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Pemrograman (I)?

Kegiatan untuk menulis kode yang dimengerti oleh komputer.



Pemrograman (II)?

● Pemrograman sama dengan menulis dalam bahasa tertentu.
● Bahasa pemrograman di antaranya C, C++, Java, dll.



Pemrograman (III)?
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Pemrograman (III)?
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Pemrograman?
Bagaimana bisa 

komputer mengerti?
● Jika kode yang ditulis sudah diubah menjadi kode biner, satu-

satunya bahasa yang dimengerti oleh komputer. 
● Perubahan dilakukan oleh program yang disebut compiler dan linker.
● Yang terpenting dalam pemrograman adalah compiler dan linker, 

agar program yang dihasilkan bisa dieksekusi oleh pengguna. 



Pemrograman?
Siapakah compiler?

Siapakah linker?
● Compiler yang paling sering dipakai di Linux adalah g++. 
● Linker yang paling sering dipakai di Linux adalah g++ juga. 
● Memang, g++ itu program yang bisa compile dan bisa link.
● Qt Framework bisa memakai g++ sebagai compiler dan linker.
● Mengapa? Karena Qt Framework menggunakan bahasa C++ 

sedangkan g++ adalah compiler untuk bahasa C++. 



Pemrograman?
Bagaimanakah itu (I)?

● Diawali dengan menulis kode. 



Pemrograman?
Bagaimanakah itu (II)?

● Dilanjutkan dengan compile dan link (biasa disebut ringkas, build).
● Cara paling mendasarnya adalah dengan menulis perintah g++ 

secara manual untuk mem-build satu proyek pemrograman Qt.
● Cara modernnya adalah dengan menyerahkan proses build kepada 

program IDE secara otomatis, cukup dengan satu klik tombol.



Pemrograman?
Bagaimanakah itu (III)?

● Diakhiri dengan menghasilkan program siap pakai. 



Pemrograman?
Bagaimanakah itu (IV)?

● Diwarnai dengan trial and error, coba dan gagal, terus menerus. 
● Jika Anda gagal, perbaiki kode, build lagi, periksa. Terus menerus. 



Di mana saya menulis 
kode (I)?

● Di program yang bernama IDE. 



Di mana saya menulis 
kode (II)?

● IDE adalah Integrated Development Environment. Program luar biasa 
yang mengumpulkan tempat menulis kode yang canggih, fasilitas 
build, fasilitas GUI Builder, fasilitas versioning, dan macam-macam 
fasilitas lain di dalam satu antarmuka.

● Anda menulis kode, mem-build, menjalankan program, dan 
memperbaiki program di dalam satu IDE. 



Di mana saya menulis 
kode (III)?

● IDE untuk Qt Framework adalah Qt Creator . 



Bagaimana saya bisa 
memrogram Qt (I)?

● Miliki dulu g++, Qt Framework, dan Qt Creator di Ubuntu Anda. 
● Cari caranya di situs-situs resminya.
● Berusahalah, yang ingin memetik buah harus menanam pohonnya.



Bagaimana saya bisa 
memrogram Qt (II)?

● Cari tutorial pemrograman Qt di Google, temukan.
● Misalnya, Anda ambil contoh kode program dari 

http://malsasa.wordpress.com . 
● Kopikan mainwindow.cpp ke mainwindow.cpp.
● Kopikan mainwindow.h ke mainwindow.h.
● Dari tutorial ke proyek di dalam Qt Creator Anda. 

http://malsasa.wordpress.com/


Bagaimana saya bisa 
memrogram Qt (III)?

● Jika Anda sudah mencoba dan gagal, coba lagi sampai berhasil 
sesuai yang diinginkan. 

● Jika Anda berhasil, jangan berhenti. Coba analisis dan pahami, lalu 
tuliskan dalam suatu dokumen. 

● Buatlah satu proyek dan kerjakan setiap hari. 
● Tanyakan masalah yang sulit ke #qt (IRC), Qt Project (forum), atau 

komunitas Qt lain.



Apa itu Qt Framework?

● Anda tidak membuat GUI (semua elemen-elemennya) dari nol 
dengan perhitungan matematika yang rumit. 

● Untuk membuat aplikasi GUI, programer cukup menggabungkan 
kodenya dengan library yang ditujukan untuk membuat GUI. 

● Salah satu kumpulan library untuk membuat aplikasi GUI yang paling 
mudah dan terkenal adalah Qt Framework. 



Apa itu Qt Framework 
(II)?

● Framework adalah kumpulan library untuk kebutuhan khusus.
● Qt adalah framework, bukan hanya sebuah library. 
● Qt itu lengkap, mudah, profesional, multiplatform, tampilannya 

konsisten, dan indah.
● Contoh produk yang dibuat dengan Qt adalah KDE, Unity Desktop, 

RazorQt, Calligra Office, Opera, Texmaker, dan lain-lain. 



Unity Desktop KDE

Texmaker Calligra Office
http://www.omgubuntu.co.uk/2012/08/kde-office-and-art-suite-calligra-sees-new-release 

http://www.omgubuntu.co.uk/2012/08/kde-office-and-art-suite-calligra-sees-new-release


Apa itu Qt Framework 
(III)?

● Cara menggunakan library milik Qt adalah dengan meng-include-kan 
header Qt yang diperlukan ke dalam kode Anda, lalu gunakan fungsi-
fungsi Qt yang sudah didefinisikan di dalam header tersebut ke 
dalam kode Anda. 

● Semua fungsi dan header sudah dijelaskan profesional dan mendetail 
di dalam Qt Reference Documentation. Bacalah.

● Itu semua sudah termasuk dalam instalasi Qt Creator. 



Begini Cara Mengakses Dokumentasi Qt



Perhatikan Bagian yang Ditandai Merah



Apa itu Qt Framework 
(IV)?

● Qt punya komunitas yang sangat-sangat besar di seluruh internet.
● Apa pun yang Anda ingin tahu sudah disediakan jawabannya oleh 

komunitas Qt di seluruh dunia. 
● http://qt-project.org, http://qtcentre.org, #qt, #qt-creator, dll.
● Contoh program apa pun yang Anda inginkan, semua sudah 

disediakan oleh komunitas di seluruh dunia. 

http://qt-project.org/
http://qtcentre.org/


Penutup

Belajar sedikit-sedikit, yang penting fokus.



Penafian

● Presentasi ini hanya menjelaskan salah satu dari dua madzhab 
pemrograman, yakni pemrograman dengan kode terkompilasi 
(compiled code programming). Presentasi ini membahas C++ saja.

● Madzhab pemrograman dengan kode terintepretasi (interpreted code 
programming) bukan termasuk bahasan presentasi ini. Presentasi ini 
tidak membahas Python, PERL, PHP, dan yang semacamnya.

● Presentasi ini menitikberatkan pada pemrograman dengan Qt 
Framework untuk menghasilkan program GUI di Linux. 



Penulis

● Blog: http://malsasa.wordpress.com 
● Email: teknoloid@gmail.com 
● IRC: #ubuntu-indonesia @ freenode
● Spesifikasi: Ubuntu 12.04, Kernel Linux 3.2, KDE 4.10, Qt 4.8, Qt 

Creator 2.4.1, Libreoffice 4.3, Chromium 34

http://malsasa.wordpress.com/
mailto:teknoloid@gmail.com
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