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Praktikum II 

Membuat Project di Android 

 

Pokok Bahasan: 

• Membuat aplikasi android sederhana 

• Mengenal komponen eclipse dalam pembuatan aplikasi 

Tujuan Belajar 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mengetahuii: 

• Cara membuat aplikasi Android SDK 

• Mengenal komponen android secara sederhana 

• Mengenal komponen debug pada pembuatan aplikasi android 

• Memahami struktur file dalam project Android 

Pembuatan aplikasi sederhana  

Untuk membuat aplikasi android maka diperlukan eclipse sebagai IDE/lingkungan editor 

terintegrasi. Dengan adanya Eclipse pembuatan aplikasi lebih mudah dan terarah. Salah satu 

kemudahannya adalah diberikannya info kesalahan bila coding yang kita tulis salah. Pada modul 

ini akan dipandu cara pembuatan aplikasi sederhana untuk android 

Langkah Pertama (membuat project) 

Buka Eclipse, File � New � android Project 

Lihat dibagian Package Explorer (panel disebelah kiri Eclipse), ADT telah membuatkan direktory 

src, gen, Android, assest, res dan seterusnya (akan dijelaskan kemudian).  
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Langkah kedua (membuat GUI/tampilan) 

Tampilan pada project android tersimpan sebagai file XML yang terletak di folder Layout 
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Secara default telah dibuatkan satu komponen  yaitu 

jalankan project di atas 

Ganti isi android:text menjadi “Hello Android”

atau ctrl-F11, lalu pilih Android Application. Kalau emulator telah ditutup sebelumnya, maka 

perlu ditunggu agak lama. 

Jika pada emulator hanya halaman depan yang muncul, 

Sebaiknya kita tidak menutup

yang sudah terbuka ini dan tidak perlu menjalankan yang baru.
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Secara default telah dibuatkan satu komponen  yaitu text view. Klik tab activity_

android:text menjadi “Hello Android” dan Jalankan project dengan mengklik icon 

, lalu pilih Android Application. Kalau emulator telah ditutup sebelumnya, maka 

Jika pada emulator hanya halaman depan yang muncul, drag slide lock ke sebelah kanan

Sebaiknya kita tidak menutup emulator ini, Eclipse selanjutnya akan menggunakan emulator 

yang sudah terbuka ini dan tidak perlu menjalankan yang baru. 

Hal 10 

 

activity_main.xml. 

Jalankan project dengan mengklik icon run 

, lalu pilih Android Application. Kalau emulator telah ditutup sebelumnya, maka 

drag slide lock ke sebelah kanan 

emulator ini, Eclipse selanjutnya akan menggunakan emulator 
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Dapat dilihat bahwa aspek user interface disimpan dalam XML di direktori res/layout yang 

terpisah dengan code, sehingga memudahkan programmer (mengapa?).   

Struktur file pada project Android 

Secara default, Eclipse telah membuat struktur file secara otomatis. File disimpan dalam folder-

folder yang memiliki fungsi tertentu.  

 

Src: berisi coding java/activity 

 

Gen : berisi file R.Java 

 

Drawable: berisi file gambar 

 

 

Layout: berisi file XML untuk GUI 

 

Values: berisi file XML untuk text/string 

 

androidManifext.XML berisi informasi 

tentang project yang kita buat 
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Latihan 1 

Dengan project di atas, lanjutkan dengan aplikasi yang menampilkan tulisan setelah kita 

mengisikan text pada komponen edittext. Buat project Android dengan nama Project 

projecttextview. 
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Jalankan program di atas 
 

 
 

 

  

Komponen 

TextView 

Komponen 

EditText 

Tampilan TOAST 

Message 
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Latihan 2 

Buatlah project dengan nama 

textView dan Button. Bila kita 

tersebut akan ditampilkan sebagai 
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Buatlah project dengan nama terserahanda, buatlah suatu tampilan yang terdiri dari

. Bila kita memasukkan tulisan kemudian button kita klik maka tulusan 

tersebut akan ditampilkan sebagai message Toast. 
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, buatlah suatu tampilan yang terdiri dari EditText, 

kita klik maka tulusan 
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Latihan 

Buatlah project yang menghasilkan tampilan seperti di bawah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran dan Garis Besar Pengajaran:

Komponen android, edittext, TextView,

linearlayout, relativelayout, absolutleyat, tablelayout, 

wrap_content, Fill_parent
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Buatlah project yang menghasilkan tampilan seperti di bawah ini 

 

Sasaran dan Garis Besar Pengajaran: 

Komponen android, edittext, TextView, Button Toast, layout, 

linearlayout, relativelayout, absolutleyat, tablelayout, 

wrap_content, Fill_parent 

Nama Banisa 

tampilkan 

Namaku Banisa 

Aplikasi Input nama 
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