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7. Membuat Link Halaman. 

Tahapan berikutnya kita berikan perintah pada tombol, agar tombol tersebut dapat 
berpindah kehalaman yang kita inginkan.  
 
Dengan cara mengklik dua kali [button properties  

 
 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 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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kemudian pilih tab keempat yaitu script. Pada script ketik Page.Jump("Page2"); untuk 
memindahkan tombol tersebut jika diklik menuju halaman 2 dan seterusnya. Kali ini kita 
ketik page2 karena kita akan melinkkannya ke halaman 2. Kemudian klik “OK”. 

 
Begitu seterusnya untuk membuat menu-menu yang lainnya hanya saja pada scriptnya 
dirubah pagenya saja misalkan, Page.Jump("Page2"); untuk page 2, 
Page.Jump("Page3"); untuk page 3, Page.Jump("Page4"); untuk page 4, dst 
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