
MODUL 7 

JAVA SCRIPT 

(DIALOG BOX) 

 

Tujuan: 

Peserta  Praktikum  dapat  menggunakan  Dialog-Box  dalam  Javascript  untuk membuat 

tampilan web tampil lebih interaktif. 

 

Tugas Pendahuluan: 

1. Apa yang dimaksud dengan Java Script? 
2. Apa Fungsi Java Script? 
3. Apa perbedaan Java Script, CSS, dan HTML? 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode, apa bedanya metode write dan writeln?. 
5. Apa yang dimaksud dengan variable? 

 

1. Teori 

1.1. Pengertian Java Script 
Javascript adalah bahasa script yang biasa jalan di browser, orang-orang biasa bilang 

client side programming. Client di sini adalah browser, seperti: Internet Explorer, 

Firefox, Safari dan sebagainya. Kode javascript biasanya disisipkan diantara kode-

kode HTML 

1.2. Memulai Java Script 
Sekarang mari kita coba mulai menulis kode javascript kita. Di sini kita 

menggunakan notepad / notepad++ sebagai teks editor. 

 



1.3. Meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML 
Ada beberapa cara untuk meletakkan  kode JavaScript di dalam dokumen/halaman  

HTML :  

· Menggunakan tag <SCRIPT>   
· Menggunakan file ekstern   
· Melalui event tertentu. 

1.4. Variabel 

a. Konsep variable. 
Variable  adalah  suatu  obyek  yang  berisi  data-data,  yang  mana  dapat  di 

modifikasi  selama  pengeksekusian  program.  Di  JavaScript  kita  bisa  

memberikan  nama  variabel  sepanjang  yang  kita  suka,  akan  tetapi  harus  

memenuhi  kriteria  berikut ini .   

Tipe data:  

Ø Numeric 
Ø String  
Ø Boolean 
Ø Null  

 

b. Event. 
Event  adalah  aksi  dari  user  yang  bisa  menghasilkan  interaktifitas,  pada  

kenyataannya event didalam JavaScript adalah klik dari tombol mouse 

(merupakan satu  satunya  aksi  yang  dapat  diatur  oleh  HTML). Sintaks dari 

event administrator tersebut adalah sebagai berikut :   

OnEvenement = "Aksi_Javascript_atau_Fungsi();"   

Untuk penggunaan link hiperteks, maka sintaksnya adalah sebagai berikut : 

<a href = " onEvenement = ' Aksi_Javascript_atau_Fungsi(); ' > Link </a>  



  

1.5. Kotak Dialog 
Kotak  dialog  adalah  satu  jendela  yang  tampil  di  bagian  depan  (layer  paling  

atas) menyusul satu event yang di jalankan. Ada 3 kotak dialog :  

1.  Alert : digunakan untuk memperingatkan pengunjung hal-hal atau dalam kasus  

tertentu memberikan instruksi.  

Syntax:   

window.alert(‘text’)  

2.  Prompt, digunakan untuk menampilkan sebuah prompt yang juga mempunyai  

kotak isian yang dapat menerima sesuai informasi dari pengunjung.  

Syntax:   

window.prompt(‘text’,’defaultvalue’)  

3.  Confirm,  Digunakan  untuk  memperingatkan  pengunjung  agar  menguji  atau  

menerima sesuatu dengan memilih tombol OK atau Cancel untuk konfirmasi.  



Syntax:   

window.confirm(‘text’) 

2. Praktikum 
Ketikan kode kode berikut dan perhatikan apa yang terjadi. 

Alert. 

 

Prompt. 

 



Event. 

 

Boolean 

 

Dan masih banyak contoh contohnya. 

 

3. Tugas 
1. Carilah contoh contoh Java Script tentang event pada materi diatas masing masing 

satu. ! 
2. Carilah contoh Java Script tipe data Numeric, String, Boolean, Nuul, dengan 

menggunakan Prompt. 


