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MODUL 1 PENGENALAN VISUAL BASIC 6.0 

A. PENGANTAR 

Bahasa Basic pada dasarnya adalah bahasa pemrograman yang dibuat agar mudah dimengerti 

sehingga pemrograman di dalam bahasa Basic dapat dengan mudah dilakukan meskipun oleh orang 

yang baru belajar membuat program. Microsoft Visual Basic menghadirkan bahasa pemrograman, 

yang dibangun dari ide untuk membuat bahasa yang sederhana dan mudah dalam pembuatan 

scriptnya (simple scripting language) untuk graphic user interface yang dikembangkan dalam sistem 

operasi Microsoft Windows.  

Visual basic 6.0 merupakan bahasa pemrograman turunan bahasa basic yang menawarkan 

pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Ada beberapa istilah script 

bahasa seperti visual basic aplications (VBA) dan visual basic scripting edition (VBScript) mirip 

dengan bahasa visual basic tetapi sebenarnya cara kerjanya berbeda.   

Visual basic merupakan pengembangan Bahasa BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction 

Code) yang diciptakan oleh Professor John Kemeny dan Thomas Eugene Kurtz dari perguruan tinggi 

Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Visual basic mengalami beberapa pengembangan seperti 

visual basic 4.0, visual basic.net,  Visual Basic 2010, walaupun mengalami beberapa pengembangan 

visual basic 6.0 tetap menjadi versi yang paling mudah dimengerti dalam pembuatan programnya 

serta populer karena tidak banyak makan memori. 

B. INTERFACE VISUAL BASIC 6.0 

Interface Visual Basic 6.0 seperti umumnya software buatan microsoft terdiri atas Menu, Toolbar, 

Tempat Form, Property, Project Explorer. Pembuatan program aplikasi menggunakan Visual Basic 

dilakukan dengan membuat tampilan aplikasi pada form, kemudian diberi script program di dalam 

komponen-komponen yang diperlukan. Form disusun oleh komponen-komponen yang berada di 

[Toolbox], dan setiap komponen yang dipakai harus diatur propertinya lewat jendela [Property]. 

 

1) Menu pada dasarnya adalah operasional standar di dalam sistem operasi windows, seperti 

membuat form baru, membuat project baru, membuka project dan menyimpan project. Di 

samping itu terdapat fasilitas-fasilitas pemakaian visual basic pada menu. Untuk lebih 

jelasnya Visual Basic menyediakan bantuan yang sangat lengkap dan detail dalam MSDN 

Terdapat dua menu yaitu : 

Menu bar – berisi menu-menu yang digunakan dalam Visual Basic 6.0 
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Toolbar  - berisi sekumpulan menu yang bisa diakses secara cepat menggunakan simbol-

simbol tertentu yang mudah dimengerti pengguna 

 
 

2) Toolbox berisi komponen-komponen yang bisa digunakan oleh suatu project yang aktif. 

Komponen standard dalam toolboc dapat anda lihat seperti berikut. 

 

3) Form Window merupakan tempat meletakan komponen dalam project yang sedang aktif. 

Di form ini kita dapat merancang aplikasi sesuai dengan tujuan aplikasi yang akan kita 

buat. 

 
4) Project Explorer berfungsi menampilkan daftar form dan modul dalam project yang sedang 

aktif. 

 
 

 

5) Property windows berguna untuk mengatur property komponen-komponen yang aktif. 

Property merupakan karakteristik sebuah obyek. 
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6) Code Window merupakan tempat untuk menuliskan code program 

 
 

 

C. Konsep Dasar Pemrogram Dasar Visual Basic 6.0 

Konsep dasar pemrograman visual basic 6.0 adalah pembuatan form dengan mengikuti aturan 

pemrograman Metode, Property dan Event.  

a. Property – setiap komponen di dalam pemrograman visual basic dapat diatur propertinya 

sesuai dengan kebutuhan.  

b. Metode – jalannya program dapat diatur sesuai denan aplikasi dengan menggunakan metode 

pemrograman yang diatur sebagai aksi dari setiap komponen. Metode inilah tempat untuk 

mengekspresikan logika pemrograman dari pembuatan suatu program aplikasi. 

c. Event – setiap komponen dapat beraksi melalui event. Pengaturan event dalam setiap 

komponen yang akan menjalankan semua metode yang dibuat 

 

D. Membuat Project Baru 

Untuk memulai pembuatan program dalam Visual Basic adalah dengan membuat Project Baru. 

Project baru bisa berisi sekumpulan form, modul, fungsi, data, report yang digunakan dalam satu 

aplikasi. Cara membuat project baru dengan cara memilih menu file project sehingga akan tampil 

sebuah jendela baru yang memuat berbagai 13 jenis project yang bisa kita pakai dalam aplikasi 

yang akan dibuat. 
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Project-project tersebut antara lain : 

1) Standard EXE: Project standar dalam Visual Basic dengan komponen-komponen standar. Jenis 

project ini sangat sederhana, tetapi memiliki keunggulan bahwa semua komponennya dapat 

diakui oleh semua unit komputer dan semua user meskipun bukan administrator. 

2) ActiveX EXE: Project ini adalah project ActiveX berisi komponen-komponen kemampuan untuk 

berinteraksi dengan semua aplikasi di sistem operasi windows. 

3) ActiveX DLL: Project ini menghasilkan sebuah aplikasi library yang selanjutnya dapat 

digunakan oleh semua aplikasi di sistem operasi windows. 

4) ActiveX Control: Project ini menghasilkan komponen-komponen baru untuk aplikasi Visual 

Basic yang lain 

5) VB Application Wizard: Project ini memandu pengguna untuk membuat aplikasi secara mudah 

tanpa harus pusing-pusing dengan perintah-perintah pemrograman. 

6) Addin: Project seperti Standard EXE tetapi dengan berbagai macam komponen tambahan yang 

memungkinkan kebebasan kreasi dari pengguna. 

7) Data project: Project ini melengkapi komponennya dengan komponen-komponen database. 

Sehingga bisa dikatakan project ini memang disediakan untuk keperluan pembuatan aplikasi 

database. 

8) DHTML Application: Project ini digunakan untuk membuat aplikasi internet pada sisi client 

(client side) dengan fungsi-fungsi DHTML. 

9) IIS Application: Project ini menghasilkan apliaksi internet pada sisi server (server side) dengan 

komponen-komponen CGI (Common Gateway Interface). 

10) VB Wizard Manager biasanya digunakan untuk membangun sebuah wizard yaitu kumpulan 

informasi dari pengguna yang akan digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. 

11) ActiveX Document Dll : Project jenis ini dapat membangun sebuah Document Active dengan 

ekstensi file berupa DLL. 

12) ActiveX Document Exe : ActiveX Document Exe hanpir sama dengan ActiveX Document DLL, 

namun format file yang dihasilkan berupa ekstensi Exe. 

13) VB Enterprise Edition Control : VB Enterprise Edition Control pada dasarnya sejenis dengan 

project Standard EXE, bedanya kalau VB Enterprise Edition Control semua tools VB Enterprise 

Edition akan di aktifkan 
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LATIHAN 1 

1. Buatlah sebuah project baru standart.exe  

2. Masukkan 2 label pada form anda 

 

 
 

3. Ubah propertu masing-masing komponen sebagai berikut 

 

Komponen  Properties Value 
Form1 Caption  Hello Dunia 
Label1 Alignment Center 
 Caption Hello Dunia 
Label2 Alignment Center 
 Caption  Belajar Visual Basic Tidak Sulit 

 

4. Setelah itu jalankan denan menekan tombol panah kecil  atau tekan tombol F5. Sehingga 

hasilnya seperti berikut. 
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MODUL 2  

INPUT DAN OUTPUT 

 
LATIHAN 2 

1. Buatlah sebuah aplikasi baru, new project dengan standar.exe 

2. Masukan 4 label, 3 text box dan 2 command button, seperti tampilan gambar berikut 

 

 
 

3. Kemudian aturlah properties masing-masing komponen seperti berikut  

Object Properties Value 
Form  Caption  Kasir Toko Laris Manis 
Label 1 Caption Toko Laris Manis 
 Font Ms Sans Serif, 12, Bold 
Label 2 Caption Jumlah Barang 
Label 3 Caption Harga Barang 
Label4 Caption  Total Bayar 
Command1 Caption Proses 
Command2 Caption  Bersihkan 
Text1 Name txtJumlah 
 Text   
Text2 Name  txtHarga 
 Text   
Text3 Name txtTotal 
 Text  

 

4. Hasil dari pengaturan properties masing-masing komponen seperti berikut 
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5. Setelah properties diatur maka langkah selanjutnya adalah memberikan script code 

pada masing-masing komponen yang sudah dibuat dengan cara : 

1) Dobel klik tombol proses kemudian isikan code berikut  

Private Sub Command1_Click() 

txttotal.Text = Val(txtjumlah.Text) * Val(txtharga.Text) 

End Sub 

 

2) Isikan pada tombol bersihkan 

Private Sub Command2_Click() 

txttTotal.text = ”” 

txtJumlah.text = ”” 

txtHarga.text = ”” 

End Sub 

 

3) Setelah itu jalankan program (running) dengan cara klik tombol play   pada 

menu bar atau tekan tombol F5 pada keyboard. Sehingga terlihat seperti tampilan 

berikut. 

 

 

LATIHAN 3 

1. Buatlah project baru standard EXE dengan object sebagai berikut 1 form, 5 label, 4 text 

dan 2 commandbutton. 
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2. Aturlah properties tiap komponen sebagai berikut  

Object Properties Value 
Form  Caption  Masukan Biodata 
Label1 Caption Form Masukan Biodata 
 Font Ms Sans Serif, 12, Bold 
Label2 Caption Nama 
Label3 Caption Alamat 
Label4 Caption  Hobi 
Label5 Caption  Telepon  
Command1 Caption Kirim 
Command2 Caption  Bersihkan 
Text1 Name txtNama 
 Text   
Text2 Name  txtAlamat 
 Text   
Text3 Name txtHobi 
 Text  
Text4 Text txtTelepon 
 Text   

 

3. Masukan code pada Command1 Kirim 

Private Sub Command1_Click() 

MsgBox "Nama anda " & txtNama.Text & " dengan alamat " & _ 

txtAlamat.Text & "Hobi anda" & txtHobi & "Telp " & txtTelepon.Text 

End Sub 

 

Code pada Coomand2 Bersihkan 

Private Sub Command2_Click() 

txtNama = "" 

txtAlamat = "" 

txtHobi = "" 

txtTelepon = "" 

End Sub 

 

4. Jalankan program dengan menekan tombol F5 
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TUGAS PRAKTIKUM 

1) Buatlah sebuah kalkulator sederhana terdiri dari operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian. Nama projectnya kalkulator 

2) Buatlah program yang mampu menghitung luas lingkaran, segitiga dan persegi 

panjang. Nama projectnya hitung luas 

3) Buatlah sebuah program yang mampu membaca masukan sebuah bilangan bulat 

itu genap atau ganjil. Nama projectnya bilangan genap ganjil 


