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MODUL 

DASAR PEMROGRAMAN WEB KLIEN 

 

A. Tujuan 

1. Mengetahui dasar-dasar pemrograman web klien 

2. Memahami pembuatan kode program dasar web klien 

3. Memahami cara penyisipan script client side 

4. Menjelaskan prosedur penyisipan program client side ke dalam html 

5. Menjelaskan berbagai sintaks yang digunakan dalam client side scripting 

6. Mempresentasikan prosedur client side programming dalam halaman web 

 

B. Dasar Teori 

Beberapa contoh penggunaan Javascript yang sering dijumpai dalam halaman 

web adalah : 

 Untuk menampilkan pesan peringatan atau konfirmasi ke user 

 Untuk menampilkan pop-up window 

 Untuk membuat menu dropdown 

 Untuk melakukan validasi pada saat user memasukkan data dalam suatu form 

 Untuk menampilkan tanggal dan waktu 

 

Javascript adalah bahasa skrip yang dieksekusi oleh interpreter (yang secara 

internal telah disediakan oleh web browser). Dengan demikian kita tidak perlu 

melakukan instalasi software atau kompiler tertentu untuk mempelajari Javascript 

karena dalam setiap sistem operasi secara default aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan 

sudah tersedia. 

Javascript merupakan bahasa pemrograman berbasis web dan berorientasi 

objek atau sering juga disebut OOP (Object Oriented Programming), dimana 

dianggap sebuah objek memiliki metode, properti dan event yang berbeda. 

Contohnya ketika kita mengklik tombol makan akan muncul sebuah pesan 

peringatan. Ketika kursor melintasi link, maka muncul pesan. Itulah beberapa contoh 

OOP sederhana. Javascript biasanya gunakan untuk event-event tertentu. Seperti 

event onload, onkeydown, onkeyup, onchange, onclick, dan sebagainya. 
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Javascript adalah bahasa script yang populer di internet dan dapat bekerja di 

sebagian besar penjelajah web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Netscape, Opera, Google Chrome, dan web browser lainnya. Kode javascript biasa 

dituliskan dalam bentuk fungsi (function) yang ditaruh di bagian dalam tag <head> 

yang dibuka dengan tag <script language=”javascript”>. Sedangkan alert adalah 

salah satu komponen dari javascript untuk menampilkan sebuah kotak pesan. 

Ada 3 macam cara penulisan tag javascript, yaitu: 

1) Menuliskan tag dengan diawali <script type=”text/javascript”> dan diakhiri 

dengan </script>. Atribut yang menginformasikan kepada browser bahwa 

program script yang ada dalam tag tersebut adalah javascript dalam format text. 

2) Menuliskan tag dengan diawali <script language=”javascript”> dan diakhiri 

dengan </script>. Atribut ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan versi 

javascript yang digunakan, sebagai contoh: 

<script language=”javascript1.2”> menyatakan bahwa javascript yang 

digunakan adalah versi 2.1. 

3) Menuliskan tag dengan diawali <script language=”javascript”> dan diakhiri 

dengan </script>. Cara campuran ini yaitu penulisan lama dan penulisan baru 

disatukan. Dilakukan untuk mengantisipasi pengakses halaman web yang masih 

menggunakan web browser yang mendukung javascript, tetapi belum 

mendukung HTML. 

 

Variabel 

Variabel adalah suatu obyek yang berisi data data, yang mana dapat 

dimodifikasi selama eksekusi program. Di javascript terdapat beberapa kriteria untuk 

penamaan variabel, seperti ditunjukkan berikut ini. 

- Nama variabel harus dimulai oleh satu huruf (huruf besar maupun huruf kecil) 

atau satu karakter _ (garis bawah). 

- Nama variabel bisa terdiri dari kombinasi huruf, angka atau karakter _ dan $ 

(spasi kosong tidak diperbolehkan). 

- Nama variabel tidak boleh memakai nama-nama yang termasuk ke dalam katak 

kunci bahasa Javascript. 

 

Berikut ini merupakan daftar kata kunci yang ada di Javascript, yaitu: 
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Berikut ini adalah beberapa aturan yang berlaku kaitannya dengan penamaan 

variabel di dalam Javascript : 

 Nama variabel tidak boleh diawali oleh angka 

 Nama variabel tidak boleh mengandung spasi 

 Nama variabel tidak boleh mengandung karakter simbol (kecuali underscore) 

 

Berikut ini adalah contoh pemberian nama variabel yang benar dan tidak benar : 

Nama variabel yang benar 

 umur 

 namalengkap 

 luas_lingkaran 

 jari2 

 _7an 

 $biaya 

 

Nama variabel yang tidak benar : 
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 Nama Lengkap   Ada spasi kosong 

 7ruangan    Dimulai dgn angka 

 email@website.com   Karakter @ 

 top-level-domain   Karakter -  

 function    Kata kunci Javascript 

 

Variabel dapat bersifat global jika dideklarasikan di luar fungsi. Jika Anda 

mendeklarasikan variabel di dalam fungsi, maka variabel tersebut akan bersifat 

lokal, yang hanya dikenal oleh fungsi bersangkutan. 

Di Javascript kita menggunakan sistem case sensitive yang artinya membedakan 

nama variabel dengan huruf besar dan huruf kecil, oleh karena itu biasakanlah 

memberikan nama variabel dengan aturan yang sama. 

Ada beberapa teknik pemberian nama yang dapat digunakan, diantaranya 

adalah : 

- Camel Case, dengan teknik untuk nama variabel yang lebih dari satu kata akan 

digabungkan tanpa garis bawah dan setiap huruf pertama dari tiap kata 

dituliskan dalam huruf kapital. Sedangkan untuk huruf pertama dari kata pertama 

dapat juga dituliskan menggunakan huruf kecil. Contoh: AsalSekolah, 

SuhuUdara, luasPersegiPanjang, namaLengkap, dan sebagainya. 

- Notasi Hungaria, disini di awal dari nama variabel akan ditambahkan tipe data 

yang ditampungnya, seterusnya dapat menggunakan notasi camel case. 

Contoh: stringNamaLengkap (atau lebih pendek, strNamaLengkap, string 

menunjukkan variabel ini berisi data alfanumerik), intUmur (int menunjukkan 

variabel ini menyimpan bilangan bulat), dan sebagainya. 

- Selain dengan camel case, variabel dengan nama lebih dari satu kata dapat juga 

dibuat dengan menambahkan garis bawah sebagai penghubung antar katanya. 

Contoh: asal_sekolah, luas_persegi, nama_lengkap, dan sebagainya. 

 

Pembuatan Variabel 

Penulisan variabel Javascript sangatlah fleksibel, dan tidaklah terlalu rumit dan 

ketat, sehingga akan jarang menerima pesan error karena variabel yang tidak 

sesuai. Ada dua istilah yang biasa digunakan dalam pembuatan variabel, yakni 

deklarasi dan inisialisasi. Deklarasi digunakan untuk menunjukkan proses 
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permintaan alokasi memori oleh Javascript ke sistem operasi. Sedangkan inisialisasi 

digunakan untuk memberikan nilai awal bagi variabel tersebut. 

Format deklarasi (pembuatan) variabel di Javascript adalah sebagai berikut: 

var nama_variabel_nya ; 

 

Atau dengan tambahan inisialisasi : 

var nama_variabel_nya ; 

 

Atau untuk deklarasi variabel lebih dari satu dalam satu baris perintah : 

var nama_variabel2, nama_variabel3 = nilai_var_3, ..., nama_variabelN ; 

 

Contoh : 

var umur; 

var panjang = 23; 

var alas, tinggi; 

<script language=”javascript”> 

var nilai; 

var nilai2 = 3; 

nilai = 2; 

document.write(nilai * nilai2); 

</script>  

 

Tipe Data 

Di javascript data yang dapat disimpan dalam suatu variabel dikelompokkan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

- Bilangan/numerik, bulat atau desimal, yang kita sebut sebagai integer atau float 

- Kata/kalimat (kumpulan huruf/karakter): kita sebut string 

- Boolean : suatu variabel yang mempunyai dua nilai dan berfungsi untuk 

memeriksa suatu kondisi: 

 True : jika kondisinya benar 

 False : jika kondisinya salah 
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C. Latihan 

Latihan 8.1 (Menampilkan Pesan Warning) 

 

 

Dari latihan 8.1 di atas, berilah sebuah penjelasan dari jalannya program di atas 

dalam bentuk komentar kemudian letakkan di dalam HTML nya ! 
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Latihan 8.2 (Menampilkan Pesan Warning ke-2) 

 

 

Dari latihan 8.2 di atas, berilah sebuah penjelasan dari jalannya program di atas 

dalam bentuk komentar kemudian letakkan di dalam HTML nya ! 
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Latihan 8.3 (Belajar Javascript) 

 

 

Dari latihan 8.3 di atas, berilah sebuah penjelasan dari jalannya program di atas 

dalam bentuk komentar kemudian letakkan di dalam HTML nya ! 

 

D. Tugas Mandiri 

1) Buatlah halaman website terkait formulir pendaftaran kemudian setelah 

mengisikan formulir pendaftaran, akan muncul hasilnya dengan 

menggunakan javascript untuk mendukung pemrograman HTML ! 

2) Buatlah sebuah halaman website yang menampilkan login (sukses / gagal) 

dengan menggunakan javascript untuk mendukung pemrograman HTML ! 


