
PERTEMUAN JS

JavaScript Part 1 : Pengertian dan
Pengenalan JavaScript



Javascript tidak ada hubungan dengan platform Java milik Oracle. 

Secara umum JavaScript dipergunakan untuk memanipulasi 
“Document Object Model” (DOM), yang meliputi elemen-
elemen pada sebuah laman web.

JavaScript dieksekusi pada client side (sisi pengguna = komputer 
pengguna) Sebuah server website mengirim JavaScript ke 
peramban milik pengguna, dan peramban tersebut 
menginterpretasikan dan menjalankan kodenya. 

Kelebihan Javascript

membuat interaksi yang sangat user friendly, 

membuat fitur-fitur tambahan pada halaman statis html.



Pengenalan JavaScript

Javascript merupakan bahasa pemrograman yang berguna untuk membuat
interaksi pada website. sehingga website terlihat lebih hidup. seperti misalnya
membuat efek-efek pada website. javascript sudah menjadi salah satu bahasa
pemrograman yang wajib dan harus di kuasai untuk membangun website yang 
modern. javascript menjadi kebutuhan dan bahasa pemrograman yang harus di 
kuasai. apalagi bagi anda yang akan mengkhususkan diri di bagian web design. 
Adapun beberapa bahasa pemrograman yang wajib di kuasai oleh seorang web 
developer adalah:
• HTML

Dalam membangun sebuah website HTML berperan sebagai pembuat bentuk.
• CSS

Dalam membangun sebuah website CSS memiliki peran sebagai design 
bentuk, warna, tulisan dan sebagainya

• JavaScript
Dalam membangun sebuah website JavaScript berguna untuk membuat fitur-
fitur serta efek yang membuat halaman website lebih interaktif.

• Pada perkembangan dunia website sekarang ini javascript sudah menjadi
bahasa pemrograman yang sangat di butuhkan. banyak website-website yang 
menggunakan javascript untuk membuat modal alert, pemberitahuan, form 
validation, efek, ajax, game dan sebagainya. Belajar JavaScript Pengertian dan
Pengenalan JavaScript



Contoh website yang menggunakan javascript untuk membuat
website mereka lebih interaktif atau lebih hidup adalah facebook, 
twittter, google dan lainnya. pada halaman facebook terdapat kotak
chatting yang dapat anda buka dan tutup. form chat dapat terbuka dan
tertutup jika di klik karena menggunakan bantuan javascript. kemudian
lagi jika anda pernah memesan atau memeriksa ongkos tiket pesawat
melalui situs-situs penyedia layanan tiket pesawat, setelah anda memilih
kota sekarang dan memilih kota tujuan anda maka akan muncul maskapai
pesawat yang tersedia tanpa me-reload halaman. hal ini terjadi karena
menggunakan teknik ajax yang di buat dengan javascript.

Kemampuan JavaScript

Untuk lebih menegaskan pemahaman tentang pengertian javascript dan
kegunaan javascript berikut akan di jelaskan apa-apa saja yang dapat di 
lakukan oleh javascript:

• Javascript dapat mengganti atribut HTML

• Javascript dapat mengganti style css

• Javascript dapat membuat form validasi


