresh webpage yang sama.

3. OK. Perhatikan proses refreshnya.

Menggunakan template

1. Buat document baru. 

2. Buat bentukan yang diinginkan sebagai document template (akan digunakan sebagai 

template di webpage. Misal dari materi sebelumnya buat table header dan menu kiri 

dan kanan.

Untuk header
Menu kiri Menu kanan

Untuk bottom

3. Kemudian  klik  icon  template  untuk  membuatnya  sebagai  document  template, 

otomatis terbentuk folder template dengan isi document yang baru saja diedit. Beri 

nama template1.



4. Klik icon EditableRegion, dan letakkan kursor di bagian utama (tengah) table yang 

telah dibuat  untuk membuat region yang bias  diedit.  Ikuti  wizardnya,  dan beri 

nama editable region

terlihat ada kotak editable region, dengan nama Main. 

5. Sorot  kolom  di  bawah  aktivitas,  kemudian  klik  icon  repeating  region,  akan 

terbentuk region yang bisa diulang. 

6. Kemudian tambahkan lagi, editable region di dalam repeat region

7. Terlihat tanda +, - dan move atas bawah, digunakan sebagai navigasi penambahan 

dan pengurangan atau mengubah direction 

8. Lakukan hal yang sama di 3 menu yang lain

9. Berarti sudah dimiliki dasar template dari website anda.

10. Buat  dokument  baru,  perhatikan  di  tab  template,  sudah  terdapat  document 

template yang sudah dibuat. Pilih template template1



11. Maka akan diperoleh dokumen dasar dari webpage anda. Modifikasi Editable Main, 

juga  repeat  region.  Tambahkan  repeat  region  dengan  klik  plus(+)  atau  delete 

dengan klik minus (-).

Note:

- Jika akan menambahkan repeat dengan isi kosong tambahkan dan beri karakter spasi 

(&nbsp)

- Semua elemen di editable region, dapat diedit propertisnya, seperti di document biasa.

- Dengan cara ini anda dapat dengan mudah mengubah tampilan website anda dengan 

cepat, cukup diubah templatenya, misal warna, image animasi dll, seluruh document 

website anda akan terupdate.  

 

E. Tugas Mandiri

Buat document template untuk website pribadi anda.

Summary:

- Bisa membuat template
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