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Visual BASIC  

 
BASIC = Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code 

 

Merupakan suatu bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk membuat suatu aplikasi dalam 

lingkungan sistem operasi Microsoft Windows.  
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• Visual BASIC menggunakan metode Graphical User 

Interface (GUI) dalam pembuatan program aplikasi 

(project). 

 

• Istilah visual mengacu pada metode pembuatan 

tampilan program (interface) atau objek 

pemrograman yang bisa dilakukan secara langsung 

terlihat oleh programmer.  
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Fasilitas VB6 

1. Menu 

• Menu merupakan daftar perintah-perintah yang 

dikelompokkan dalam kriteria tertentu yang berfungsi untuk 

melaksanakan sebuah perintah.  

 

Visual Basic 6 terdapat tiga belas menu utama yaitu File, 

Edit, View, Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram, 

Tools, Add-In, Windows dan Help. 
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Fasilitas VB6 

2. Toolbar 

• Merupakan kumpulan tombol yang dapat melakukan 

sebuah perintah dengan cepat.  

 

Fungsi toolbar hampir sama dengan menu hanya toolbar 

berbentuk tombol-tombol yang susunannya tidak secara 

bertingkat. Contoh toolbar tersebut antara lain Add Form, 

Menu Editor, Save, Cut, Copy dan lain sebagainya. 
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Fasilitas VB6 

3. Form 

• Form adalah tempat untuk meletakkan objek-objek yang 

digunakan untuk melaksanakan perintah yang diberikan.  

 

Pada bagian kanan atas form terdapat tombol Minimize, 

Maximize/Restore dan Close yang digunakan untuk 

mengatur tampilan jendela form. 
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4. Window Code 

• Window Code adalah jendela tempat menuliskan kode 

program.  

 

Semua kode perintah ditulis pada jendela ini.  

 

Pada bagian Window Code terdapat fasilitas kode editing 

yang cukup lengkap 
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5. Toolbox 

• Toolbox adalah kumpulan objek yang digunakan  

untuk kontrol pada sebuah program.  

 

Toolbox terdiri atas beberapa tool yang 

kemudian ditempatkan pada sebuah form. 

 

Toolbox terdiri dari Pointer, Label, Image, Frame  

dan lain sebagainya. 
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6. Project Explorer 

• Digunakan untuk melihat bagian-bagian proyek pembuatan 

aplikasi. Bagian-bagian tersebut berupa project, form, data 

environment dan data report.  

 

• Project Explorer ini berbentuk menu tree sehingga 

mempermudah dalam pengaksesannya.  

 

• Terdapat tiga tombol kontrol tampilan antara lain : 

Window Code untuk menampilkan kode 

Window Project untuk menampilkan dalam bentuk visual 

Toggle Folder untuk pengelompokan jenis objek. 
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Project Explorer berbentuk menu tree dengan tiga tombol 

kontrol tampilan antara lain : 

 

Window Code untuk menampilkan kode 

Window Project untuk menampilkan dalam bentuk visual 

Toggle Folder untuk pengelompokan jenis objek. 
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7. Windows Properties 

• Window Properties menampilkan  

semua properti dari obyek yang  

digunakan.  

 

Kita dapat mengubah setiap properti  

dari objek yang ada melalui jendela ini. 
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8. Windows Form Layout 

• Windows Form Layout digunakan untuk mengatur letak 

form pada layar monitor. 
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MENJALANKAN PROGRAM 

• Untuk menjalankan program klik menu Run Start atau 

menekan tombol F5. Program dapat dihentikan dengan 

menutup Form menggunakan tombol close ( ) pada pojok 

kanan atas form atau dengan mengklik tombol Stop pada 

Toolbar. 

   

Run untuk menjalankan program 

Break untuk menghentikan program sementara. 

Stop untuk menghentikan program. 
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