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Tutorial Panada Framework 

Chapter 2 : Hello World!!! 

SamidCorner(Tegal) – Pembaca yang budiman. Tutorial berikut ini adalah kelanjutan dari rangkaian tutorial 

berseri mengenai Panada Framework. Dan kali ini kita akan membahas hal yang lumrah ketika pertama kali kita 

akan belajar mengenal sesuatu yaitu dengan menyapa dunia dengan sapaan yang khas Hello World!!!! .  

Dan kali ini selain membahas mengenai bagaimana menampilkan Hello World kita juga akan belajar 

menggunakan page yang berisi html dan selanjutkan kita akan sedikit memodifikasi tampilan di browser kita 

melalui file view. Mari kita simak sajian berikut ini  

Menyapa Dunia dengan Hello World!! 

Oke baiklah saatnya kita memulai membuat sesuatu yang sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana 

memunculkan Hello World di browser kita. Langkah pertama buat file baru misal kita kasih nama awal.php dan 

simpan di folder app/Controllers. Dan tulislah kode berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Dan setelah selesai buka browser kemudian ketikkan http://localhost/project/app/index.php/awal. Jika benar 

maka kita akan mendapati tampilan berikut : 

 

 

 

 

Dan yups Hello World telah berhasil kita buat. Dan coba anda modifikasi dan eksplorasi lebih jauh agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik dan tentunya makin jago menggunakan panada . 

 

Lebih jauh dengan Hello World!!!! 

Nah, setelah kita sudah bisa membuat Hello World secara sederhana selanjutnya kita akan lebih jauh belajar 

menggunakan Panada Framework. Dan masih dengan bentuk yang sederhana kita akan membuat lebih agak 

Gambar 1. Kode Hello World!! 

Gambar 2. Hasil di browser 
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sedikit advance :P. Nah, masih di file yang sama  yaitu awal.php tambahkan method / function baru misal kita 

kasih nama fungsinya coba dan ketikan kode berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nah kemudian buat file baru kita beri nama tampil.php dan simpan di folder app/views. Ketikan kode berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian buka browser dan ketikkan http://localhost/project/app/index.php/awal/coba jika benar maka akan 

mendapatkan tampilan berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3. Fungsi Coba 

Gambar 4. File tampil.php 

Gambar 5. Hasil di browser dari fungsi coba 

http://localhost/project/app/index.php/awal/coba
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Sedikit Pencerahan… 

Oke perhatikan fungsi yang baru kita buat yaitu function coba(), di dalamnya terdapat variable yang nantinya 

akan kita parsing lewat file view yaitu tampil.php. Jika anda sudah pernah menggunakan framework mungkin 

sudah tidak asing lagi dan tidak kaku pastinya.  

Jadi, value dari beberapa variable yang ada nantinya akan di parsing oleh $this->output(‘tampil’, $data); 

sehingga value dari variable yang sudah kita buat bukan muncul di controller seperti pada method index 

namun sudah diarahkan ke file view yaitu tampil.php 

Sedangkan untuk mengakses agak panjang yaitu setelah controller ada method. Seperti nampak pada url nya 

http://localhost/project/app/index.php/awal/coba. Jadi ketika membuat method baru untuk mengakses kita 

hanya perlu  memanggil saja methodnya seperti yang sudah kita buat pada controller.  

Demikian sedikit tutorial ini, mohon maaf jika bahasa saya kurang enak di baca dan sulit untuk dicerna. Semoga 

tutorial ini bermanfaat dan tunggu kelanjutan tutorial Panada Framework berikutnya.  

http://localhost/project/app/index.php/awal/coba

