
JQUERY
PEMROGRAMAN WEB DENGAN PHP & HTML



Pengertian
• JQuery adalah sebuah library framework javascript.

• JQuery merupakan pengembangan dari javascript yang sengaja di buat untuk memudahkan
kita untuk mendevelop sebuah website dan ingin membuat efek-efek dan keperluan
penggunaan javascript lainnya di dalam pengembangan sebuah website.

• Banyak plugin-plugin web lainnya yang di bangun menggunakan JQuery sebagai base nya.
contohnya seperti plugin calender, grafik, export html to image, design komponen web dan
sebagainya.

• Developer tidak perlu lagi mengetikkan syntax javascript yang cukup panjang untuk sebuah
event.

• Javascript sudah di bungkus menjadi fungsi-fungsi yang tinggal di gunakan saja pada jquery.

• Untuk menggunakan JQuery yang harus di lakukan adalah menghubungkan file jquery dengan
file html atau php yang ingin kita hubungkan. caranya sama dengan cara menghubungkan file js
seperti biasa.



Kelebihan
• Lebih mudah di mengerti.

• Lebih mudah di gunakan.

• Ringan.

• Penulisan syntax yang lebih pendek tetapi sudah memiliki
kebergunaan yang besar.

• Free.

• Bisa di kembangkan untuk membuat plugin-plugin web lain.



Cara Menggunakan
• Menggunakan JQuery secara offline

menggunakan jquery secara offline maksudnya adalah dengan cara
mendownload file jquery dan kemudian menghubungkan file html 
atau php dengan file jquery.

• Menggunakan JQuery secara online
menggunakan jquery secara online maksudnya adalah
menggunakan jquery dengan cara menghubungkan file HTML atau
PHP dengan link online langsung dari jquery.



Contoh Penggunaan JQuery (Offline)
<html>

<head>

<title>Tutorial belajar JQuery Part 1 : Pengertian dan cara menggunakan jquery</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>

</head>

<body>

</body>

</html>



Pengertian Selector JQuery
• Selector dapat di katakan sebagai pemilih. 

• Dalam artian kata pemilih di sini ialah pemilihan terhadap element 
HTML yang akan di berikan method event atau aksi oleh JQuery. 

• Selector pada Jquery sama seperti selector pada html yaitu class 
dan id. 

• class di panggil dengan cara memberikan tanda titik (.) dan

• id di panggil dengan cara menggunakan tanda pagar (#).



Pengertian Event JQuery
• Event merupakan method atau aksi yang di lakukan oleh JQuery. 

• Contohnya seperti menambah element, menyembunyikan element, 
menampilkan element, mengambil data pada atribut element dan
lainnya seperti yang dapat di lakukan oleh javascript. 

• Event di tetapkan pada saat setelah menetapkan selector yang ingin
di berikan method atau aksi oleh JQuery.



Contoh: index.html



Contoh: style.css

Jalankan index.html dan lihat hasilnya



Preview Hasil Klik Tombol



Penjelasan: index.html

di gunakan untuk memberitahukan bahwa jquery akan di jalankan pada saat halaman sudah siap di load 
penuh 100%. dan penjelasan secara keseluruhannya berarti aksi jquery akan di jalankan jika halaman
sudah benar-benar siap.

• syntax di atas memerintahkan untuk memberikan aksi atau event untuk element yang ber id tombol
(tombol) di klik. 

• selector di sini adalah id tombol yang di panggil dengan “#tombol” dan class box yang di panggil
dengan “.box”. 

• toggle() adalah sebuah efek jquery untuk menampilkan dan menyembunyikan element yang sudah di 
tentukan. 

• pada contoh di atas element yang di tampilkan dan di sembunyikan saat tombol di klik adalah element 
yang memiliki class box.



Contoh Event Jquery lainnya
• Event dblclick()  effect jquery akan di jalankan jika melakukan double 

click pada element

• Event mouseenter() adalah event pada saat cursor mouse di letakkan
atau memasuki element 

• Event mouseleave() adalah event atau method ketika cursor mouse 
meninggalkan element tertentu

• Event hover() adalah event jquery pada saat posisi hover atau cursor di 
letakkan pada element.

• Event focus() adalah event jquery pada saat sedang dalam posisi focus.

• Event blur() adalah event jquery pada saat selesai dari posisi focus.



Contoh: index.html

Jalankan index.html dan lihat hasilnya



Efek pada JQuery
• hide()

function effect jquery untuk menyembunyikan element.
• show()

function effect jquery untuk menampilkan element.
• toggle()

function effect jquery untuk menampilkan dan menyembunyikan element.
• fadeIn()

function effect jquery untuk menampilkan element dengan effect memudar.
• fadeOut()

function effect jquery untuk menyembunyikan element dengan effect memudar.
• fadeToggle()

function effect jquery untuk menampilkan dan menyembunyikan element dengan effect memudar.
• slideDown()

function effect jquery untuk menampilkan element dengan effect slide.
• slideUp()

function effect jquery untuk menyembunyikan element dengan effect slide.
• slideToggle()

function effect jquery untuk menampilkan dan menyembunyikan element dengan effect slide.
• animate()

function effect jquery untuk membuat effect animasi pada element.



Contoh: index2.html



Contoh: style2.css

Jalankan index2.html dan lihat hasilnya



Callback Function Pada JQuery
• Callback function pada JQuery adalah sebuah function yang 

dijalankan setelah effect selesai di jalankan. 

• Misalnya pada saat anda menjalanka sebuah effect, dan anda ingin
menjalankan sebuat function lagi setelah effect selesai di jalankan, 
maka function yang di jalankan setelah selesai menjalankan effect di 
sebut dengan callback function.



Contoh: callback.html



Contoh: stylecallback.css

Jalankan callback.html dan lihat hasilnya



Chaining Function Pada JQuery
• Chaining function pada JQuery adalah metode menghubungkan

action atau method jquery pada sebuah element atau lebih dengan
sebuah statement.

• Pada JQuery kita dapat mejalankan banyak event atau method 
secara sekaligus. 



Contoh: chaining.html



Contoh: stylechaining.css

Jalankan chaining.html dan lihat hasilnya



Mendapatkan nilai dan value dengan
JQuery
JQuery memiliki fungsi-fungsi yang sangat mudah di gunakan untuk mendapatkan sebuah value, 
atribut dan lainnya dari sebuah element.

Adapun contoh fungsi-fungsi jquery untuk mendapatkan nilai dan value pada jquery adalah
sebagai berikut

• text()
adalah fungsi jquery untuk mendapatkan konten text pada dari element HTML.

• html()
adalah fungsi jquery untuk mendapatkan nilai element pada HTML.

• val()
adalah fungsi jquery untuk mendapatkan nilai value dari element HTML.

• attr()
adalah fungsi jquery untuk mendapatkan nilai dari atribut pada element HTML.



Contoh Cara mendapatkan konten text 
dengan text() text.html



Contoh Cara mendapatkan konten text 
dengan text() styletext.css

Jalankan text.html dan lihat hasilnya



Contoh Cara mendapatkan element HTML 
dengan html() html.html



Contoh Cara mendapatkan element HTML 
dengan html() stylehtml.css

Jalankan html.html dan lihat hasilnya



Contoh Cara mendapatkan nilai value pada
element HTML dengan val() val.html



Contoh Cara mendapatkan nilai value pada
element HTML dengan val() styleval.css

Jalankan val.html dan lihat hasilnya



Contoh cara mendapatkan nilai atribut pada
element dengan attr() attr.html



Contoh cara mendapatkan nilai atribut pada
element dengan attr() styleattr.css

Jalankan attr.html dan lihat hasilnya



Contoh Kasus
FORM VALIDASI



Form Validasi validasi.html



Form Validasi validasi.css

Jalankan validasi.html dan lihat hasilnya



Contoh Kasus
FORM ANIMASI



Form Animasi animasi.html



Form Animasi styleanimasi.css

Jalankan animasi.html dan lihat hasilnya



Contoh Kasus
FORM SHOW HIDE PASSWORD



Form Password password.html



Form Password password.css

Jalankan password.html dan lihat hasilnya


