
Membangun Web Site Pembelajaran Fisika tentang 

Lensa 

 
A. Tujuan 

Membuat multimedia pembelajaran mandiri untuk fisika berbasis web site dalam 

keping cakram digital (CD offline) dan secara online tentang lensa 

 

B. Alat dan Bahan 

PC dengan web server Portablewebapps dan aplikasi CMSimple 

 

C. Deskripsi 

HTML  Dasar  
Untuk bisa menulis halaman web site kita memerlukan bahasa scriptingnya. Dalam 

kesempatan ini, bahasa yang akan kita pakai adalah HTML (Hypertext Markup 

Language) sebab HTML merupakan bahasa script mendasar yang berjalan bersama 

berbagai bahasa script lainnya. HTML bisa ditulis di setiap program pengolah kata 

misalnya Notepad, Wordpad, MS Word atau text editor lainnya. Tampilan dari apa yang 

telah kita tulis dapat dilihat melalui browser (pengakses web) seperti Internet Explorer, 

Mozilla, Opera atau Netscape Navigator.  

 

Sintaks dasar HTML mempunyai kemiripan dengan sintaks pemrograman yang lain, yaitu 

semua struktur program harus ada sintaks yang menyatakan bahwa program itu dimulai 

dan diakhiri. Sebagai contoh, dalam bahasa Pascal kita mengenal sintaks mulai Begin dan 

sintaks akhir end;.  Dokumen HTML  juga selalu didahului dengan sebuah tag yang 

menjadi penanda bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. Tag tersebut adalah 

<html>, sintaks penulisannya adalah 

 

<html> ... isi web kita ... </html> 
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Semua isi yang terletak diantara tag HTML tersebut akan dianggap dan dibaca sebagai 

dokumen HTML. Secara umum struktur sebuah dokumen HTMl dapat disajikan seperti 

berikut: 

 

<html> 

<head> 

<title> ………………………………………</title> 

<meta name="Keywords" content="kata kunci unik untuk searchengine 

ketika menandai web kita"> 

 

</head> 

 

<body> ……….isi seluruh dokumen…………. 

</body> 

</html> 

Secara ringkas, tag-tag HTML dapat dikelompokkan dalam  kelompok tag–tag berikut 

ini:  

Tag HTML Fungsi 

Tag komposisi halaman 

<title>   </title> judul  pada jendela browser (lihat pojok kiri atas) 

<body>  </body> seluruh isi yang diapit akan dibaca sebagai 

dokumen HTML 

<meta name="Keywords" 

content="silakan isi kata 

kunci "> 

 

Untuk membantu pengindekan mesin pencari 

terhadap web site 

<meta name="Description" 

content="silakan isi  disini "> 

berguna sebagai keterangan tentang web kita ketika 

diindeks oleh searcengine 

 

Tag unsur halaman 

<bgsound src="silakan isi url 

file musik" >  

 

Memberi latar musik ketika web dibuka 
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<hr align="left" width="10" 

size="5"> 

 

Membuat garis mendatar 

 

<marquee> kalimat ini akan 

berjalan</marquee> 

Membuat kalimat yang berjalan (running text). 

 

Tag pengaturan (formatting dan layout): 

<center></center> Teks terletak di tengah 

<u> </u> Teks akan bergaris bawah 

<b></b> Teks akan tercetak tebal 

<i></i> Teks akan tercetak miring 

<br> Membuat perpindahan baris 

<p> Membuat format alinea 

<font color="003399" 

size="6" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif"> 

</font> 

Mengatur jenis, warna dan ukuran huruf 

<a href="isi dengan lokasi 

halaman"> </a> 

Membuat pautan ke halaman lain 

<img src="lokasi gambar " 

width="99" height="36"> 

Menyisipkan gambar ke dalam badan dokumen 

 

<h1 align="left">header 1 

</h1> 

Teks akan terformat sebagai judul dalam badan 

dokumen tersebut. Jika dibuat dengan <h2></h2> 

maka teks ini formatnya akan seperti sub-judul dari 

teks yang terformat <h1></h1>. Demikian 

seterusnya sampai defaultnya <h6></h6> 

 

Tag pemerincian (Bullet dan Numbering) 

<ol start="1"></ol> Ordered list (ol): pemerincian dengan 

menggunakan nomor urut. 

<ul></ul> 

 

Unordered list (ul): pemerincian dengan 

menggunakan tanda tertentu, contoh <ul 

type="circle"></ul> 

<li></li> List (li): digunakan sebagai item dalam perintah 
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 pemerincian di atas 

 

Tag tabel 

<table width="angka" 

border="angka" 

cellpadding="angka" 

cellspacing="angka"></table> 

 

 

 

<tr></tr> Table row: digunakan untuk menyatakan suatu 

baris dalam tabel 

<td></td> Tabel data: digunakan untuk menyatakan data atau 

isi dari tabel 

 

CMSimple 

Untuk dapat membangun sebuah wahana maya (web site), dalam hal ini CMS 

yakni CMSimple, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelumnya. 

Setidaknya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi: 

1. Ada file induk CMS tersebut.  

File induk CMSimple dapat diunduh di sini 

http://www.cmsimple.dk/?downloads 

2. Ada web server.  

Tugas utama web server dapat dibayangkan seperti layaknya seorang 

pelayan. Ada banyak web server yang bisa digunakan, mulai yang 

memerlukan pemasangan (instalasi) seperti XAMMP, EasyPHP, WAMP, 

PHPTriad atau yang hanya salin dan tempel saja (kopi dan paste) seperti 

PortableWebAp, Microweb, Server2Go dll. Keunggulan web server yang 

jenis kedua adalah bisa dibawa ke manapun (easy going, portable). 

Dengan demikian jika Anda ingin bangunan wahana maya (yang dibangun 

dengan CMS) Anda bisa hidup di CD atau USB Flashdisk, maka web 

server jenis kedua merupakan pilihannya. Jika ingin ditelisik lagi web 
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server yang ringan (baik ukuran maupun ketika berjalan) maka web server 

PortableWebAp adalah pilihannya. Web server inilah yang akan kita pilih.  

3. Lokasi penempatan CMS di web server harus tepat.  

Masing-masing web server mempunyai aturan sendiri dalam penempatan 

CMS. Untuk mengetahui hal ini Anda harus rajin membaca berkas 

README atau HELP yang disediakan oleh web server tersebut.  

D. Praktikum 

Instalasi (pemasangan) 

1. Buat folder dengan nama web-kelompok1 (disesuaikan dengan nama 

kelompok) 

2. Tempatkan file-file PortableWebAp3.5.1.zip dan  cmsimple3_2.zip dalam 

folder yang sudah dibuat 

3. Ekstraklah file PortableWebAp3.5.1.zip dan cmsimple3_2.zip dalam folder 

tersebut. Hasilnya seperti gambar 1 

 

Gambar 1. Tampilan  isi folder setelah ekstrak 
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4. Pindahkan seluruh isi folder cmsimple3_2 ke dalam folder atau lokasi ini 

web-kelompok1\PortableWebAp3.5.1\Program\www\localhost 

5. Ubahlah nama folder cmsimple3_2 yang sudah dipindahkan menjadi fisika. 

Lihat gambar 2 

 

Gambar 2. Tampilan isi localhost 

6. Masuklah folder \web-kelompok1\PortableWebAp3.5.1  dan kliklah file 

portablewebap.exe yang bersimbol bulatan biru. Tampilan ini dapat dilihat 

pada gambar 3.  

 

Gambar 3. Tampilan web pertama kali 
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7. Pada halaman address terlihat alamat http://127.0.0.1:8001/. Tanpa 

mengubahnya samasekali, tambahkan alamat baru folder fisika, sehingga 

alamat lengkapnya adalah http://127.0.0.1:8001/fisika. Lihat gambar 4.  

 

Gambar 4. Tampilan pertama halaman web fisika 

Penyuntingan materi ajar (tentang Lensa) 

Bahan-bahan ajar yang digunakan dalam praktikum ini berasal dari situs sumber 

belajar http://e-dukasi.net  untuk materi lensa SMU. 

1. Klik log masuk dan masukkan password test 

 
Gambar 5. Log masuk 
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2. Gantilah judul web dengan klik tab PENGATURAN – Edit konfigurasi. 

Isilah isian site_title: dengan Lensa. Klik tombol simpan. Lihat gambar 6. 

 
Gambar 6. Ganti judul 

3. Klik tab TAMPILAN NORMAL lalu TAMPILAN EDIT. Hapus semua teks 

yang ada. 

4. Perhatikan tombol-tombol dalam gambar 7. Secara umum tombol-tombol 

tersebut berfungsi sama seperti dalam MS Word.  

 
Gambar 7. Tombol penyuntingan 

5. Buatlah 5 menu utama dengan mengetik teks Kompetensi, Materi, Simulasi, 

Latihan, Tes. Tekan enter untuk membuat baris baru setelah selesai mengetik 

satu kata. Blok seluruh kata tersebut dan klik tombol H1 lalu simpan dengan 

klik tombol disket. Lihat gambar 8. 

 
Gambar  8. Tampilan 5 menu utama dan judul Lensa 
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6. Ketik kalimat berikut di bawah menu Kompetensi:  “Siswa dapat 

mengklasifikasikan suatu lensa sebagai lensa cembung atau cekung.”, Blok 

kalimat tersebut. Klik tombol Bullet   lalu simpan.  

7. Lakukan langkah serupa untuk butir-butir kompetensi yang lain berikut ini  
• Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian lensa. 
• Siswa dapat memprediksi arah sinar-sinar utama setelah dibiaskan oleh lensa cembung . 
• Siswa dapat menentukan letak titik fokus lensa cembung. 
• Dengan membandingkan bayangan-bayangan yang terbentuk dari beberapa lensa cembung, 

siswa dapat menentukan lensa yang memiliki kekuatan yang terbesar. 
• Siswa dapat menghitung kekuatan lensa cembung. 
• Siswa dapat memprediksi arah sinar-sinar utama setelah dibiaskan oleh lensa cekung. 
• Siswa dapat menentukan letak titik fokus lensa cekung. 
• Dengan membandingkan bayangan-bayangan yang terbentuk dari beberapa lensa cekung, siswa 

dapat menentukan lensa yang memiliki kekuatan yang terbesar. 
• Siswa dapat menghitung kekuatan lensa cekung. 
• Dengan sinar-sinar utama pada lensa cembung, siswa dapat menentukan letak, besar ,jenis 

bayangan dan perbesaran bayangan dari suatu obyek. 
• Dengan rumus lensa tipis, siswa dapat menentukan letak, besar dan jenis bayangan dari suatu 

obyek. 
• Siswa dapat membedakan bayangan riel dan maya yang dibentuk oleh lensa cembung. 
• Dengan sinar-sinar utama pada lensa cekung, siswa dapat menentukan letak, besar dan jenis 

bayangan dari suatu obyek. 
• Dengan rumus lensa tipis, siswa dapat menentukan letak, besar dan perbesaran bayangan dari 

suatu obyek. 
 

 
 

Gambar 9. Tampilan isi menu Kompetensi 
 

8. Buatlah submenu dalam menu Materi: Pengantar, Definisi Lensa 

Bagian-Bagian Lensa, Lensa Cembung, Lensa Cekung, Pembentukan 
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Bayangan Oleh Lensa Cembung dan Pembentukan Bayangan Oleh Lensa 

Cekung dengan cara menulisnya di bawah menu Materi dan kemudian blok 

semua sub menu tersebut lalu klik tombol H2 lalu simpan. 

9. Masuklah ke submenu  Pengantar. Masukkan “Lensa adalah peralatan sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Mikroskop menggunakan susunan lensa 

untuk melihat jasad-jasad renik yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kamera 

menggunakan susunan lensa agar dapat merekam obyek dalam film. Teleskop 

juga memanfaatkan lensa untuk melihat bintang-bintang yang jaraknya jutaan 

tahun cahaya dari bumi.” dalam submenu tersebut lalu simpan. 

10. Untuk memasukkan gambar, klik tab GAMBAR, carilah gambar yang 

dikehendaki lalu klik unggah. Jika ukuran file gambar yang ada terlalu besar 

maka perlu dilakukan pengaturan lagi. Klik tab PENGATURAN – Edit 

konfigurasi dan isikan ukuran yang besar pada isian images_maxsize, 

misalnya 150000000. Masukkan seluruh gambar yang akan disajikan dalam 

web.  

 
Gambar 10. Tab dan fungsinya 

11. Setelah gambar dimasukkan, maka kembalilah ke halaman submenu 

Pengantar. Carilah tempat dimana gambar kamera akan ditempatkan dalam 

halaman tersebut, letakkan kursor di tempat yang dikehendaki. Carilah link 

gambar kamera, pilih lalu tekan tombol eksekusi disampingnya. Lakukan 

langkah yang sama untuk gambar teleskop. Lihat gambar 11. 
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Gambar 11. Tampilan setelah berhasil memasukkan gambar kamera dan teleskop 

12. Lakukan langkah tersebut untuk melakukan pengisian halaman-hlaman yang 

lain. 

13. Kliklah submenu Lensa Cembung. Buatlah submenu lagi dibawahnya: Sifat 

Lensa Cembung, Titik Fokus Lensa Cembung, Kekuatan Lensa Cembung. 

Blok submenu-submenu yag sudah ditulis dan klik tombol H3. 

14. Langkah langkah seperti nomor 13 untuk membuat submenu-submenu yang 

lain. 

15. Untuk memasukkan link ke halaman lain yang masih dalam satu web site 

maka bloklah kata atau kalimat yang dikehendaki lalu pilihlah halaman yang 

dituju lewat link halaman dan file unduhan kemudian klik tombol eksekusi 

disampingnya. 

16. Untuk memasukkan link ke halaman lain yang ada di luar  web site sendiri 

maka bloklah kata atau kalimat yang dikehendaki lalu klik tombol  dan 

isikan alamat yang dituju misalnya http://pf.uad.ac.id 

17. Untuk memasukkan animasi flash, kliklah tab UNDUH. Carilah lokasi 

animasi flashnya kemudian klik unggah. Animasi flash ini tidak disimpan di 

tab GAMBAR sebab ekstensi dot swf tidak diijinkan disimpan melalui tab 

GAMBAR. 

18. Kliklah menu simulasi. Buatlah submenu Simulasi 1 dan Simulasi 2. Blok 

semuanya dan klik tombol H2,  simpan. 
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19. Masuklah ke submenu Simulasi 1. Pindahlah ke mode HTML dengan klik 

tombol  dan masukkan kode berikut ini:  
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/fl

ash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="620" height="400"> 

<param name="movie" value="downloads/lens.swf">  

<param name="quality" value="high"> 

<embed src="downloads/lens.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="620" 

height="400"></embed> 

</object>  

Perhatikan bagian-bagian yang dicetak tebal. Cermatilah!  Bagian 

"downloads/lens.swf" menyatakan lokasi animasi flash dan bagian  
width="620" height="400" menyatakan dimensi layar tampilan 

animasi flash. 

Setelah selesai klik tombol  dan segera simpan. Lihat hasilnya dengan klik 

tab TAMPILAN NORMAL. 

 

20. Lakukan langkah yang sama untuk animasi-animasi flash yang lain. 

Lengkapilah seluruh isi web site berdasarkan isi web site pembelajaran lensa 

dari http://e-dukasi.net  

 

Teknik Pengepakan Web dalam Keping Cakram Digital 

1. Masuklah ke \web-kelompok1\PortableWebAp3.5.1\Program\www\localhost. 

Bukalah Notepad dan tuliskan kode untuk me-refresh halaman sehingga 

langsung tersambung ke halaman web fisika seperti berikut ini: 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=./fisika"> 
</head> 
<body> 
</body> 
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</html> 
Simpan dengan nama index.php. File index.php yang sudah ada dapat diganti 
menjadi index2.php atau dihapus saja. 
 

 
 

Gambar 12. Penulisan kode di Notepad 
 

 
 

Gambar 13. Penyimpanan sebagai index.php 
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Gambar 14. Isi folder localhost. 
 

2. Siapkan keping CD yang akan digunakan. Untuk menyalin  (burning) ke CD 

maka perlu program Nero atau yang sejenisnya.   

3. File-file yang harus disalin ke CD adalah seluruh file dan folder yang ada di 

bawah folder \web-kelompok1\PortableWebAp3.5.1. Jangan sekali-kali 

dimasukkan ke folder apapun dalam CD, jadi biarkan dalam drive CD 

langsung berisi file dan folder seperti gambar 15. File autorun.inf berfungsi 

agar ketika CD dimasukkan ke CD-ROM langsung memanggil web fisika dan 

ditayangkan dalam browser.  

 
Gambar 15. File dan folder yang disalin ke CD 

 

Sumber Bacaan: 

http://www.cmsimple.dk 
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Lampiran: 

A. Fungsi-fungsi penyuntingan biasa 

1. Mengubah dari penyuntingan layout ke penyuntingan HTML 
(dan sebaliknya) 
Gunakan ikon yang bertuliskan HTML atau layout. Operasi-operasi 
potong, salin, tempel (cut, copy, paste) dapat dilakukan dengan 
menggunakan paduan kunci Ctrl+X, Ctrl+C dan Ctrl+V., atau 
menggunakan ikon yang ada. 
 

2. Menyisipkan pautan (links) 
Untuk menyisipkan pautan, sorot kata yang dikehendaki, pilih nama 
pautan yang ada pada kotak pilihan sebelah kiri dan klik ikon 
disampingnya. Untuk membuat pautan ke web site yang lain, sorot 
kata yang dikehendaki, klik ikon bergambar bola bumi lalu isikan 
alamat web site tersebut.  
 

3. Menyisipkan gambar 
Untuk menyisipkan gambar, letakkan kursor pada posisi yang 
dikehendaki dan pilih gambar pada kotak pilihan gambar (baris ke-2) 
lalu klik ikon di sampingnya. Gambar yang tersisip ini bisa diubah 
ukurannya sesuai keinginan dengan memainkan sudut-sudut gambar 
tersebut. Fungsi ini bisa dilakukan jika sudah ada gambar yang 
tersedia dalam web kita. 
 

4. Menyisipkan pautan unduhan (download link) 
Untuk membuat pautan yang bisa mengunduh file-file yang tertanam 
dalam web kita, sorot kata yang dikehendaki (misalnya kalimat: 
Silakan unduh di sini) yang dikehendaki ada pautannya adalah kata 
“di sini”, maka sorot kata tersebut dan pilih file dalam kotak pilihan 
(baris kedua sebelah kiri) lalu klik ikon di sampingnya. Ini akan 
bekerja jika sebelumnya kita sudah menanam file-file dalam web site. 
 

5. Menyimpan  
Setiap kali melakukan penyuntingan isi, sebaiknya sesegera mungkin 
untuk menyimpan perubahan tersebut dengan menekan ikon simpan 
berlambang disket. 

 

B. Penyuntingan lebih lanjut 

1. Menyisipkan gambar 
Pertama, gambar yang akan disisipkan harus tersedia dulu dalam 
web kita. Gambar-gambar yang ada ditampung dalam folder .\images. 
Untuk memindahkan gambar-gambar dari komputer PC ke web maka 
kliklah tab “IMAGES”.  
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Carilah lokasi gambar yang dikehendaki dari komputer dengan cara 
klik tombol Telusuri dan untuk mengakhirinya klik tombol unggah. 
Gambar berarti sudah tertanam dalam web site. (saran: sebaiknya 
nama gambar tersebut diubah agar unik dalam web site, 
misalnya:01_atom.jpg, 02_elektron.gif) 
Kedua, letakkan kursor di posisi yang dikehendaki dimana gambar 
itu akan dipajang. Pilih gambar yang tersedia di kotak pilihan 
gambar (baris kedua) lalu klik ikon di sampingnya. 
 

2. Menyisipkan pautan ke halaman lain (masih dalam web site 
kita) 
Pilih kata, kalimat atau gambar yang dikehendaki lalu pilih sorot dan 
pilih halaman yang dituju (kotak pilihan, baris kedua sebelah kiri). 
Setelah terpilih, klik ikon di sampingnya. 
 

3. Menyisipkan pautan ke alamat web site yang lain 
Pilih kata, kalimat atau gambar yang dikehendaki lalu pilih sorot. 
Klik ikon berlambang bola bumi dan isikan alamat lengkap, misalnya 
http://www.pf.uad.ac.id. 
 

4. Menyisipkan pautan untuk mengunduh (download)  file 
Pertama, file yang akan disediakan untuk diunduh harus tersedia 
dulu dalam web site. File-file unduhan ini akan tertampung dalam 
folder:.\downloads, Untuk menyediakan file unduhan ini, klik tab 
“UNDUH”.  
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Carilah lokasi file-file yang akan disediakan sebagai unduhan dengan 
mengeklik tombol Telusuri dan setelah itu klik Unggah. Maka file 
sudah tertanam/tersedia dalam web site. 

 
Kedua, sorot kata, kalimat atau gambar yang dikehendaki lalu pilih 
file yang dituju di kotak pilihan dan klik ikon di sampingnya. Dengan 
demikian, jika kata, kalimat atau gambar tersebut diklik, maka 
secara otomatis akan memanggil file yang dimaksud untuk diunduh 
oleh pembaca. File-file ini bisa berupa file dokumen, file gambar, file 
padatan (compressed) atau juga file video dll. 
 

5. Utak-atik (manipulasi) halaman  
Untuk menghapus satu halaman, sorot semua isinya dengan menekan  
berturut-turut CTRL+A , CTRL+X dan klik ikon berlambang disket 
(pilih semua, potong dan simpan). 
 
Untuk memindah halaman A agar tampil setelah halaman B, maka 
sorot semua isi halaman A, potong, simpan. Letakkan kursor pada 
halaman B yang paling bawah, tempel (paste) dan simpan. 
 
Untuk mengubah nama menu, cukup ubah kalimat menu tersebut 
lalu simpan. 
 
Untuk menggabungkan beberapa halaman, pilih halaman yang akan 
digabung, ubah judulnya dengan menekan H4, lalu sorot semua, 
potong dan letakkan di lokasi yang dinginkan dalam halaman lain. 
 

6. Menyajikan animasi Flash 
Untuk menyajikan animasi Flash dalam web site kita, maka file yang 
akan disajikan harus sudah tersedia dalam web kita, langkahnya 
seperti meletakkan gambar. File animasi flash ini harus yang 
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namanya berakhiran (berekstensi) dot swf (*.swf). Animasi flash 
dalam web site dapat tayang jika komputer PC kita sudah terpasang 
flash player.  

 

 
 

 
Jika belum ada, maka flash player ini dapat diunduh di 
http://www.macromedia.com.  

 
Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penyajian 
animasi flash di web site. Dari program flash, buka file animasi 
berakhiran dot fla (*.fla). yang dimaksud. Buka menu File – Publish 
Preview – HTML. Pada halaman HTML tersebut klik kanan dan pilih 
view source code sehingga tampil seperti berikut: 

 

 
 

Script HTML untuk animasi flash terletak di antara tag <object>… 
</object>. Salinlah kode tersebut dan tempatkan di halaman 
penyuntingan. Untuk menempatkannya, ubah dulu tampilan 
halaman penyuntingan ke tampilan HTML.  
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Setelah itu, tanamlah file animasi tersebut (berekstensi dot swf) ke 
folder images (seperti menanam gambar). Langkah berikutnya adalah 
mengubah tag HTML pada bagian  

<embed src="namafile.swf"  
dengan lokasi file swf yang sebenarnya yaitu /images/namafile.swf 
sehingga tag-nya menjadi  

<embed src="/images/namafile.swf"  
Ukuran tampilan animasi flash ini (dimensi panjang dan lebar) bisa 
diubah dengan mengganti nilai width dan height. 

 

 
 

 
Penyimpanan ini dapat dilakukan setelah mode HTML diganti ke 
mode Layout. Dalam mode Layout, tag-tag pemasangan animasi flash 
yang tadi ditulis tidak akan kelihatan sehingga seolah-olah halaman 
kosong. Simpan hasil ini dengan mengeklik ikon berlambang disket. 
Hasil tampilan animasi flash yang terpasang dapat dilihat seperti 
dalam gambar berikut. 
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C. Konfigurasi/setting web 

1. Password 
Password baku (bawaan) “test” bisa diubah menjadi apa saja  terserah kita.  
Password ini digunakan untuk masuk sebagai administrator. Isikan 
password baru dalam formulir isian yang sudah disediakan 

2. Judul web 
Kata-kata yang diisikan  di sini akan ditampilkan sebagai judul web, tersaji 
dalam jendela browser di sebelah kiri atas. 

3. Kata kunci web 
Isikan kata kunci web dengan kata-kata yang unik, khusus, khas yang 
mewakili isi web site kita. Kata kunci ini akan diindeks oleh mesin jelajah 
(search engine seperti Yahoo! dan Google) untuk memudahkan pencarian 
di internet. Semakin banyak kata kunci berarti semakin besar 
kemungkinan mesin jelajah menemukan web kita.  

4. Paparan (deskripsi) web 
Bagian ini akan digunakan oleh mesin jelajah untuk menampilkan profil 
web kita. 

5. Ukuran file gambar 
Isikan ukuran file yang diinginkan (dalam KB). Dengan menambahkan 
angka nol sebanyak 2 atau 3 kali, ukuran batas maksimum file tersebut 
sudah sedemikian besar. 

6. Ukuran file unduhan 
Isikan ukuran file yang diinginkan (dalam KB). Dengan menambahkan 
angka nol sebanyak 2 atau 3 kali, ukuran batas maksimum file tersebut 
sudah sedemikian besar. 

7. Surat untuk administrator 
Isikan alamat e-mail administrator. Dengan mengisi formulir isian ini, 
secara otomatis akan ada menu baru dalam web kita yaitu kotak surat 
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(mailform). Ketika seorang pembaca mengisikan surat dalam web kita 
maka surat tersebut akan langsung tertuju ke alamat email yang  kita tulis 
tadi. 

8. Perwajahan (template) 
Tata wajah web site dapat diubah memalui template yang tersedia. Untuk 
mendapatkan template secara gratis kita dapat mengunduhnya misalnya di 
http://www.dotcomwebdesign.com, http://torsten-behrens.de/cmsimple-
template 
atau http://www.cmsimple-styles.com. File unduhan ini harus diletakkan 
di forlder templates. 

9. Pengarsipan (backup) 
Setiap kali penyuntingan dilakukan meskipun hanya satu huruf, 
CMSimple akan membuat pengarsipan terhadap isi sebelumnya. Secara 
otomatis, file-file arsip ini akan terhapus begitu jumlahnya mencapai 
batasan yang kita tetapkan. Batas baku dari dari CMSimple adalah 
sebanyak 5 file. Kita bisa menambahnya menjadi 10, 20 atau cukup 3 saja, 
sesuai dengan selera kita. Semakin banyak batasan jumlah file arsip maka 
akan semakin baik.  
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