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Maksud dan tujuan 

 Memahami Pembuatan Kelas , Objek dan method 

 Dapat menerapkan kelas, objek, dan method 

kedalam bahasa pemrograman java 
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Apapun konsep yang diimplementasikan di java harus 

dikapsulkan ke dalam kelas. 

 

Kelas mendefinisikan sekumpulan objek yang memiliki 

kesamaan keadaan dan perilaku.Sebagai contoh Suzuki 

Smash, Yamaha VegaR, Honda SupraFit, dan Kawasaki KazeR 

merupakan objek dari Class sepeda motor. Suzuki Smash  dan  

objek  lainnya  juga  memiliki  kesamaan  atribut  (merk, tipe, 

berat, kapasitas bensin, tipe mesin, warna, harga) dan method 

untuk   mengakses   data   pada   atributnya   (misal   fungsi   

untuk menginputkan   data   merk,   tipe,   berat,   dsb   serta   

fungsi   untuk mencetak data merk, tipe, berat, dsb). 

 

Ada  dua  kelompok  kelas,  yaitu  kelas  standard  dan kelas 

yang didefinisikan sendiri. Kumpulan dari method / kelas  

standard  dalam  java  dikenal  dengan  API (Aplication 

Programming Interface). 
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Pengertian Kelas 

Kelas  digunakan untuk membuat objek, dan berperan 

sebagai tipe data dari objek. Kelas merupakan sarana 

pengkapsulan kumpulan data dan kumpulan method 

yang mengoperasikan kumpulan data tersebut. 

Anatomi Kelas 

Bentuk umum struktur anatomi kelas sebagai berikut 

(modifier1) class NamaKelas (modifier2) { 

classbody 

} 
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Classbody terdiri dari attribute, constructor, dan method. 

Modifier pada anatomi kelas, sifatnya optional, digunakan 

berdasarkan kebutuhan. Modifier menunjukkan  sifat-sifat 

tertentu dari : kelasnya, methodnya, atau attributenya. 

Ada 10 keyword yang digunakan sebagai modifier1 dan 

dikelompokkan menjadi : 

1. Modifier akses (public, protected, default, private) 

2. Modifier final 

3. Modifier static 

4. Modifier abstract 

5. Modifier synchronized 

6. Modifier native 

7. Modifier storage (transient, volatile) 

Ada 2 keyword yang sering digunakan sebagai modifier2, 

yaitu extends dan implements. 
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Access Modifier 

Yang dimaksud dengan access modifier adalah  

pengaturan hak akses class maupun method.Ada 4 akses  

yang tersedia, yaitu default, public, protected, private.  

 No Modifier Pada class dan Interface Pada Method & Variabel 

1 default   (tak ada 

modifier) 

Dapat diakses oleh yang sepaket. Diwarisi oleh subkelas dipaket yang sama, dapat 

diakses oleh method- method yang sepaket. 

  

2 Public Dapat diakses dimanapun Diwarisi oleh subkelasnya, dapat diakses dimanapun. 

3 Protected Tidak bias diterapkan 

  

Diwarisi oleh subkelasnya, dapat diakses oleh 

method- method yang sepaket      

4 Private Tidak bisa diterapkan Tidak dapat diakses dimanapun   kecuali   oleh 

method-method  yang  ada dalam kelas itu sendiri. 

Aksesabilitas public private protected default 

Dari kelas yang sama Ya Ya Ya Ya 

Dari sembarang kelas dalam paket yang 

sama 

Ya Tidak Ya Ya 

Dari  sembarang  kelas  di luar paket Ya Tidak Tidak Tidak 

Dari subkelas dalam paket yang sama Ya Tidak Ya Ya 

Dari subkelas di luar paket Ya Tidak Ya Tidak 
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Deklarasi Attribute (Variabel Anggota Data) 

 

Deklarasi diletakkan di dalam classbody (di luar method). 

Bentuk umum deklarasi attribute : 

    [modifier] tipedata namavariabel; 

   [public] [static] final tipedata NAMA_KONSTANTA = nilai; 

Contoh : 

public class CircleClass { 

public static final double PI = 3.14159265358979323846; 

public double x, y, r; 

// dan seterusnya 

} 
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class  SepedaMotor 

{ 

private  String  merk,  tipe; 

private  int  tangki; 

private  long  harga; 

    public  void  setMerk(String  merk) { 

    this.merk  =  merk; 

    } 

public  String  getMerk(){ 

return  merk; 

} 

} 
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Objek 

 Setiap objek  dalam dunia nyata pasti memiliki 2 

elemen penyusunnya, yaitu  keadaan (state),dan  

perilaku/sifat (behaviour). Sebagai contoh, sepeda 

memiliki keadaan yaitu warna, merk, jumlah 

 roda,  ukuran  roda.  Dan perilaku/sifat sepeda 

adalah berjalan, berhenti, belok, menambah 

kecepatan, mengerem. Pada saat objek 

diterjemahkan kedalam konsep  PBO,  maka 

elemen penyusunnya      juga terdiri atas 2 bagian, 

yaitu atribut (ciri-ciri yang melekat pada suatu 

objek(state) dan method 

Sintaks membuat objek dari suatu class : 

namaClass  namaObjek  =  new  namaClass() 
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Method 

Method merupakan tingkah laku dari suatu objek atau kelas, 

jika bersifat static berarti tingkah laku semua objek dalam 

kelas tersebut. Dengan kata lain method merupakan fungsi-

fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai pada  

atribut atau untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan 

suatu objek (behaviour) 

Method diletakkan di dalam classbody(sebaiknya tidak 

diletakkan dalam method lain).  

Bentuk umum method : 

[modifier] tipe_return_value namaMethod (tipe parameter) { 

methodbody; 

} 

Modifier boleh lebih dari satu (dipisah oleh spasi). 

Pasangan tipe dan parameter dapat lebih dari satu (dipisah 

oleh koma). 
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class  SepedaMotor 

{ 

private  String  merk,  tipe; 

private  int  tangki; 

private  long  harga; 

    public  void  setMerk(String  merk) { 

    this.merk  =  merk; 

    } 

public  String  getMerk(){ 

return  merk; 

} 

} 

      public class  Latihan1a { 

public static void main (String []args){ 

SepedaMotor motor = new SepedaMotor(); 

motor.setMerk("Suzuki"); 

System.out.println("Motor ini bermerk  "  + motor.getMerk()); 

} 

} 

Method dasar ada dua jenis yaitu getter() dan setter(). 
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Secara umum method (ada juga yang menyebutnya fungsi) itu 

ada 2 macam, yaitu method yang mengembalikan nilai dan 

method yang tidak mengembalikan nilai. 

 

Contoh  method  yang  mengembalikan nilai adalah method 

getMerk() dimana hasil dari method ini adalah  

mengembalikan nilai string dari atribut merk.  

 

Sedangkan contoh method yang tidak  mengembalikan  nilai  

adalah method setMerk(String merk), yaitu dengan ciri tipe 

data dari   method tersebut adalah  void. 
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class Dog { 

private int weight;  

public int getWeight() { 

return weight; 

} 

public void setWeight(int newWeight) { 

weight = newWeight; 

} 

} 

 

public class TesDog { 

public static void main(String[] args) { 

Dog d = new Dog(); // membuat objek d 

d.setWeight(42); // input 

System.out.println("Dog ds weight is "+d.getWeight()); 

} 

} 

Contoh lain: 
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Untuk menginputkan data dari keyboard ada 2 cara, yaitu : 

1. Input  dari  mode  console,  yaitu  dengan  memanfaatkan  class 

BufferedReader dan InputStreamReader. 

    Untuk bisa mengakses class BufferedReader maka perlu mengimpor dari 

package java.io.*    dan menambahkan  statemen throws IOException 

pada header method main. 

import  java.io.*; 

class  CobaInput1{ 

public static void main (String []args) throws  IOException { 

BufferedReader br= new 

BufferedReader  (new  InputStreamReader(System.in)); 

String  nama,  kota; 

System.out.print(“Nama  Anda  :  ”); 

nama  =  br.readLine(); 

System.out.print(“Kota  Asal  :  ”); 

kota  =  br.readLine(); 

System.out.println(“Selamat Datang ”+ nama  +“  dari  ”+  kota); 

} 

} 

  

 

Input Data 

Erlan Darmawan, S.Kom., M.Si 



2. Inputan dengan memanfaatkan class JOptionPane. 

Untuk bisa menggunakan class JoptionPane, maka perlu mengimpor dari 

package javax.swing.* dan gunakan method showInputDialog() 

yang terdapat pada class JOptionPane. 

 

import  javax.swing.*; 

class  CobaInput2 

{ 

public static void main (String []args) 

{ 

String  nama,  kota; 

nama = JOptionPane.showInputDialog(“Nama Anda  :”); 

kota = JOptionPane.showInputDialog(“Kota Asal  :”); 

System.out.println(“Selamat Datang ”+ nama  +“  dari  ”+  kota); 

System.exit(0); 

} 

} 

 

  

 

Input Data 
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Catatan : 

Semua data yang diinputkan dianggap sebagai 

suatu nilai String meskipun data tersebut   hanya 

terdiri atas angka saja. Untuk menampung data 

yang diinputkan ke dalam variabel   bertipe numerik 

(misal : int, long, double), maka data harus terlebih 

dahulu diubah ke tipe data numerik. 

Contoh : 

String  sAngka; 

int  a =  Integer.parseInt(sAngka); 

long  b  =  Long.parseLong(sAngka); 

double  c  =  Double.parseDouble(sAngka); 
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