
MODUL 10 

PENGENALAN PHP 

(Variabel, Operator, struktur control) 

 

Tujuan : 

Mampu  menjelaskan  perintah-perintah  dasar-dasar  PHP  (Variabel ,  Operator,  

struktur  control)  dan  membuat  aplikasi    dengan  perintah-perintah PHP. 

 

 

Tugas Pendahuluan 

1. Apa yang anda ketahui tentang PHP? 

2. Bagaimana cara kerja PHP? 

3. Sebutkan struktur control yang ada di PHP beserta penjelasannya! 

4. Bagaimana aturan-aturan dalam:  

a.  Skrip PHP dan cara pemodelannya  

b.  Nama variabel PHP 

  

1. Teori 

A. Pengenalan PHP 
PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server 

side. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server 

sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja.   

Penulisa PHP 

<?php 

Kode PHP................ 

Kode PHP. . . . . . . . . 

?> 



B. Mengenal XAMPP 
XAMPP  merupakan  sebuah  tool  yang  menyediakan  beberapa  paket  

perangkat  lunak  kedalam  satu  buah  paket. Dalam  buku  ini,  penulis menggunakan 

XAMPP versi  1.4.6. Dengan Menginstal XAMPP,  kita tidak perlu lagi melakukan  

isntalasi  dan  konfigurasi web  server  apache dan   MySQL  secara  manual. Karena  

XAMPP  akan  menginstalasi  dan  mengkonfigurasinya  secara  otomatis.  Untuk  

menginstal XAMPP, lakukanlah langkah-langkah berikut:  

1. Jalankan file xampp-win32-1.4.6-installer.exe  

2. Ketika  muncul  jendela  seperti  gambar  1.1,  pilihlah  bahasa dalam  proses instalasi 

yang ingin anda gunakan, kemudian klik tombol OK. 

 

3. Ketika muncul jendela seperti gambar 1.2, klik tombol next. 

 

4. Pada  jendela  instalasi  selanjutnya,  bacalah  persetujuan  lisensi  XAMPP,  

kemudian klik tombol I gree.  

5. Kemudian ketika muncul jendela untuk mengisi destination folder dengan 

c:\apachefriends, lalu klik tombol install  

6. Ketika  muncul  jendela  proses  instalasi,  tunggulah  beberapa  saat  hingga  

proses isntalasi selesai.  



7. Klik  tombol  finish.  XAMPP  telah  berhasil  anda  install  dalam  folder 

c:\apachefriends, sesuai dengan yang anda isikan pada langkah ke-5 

C. Dasar penulisan PHP 
Cara Penulisan skrip PHP ada dua macam, yaitu Embedded  Script dan Non  Embedded  

Script. Contoh  dari  jenis  skrip PHP  diatas  ditunjukkan  dalam  gambar 

 

D. Variabel, Tipe Data dan Operator 

a. Variabel 

Variabel  digunakan  untuk  menyimpan  data  sementara  dan  nilainya  bisa  

berubah-ubah  setiap  kali  program  dijalankan.  Data  yang  disimpan  dalam 

variabel  akan  hilang  setelah  program  selesai  dieksekusi.    Variabel  dimulai 

dengan  tanda  ‟$‟  dan  diikuti  dengan  nama  variabelnya,  tanpa  memandang 

apakah  data  tersebut  integer,  real  maupun  string. PHP  akan  secara  otomatis 

mengkonversi data menurut tipenya.  

Untuk dapat menggunakan variabel, perlu dilakukan dua hal yaitu:  

 Deklarasi  

 Inisialisasi 

b. Tipe Data 

Variable PHP mempunyai beberapa tipe data, yaitu:  

 Integer (bilangan bulat)  

 Floating Point  

 String 



c. Operator 

Operator  adalah  suatu  simbol  yang  dipakai  untuk  memanipulasi  nilai  suatu  

variabel.  Variabel  yang  nilainya  dimodifikasi  oleh  moderator  disebut operand. 

Jenis jenis Operator. 

 Operator Aritmatika  

 Operator Comparison  

 Operator Logika  Operator  ini  digunakan  untuk  membandingkan  dua  nilai  

variabel  yang  bertipe  boolean.  Hasil  yang  didapat  dari  penggunaan  logical  

operator  adalah boolea\  

 Operator Assigment digunakan untuk memberikan/mengisi nilai ke dalam  

variabel  tertentu.  Operator  yang  digunakan  adalah  “=”  yang  berarti  

operand kiri diberi nilai sama seperti operand kanan. 

Tabel Operator Assigment. 

 

 



E. Struktur Control 
Sejumlah  pernyataan  yang  terkait  dengan  pengambilan  keputusan atau suatu 

percabangan (if dan switch) dimana function ini akan menghasilkan  nilai  truejika  

variabel  tersebut  telah  ada  dan  menghasilkan  nilai  false  jika variabel tersebut belum 

ada. Function yang lainnya adalah perulangan (while, do-while, for) serta pernyataan 

break, continue dan exit. 

a. Pernyataan if 

Ada 3 pernyataan if yaitu. 

a. IF 

Syntax 

 
 

b. IF-ELSE 

Syntax 

 
 

c. ELSE-IF 

 



2. Praktikum 
Penggunaan Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

<html><head> <title>pemahaman variable </title></head> 

<body> 

<form method="post" action="lat1.php"> 

<table> 

<tr><td> nama </td> 

<td>:</td> 

<td> <input type="text" name="nama"> </td></tr> 

<tr><td> komentar </td> 

<td>:</td> 

<td> <textarea name="komentar"></textarea> </td></tr> 

<tr> 

<td></td><td></td> 

 

> 

<?php 

echo "terima kasih $nama atas komentarnya <br> komentar anda $komentar"; 

?> 

</body></html> 

<? 

$a =4; 

$b=7; 

$c=11+3; 

echo”nilai variable a adalah $a”; 

echo”<br>”; 

Echo”nilai variable b adalah $b”; 

Echo”nilai variable c adalah $c <br>”; 

?> 

 

 

<html><head> <title>pemahaman variable </title></head> 

<body>  

<? 

$nama="achmad"; 

echo"namaku : $nama <br>"; 

$bilangan=1; 

echo"variable bilangan berisi $bilangan"; 

?> 

</body></html> 

 



Operator Aritmatika 

 

Operator Assigment 

 

Penyataan IF 

 

 

 

 

 

 

 

<? 

$a=5; 

$b=7; 

If ($a <$b) 

{ 

Echo (“\$a lebih kecil dari \$b”); 

} 

?> 

<? 

$a=10; 

print("\$a awal adalah $a <br>"); 

$a+=7; 

echo "\$a sekarang adalah $a"; 

?> 

<? 

printf ("Penjumlahan <br>"); 

$a=8; $b=3; 

printf("8+3=%d<br>",$a+$b); //hasilnya merupakan tipe data integer 

printf("8+3=%f<br>",$a+$b); //hasilnya merupakan tipe data float 

echo"Pengurangan<br>"; 

echo"$a-$b = "; 

echo $a-$b; 

echo"<br>"; 

echo"Modulo<br>"; 

echo "$a%$b="; 

print $a%$b; 

?> 



Pernyataan IF-ELSE 

 

Peryataan ELSE-IF 

 

 

 

 

 

 

 

<? 

$a=15; 

$b=7; 

If ($a==$b)  

{ 

Echo"$a sama dengan $b"; 

} 

Else if($a>$b)  

{ 

Echo "$a lebih besar dari $b"; 

} 

Else 

{ 

Echo "$a lebih kecil dari $b"; 

} 

?> 

<? 

$a=5; 

$b=3; 

If ($a < $b) 

{ 

Echo (“\$a lebih kecil dari \$b”); 

} 

Else 

{ 

Echo „$a lebih besar dari $b‟; 

} 

?> 



3. Tugas 
1. Buatlah program dengan tampilan seperti berikut. 

 
2. Buatlah program dengan hasil seperti di bawah ini (gunakan struktur control 

if…..else…: Ketentuan nilai >90 adalah  A ; nilai >80 adalah B; nilai >70 adalah 

C; dan yang lain E.Jika nilai >70 maka dinyatakan Lulus. 

 

 


