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PENGANTAR

 Dengan menggunakan kelas Graphics, kita dapat juga mencetak teks ke

layar, dalam kaitannya dengan kelas Font (yang kadang-kadang disebut

kelas FontMetrics). 

 Kelas Font mewakili font tertentu – nama, gaya dan ukurannya. –

sedangkan FontMetrics memberikan kita informasi tentang font tersebut

(misalnya, tinggi atau lebar aktual dari karakter tertentu) sehingga kita

dapat secara tepat mengatur teks dalam applet. 

 Perlu diingat bahwa proses penggambaran teks disini dilakukan sekali dan

dimaksudkan untuk tetap tampil dilayar.



Objek Font

 Untuk menggambar teks ke layar, mula-mula kita perlu membuat instance
dari kelas Font

 Objek font mewakili font individual – yakni nama, gaya (bold, italic, plain) 
dan ukurannya

 Nama font adalah string yang mewakili keluarga font, misalnya TimesRoman, 
Courier atau Helvetica.

 Gaya font adalah konstanta yang ditentukan oleh kelas Font

 Kita dapat mengambil Gaya font ini dengan menggunakan variabel kelas –
misalnya Font.PLAIN, Font.BOLD, Font.ITALIC

 ukuran font yang ditentukan oleh font itu sendiri, bisa merupakan tinggi
karakter, bisa juga bukan.



OBJEK FONT

Diperlukan tiga argumen untuk konstruktor new dari kelas Font untuk

membuat obejk font individual.

Font f = new Font (“TimesRoman”, Font.BOLD, 24);

Perintah diatas akan membuat objek font untuk 
font TimesRoman BOLD, dengan ukuran 24 titik.



BENTUK FONT

Font yang tersediadalam applet bergantung
pada font yang diinstal pada sistem dimana
applet bekerja. Jika mengambil font untuk
applet dan font ini tidak teredia pada sistem
yang menjalankan applet, maka Java akan
menggantinya dengan font default (biasanya
courier). Kita dapat mengambil larik nama font 
yang tersediadalam sisitem dengan perintah
berikut ini :

String[] fontslist = this.getToolkit().getFontList();

Dari daftar tersebut kita dapat 
menentukan font yang akan 

kita gunakan dalam applet. 

Untuk hasil yang terbaik 

disarankan menggunakan font 
standar, misalnya TimesRoman, 

Helvetica, dan Courier



KARAKTER STRING

Dengan objek font kita dapt menggambar teks pada layar

dengan menggunakan metode drawChars() dan DrawString(). 

Pertama kita perlu mengatur font ke objek kita dengan

menggunakan metode

setFont()

Font kini adalah bagian dari grafis 
yang senantiasa dilacak oleh objek 

Graphics yang kita gunakan untuk 

menggambar



CONTOH

Untuk mengubah font teks, kita harus 
mengubah font kini terlebih dahulu. 

Metode Paint() berikut ini 

menciptakan font baru, mengatur font 

kini ke font tersebut, dan 

menggambar string “ini font besar”, 
pada titik 10,100.

…
public void paint(Graphics g) {

Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN,72);
g.setFont(f);
g.drawString("ini font besar.", 10, 100);

}
…



CONTOH

import java.awt.Font;

import java.awt.Graphics;

public class ManyFonts extends java.applet.Applet {

public void paint(Graphics g) {

Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 18);

Font fb = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 18);

Font fi = new Font("TimesRoman", Font.ITALIC, 18);

Font fbi = new Font("TimesRoman",Font.BOLD+Font.ITALIC,18);

g.setFont(f);

g.drawString("This is a plain font", 10, 25);

g.setFont(fb);

g.drawString("This is a bold font", 10, 50);

g.setFont(fi);

g.drawString("This is an italic font", 10, 75);

g.setFont(fbi);

g.drawString("This is a bold italic font", 10, 100);

}

}



METODE FONT 
Nama Metode Dalam Objek Aksi

GetFamily() Font Mengembalikannamafamili font

GetFont() Graphics Mengembalikanobjekfont kini sepertiyangtelahdiatur olehsetFont()

GetName() Font Mengembalikannamafont sebagai string

GetSize() Font Mengembalikanukuran font kini (integer)

GetStyle Font Mengembalikan gaya font kini (gaya merupakan konstanta integer : 0
untuk palin,1 untuk bold,2 untuk italic,dan3 untuk bold italic)

IsPlain() Font Mengembalikannilai true atau false bilagayafont adalahplain

IsBold() Font Mengembalikannilai true atau false bilagayafont adalahbold

IsItalic() Font Mengembalikannilai true atau false bilagayafont adalahitalic



CONTOH 2

import java.applet.Applet;

import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;

import java.awt.*;
public class buatTeks3 extends Applet {

public void paint(Graphics g) {
Font font = new Font("Helvetica", Font.BOLD + Font.ITALIC,22);

FontMetrics fm = g.getFontMetrics(font);
String str = new String("The highest result of education is..");

g.setFont(font);

g.drawString(str, (size().width - fm.stringWidth(str)) / 2,
((size().height - fm.getHeight()) 

/ 2) + fm.getAscent());

}
}
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