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BAB II 

OBJECT, EVENT & PROPERTY 
 

 

Pembahasan Materi : 

 Mengenal Object, Event, Code Program dan Property.  

 Membuat program perhitungan sederhana dengan menggunakan kontrol Label, 

Command Button dan TextBox. 

Tujuan Belajar : 

 Mahasiswa dapat mengenal Object, Event, Code Program dan Property. 

 Mahasiswa dapat membuat program sederhana menggunakan kontrol Label, 

Command Button dan TextBox. 

 

 

 

2.1 Object 

 
Object merupakan suatu kombinasi dari kode dan data yang dapat diperlakukan 

sebagai satu kesatuan. Suatu object dapat merupakan bagian dari aplikasi seperti suatu 

Control atau suatu Form. Secara keseluruhan dari aplikasi dapat juga berupa suatu object. 

Setiap object pada VB didefinisikan oleh suatu class. Untuk memahami hubungan 

antar object dengan class-nya. Kontrol-kontrol yang berada pada jendela Toolbox pada 

VB merupakan class-class. Object tersebut di kenal sebagai kontrol. 

Misalnya anda menamakan sebuah textbox diatas form1, coba perhatikan jendela 

properti kontrol tersebut akan menampilkan text1 (nama dari kontrol textbox tersebut) 

dan Textbox (nama dari class kontrol tersebut) 

 

Semua object merupakan duplikasi dari 

class  mereka. Sesaat setelah menjadi 

object berdiri sendiri, masing-masing 

dapat memiliki properti yang berbeda-

beda. 

 

Object-object VB memiliki properti-properti, metode-metode, dan event-event. 

Pada VB, suatu data dari object (setting dan attribut)disebut sebagai properti, sedangkan 
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berbagai subrutin yang dapat beroperasi pada object tersebut disebut sebagai metodenya. 

Dan suatu event adalah aksi yang dikenali oleh suatu object, seperti click pada mouse 

atau penekanan tombol sehingga anda dapat menulis kode untuk menangani event 

tersebut. 

 

2.2 Event 

 
VB merupakan bahasa pemrograman Event Driven yang artinya menunggu 

sampai adanya respon dari pemakai berupa kejadian tertentu, misalnya object tersorot, 

Click, Move, Resize, dll. Ketika Event terdeteksi , maka event yang berhubungan akan 

melakukan aksi sesuai dengan kode yang diberikan. 

Event adalah kejadian atau tindakan apa yang diberikan atau diterima oleh suatu 

objek. Suatu object bisa memiliki banyak event yang pasti bisa sama dan bisa berbeda. 

Antara lain : 

 

Event Keterangan/Kegunaan  

Activate  Terjadi saat sebuah form menjadi window aktif 

Click  Terjadi saat pemakai mengclick suatu Object/Kontrol 

DoubleClick Terjadi saat pemakai melakukan klik ganda suatu Object/Kontrol 

Deactivate Terjadi saat form lain menjadi windows aktif 

GotFocus Terjadi saat suatu Object/Kontrol mendapat fokus 

Load Terjadi pada saat form di aktifkan dan sebelum tampak di layar 

MouseDown Terjadi saat pemakai menekan mouse melewati suatu Object/Kontrol 

MouseMove  Terjadi pada saat pemakai memindahkan mouse melalui suatu 

Object/Kontrol 

MouseUP  Terjadi saat pemakai melepas mouse melewati suatu Object/Kontrol 

FormClosed Terjadi saat form di tutup 

Resize Terjadi saat pemakai mengubah ukuran suatu Object/Kontrol 

Change Terjadi saat isi suatu Object/Kontrol Berubah  

KeyDown  Terjadi pada saat pemakai menekan sebuah tombol pada keyboard dan 

properti keypreview kontrol suatu Object bernilai true 

KeyPress  Terjadi saat menekan sebuah tombol pada keyboard 

KeyUp  Terjadi pada saat pemakai melepas sebuah tombol pada keyboard 

melalui suatu Object/Kontrol 

LostFocus Terjadi pada saat textbox kehilangan fokus 
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Cara membuat suatu event cukup double click saja Object/Kontrol yang terletak 

pada form. Sehingga akan terbentuk dua jenis kotak (ex. Button1 & Click). 

Kotak Button1 tersebut merupakan kumpulan dari Object sedangkan Kotak Click 

tersebut adalah event-event yang di butuhkan. 

 

2.3  Property 

 

Properties window berfungsi untuk mengatur tampilan pada suatu komponen 

yang terpilih/aktif. Masing-masing komponen memiliki daftar property dan ciri-ciri yang 

berbeda 

Anda dapat langsung mengatur nilai properti suatu Control pada jendela Propertis, 

maupun pada saat runtime (program berjalan) dengan menggunakan bentuk penulisan 

berikut : 

Object.Properti  = ekspresi/Setting        Contoh  : 

 

Pada gambar diatas kita mengatur Caption 

dari Form1 tersebut pada kotak Propertis. 

Pengaturan tersebut dapat dilakukan juga 

dengan menggunakan kode Program, 

seperti berikut : 

 

 

 



STMIK BUDIDARMA MEDAN 15 

 

Caranya cukup Double Click pada 

Form.Kemudian tuliskan kode 

disamping. 

 

 

Latihan 

1. Design form seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atur Properties seperti tabel berikut : 

Object Properti Setting 

Label1 Caption Panjang 

Label2 Caption Lebar 

Label3 Caption Luas 

TextBox1 Name TxtPanjang 

TextBox2 Name TxtLebar 

TextBox3 Name TxtLuas 

Button1 
Name BtnHitung 

Text Hitung 

Button2 
Name BtnBatal 

Text Batal 
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3. Listing Program 

 

Public Class Form1 

 

    Private Sub Hitung_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles BtnHitung.Click 

 

    'Menghitung Luas 
        TxtLuas.Text = Val(TxtPanjang.Text) * Val(TxtLebar.Text) 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Batal_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles CmdBatal.Click 

 

        TxtLuas.Text = ""   'Mengosongkan isi TxtLuas 

        TxtPanjang.Text = "" 'Mengosongkan isi TxtPanjang 

        TxtLebar.Text = ""  'Mengosongkan isi TxtLebar 
 

    End Sub 

 

End Class 

 

4. Hasil program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


