
 
 

 

1 Mari Belajar C – Sharp Bersama Suci Caniago 

BAHAN AJAR DARING ( DALAM JARINGAN ) 

Satuan Pendidikan : SMKS TI MUHAMMADIYAH 11 SIBULUAN 

Mata Pelajaran : PROGRAM DASAR  

Kelas/ Semester : X/ 2 ( GENAP ) 

Alokasi waktu : 2 Pertemuan ( 90 Menit ) 

 

PERTEMUAN 1 

A. USER INTEFACE DALAM BAHASA PEMOGRAMAN C - SHARP 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Memahami interface dalam bahasa Indonesia berarti antar muka. Bagian muka bisa dipahami 

sebagai bagian yang terlihat sedangkan bagian belakang yang merupakan isinya tidak kelihatan. 

Begitu juga dalam C#, interface berarti bagian muka. Dalam interface ini hanya mendefinisikan 

daftar property, method dan event. Dalam interface ini tidak ada pemrograman dalam method 

maupun event. Dengan kata lain kita dapat memahami interface dalam C# ini sebagai standarisasi 

daftar property, method dan events yang harus dimplementasikan oleh class-class lain yang 

merupakan turunannya. 

Sebagai contoh kita akan membuat interface Kendaraan. Contohnya seperti ini 
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Contoh di atas kita akan membuat interface Kendaraan di mana class turunannyanya harus 

mengimplementasikan jmlRoda(), isMatic() dan ccMesin. 

Sebagai contoh kita ingin menggunakan interface tersebut untuk membuat class Xentia untuk 

mobil Manual 1000cc. Kita dapat membuat programnya seperti berikut ini: 

 

 

TUGAS  

Jawablah pertanyaan dibawah ini, kemudian kirimkan jawaban Ananda                                                     

ke Email : sucicaniago001@gmail.com !!!  

( Deadline : Jum’at, 27 Maret 2020 Pukul : 12.00 WIB) 

1. Jelaskan kegunaan toolbox dibawah ini : 

a. Pointer 

b. Button 

c. CheckBox  

d. CheckedListBox 

e. ComboBox 

f. DataGridView 

g. ImageList 

h. Label 

i. ListBox 
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j. MonthCalender 

k. GroupBox 

2. Jelaskan manfaat Solution Explorer ! 

3. Apa Kegunaan BackColor pada properties? 

4. Tampilan dibawah ini adalah tempat untuk ..... 

 

Sedangkan Tampilan dibawah ini adalah tempat untuk ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Tuliskan toolbox apa saja yang digunakan pada gambar dibawah ini .. 
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PERTEMUAN 2 

Amatilah desain program sederhana dibawah ini. Kemudian, tuliskan koding programnya secara 

tepat !! ( Via E – mail : sucicaniago001@gmail.com ) 

 

mailto:sucicaniago001@gmail.com

