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Konsep penting

 class

 object

 Instance/instantiation

 state

Lihat project shapes!



Konsep penting

 method

 parameter

 data type

 return value



Pemrograman Berorientasi Objek

 Pendekatan untuk memodelkan masalah
berdasarkan cara manusia mengorganisasi
lingkungannya – yaitu dengan
mengelompokkan/mengklasifikasikan sesuatu yang 
memiliki atribut yang sama. 

 Contoh: sewaktu masuk ruangan ini, secara
otomatis kita mengelompokkan objek menjadi kursi, 
kursi-bermeja, meja, mahasiswa, dosen, dll



Class / Kelas

 Class / kelas mendefinisikan objek-objek yang 
memiliki keadaan (atribut) dan perilaku (method) 
yang sama.

 Contoh: semua objek kursi pasti memiliki atribut
tinggi, warna, lokasi, dll

Kursi
tinggi
warna
lokasi



Object / Objek

 Object / objek adalah satu anggota (instance) dari suatu
kelas dimana atributnya memiliki nilai.

 Ada berapa objek kursi di ruang ini?

 Apakah semuanya memiliki atribut tinggi, warna dan
lokasi?

 Anggap ada 2 objek kursi, kursi 1 dan kursi 2, yang 
keduanya anggota dari class kursi. Keduanya memiliki
atribut yang sama tapi berbeda nilai.

Kursi 1

tinggi 100cm
warna coklat
lokasi baris 1, kolom 3

Kursi 2

tinggi 100cm
warna coklat
lokasi baris 2, kolom 2



Mencipta Objek

 Untuk mencipta kursi nyata tentu saja kita perlu besi, 
kayu, paku, dll.

 Tapi pada PBO, kita memodelkan kursi pada komputer. 
Pada Java mencipta objek dengan cara:

 Nama objek – untuk membedakan antara satu kursi dan
kursi lain. Dalam Java:

 Sekarang kita tinggal memanggil objek kursi dengan
namanya.

new Kursi()

Kursi kursi1 = new Kursi() Kursi kursi2 = new Kursi()

kursi1

tinggi 100cm
warna coklat
lokasi baris 1, kolom 3

kursi2
tinggi 100cm
warna coklat
lokasi baris 1, kolom 3



Kita akan coba memahami konsep penting
lewat project shapes pada BlueJ.



Class

 Ada berapa class pada project shapes?



Object

 Buat objek circle (klik kanan pada class Circle). Ada
3 pilihan constructor, jadi coba masing-masing
dengan membuat 3 instance objek circle.



State

 Klik kanan pada setiap

objek dan pilih inspect 

untuk melihat state untuk

setiap objek.

instance of



Method

 Setiap objek circle memiliki 12 methodnya
sendiri (selain constructor). 

 Coba method makeVisible().

 Inspect setiap objek, apakah ada perubahan
pada state?

 Experiment dgn method-

method yang lain



Parameter

 Coba method changeColor(String warna). 

 String warna adalah parameter untuk method 
changeColor

 Variable warna menyimpan nilai yang bertipe String.



Contoh

 Buatlah kelas PersegiBintang yang memungkinkan
pengguna untuk mencipta objek persegibintang. 
Tentukan kira-kira atribut dan method apa saja yang 
diperlukan.
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