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VViissuuaall  BBaassiicc  22001155  PPrrooggrraammmmiinngg  
((BBeeggiinnnneerr’’ss  PPaarrtt))  
 

 
Artikel Visual Basic 2015 Programming ini dibuat menjadi beberapa versi yaitu Beginner’s 
Part, dan Intermediate Part (karena saya tidak yakin bisa membuat e-book Expert Part… 
hehehe…). Pada artikel Beginner’s Part ini dibuat bagi para pemula yang ingin belajar 
computer programming atau pemrograman komputer khususnya dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic. 
 
Sekarang ini sudah terdapat bahasa Visual Basic yang sudah berbasis teknologi .NET dari 
Microsoft, dan ini yang akan kita gunakan dalam artikel ini, yaitu Visual Basic .NET. 
 
Lebih lengkap mengenai teknologi .NET atau .NET framework dan Visual Basic .NET, bisa 
dilihat di https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework dan 
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET 
 
Pendahuluan 
Pada tulisan kali ini, akan dibahas terlebih dahulu mengenai dasar – dasar dari Visual Basic 
(VB) dalam pemrograman .NET seperti pengenalan environment atau lingkungan pemrograman 
dari Visual Basic 2015, syntax atau format coding, tipe – tipe data, struktur coding, dan 
membuat program sederhana. 
 
Baiklah, kita mulai! 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2014 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Equipments 
Pertama – tama, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembahasan Visual Basic 2015 (VB 
2015), yang kita butuhkan adalah: 

 Komputer tentu saja… haha… 
 Colokan listrik, mengingat bahwa hingga saat ini computer belum bisa nyala tanpa 

listrik hehehe… (ok, cukup bercandanya…) 
 Visual Basic 2015 for Windows Desktop, bisa di download di sini: 

https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx 
Berikut screen shot dari halaman download di visualstudio.com: 
 

 
 
Ini adalah contoh dari tampilan awal Visual Studio 2015. 

1 
2 
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Setelah meng-install Visual Studio 2015, kita akan diminta untuk mendaftarkan (register) Visual 
Studio kita. 
 
Berikut adalah contoh screen shot dari Visual Studio yang sudah terdaftar (registered): 
 

 
Sekarang kita sudah siap untuk belajar pengenalan Visual Basic 2015. 
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CChhaapptteerr  11  ––  HHeelllloo,,  WWoorrlldd!!  
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa “program resmi” yang pertama kali dibuat oleh 
seseorang ketika belajar menjadi seorang programmer adalah program “Hello, World!”. Oleh 
karena itu, program pertama yang kita buat adalah program “Hello, World!” 
 
Untuk membuat program VB yang baru, klik File  New Project. Akan muncul window 
seperti berikut: 
 

 
 
Pilih tipe Windows Forms Application, dan untuk project pertama kita, program ini kita 
namakan “VB_First_Project” (bisa juga dinamakan “Hello_World” jika Anda 
menginginkannya) 
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Seperti inilah tampilan pada awal membuat project baru: 
 

 
 
Tampilan awal dari window IDE (Integrated Development Environment) Visual Basic 2015 
terdiri dari: 

1. Tab Design untuk mengatur tampilan (layout) form VB 
2. Solution Explorer untuk melihat file – file dan resource yang digunakan untuk 

membuat sebuah aplikasi 
3. Properties window, yaitu window yang berisi elemen – elemen dari bagian – bagian 

yang menyusun sebuah form (misalnya: label, button, timer, dll) 
4. Error List, Output, dan Exception Settings, bagian – bagian tersebut adalah yang 

berhubungan dengan pesan error, warning (peringatan), dan lain – lain. 
 
Nah, sekarang tambahkan sebuah TextBox dan sebuah Button di form kita. 
 
Tapi, hey, dimana mereka?? Oh, ternyata kita belum mengaktifkan Toolbox kita. 
 
Untuk memilih tools dari Toolbox, klik tab “Toolbox” di sebelah kiri form. Kemudian, setelah 
Visual Studio selesai menambahkan semua tools ke daftar Toolbox, klik tombol Auto Hide  
untuk men-nonaktif-kan fitur auto hide dari Visual Studio. 
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Tampilannya adalah seperti di bawah ini: 
 

 
 
Kemudian, buat TextBox dan Button seperti gambar berikut: 
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Kemudian, klik View  Code (bisa juga dengan menekan ctrl + alt + 0). Tampilannya seperti 
di bawah ini: 
 

 
 
Kemudian akan terbuka 1 tab, yaitu kode dari Form1. Seperti yang terlihat di bawah, source 
code (kode sumber) untuk Form1 masih belum ada atau masih kosong kecuali awal dan akhir 
dari class. 
 

 
 

Mari kita kembali ke tab Form1.vb [Design] kemudian klik tombol Button1 kemudian kita 
pilih field “Text” yang berada di bagian “Properties” kemudian kita namakan sesuai  dengan 
nama yang kita inginkan, misalnya “Click”. 
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Caption pada tombol Button1 akan berubah menjadi sepertidi bawah ini: 
 

 
 

Selain itu, untuk mempermudah proses coding dan desain program kita, masing – masing 
elemen bisa dinamakan sesuai keinginan kita. Oleh karena itu, kita namakan masing – masing 
elemen kita dengan nama “TxtBoxUserName” untuk TextBox dan “BtnClick” untuk button kita. 

   
 
Lalu, double-click pada button “Click”, maka kita akan kembali ke tab coding dan kemudian 
masuk ke bagian definisi kosong untuk Handler dari BtnClick.Click. Click adalah salah satu 
properti dari BtnClick. Untuk mengakses properti, sintaks-nya (format penulisan) adalah 
object_name.property 
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Source code untuk Handler dari BtnClick adalah seperti di bawah ini: 
 
 Private Sub BtnClick_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnClick.Click      End Sub 
 
Kemudian tambahkan kode berikut pada definisi dari source code tersebut, dimana kode ini 
adalah untuk menampilkan MessageBox: 
 
MsgBox("Hello, World!" & vbCrLf & "And hello too, " & TxtBoxUserName.Text & "!" _                & vbcrlf & "Welcome to Visual Basic programming!") 
 
MsgBox akan menampilkan pop-up message di layar komputer yang berisi data – data yang 
dimasukkan ke dalam parameter fungsinya, dalam hal ini adalah sebagai berikut: 
 
"Hello, World!" & vbCrLf & "And hello too, " & TxtBoxUserName.Text & "!" _                & vbcrlf & "Welcome to Visual Basic programming!" 
 
Kita bisa lihat bahwa ada beberapa kalimat yang dihubungkan dengan tanda & (ampersand), 
yang menyambungkan (concatenate) antara sebuah kalimat (yang diawali dan diakhiri dengan 
tanda kutip ganda “) dengan kalimat lain atau dengan perintah lain, misalnya sebuah keyword 
atau nilai kembalian dari sebuah fungsi (pembahasan tentang fungsi akan dibahas di artikel 
berikutnya). 
 
vbCrLf (Visual Basic Current Linefeed) adalah salah satu keyword di Visual Basic yang 
membuat baris baru. 
 
TxtBoxUserName.Text adalah teks atau isi dari TxtBoxUserName, dimana dalam contoh kali ini 
TextBox kita isi dengan nama kita. 
 
Kita juga bisa menulis kode kita ke baris berikutnya jika diinginkan. Ketik spasi dan tanda 
underline “_” kemudian tekan ENTER untuk membuat baris baru dan melanjutkan kode Anda. 
 
Setelah semua kode tersebut selesai diketik, tekan F5 untuk memulai proses debugging dari 
kode kita. 
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Tampilan dari program kita adalah seperti di bawah ini: 
 

 
 
Message Box yang muncul ketika tombol “Click” di-klik: 
 

 
Selamat, Anda sudah resmi menjadi programmer Visual Basic! Ini adalah program pertama 
Anda! 
 
Yang Anda pelajari barusan adalah contoh dari sebuah program Visual Basic yang sangat 
sederhana, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Visual Basic. 
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CChhaapptteerr  22  
SSiinnttaakkss  &&  TTiippee  DDaattaa  

Di sini hanya ada beberapa tipe data yang kita gunakan, tapi jika ingin melihat secara lengkap 
mengenai tipe – tipe data di Visual Basic 2015, silahkan kunjungi situs Microsoft untuk 
referensi: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/47zceaw7.aspx 
 
Tipe – tipe data yang kita gunakan di sini adalah: 

 Integer, tipe data bilangan bulat dengan ukuran 4 byte 
 String, merupakan tipe data yang nilainya bisa terdiri dari karakter, angka, atau pun 

huruf 
 Boolean, tipe data ini hanya memiliki 2 nilai, true dan false 
 Char, adalah tipe data yang nilainya berupa karakter, misalnya “C”, “&”, “(“, “i”, dan 

sebagainya 
 
Sekarang kita akan membuat program kedua kita, dimana kali ini programnya akan menjadi 
sedikit lebih rumit dari program yang sebelumnya. 
 
Pertama – tama, seperti program pertama kita, klik File  New Project kemudian kita buat 
project baru kita ini dengan nama “VB_Second_Project” dan klik 
“OK”.
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Sekarang kita langsung saja masuk ke source code, dan ketik kode berikut di definisi class kita 
tetapi tidak dimasukkan ke subroutine (kata kunci dari subroutine / subrutin adalah Sub) mana 
pun: 

 Dim choice As Char Dim name As String Dim condition As Boolean Dim number_one As Integer, number_two As Integer 
 
Akan saya jelaskan sekilas mengenai sintaks VB di sini. Sintaks (format penulisan) Visual Basic 
pada umumnya seperti berikut: 
 
[Dim / Private / Public] Nama_Variabel As [Tipe_Data] (, Nama_Variabel_Kedua 

As [Tipe_Data_Variabel_Kedua], ...) 
 
Dim adalah kata kunci (keyword) di Visual Basic untuk men-dimensi-kan (dimensioning) 
variabel yang akan kita buat. Jika kita ingin mengatur level akses dari variabel tersebut, maka 
kita bisa mengganti keyword Dim dengan keyword Public atau Private, masing – masing 
untuk akses yang bisa berasal dari luar class atau yang tidak bisa diakses dari luar class. 
 
Tipe_Data adalah tipe data dari variabel tersebut seperti yang sudah kita sebutkan diatas. 
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Kita dapat mendeklarasikan beberapa variabel dalam satu baris yaitu dengan deklarasi 
number_one dan number_two di atas. 
 
Kita berpindah ke tab Design dulu, kemudian masukkan beberapa Label, TextBox, 
RadioButton, dan sebuah Button sehingga tampilan form kita menjadi seperti di bawah ini: 

 
 
Perlu diingat bahwa option “MultiLine” pada TextBox bisa kita aktifkan jika diinginkan. Ini 
bertujuan agar ukuran TextBox kita bisa diatur lebih fleksibel. 

 
 
Kemudian, kita edit masing – masing Properties dari elemen form kita dan juga kita rapikan 
tampilannya sehingga menjadi seperti di bawah ini: 
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Oh ya, kita juga dapat menghilangkan ikon form kita dengan mengatur property ShowIcon 
menjadi False, seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 

Berikut ini adalah variabel – variabel yang telah dirubah namanya dengan tujuan untuk 
memudahkan mengingat fungsi dari masing – masing variabel tersebut: 
 
Label1     Label_Nama 
Label2     Label_AngkaPrtm 
Label3     Label_Operator 
Label4     Label_AngkaKedua 
Label5     Label_YaTidak 
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RadioButton1    RButton_Ya 
RadioButton2    RButton_Tidak 
Button1    Button_OK 
TextBox1  TB_Nama 
TextBox2  TB_AngkaPrtm 
ComboBox1  Combo_Operator 
TextBox3  TB_AngkaKedua 
 
Sekarang kita kembali ke tab koding (“Form1.vb”), kemudian ketik kode di bawah ini dan tekan 
Enter: 
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
 
Maka, kode Anda akan menjadi seperti gambar berikut: 
 

 
 
Ketik kode berikut pada bagian isi dari Form1_Load, sehingga kode kita menjadi seperti berikut: 
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load         Combo_Operator.Items.Add("+")         Combo_Operator.Items.Add("-")         Combo_Operator.Items.Add("*")         Combo_Operator.Items.Add("/") End Sub 
 
MyBase.Load yang di-handle oleh sebuah subrutin yang bernama Form1_Load adalah sebuah 
tahap yang terjadi ketika sebuah form sedang diproses (loading) untuk ditampilkan oleh sebuah 
program. Dalam tahap tersebut, kita bisa mengatur perilaku program kita seperti assigning 
(memasukkan) nilai – nilai tertentu ke dalam beberapa elemen di form kita, dll. Pada kode kita 
di atas, kita memasukkan beberapa nilai ke dalam ComboBox kita yaitu Combo_Operator ketika 
program kita sedang diproses untuk ditampilkan di layar komputer user. Nilai – nilai tersebut 
adalah karakter – karakter “+”, “*”, “-“, dan “/”, dimana karakter – karakter tersebut akan kita 
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gunakan sebagai operator di operasi perhitungan kita. 
 
Sekarang, kita kembali ke tab “Form1.vb [Design]” dan double-click pada tombol “OK”, dan 
kemudian kita ketik kode berikut di definisi subrutinnya sehingga kode keseluruhannya menjadi 
seperti di bawah ini: 
 
Private Sub Button_OK_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button_OK.Click         If RButton_Ya.Checked = True Then             choice = Combo_Operator.Text             number_one = TB_AngkaPrtm.Text             number_two = TB_AngkaKedua.Text              Select Case choice                 Case "+"                     MsgBox("Halo, " & TB_Nama.Text & "!" & vbCrLf _                            & "Hasil penjumlahan antara " & number_one _                            & " dan " & number_two & vbCrLf & " adalah: " _                            & (number_one + number_two & "!"))                 Case "-"                     MsgBox("Halo, " & TB_Nama.Text & "!" & vbCrLf _                            & "Hasil pengurangan antara " & number_one _                            & " dan " & number_two & vbCrLf & " adalah: " _                            & (number_one - number_two & "!"))                 Case "*"                     MsgBox("Halo, " & TB_Nama.Text & "!" & vbCrLf _                            & "Hasil perkalian antara " & number_one _                            & " dan " & number_two & vbCrLf & " adalah: " _                            & (number_one * number_two & "!"))                 Case "/"                     MsgBox("Halo, " & TB_Nama.Text & "!" & vbCrLf _                            & "Hasil pembagian antara " & number_one _                            & " dan " & number_two & vbCrLf & " adalah: " _                            & (number_one / number_two) & "!")                 Case Else                     MsgBox("Harap pilih pilihan yang tersedia...",                            MsgBoxStyle.Information, "Pilihan salah")             End Select          ElseIf RButton_Tidak.Checked Then             MsgBox("Silahkan teruskan menginput...")             Exit Sub         Else             MsgBox("Harap pilih Ya atau Tidak")         End If     End Sub 
 
Pada baris dimana kita mengecek kondisi dari RButton_Ya dan RButton_Tidak apakah 
RadioButton tersebut di klik atau tidak seperti di baris ini: 
 

If RButton_Ya.Checked = True (I) 
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Dan baris ini: 
ElseIf RButton_Tidak.Checked (II) 

 
Kedua baris tersebut, adalah merupakan perintah yang mirip: jika RadioButton di klik akan 
menghasilkan nilai True, jika tidak maka akan menghasilkan nilai False. Perbedaan kedua kode 
tersebut adalah pada kode pertama, program kita memeriksa apakah kondisi RButton_Ya sedang 
di-klik atau tidak, kemudian membandingkan nilai hasil pengecekan tersebut dengan nilai True. 
Jika pengecekan terhadap RButton_Ya bernilai True, maka kode pertama terbaca seperti ini: 

 
If True = True 

 
Karena True = True (pasti) bernilai True, dan perintah If hanya akan dieksekusi jika kondisi 
bernilai True, maka kode untuk kondisi tersebut dieksekusi oleh program kita. 
 
 If RButton_Ya.Checked = True Then                choice = Combo_Operator.Text                number_one = TB_AngkaPrtm.Text 
               number_two = TB_AngkaKedua.Text 
 
Kode berikutnya adalah Select Case, kode ini mirip fungsinya dengan fungsi If hanya saja 
fungsi If bisa menjadi lebih spesifik dan lebih banyak parameter yang dimasukkan ke dalam 
fungsinya. Dalam hal ini, parameter yang dimasukkan (di-pass) ke dalam Select adalah 
variabel choice, selanjutnya fungsi Select mengecek nilai dari choice jika nilainya adalah 
karakter “+”, maka blok perintah untuk kondisi tersebut akan dijalankan oleh program kita, dst. 
Untuk referensi tentang fungsi Select bisa dibaca juga di link ini 
http://www.dotnetperls.com/select-vbnet 
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Penutup 
Demikianlah tutor yang sederhana untuk pemula dalam VB.NET 2015. 
 
Kritik dan saran dari para pembaca saya harapkan untuk membuat tulisan saya menjadi lebih 
baik. Sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya. 
 
Thanks for downloading and read my e-book :) 
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Just call me Wirman (also known as Chipp (and Sam)). Saya adalah 
alumni Universitas Katolik Atma Jaya yang hobby mempelajari software 
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ingin berbagi pengetahuan saja lewat e-book ini. 
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