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3 Cara Belajar HTML, PHP dan MySQL 
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Internet sekarang ini memang bukan menjadi hal 

baru ditelinga kita, mulai dari anak – anak sampai 

orang tua pun mengenalnya. Puluhan website sudah 

tersebar dengan berbagai nama. Sebuah perusahaan 

besar pun memiliki sebuah situs web lengkap 

dengan databasenya, pastinya database tersebut 

sangatlah kompleks, hal tersebut dimulai dari 

sebuah awal yang sederhana. “sesuatu yang kecil 

jika kita kembangkan akan menjadi suatu hal yang 

besar”. Mempelajari dasar pembuatan database 

adalah solusinya. 

 

Bisakah kita belajar HTML, PHP dan MySQL sekaligus? Kenapa tidak? Tentu saja perlu adanya 

langkah – langkah awal sebelum kita memulainya. Script PHP memang erat kaitannya dengan 

script HTML, untuk memulai dasarnya kita akan belajar secara sederhana mengenai script 

HTML dan PHP. Barulah kita dapat membentuk sebuah database sederhana menggunakan 

MySQL. 3 komponen ini memang sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah database (HP 

My) “HTML, PHP & MySQL”. 

 
A. Belajar Script Sederhana HTML & PHP 

Secara sederhana script HTML diawali dengan <html><head></head><body> kemudian 

diakhiri dengan </body></html>. Sedangkan script PHP diawali dengan <?php dan 

diakhiri dengan ?>. 

Kita akan mencoba membuat script sederhana untuk menginputkan data yang 

tampilannya masih terlihat dalam web browser. Script ini terdiri dari script “input” dan 

juga script “proses”, diman script “input” ini berisi script HTML yang akan menjadi 

tampilan input pada web browser, sedangkan script “proses” merupak script PHP yang 

menjadi tampilan outputnya. Cobalah script di bawah ini : 
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Script input 

 
 

 

Script proses 

 
 

Hasil pada web broser 

1. Tampilan input 

 
2. Tampilan hasil 
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Secara sederhana pembuatan script dapat dilakukan dengan cara di atas. Cara di atas 

hanya menampilkan tampilan dengan input text saja, padahal untuk membuat semacam 

form data diri yang lengkap kita memerlukan bermacam tools yang nantinya akan 

digunakan sebagai kombinasi pembuatan form data diri. Tools yang bisa kita gunakan 

diantaranya adalah dengan type combo box, radio dan check box. 

 Type Combo Box 

Buatlah script HTML dan PHP secara terpisah, nama dari script PHP harus sesuai 

dengan form action pada script HTML, sebagai contoh namanya adalah output.php 

 
 

 
 

Hasil tampilan pada web browser 
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 Type Radio 

Buatlah script HTML dan PHP secara terpisah, nama dari script PHP harus sesuai 

dengan form action pada script HTML, sebagai contoh namanya adalah kenyang.php 

 
 

 
 

Hasil tampilan pada web browser 
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 Type Check Box 

Buatlah script HTML dan PHP secara terpisah, nama dari script PHP harus sesuai 

dengan form action pada script HTML, sebagai contoh namanya adalah hobi.php 

 
 

 
 

Hasil tampilan pada web browser 
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B. Membuat Form Data Diri 

Dalam sistem administrsi perkuliahan tentu saja membutuhkan semacam aplikasi yang 

bisa mempermudah proses pendataan mahasiswa yang ada. Salah satunya dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP kita dapat membuat semacam daftar sederhana 

untuk pendataan mahasiswa. Bisa diisi dengan Nama, Kelas, NIM, Alamat dan lain 

sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya membuat 2 buah script yang saling 

berhubungan, pertama dengan bahasa HTML sebagai inputnya, sedangkan akan 

dikeluarkan dalam bahasa PHP sebagai outputnya. Jangan lupa pada form action diisi 

dengan nama file pada script yang kedua (output). Script inputnya sebagai berikut : 

 
 

Dalam script tersebut menggunakan radio button untuk memilih jenis kelamin, kemudian 

menggunakan select box untuk menampilkan agama dan juga provinsi. Tampilan dalam 

web brosernya seperti berikut 



 
 

 

7 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 
 

Kita dapat mengisikan data pada kolom yang telah tersedia. Supaya data tersebut dapat 

diinput, kita membutuhkan script kedua yang berkedudukan sebagai output sehingga data 

yang telah kita tuliskan dapat ditampilkan pada outputnya. Script keduanya sebagai 

berikut : 

 
 

Sehingga dalam tampilan di web brosernya menjadi seperti berikut : 
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C. Mengkoneksikan Form Data Diri Dengan MySQL 

Database dapat membantu kita dalam membuat data dari suatu kegiatan. Pada pembuatan 

database ada banyak apklikasi yang bisa digunakan seperti XAMPP, APPServer dan lain 

sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat database dari script 

data mahasiswa yang sudah kita buat pada artikel sebelumnya. Saya menggunakan 

aplikasi APPServer dalam pembuatan database ini. Untuk bisa membuat database masuk 

terlebih dahulu ke phpMyAdmin, dengan cara ketikan localhost/phpmyadmin pada web 

broser anda. Tampilan awal phpmyadmin sebagai berikut : 

 
 

Buatlah database anda pada kolom create new database, misal database saya beri nama 

ilzam 

 
 

Kemudian kita membuat tabel dalam database tersebut pada kolom create new tabel on 

database. Isikan nama tabel dan juga number of fields. Isikan number of fields = 12, 

karena pada data mahasiswa yang kita buat kemarin ada 11 kolom yang harus diisi, 

ditambah 1 kolom sebagai no urut. Isikan pada tabel yang kita buat data – data yang harus 

diinput, seperti no, nama, kelas dst. Pada kolom “no”, pilih data int karena berbentuk 

angka, pada kolom extra pilih auto increment (menambah secara otomatis), kemudian 

pilih primary. 



 
 

 

9 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 
 

Setelah semua terisi pilih save. Maka data yang kita menjadi tampilan sebagai berikut : 

 
 

Setelah kita membuat database pada phpmyadmin, langkah selanjutnya mengkoneksikan 

script dengan database tersebut. Gabungkan terlebih dahulu script input dan juga output 

menjadi 1 buah script. Kemudian pada form action yang tadinya diisi dengan output file 

diganti dengan tanda #, supaya file kita dapat tampil sebagai hasil di database. 

 
 

Pada bagian akhir script PHP ditambahkan script berikut supaya hasil keluaran dari data 

yang kita inputkan dapat masuk ke database yang telah kita buat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Sehingga script akhirnya seperti berikut : 

 

 
 

Tampilan pada web broser seperti berikut 

 
 

Inputkan data – data pada kolom yang tersedia. Lalu klik input. Jika data berhasil diinput 

maka akan ada note “Data Berhasil Diinput”, jika gagal maka akan ada note “Data Gagal 

Diinput” 
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Inputkan beberapa data kembali pada form data mahasiswa, agar kita dapat melihat data 

yang tadi kita inputkan, klik menu browse pada tabel data yang kita buat. 

 

 
 

Kemudian akan tampil beberapa data yang sudah kita inputkan. 
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Sangat tertarik dengan website yang memiliki desain fantastis, sedang 

belajar desain website. 

“website adalah karya seni yang diolah dengan teknik dan pengetahuan 

yang matang” 

 

Happy Coding... 


