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 Aplikasi yang biasa dikembangkan:
 Aplikasi Web

 Aplikasi Console

 Aplikasi Windows  berbasis dekstop

 Aplikasi Windows: sangat digemari.
(+) Desain antarmuka yang mudah.
(+)  Tampilan lebih menarik.







 Form  Form merupakan area atau tempat untuk
meletakkan berbagai komponen objek (kontrol atau
komponen) yang ada pada toolbox dalam proses
mendesain antarmuka sebuah aplikasi.



 Properties Untuk mengatur berbagai komponen objek, 
baik Form maupun komponen/kontrol yang diambil dari 
toolbox, kita dapat menggunakan properties.





 Setiap komponen/kontrol pasti memiliki bagian 
properties yang berbeda (khusus) dibanding dengan 
komponen/kontrol yang lain.

 Yang tidak boleh dilupakan dari properties adalah 
mengatur aksi komponen melalui pengaturan event yang 
dimiliki.





 Toolbox  Toolbox merupakan bagian aplikasi Windows
Form dengan tugas utama menyediakan berbagai
komponen/kontrol objek yang diperlukan oleh
programmer.

 Toolbox lebih dikenal sebagai daftar komponen/kontrol.





 TextBox
 Button
 Label
 CheckBox
 RadioButton
 MaskedTextBox



 ComboBox
 ListBox
 PictureBox
 DateTimePicker
 TreeView
 ProgressBar
 NumericUpDown
 RichTextBox



 Mengeksplorasi semua yang berhubungan dengan
project. Kita dapat menemukan nama project, daftar
reference class yang terlibat dalam project, daftar file
yang terdapat di dalam project dan lain sebagainya.

 Pada C#, sebuah project dinamakan dengan Solution.



 Program yang bisa menangani perhitungan matematika 
dasar dari dua buah bilangan yang dimasukkan oleh 
pengguna.



 Mendesain antarmuka aplikasi.
 Mengatur properties setiap objek komponen/kontrol yang

dipergunakan dalam antarmuka.
 Mengatur event yang terjadi pada objek

komponen/kontrol tertentu pada program.
 Menuliskan kode program sesuai dengan event yang telah

ditentukan.













 CheckBox dan RadioButton merupakan kontrol yang
digunakan untuk mendesain aplikasi yang mempunyai
banyak pilihan.

 Properties Checked  Checked merupakan properties
yang digunakan untuk memberikan tanda cek baik pada
kontrol CheckBox maupun RadioButton.

 Event CheckedChanged  CheckedChanged merupakan
event yang digunakan untuk melakukan aksi jika terjadi
perubahan properties Checked. Perubahan bisa terjadi
dari keadaan dicek (true) menjadi tidak dicek (false) atau
sebaliknya.









 Contoh: Form Login:



 Properties pada Form 1



 Properties pada Form 2



 Kode Program





 Buatlah program untuk konversi angka ke bilangan 
romawi.

 Aplikasi berbasis windows.



 Kerjakan secara kelompok seperti tugas sebelumnya
(sertakan nama dan NIM pada source code).

 Tugas dikirim ke email: ramos.somya@gmail.com
 Subject:

Untuk kelas H: PV3H_W1
Untuk kelas I: PV3I_W1

 Nama File/Project:
Untuk kelas H: PV3H_NIMKETUAKELOMPOK.rar (Misal: PV3H_672009001.rar)

Untuk kelas I: PV3I_NIMKETUAKELOMPOK.rar (Misal: PV3I_672009002.rar)

 Dikirim paling lambat Jumat, 04 Maret 2011 pukul 21.00
WIB.
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