
KONSEP
Pemrograman Berorientasi Objek

KARMILASARI



Capaian Pembelajaran

 Memahami perbedaan pemrograman prosedural dan pemrograman 
berorientasi objek (object oriented programming /OOP)

 Memahami elemen program yang disebut class dan bagaimana class 
tersebut digunakan untuk membuat objek

 Memahami struktur class dalam bentuk tingkah laku (behavior) dan 
atribut

 Memahami konsep OOP : enkapsulasi, pewarisan sifat (inheritance), 
polimorfisme

 Menyebutkan bermacam OOP
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Bahasa Pemrograman Prosedural

 Serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur
 Cara pandang  program adalah suatu urutan instruksi
 Programmer menurunkan suatu masalah menjadi sub masalah yang 

lebih sederhana
 Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama
 Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data
 Data bersifat pasif
 Contoh bahasa pemrograman prosedural : Cobol Turbo Prolog, C, Pascal
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Bahasa Pemrograman Prosedural
 Pemrogaman Modular : , suatu program akan dipilah kedalam 

sejumlah modul, dimana setiap modul menjalankan fungsinya sendiri
 Setiap program memiliki program utamanya, yang kemudian akan 

memanggil sejumlah modul-modul yang ada
 Pemrograman secara modular ini dapat diimplementasikan dengan 

penggunaan subroutine, suatu kelompok instruksi yang menjalankan 
suatu pengolahan yang sifatnya terbatas seperti pencetakan, 
pembacaan untuk proses input atau untuk proses penghitungan
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Pemrograman Berorientasi Objek

 Fungsi dan data BUKAN menjadi dua hal yang terpisah
 Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai 

OBJEK aktif
 Cara pandang  program adalah serangkaian objek yang 

bekerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah
 Contoh : Visual FoxPro, Java, C++, Visual Basic, Python, PHP, C#
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Apakah OBJEK ?

 Semua benda yang ada di dunia nyata dapat dianggap sebagai objek
 Contoh : rumah, mobil, sepeda motor, gelas, komputer, meja, dll
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Karakteristik Objek

 Setiap objek memiliki atribut sebagai suatu status (state)
 Setiap objek memiliki tingkah laku (behavior)

 Contoh : objek SEPEDA
 Memiliki atribut (state)  pedal, roda, jeruji, warna, jumlah roda

 Memiliki tingkah laku (behavior)  kecepatan menaik/menurun, 
perpindahan gigi sepeda

 Penggambaran pemrograman berorientasi objek = penggambaran 
pada dunia nyata

 Pada pemrograman berorientasi objek :
 State disimpan pada  variable

 Tingkah laku disimpan pada  method
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Apakah CLASS ?
 Class merupakan template untuk membuat objek
 Class merupakan prototipe/blue prints yang mendefinisikan 

variabel-variabel dan method-method secara umum
 Objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas
 Proses pembentukan objek dari suatu class disebut instantiation
 Objek disebut juga instances
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Apakah Attribute ?

 Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan 
yang lain

 Contoh : VolcanoRobot  A volcano exploration vehicle, 
mempunyai atribut sebagai berikut :
 Status  exploring, moving, returning home

 Speed  in mile per hour

 Temperature in Fafrenheit degrees

 Dalam class atribut disebut sebagai VARIABLE
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Attribute

 Instance variable : atribut tiap objek yang memiliki class yang sama
 Tiap objek mempunai dan menyimpan nilai atributnya sendiri

 Tiap objek dari class yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau 
berbeda

 Class variable : atribut semua objek yang dibuat dari class yang sama
 Semua objek mempunyai nilai atribut yang sama

 Semua objek dari class yang sama mempunyai hanya satu nilai yang  
nilainya sama
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Behavior (Tingkah Laku)
 Behavior/tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek 

dari suatu class
 Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, 

menerima informasi dari objek lain dan mengirim informasi ke objek lain 
untuk melakukan suatu pekerjaan
 Contoh : VolcanoRobot

 Check curent temperature
 Begin a survey
 Report its current location

 Dalam class, behavior disebut juga sebagai METHOD
 Method : serangkaian statemen dalam suatu class yang menangani 

suatu pekerjaan tertentu
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Contoh : CLASS, OBJECT, ATTRIBUTE 
dan METHOD
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Contoh (lanjutan)
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Konsep OOP

 Enkapsulasi (Encapsulation)
 Penurunan sifat (Inheritance)
 Polimorfisme (Polymorphism)
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Enkapsulasi

 Enkapsulasi : Pembungkusan variabel dan method dalam sebuah 
objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk 
mengakses variabel tersebut

 Variabel dan method yang dipunyai suatu objek, bisa ditentukan 
hak aksesnya

 Contoh : Jam Tangan
 Digunakan untuk mengetahui waktu

 Cara jam mencatat waktu baik yang analog maupun digital tidak 
penting kita ketahui

 Dalam OOP, konsel enkapsulasi sebenarnya perluasan dari struktur 
dalam bahasa C
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Pewarisan Sifat

 Pewarisan sifat merupakan pewarisan atribut dan method dari sebuah 
class ke class lainnya

 Class yang mewarisi  superclass
 Class yang diwarisi  subclass
 Subclass bisa berlaku sebagai superclass bagi class lainnya 

multilevel inheritance
 Contoh : terdapat class sepeda dan sepeda gunung

 Sepeda  superclass

 Sepeda gunung  subclass

 Sepeda gunung memiliki variabel dan method yang dimiliki oleh sepeda
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Keuntungan Pewarisan Sifat

 Subclass menyediakan state/behavior yang spesifik yang 
membedakan dengan superclass  memungkinkan programmer 
menggunakan ulang source code dari supercass yang telah ada

 Programmer dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat 
generik yang disebut abstarct class, untuk mendefinisikan class 
dengan tingkah laku dan state secara umum
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Single dan Multiple Inheritance

 Bahasa C  multiple inheritance
 Suatu class diperbolehkan mempunyai lebih dari satu superclass

 Variabel dan method yang diwariskan merupakan kombinasi dari 
superclassnya

 Bahasa Java  single inheritance
 Suatu class hanya boleh mempunyai satu superclass
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Polimorfisme

 Polimorfisme adalah kemampuan suatu objek untuk mempunyai 
lebih dari satu bentuk

 Dengan polimorfisme, suatu interface yang sama untuk memerintah 
objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara 
prinsip sama namun secara proses berbeda

 Contoh : Penyanyi melakukan aktivitasnya dengan bernyanyi. Kita 
baru mengetahui penyanyi tersebut adalah penyanyi jazz setelah 
mendengarkannya menyanyikan lagu jazz, demikian pula dengan 
penyanyi dangdut atau penyanyi pop. Namun demikian 
kesemuanya memiliki aktivitas yang sama, yaitu bernyanyi.
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Tipe Polimorfisme

 Dynamic Polimorfisme
 Static Polimorfisme
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Dynamic Polimorfisme

 Merupakan function Overriding, sebuah fungsi dalam class turunan 
yang memiliki nama, return type argumen function yang sama 
denga fungsi dalam class induk

 Terjadi ketika deklarasi method subclass dengan nama dan 
parameter yang sama denga method dari superclassnya

 Syarat Override : nama metode, return type dan paramaeter harus 
sama.

 Dengan overriding, kita memiliki method yang sam apersis dengan 
pengenal method yang ada di superclass tapi berbeda behavior
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Static Polimorfisme

 Merupakan function Overloading, sebuah fungsi yang 
menggunakan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan 
argumen berbeda

 Penggunaan satu nama untuk beberap method yang berbeda 
parameter

 Syarat Overload, yaitu nama return type, argument, overload 
method tidak diharuskan menggunakan inheritance, karena dapat 
digunakan secara public asalkan parameter dan argumennya 
sesuai.

 Dengan menggunakan kemampuan overload, kita dapat memiliki 
lebih dari 1 method dnegna nama yang sama di dalam satu class
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Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek

 Visual Foxpro
 Java
 C++
 Visual Basic
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Kelebihan OOP

 Kebebasan pengembangan
 Peningkatan kualitas
 Kemudahan pemeliharaan
 Kemampuan yang tinggi dalam modifikasi
 Peningkatan penggunaan kembali software
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Ringkasan

 Pemrograman Prosedural vs. Pemrograman Berorientasi Objek
 Class-Object, Attribute, Method
 Konsep OOP : Enkapsulasi, Pewarisan Sifat, Polimorfisme
 Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek
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Materi Selanjutnya :

Pengenalan Dasar Bahasa Pemrograman Java
Tugas yang harus disiapkan untuk materi selanjutnya :
 Lakukan instalasi Eclipse/Netbean di notebook/dekstop saudara (cari 

caranya dari buku, internet/youtube)
 Cari refernsi panduan belajar bahasa pemrogarman Java (dari buku, 

internet/youtube)
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