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Praktikum III 

User Interface Input type dan Layout 

 

Pokok Bahasan: 

• Membuat aplikasi user interface android sederhana 

• Mengenal komponen user interface Input type dan macam-macam layout 

Tujuan Belajar 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mengetahuii: 

• Cara membuat aplikasi Android SDK yang melibatkan user interface 

• Mengenal komponen Input Type  

• Memahami struktur file dan link dalam project Android 

User Interface 

Sebagai sistem operasi , android menyediakan user interface yang cukup menarik dan mudah 

dibuat. Jenis user interface bermacam-macam, untuk memudahkan pengguna dalam 

mengakses aplikasi.  

Input Type 

Inputtype merupakan bagian dari user interface android yang membatasi aau mengatur 

masukkan dalam form masukkan. Dengan properti tertentu maka  pengguna yang memasukkan 

data akan dpandu sesuai dengan fungsi inputan form. Misalnya masukkan email, maka 

pengguna tidak bisa memasukkan text format selain email (misalnya tanpa “@”). Begitu juga 

bila form tersebut berfungsi sebagai masukkan tanggal lahir maka pengguna tidak akan bisa 

memasukkan karakter huruf karena yang diminta data tanggal adalah numerik/angka. 

Jenis Inputtype antara lain: 

• text|textEmailAddress" � berfungsi untuk membatasi input-an email 

• "number|numberSigned|numberDecimal"� berfungsi untuk input numerik 

• "text|textMultiLine|textAutoCorrect" � berfungsi untuk inputan karakter lebih dari satu 

baris 

• TYPE_CLASS_TEXT | TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD � penggunaan 

karakter password yang dapat dilihat pengguna 
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• TYPE_CLASS_TEXT | TYPE_TEXT_VARIATION_POSTAL_ADDRESS | 

TYPE_TEXT_FLAG_MULTI_LINE � alamat kode pos dengan otomatis huruf kapital 

• TYPE_CLASS_DATETIME | TYPE_DATETIME_VARIATION_TIME � memasukkan karakter 

waktu 

Percobaan 1 

Buatlah project berisi Layout TableView dan TypeText untuk menampilkan form isian data 

mahasiswa. 

Main.xml 
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Penjelasan: 

Main.xml di atas menggunakan TableLayout untuk mengatur tampilannya. Bila di modelkan 

TableLayout di atas seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 

TableLayout 

 

tableRow1 

isi Row1 

isi Row2 

/TableRow1 

 

tableRow2 

isi Rrow3 

isi Row4 

/tableRow2 

 

/TableLayout 

menghasilkan 

 

Isi Row1 IsiRow2 

Isi Row3 IsiRow4 
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Jalankan Program di atas dan amati tampilan virtual keyboard ketika berganti di Edittext lainnya 

Type face 

Jenis huruf dalam android disebut TypeFace. Untuk mendefinisikan tipe huruf yang ditampilkan 

dalam aplikasi android 

TypeFace yang tersedia dalam android adalah: 

• typeFace=”sans” 

• typeFace=”serif” 

• typeFace=”monospace” 

• typeFace custom 

Percobaan 2 

tambahkan file main.xml di atas dengan type face sans atau serif 

format penulisannya contohnya: 

<TextView 

   android:id="@+id/serif" 

   android:text="ini tulisan dengan type serif." 

   android:typeface="serif" 
   android:textSize="20sp" 

  /> 
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Percobaan 3 

Buatlah project untuk menampilkan GUI dengan tampilan RelativeLayout 
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Amati dan modifikasi coding xml di atas. 
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Amati dan modifikasi coding xml di atas.  
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Tambahkan pada coding activity menjadi di bawah ini. 
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Tampilan yang dihasilkan  
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TUGAS  

1. Buatlah tampilan Layout seperti di bawah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buatlah tampilan layout menggunakan 
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Buatlah tampilan Layout seperti di bawah ini 

 

Buatlah tampilan layout menggunakan RelativeLayout seperti di bawah ini 

 

 

Sasaran dan Garis Besar Pengajaran:

Komponen android, typeface, color, relativelayout 
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seperti di bawah ini  

Sasaran dan Garis Besar Pengajaran: 

, relativelayout  dll 
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