
Form HTML 

 

A. Tujuan 

 Memahami konsep penggunaan tag <form> pada HTML 

 Mampu menangani masukan data dari form HTML 

 Mampu membuat dan memproses beragam elemen kontrol 

 

B. Dasar Teori 

1. Pemrosesan Form 

Pemrosesan form (form processing) merupakan operasi mendasar pada aplikasi 

web. Dalam konteks pengembangan aplikasi web dinamis, langkah ini pasti akan 

dilakukan. Sebagai contoh, untuk menerima masukan dari user, tentu diperlukan sekali 

form isian dan cara pemrosesannya. Begitu pula halnya ketika administrator ingin masuk 

ke sistem, tentu memerlukan suatu antarmuka penghubung. Intinya, keberadaan form dan 

pemrosesannya mutlak diperlukan dalam membangun aplikasi web yang interaktif. 

Pada aplikasi web, teknik pengiriman form dapat dilakukan melalui tiga metode: 

POST, GET, dan kombinasi keduanya. Dalam konteks PHP, parameter-parameter GET 

dapat dibaca melalui superglobal $_GET, sedangkan POST melalui $_POST. Selain itu, 

keduanya juga dapat dibaca menggunakan $_REQUEST. 

 

2. Konsep Penggunaan Tag <form> pada HTML 

Untuk membuat form dalam halaman web, kita perlu meggunakan tag HTML 

<form> dan </form>. 

Dalam bekerja dengan form, Anda pasti akan menggunakan tombol submit yang 

digunakan untuk mengirimkan semua data yang ditulis oleh user melalui form ke server. 

Setiap form yang ditampilkan pada halaman web pasti akan memiliki tombol submit. 

Maka dari itu, tombol ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan form 

web. 



Selain itu, dalam tag <form>, terdapat 2 atribut penting yang perlu Anda ketahui 

kegunaannya, yaitu: 

 Action 

 Method  

Selain  2 atribut tersebut, tag <form> juga memiliki banyak atribut lain, seperti id, 

lang, dir, class, language, name, style, dan title. Atribut-atribut ini bersifat umum sama 

seperti pada elemen control HTML lainnya sehingga kita tidak akan membahasnya lebih 

detail. 

Atribut action 

Atribut action digunakan untuk menunjuk file PHP yang akan digunakan untuk 

memproses data yang dikirim melalui form. File tersebut akan dieksekusi ketika 

pengguna web memilih tombol submit. 

Contoh: 

 <form action=”contoh.php”> 

    … 

 </form> 

Pada contoh kode diatas, file yang akan dipanggil dan dieksekusi pada saat user 

memilih tombol submit adalah contoh.php. 

Atribut method 

Atribut method digunakan untuk menentukan bagaimana cara informasi dari suatu 

form (computer klien) dikirimkan ke computer server. Kita dapat menggunakan salah 

satu dari dua cara: menggunakan method get atau post. 

<form action=”contoh.php” method=”get”> 

    … 

 </form> 

 



Atau 

<form action=”contoh.php” method=”post”> 

    … 

 </form> 

 

3. Menangani Masukan Data dari Form HTML 

- Menggunakan metode GET 

Nilai get pada atribut method digunakan untuk mengirimkan data ke server 

dengan memerintahkan web browser untuk menambah nilai yang dimasukkan oleh 

user ke dalam URL. Informasi yang akan ditambahkan ke URL memiliki format 

berupa pasangan nama/nilai, yang ditulis dalam bentuk nama=nilai. Nama yang 

dimaksud di sini adalah nama dari elemen control yang menyimpan data (misalnya 

element text), sedangkan nilai adalah data yang dimasukkan oleh user. 

Contoh: 

?pekerjaan=Dosen 

Di sini, “pekerjaan” adalah nama elemen control dan “Dosen” adalah nilainya. 

Jika data yang dikirimkan lebih dari satu, maka akan ditambahkan tanda &. 

Contoh: 

?nama=Sinta&gender=wanita&pekerjaan=Dosen 

 

- Menggunakan metode POST 

Nilai post pada atribut method dari tag <form> pada dasarnya memiliki fungsi yang 

sama seperti get. Perbedaannya, pada metode pengiriman ini, data yang dimasukkan 

oleh user tidak akan ditambahkan/ditampilkan ke dalam URL. 

 

4. Elemen Kontrol di dalam Form 

Form yang dijumpai dalam suatu web biasanya terdiri atas beragam jenis elemen 

control, seperti text field, radio button, check box, list (combo box maupun list box), dan 

lalin-lain. Elemen-elemen control tersebut pada umumnya dibuat menggunakan tag 

<input>, meskipun ada juga yang dibuat menggunakan tag <select> dan <textarea>. Pada 



bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana PHP menangani masing-masing elemen 

control tersebut. 

Elemen text 

Text field (sering juga disebut text box) merupakan elemen control yang paling 

banyak dijumpai dalam suatu form, seperti pada pengisian keyword untuk pencarian, 

pengisian nama, alamat e-mail, dan sebagainya. Elemen text hanya dapat menampung 

satu baris teks. Jika teks yang kita inginkan berjumlah lebih dari satu baris, maka kita 

perlu menggunakan elemen text area. 

 

Elemen textarea 

Elemen textarea memiliki fungsi yang sama seperti text, yaitu untuk memasukkan 

data teks. Perbedaannya, textarea mampu menampung jumlah teks lebih dari satu baris. 

Elemen textarea biasa digunakan sebagai control untuk data keterangan, alamat, isi pesan 

email, dan sebagainya. Berbeda dengan elemen control lain, textarea tidak dibuat 

menggunakan tag <input>, melainkan tag <textarea> dan </textarea>. 

 

Elemen checkbox 

Cara untuk memperoleh data yang dikirimkan melalui elemen checkbox realtif 

lebih rumit dibandingkan dengan elemen text dan textarea. Pasalnya, disini kita perlu 



menggunakan array untuk menanganinya. Elemen checkbox adalah elemen control yang 

mengizinkan user untuk memilih lebih dari satu opsi, misalnnya pada form yang meminta 

user memasukkan data hobi, dimana user dapat memilih lebih dari satu hobi. 

 

Elemen radio 

Berbeda dengan elemen checkbox yang berfungsi untuk menampung beberapa 

pilihan, elemen radio (kadang diebut radio button) digunakan untuk menentukan satu 

pilihan dari beberapa opsi yang tersedia. 

 

Elemen listbox dan combobox 

Dalam HTML, elemen list dibagi menjadi dua, yaitu sebagai listbox dan 

combobox. List dibuat dengan menggunakan tag <select> dan </select>, sedangkan isi 

atau item dari list dibuat dengan menggunakan  tag <option> dan </option>. 

<select name=”NamaKontrol” size=”1”> 

 <option value=”Nilai1”>item ke -1</option> 

 <option value=”Nilai2”>item ke-2</option> 

 <option value=”Nilai3”>item ke-3</option> 

 …. 

</select> 

Jika kita ingin membuat elemen list box, maka kita perlu menentukan atribut size pada 

tag <select> dengan nilai LEBIH BESAR dari 1; sedangkan untuk elemen combo box, 

kita perlu mengisi size dengan nilai 1. 



 

  

Elemen hidden 

Terkadang kita ingin mengambil informasi dari suatu halaman web, dan 

melewatkannya ke halaman lain tanpa harus meminta masukan (inputan) dari user. Pada 

kasus seperti ini, kita perlu suatu elemen control yang dapat disembunyikan. Elemen 

control seperti ini disebut hidden control. Dalam HTML, kita dapat membuat control 

seperti ini menggunakan tag <input> dengan atribut type diisi dengan nilai hidden. 

 <input name=”hc” type=”hidden”> 

Elemen password 

Elemen password digunakan untuk melakukan input data yang bersifat rahasia. 

Perilaku elemen ini sebenarnya hampir sama dengan elemen text. Perbedaanya, pada saat 

user mengisikan data pada elemen password, teks yang diketikkan akan ditampilkan 

dengan tanda asterisk (*) maupun tanda bulatan kecil (tergantung dari web browser yang 

digunakan). 

Untuk membuat elemen password, kita hanya perlu mengisi atribut type pada tag 

<input> dengan nilai password. 

<input type=”password” type=”password”> 

Contoh: 

Username: 

<input name=”nama” type=”text”> 



Password: 

<input name=”password” type=”password”> 

<input type=”submit” value=”login”> 

 

 

C. Latihan 

1. Mengirimkan data menggunakan metode get 

Nama file: get.html 

 

Nama file: get.php 

 

Perhatikan file get.php. disitu terdapat kode berikut: 

 dan  

Digunakan untuk apakah kode tersebut? Jelaskan! 

 

 

 

 



2. Mengirim data menggunakan metode post 

Nama file: post.html 

 

Nama file: post.php 

 

Jelaskan perbedaan penggunaan method GET dan POST! 

 

3. Menggunakan elemen TEXT 

Nama file: textfield.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama file: textfield.php 

 

+ Mengapa pada percobaan tersebut menggunakan method POST? 

+ Perhatikan file textfield.php. disitu terdapat kode berikut: 

 

Digunakan untuk apakah kode tersebut? Jelaskan! 

 

4. Menggunakan elemen TEXTAREA 

Nama file: textarea.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama file: textarea.php 

 

Jelaskan untuk apakah atribut cols dan rows pada kode berikut (dari textarea.html): 

 

 

5. Menggunakan elemen CHECKBOX 

Nama file: chechbox.html 

 

Nama file: checkbox.php 

 

+ Perhatikan file checkbox.html. disitu terdapat kode berikut: 

 

Digunakan untuk apakah tanda ( [] ) tersebut? Jelaskan! 

 



6. Menggunakan elemen RADIO 

Nama file: radiobutton.html 

 

Nama file: radiobutton.php 

 

Apakah nama elemen dari type radio harus sama seperti pada file radiobutton.html? 

 

 

7. Menggunakan elemen LIST 

Nama file: list.html 

 

 

 

 

 

 



 

Nama file: list.php 

 

 

8. Menggunakan elemen HIDDEN 

Nama file: hiddencontrol.html 

 

Nama file: hiddencontrol.php 

 



9. Menggunakan elemen PASSWORD 

Buat halaman login sederhana seperti sebagai berikut: 

 

 

 

D. Tugas Praktikum 
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