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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting
sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang
kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama
menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru
Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua
guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan
melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan
profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan
kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta
kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok
kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.Tujuannya
untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber
belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan
melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka
dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan
Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang
bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan
peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat
pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program
Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program
GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas
kompetensi guru.Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan
Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta,  Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan

2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru

dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan

keprofesian berkelanjutan.

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk institusi

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan dalam kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal

dalam mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di

masa mendatang.

Makassar, Februari 2016

Kepala LPPPTK KPTK

Dr. H. Rusdi, M.Pd,

NIP  19650430 1991 93 1004
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan peniaian dan evaluasi pembelajaran selalu dilakukan pendidik untuk

mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Hal ini

dilakukan sebagai rasa tanggung jawab yang harus menyampaikan hasil

penilaian dan evaluasi pembelajaran kepada pemangku kepentingan di satuan

pendidikan (sekolah). Padahal manfaat hasil penilaian dan evaluasi

pembelajaran tidak hanya itu.

Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan

untuk melakukan tindakan remideal dan pengayaan. Namun harus ditinjau dulu

dari nilai ketuntasan belajar, apakah pencapaian kompetensi peserta didik

sudah memenuhi atau belum. Bila sudah memenuhi, akan dilakukan tindakan

pengayaan. Namun bila masih belum memenuhi ketuntasan belajar, peserta

didik harus memperoleh tindakan remedial.

Menyadari betapa pentingnya pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi

pembelajaran bagi pendidik, maka modul “Pemanfaatan Penilaian dan Evaluasi

Pembelajaran” ini disiapkan. Hal ini dilakukan agar prestasi belajar peserta didik

dapat meningkat secara berkesinambungan. Peningkatan kompetensi pendidik

saat ini, adalah untuk menjamin pencapaian kompetensi peserta didik secara

maksimal.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada

peserta pendidikan dan latihan tentang pemanfaatan hasil penilaian dan hasil

pembelajaran.
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C. Peta Kompetensi

KODE UNIT
KOMPETENSI NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU

PED0A00000-00 Pengembangan Peserta Didik 9/20JP

PED0B00000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran
yang mendidik

9/20JP

PED0C00000-00 Pengembangan Kurikulum 9/20JP

PED0D00000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 9/20 JP

PED0E00000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Pembelajaran

9/20JP

PED0F00000-00 Pengembangan potensi peserta didik 9/20 JP

PED0G00000-00 Komunikasi efektif 9/20JP

PED0H00000-00 Penilaian dan evaluasi pembelajaran 9/20JP

PED0I00000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran

9/20JP

PED0J00000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

9/20 JP

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini meliputi:

1. Ketuntasan Belajar

a. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar

b. Nilai Ketuntasan Belajar

2. Remidial Pembelajaran

a. Pengertian dan Tujuan Remidial Pembelajaran

b. Perancangan dan Pelaksanaan Remidial Pembelajaran

3. Pengayaan Pembelajaran

a. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran

b. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran

POSISI MODUL
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4. Laporan Pencapaian Kompetensi

a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi
b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi
c. Penulisan Laporan Pencapaian Kompetensi

E. Saran Cara Penggunaan Modul

1. Untuk Guru Pembelajar
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang

perlu dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah :

a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta Diklat

dapat bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi.

b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap

materi yang dibahas.

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,harus perhatikan:

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.

2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.

3) Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan

bahan yang diperlukan.

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.

5) Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur

pengampu materi.

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula

7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan pada

materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang mengampu

materi.

2. Untuk Widyaiswara
Dalam penggunaan modul, guru pembelajar disarankan untuk :

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan

dalam tahap belajar
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c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan

menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta

diklat

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan

4
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Kegiatan Pembelajaran 1
Ketuntasan Belajar

A. Tujuan

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan ketuntasan belajar, serta nilai

ketuntasan belajar, dari hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran pada

kegiatan pembelajaran yang diampu.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,

adalah dengan indikator sebagai berikut:

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan

ketuntasan belajar

2. Hasil penentuan ketuntasan belajar  diklasifikasikan ke dalam kelompok

tuntas dan belum tuntas

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar

Sub materi Pengertian Dan Tujuan Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan,

yaitu: pengertian ketuntasan belajar dan tujuan ketuntasan belajar.

a. Pengertian Ketuntasan Belajar

Merujuk pada Permendikbud no. 104 tahun 2014, ketuntasan belajar

dibedakan berdasarkan ketuntasan penguasaan substansi dan kurun waktu

belajar. Selanjutnya ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar

terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan

tingkat satuan pendidikan.

1) Ketuntasan penguasaan substansi merupakan tingkat penguasaan

peserta didik atas kompetensi dasar (KD) tertentu pada tingkat

penguasaan minimal atau di atasnya.
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2) Ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta

didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya

dalam satu semester

3) Ketuntasan belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan

peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran.

4) Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta

didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan

pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan.

b. Tujuan Ketuntasan Belajar

1) Menentukan ukuran ketercapaian minimal, adalah kegiatan membuat

kesepakatan target minmal yang harus dicapai peserta didik, berdasarkan

hasil analisis prestasi hasil belajar. Ukuran ini selanjutnya dijadikan
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2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan dengan

capaian optimum 71

3) Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan

modus dengan predikat Baik (B)

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam

bentuk angka dan huruf, yakni 100 – 0 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf

A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keteramoilan

Nilai Ketuntasan

Pengetahuan dan Keterampilan

86 - 100 A

71 - 85 B

56 - 70 C

<=55 D

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ketuntasan

belajar nilai sikap minimal (B).

b. Penentuan nilai ketuntasan belajar

Penentuan nilai ketuntasan belajar pada Permendikbud no. 104 tahun 2014,

adalan nilai ketuntasan belajar minimal. Sehingga sekolah dapat menentukan

nilai ketuntasan belajar di atas dari yang tertuang pada Permendikbud no. 104

2014 teserbut. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan

menentukan nilai ketuntasan diatas ketentuan minimal, yaitu:

1) Rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan pendidikan (sekolah),

yaitu rerata dari semua nilai hasil belajar peserta didik yang ada di

sekolah. Apabila rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan

pendidikan (sekolah) diatas atau sama dengan ketuntasan minimal, maka
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sekolah dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan

belajar.

2) Kualitas pendidik, yaitu motivasi dan kemampuan meningkatkan maupun

mengembangkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sehingga

kalau motivasi dan kemampuan para pendidik cukup memadai, sekolah

dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan belajar

3) Sarana pembelajaran, yaitu semua perangkat penunjang keberhasilan

pembelajaran (misal: laboratorium, media pembelajaran, lingkungan

belajar, perpustakaan). Sehingga kalau sarana pembelajaran setelah

dianalisis cukup memadai, maka menaikkan nilai ketuntasan belajar

dapat dipertimbangkan.

4) Dukungan manajemen, yaitu kebijakan kepala sekolah beserta komite

sekolah, sistem pengelolaan administrasi dan informasi, jalinan

kerjasama dengan dunia usaha/industri dan masyarakat. Sehingga kalau

dukungan manajemen terhadap sekolah cukup besar, maka menaikkan

nilai ketuntasan belajar dapat dilakukan.

Kesimpulannya, keempat hal tersebut perlu diperhatikan bila sekolah akan

menaikkan nilai ketuntasan belajar yang akan dijadikan sebagai acuan

pencapaian target prestasi.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca

dengan cermat sub materi 1:Ketuntasan Belajar.Kemudian membahas dan

berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /

tugas, dan merefleksi diri.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas 1

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di

bawah ini.

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan Ketuntasan

Belajar
3. Kelompok 4 sd 6 membahas Nilai Ketuntasan Belajar
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4. Waktu pembahasan 30 menit
5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)

F. Rangkuman
Ketuntasan belajar dibedakan menjadi empat tingkatan: (1) ketuntasan

penguasaan substansi (kompetensi dasar), (2) ketuntasan belajar satu

semester, (3) ketuntasan belajar satu tahun ajaran, dan (4) ketuntasan

belajar tingkat satuan pendidikan. Pada Permendikbud no. 104 tahun 2014

dinyatakan: (1) Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan

dengan skor rerata71, (2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan

ditetapkan dengan capaian optimum71, (3) Ketuntasan belajar untuk

kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan modusdengan predikat Baik (B).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi materiKetuntasan Belajar ?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan
pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materiKetuntasan
Belajar ?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses
pembahasan materiKetuntasan Belajar agar kegiatan berikutnya lebih
baik / lebih berhasil ?

2. Tindak lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum

mencapai nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 75.
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Kegiatan Pembelajaran 2
Remedial Pembelajaran

A. Tujuan

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan remedial pembelajaran,

perancangan program kegiatan remedial pembelajaran, dan pelaksanaan

kegiatan remedial pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,

adalah dengan indikator sebagai berikut:

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang

program remedial

2. Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dimanfaatkan sebagai bahan

pertimbangan perbaikan penyusunan rancangan pelaksanaan

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran

Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran diuraikan dalam

dua unsur, yaitu: Pengertian Remedial Pembelajaran , dan Tujuan Remedial

Pembelajaran.

a. Pengertian Remedial Pembelajaran

Prestasi hasil belajar peserta didik, walaupun disampaikan oleh pendidik

(guru) yang sama, hasilnya belum tentu sama. Ada sebagian yang hasilnya di

atas ketuntasan belajar, namun ada sebagian yang masih di bawah

ketuntasan belajar. Salah satu penyebabnya adalah, adanya keragaman dari

peserta didik. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata

kelas, namun ada pula peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata

kelas. Begitu pula lingkungan yang ada di sekitar para peserta didik tersebut.

Ada yang sangat mendukung, namun ada pula yang kuarang mendukung.

Sehingga wajar kalau prestasi hasil belajar yang diperoleh peserta didik

berbeda-beda pula.
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Menghadapi kenyataan ini, pendidik perlu bertindak bijak. Yakni melakukan

tindakan perbaikan untuk peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di

bawah nilai ketuntasan belajar tersebut. Tindakan ini disebut sebagai kegiatan

remedial pembelajaran.

Istilah remedial berasal dari kata “remedy” yang memiliki arti

“menyembuhkan”. Dalam pengertian yang lebih umum, banyak orang yang

mengartikan remedial sebagai tindakan perbaikan. Memang kegiatan remedial

di sekolah sering dilakukan melaui perbaikan-perbaikan, baik terhadap cara

memberikan penjelasan maupun perangkat yang digunakan. Hal ini dilakukan

untuk peningkatan prestasi hasil belajar.

Menyimak beberapa kegiatan yang dilakukan para pendidik di sekolah dan

asal kata istilah remedial, dapat diperoleh definisi remedial pembelajaran.

Yaitu, remedial pembelajaran merupakan tindakan lanjutan berupa kegiatan

perbaikan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan

yang dialami oleh peserta didik berdasarkan hasil belajar.

b. Tujuan Remedial Pembelajaran

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari remedial pembelajaran meliputi:

mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan penguasaan kompetensi,

meningkatkan prestasi hasil belajar (agar memenuhi ketuntasan belajar), dan

melakukan percepatan belajar.

1) Membantu mengatasi kesulitan belajar. Yaitu mempermudah penjelasan,

menyederhanakan peristilahan, dan menambah contoh-contoh, serta

menambah frekuensi berlatih agar dapat mempermudah proses belajar.

2) Meningkatkan penguasaan kompetensi. Dengan kemudahan yang

diciptakan saat remedial pemeblajaran, penguasaan kompetensi akan

dapat dicapai dengan lebih mudah. Sehingga peningkatan penguasaan

kompetensi akan dicapai.

3) Meningkatkan prestasi hasil belajar. Apabila penguasaan kompetensi

dapat dicapai dengan mudah, maka prestasi hasil belajar akan

meningkat. Sehingga pencapaian ketuntasan belajar dapat dicapai pula.

4) Melakukan percepatan pembelajaran, artinya bila remedial dilakukan

sejak dini dan konsisten, maka kesulitan belajar peserta didik akan
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terdeteksi secara dini pula. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan

lebih awal, yang pada akhirnya ketuntasan demi ketuntasan belajar

berikutnya dapat dicapai dengan lebih mudah.

2. Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran

Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Remedial Pembelajaran , dan

Pelaksanaan Remedial Pembelajaran.

b. Perancangan Program Remedial Pembelajaran

Kegiatan perancangan program remedial pembelajaran terdiri atas tiga

kegiatan, yaitu: analisis prestasi hasil belajar, pengelompokan jenis kesulitan

yang sama, dan penyusunan program perbaikan.

1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil

belajar peserta didik dan mendata jenis kesulitan yang dialami.

Kompetensi dasar apa saja yang masih belum dikuasai.

2) Pengelompokan jenis kesulitan yang sama, yaitu menyusun kelompok

peserta didik berdasarkan jenis kompetensi dasar yang masih belum

dikuasai.

3) Penyusunan program perbaikan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan

perbaikan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi

kesulitan peserta didik.

b. Pelaksanaan Remedial Pembelajaran

Pelaksanaan remedial pembelajaran merupakan kegiatan implementasi dari

perancangan program remedial pembelajaran. Karena itu kegiatan ini dilakukan

setelah program kegiatan remedial selesai disusun. Kegiatan remedial

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah

dipersiapkan (disusun). Ada tiga kegiatan utama dalam pelaksanaan remedial

pembelajaran, yaitu: pembahasan ulang kompetensi yang kurang dikuasai,

latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi dan postes (tes penguasaan

kompetensi).

1) Pembahasan ulang kompetensi yang harus dikuasai, yaitu membahas

kembali kompetensi yang masih belum atau kurang dikuasai oleh peserta
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didik. Pembahasan ulang dapat dilakukan melalui: penjelasan oleh

pendidik, diskusi atau tanya jawab, atau penjelasan oleh tutor sebaya.

2) Latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi, adalah penerapan dari

apa yang telah dibahas agar penguasaan kompetensi peserta didik

menjadi lebih baik (meningkat).

3) Postes (tes penguasaan kompetensi), merupakan kegiatan yang

dilakukan untuk pengukuran penguasaan peserta didik terhadap

kompetensi yang harus diperbaiki.

Pengelolaan kegiatan remedial dapat dilakukan secara: individu/ perorangan

atau kelompok. Sedangkan pengelolaan waktu remedial dapat dialkukan di luar

waktu terjadwal, namun dapat juga dilakukan di dalam waktu terjadwal.

Pelaksanaan di luar waktu terjadwal biasanya dilakukan setelah waktu belajar

normal (setelah jam belajar usai). Sedangkan untuk pelaksanaan di dalam waktu

terjadwal, biasanya dilakukan pada pembelajaran praktik. Peserta didik yang

menjalani remedial pembelajaran diberi bimbingan, selanjutnya diminta berlatih

sampai menguasai kompetensi. Sedangkan peserta didik yang lain melanjutkan

pekerjaan pada tugas berikutnya. Namun pada pembelajaran teori dapat pula

dilakukan di dalam waktu terjadwal, biasanya dilakukan pada waktu yang telah

dialokasikan sebelumnya (sudah direncanakan, untuk kegiatan remedial

pembelajaran). Hal ini dirancang sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan

(sebelum awal semester).

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca

dengan cermat sub materi 2: Remedial Pembelajaran. Kemudian membahas

dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /

tugas, dan merefleksi diri.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas 2 : Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan

ketentuan di bawah ini.

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
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dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /

tugas, dan merefleksi diri.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas 2 : Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan

ketentuan di bawah ini.

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
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2. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Remedial
Pembelajaran

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan Remedial
Pembelajaran

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)

5. Waktu pembahasan 30 menit

F. Rangkuman
Remedial pembelajaran memiliki peran penting dalam keberhasilan peserta

didik. Karena kesulitan yang mereka dihadapi akan diatasi melalaui

perbaikan-perbaikan dalam kegiattan remedial ini. Tujuan remedial

pembelajaran meliputi: mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan

penguasaan kompetensi, meningkatkan prestasi hasil belajar (agar

memenuhi ketuntasan belajar), dan melakukan percepatan belajar. Sebelum

dilakukan tindakan, harus ada perancangan kegiatan berdasarkan prestasi

hasil belajar yang ditinjau dari ketuntasan belajar. Sehingga tindakan yang

dilakukan akan memiliki kesesuaian dengan kesulitan peserta didik dalam

pencapaian penguasaan kompetensi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial Pembelajaran ?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial

Pembelajaran?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses

pembahasan materi Remedial Pembelajaran agar kegiatan berikutnya

lebih baik / lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat

atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai
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nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 75.

17

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 75.

17

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 75.
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Kegiatan Pembelajaran 3
Pengayaan Pembelajaran

A. Tujuan

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan pengayaan pembelajaran,

perancangan program kegiatan pengayaan pembelajaran, dan pelaksanaan

kegiatan pengayaan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,

adalah dengan indikator sebagai berikut:

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang

program pengayaan

2. Hasil penyusunan rancangan pembelajaran digunakan dalam proses

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran

Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Pegayaan Pembelajaran diuraikan

dalam dua unsur, yaitu: Pengertian Pengayaan Pembelajaran , dan Tujuan

Pengayaan Pembelajaran.

a. Pengertian Pengayaan Pembelajaran

Seperti pada remedial pembelajaran, kegiatan pengayaan pembelajaran juga

memiliki peran penting terhadap keberhasilan peserta didik. Kalau tindakan

remedial diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di

bawah nilai ketuntasan belajar. Sebaliknya, tindakan pengayaan

pembelajaran diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di

atas nilai ketuntasan belajar. Ini merupakan wujud perlakuan yang adil kepada

semua peserta didik. Sehingga baik peserta didik yang prestasi hasil

belajarnya di bawah maupun di atas nilai ketuntasan belajar, semua

mendapat perlakukan. Yaitu tindakan remedial pembelajaran adalah untuk

peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan belajar.

Sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran adalah untuk peserta didik
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yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan belajar. Tindakan

remedial pembelajaran dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan,

sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran dilakukan untuk

pengembangan penguasaan kompetensi peserta didik.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan kegiatan

pengayaan pembelajaran di sekolah, dapat dibuat suatu kesimpulan. Yaitu,

bahwa pengayaan pembelajaran merupakan kegiatan penambahan

pengalaman bagi peserta didik yang prestasi belajarnya sudah memenuhi

ketuntasan belajar atau melebihi dari yang ditetapkan pada kurikulum.

b. Tujuan Pengayaan Pembelajaran

Mencermati kegiatan yang dilakukan pendidik ketika melakukan tindakan

pengayaan pembelajaran, dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang ingin

dicapai. Yaitu, penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan

kreativitas, dan perlakuan adil kepada peserta didik.

1) Memberikan penguatan penguasaan komepetensi, yaitu memberikan

materi pendalaman dari kompetensi yang sudah dikuasai. Sehingga

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikuasai

menjadi meningkat pula.

2) Mengembangkan kreativitas peserta didik. Artinya, penguasaan yang baik

terhadap suatu kompetensi akan memicu pemikiran-pemikiran baru yang

berkaitan dengan pemanfaatan kompetensi tersebut.

3) Memperlakukan peserta didik secara adil. Maksudnya adalah, ketika

peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan

belajar mendapatkan perlakuan tindakan perbaikan, sangat tidak adil

kalau peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan

belajar tidak mendapat perlakuan apa-apa. Sehingga mereka juga berhak

memperoleh perlakuan tindakan yang sesuai dengan prestasi hasil

belajar mereka.

2. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran

Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Program Pengayaan

Pembelajaran, dan Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran.
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a. Perancangan Program Pengayaan Pembelajaran

Seperti pada perancangan kegiatan remedial, perancangan kegiatan

pengayaan pembelajaran juga terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: analisis prestasi

hasil belajar, pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan

penyusunan program pengayaan.

1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil

belajar peserta didik dan mendata jenis keunggulan yang dimiiki. Peserta

didik yang akan diikutkan kegiatan pengayaan adalah yang memiliki

ketuntasan belajar minilan atau lebih.

2) Pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki, yaitu mengelompokkan

peserta didik bersadarkan jenis keunggulan yang dimiliki oleh peserta

didik. Untuk kegiatan pengayaan pembelajaran, pengelompokan peserta

didik secara heterogin dapat memberikan hasil makasimal.

3) Penyusunan program pengayaan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan

pengayaan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk

mengembangkan kompetensi peserta didik.

b. Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran

Setelah program kegiatan pengayaan selesai disusun, pengayaan

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah

dipersiapkan. Ada tiga jenis kegiatan pengayaan pembelajaran, yaitu:

kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah.

1) Kegiatan eksploratori, adalah kegiatan penggalian informasi yang bersifat

pengembangan dari subsatansi yang ada dalam kurikulum. Penggalian

data tersebut dapat diperoleh dari bahan bacaan, media elektronik,

maupun nara sumber.

2) Keterampilan proses, merupakan kegiatan pendalaman yang penekanan

utama pada pembentukan sikap sosial dan kemandirian. Sehingga hasil

yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah untuk melatih peserta didik

bekerja dengan tekun, teliti, tidak tergantung dari orang lain. Namun

dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain.

3) Pemecahan masalah, adalah kegiatan yang menuntut kemampuan

identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Dengan
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yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah untuk melatih peserta didik
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dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain.

3) Pemecahan masalah, adalah kegiatan yang menuntut kemampuan

identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Dengan
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kegiatan seperti ini diharapkan peserta didik dapat berlatih berpikir dan

bersikap kritis terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini akan menjadi

bekal positif ketika mereka berada di dunia kerja.

Pengelolaan kegiatan pengayaan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua

bentuk kegiatan, yaitu: belajar mandiri dan belajar dalam kelompok.

1) Belajar mandiri, adalah bentuk pengembangan kompetensi untuk

penambahan pengalaman peserta didik secara perorangan. Hal ini untuk

menggali potensi-potensi perorangan yang dimiliki peserta didik, seperti:

motivasi, ketelitian, disiplin, …

2) Belajar dalam kelompok, merupakan bentuk penambahan pengalaman

peserta didik yang harus dilakukan di dalam kelompok. Potensi peserta

didik yang berkaitan dengan sikap sosial seperti: kerjasama, komunikasi,

dan toleransi, diharapkan dapat dikembangkan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca

dengan cermat sub materi 3: Pengayaan Pembelajaran. Kemudian membahas

dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /

tugas, dan merefleksi diri.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas 3

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di

bawah ini.

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Pengayaan
Pembelajaran

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan
Pengayaan Pembelajaran

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)

5. Waktu pembahasan 30 menit
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F. Rangkuman
Peran pengayaan pembelajaran sangat penting dalam pengembangan

penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuan pengayaan pembelajaran adalah

untuk penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan kreativitas, dan

perlakuan adil kepada peserta didik. Tindakan pengayaan pembelajaran

ditujukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi hasil belajar diatas atau

sama dengan nilai ketuntasan belajar. Perancangan kegiatan program

pengayaan pembelajaran dilakukan dengan cara: menganalisis prestasi hasil

belajar, mengelompokkan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan

menyusun program pengayaan. Pelaksanaan pengayaan pembelajaran

dilakukan melalui kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan

masalah. Sedangkan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan melalui Umpan

Balik dan Tindak Lanjut

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan Pembelajaran ?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan

Pembelajaran) ?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses

pembahasan materi Pengayaan Pembelajaran agar kegiatan berikutnya

lebih baik / lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat

atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 75.
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Kegiatan Pembelajaran 4
Laporan Pencapaian Kompetensi

A. Tujuan

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan laporan pencapaian

kompetensi, format laporan pencapaian kompetensi,dan cara pengisiannya

untuk mata pelajaran yang diampu.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,

adalah dengan indikator sebagai berikut:

1. Hasil penilaian dan evaluasi disusun berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan untuk keperluan pemangku kepentingan

2. Hasil penilaian dan evaluasi dikomunikasikan kepada pemangku

kepentingan

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi

Sub materi Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi diuraikan

dalam dua unsur, yaitu: Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi, dan

Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi.

a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi

Laporan pencapaian kompetensi, sering disebut dengan istilah buku rapor.

Merupakan kumpulan data prestasi hasil belajar peserta didik secara

menyeluruh yang terekam semester demi semester. Sehingga dari buku rapor

dapat diketahui perkembangan peserta didik, Buku rapor ini juga digunakan

sebagai acuan satuan pendidikan untuk melihat keberhasilan pembelajaran

yang telah dilakukan. Tentu keberhasilan secara global, karena data diperoleh

dari prestasi keseluruhan peserta didik yang terekam pada buku rapor

tersebut.

b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi
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Data prestasi pencapaian kompetensi peserta didik sangat penting bagi

satuan pendidikan (sekolah), karena keberhasilan pembelajaran yang

dilakukan oleh sekolah akan tercermin dari data keseluruhan prestasi hasil

belajar peserta didik tersebut.  Secara umum tujuan laporan pencapaian

kompetensi adalah dokumentasi, komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi

untuk pemangku kepentingan yang lain.

1) Mendokumentasikan prestasi hasil belajar peserta didik, yaitu menyimpan

semua data prsetasi hasil belajar peserta didik dengan sistematis

sehingga dapat menyajikan data yang terolah dan dapat dilihat sewaktu-

waktu.

2) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada orang tua, yaitu

menggunakan buku rapor sebagai sarana untuk menginformasikan

prestasi hasil belajar peserta didik kepada orang tua. Sehingga orang tua

mengetahui perkembangan presatsi belajar anaknya.

3) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada pemangku kepentingan

yang lain, yaitu menggunakan data hasil olahan prestasi peserta didik

sebagai prestasi sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Selanjutnya prestasi sekolah (satuan pendidikan) ini dikomunikasikan

kepada pemangku kepentingan yang lain, seperti: dinas pendidikan,

PSMK, atau pemangku yang lain.

2. Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi

Sub materi Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Format Laporan Pencapaian Kompetensi,

dan Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi

Telah diterbitkan SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013 tentang bentuk dan

tata cara penyusunan laporan pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah

Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sehingga

format dan cara pengisian telah diuraikan dengan jelas di SK Dirjen tersebut.
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kompetensi adalah dokumentasi, komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi

untuk pemangku kepentingan yang lain.

1) Mendokumentasikan prestasi hasil belajar peserta didik, yaitu menyimpan

semua data prsetasi hasil belajar peserta didik dengan sistematis

sehingga dapat menyajikan data yang terolah dan dapat dilihat sewaktu-

waktu.

2) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada orang tua, yaitu

menggunakan buku rapor sebagai sarana untuk menginformasikan

prestasi hasil belajar peserta didik kepada orang tua. Sehingga orang tua

mengetahui perkembangan presatsi belajar anaknya.

3) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada pemangku kepentingan

yang lain, yaitu menggunakan data hasil olahan prestasi peserta didik

sebagai prestasi sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Selanjutnya prestasi sekolah (satuan pendidikan) ini dikomunikasikan

kepada pemangku kepentingan yang lain, seperti: dinas pendidikan,

PSMK, atau pemangku yang lain.

2. Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi

Sub materi Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Format Laporan Pencapaian Kompetensi,

dan Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi

Telah diterbitkan SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013 tentang bentuk dan

tata cara penyusunan laporan pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah

Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sehingga

format dan cara pengisian telah diuraikan dengan jelas di SK Dirjen tersebut.
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a. Format Laporan Pencapaian Kompetensi dan Petunjuk Penggunaan

LAPORAN
PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)

Nama Peserta Didik

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015
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LAPORAN
PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)

Nama Sekolah : aa

NISN/NSS : aa

Alamat Sekolah : aa

aa

Kode PosaaTelp.aa

Kelurahan : aa

Kecamatan : aa

Kabupaten/Kota : aa

Provinsi : aa

Website : aa

E-mail : aa
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KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK

1. Nama Peserta Didik (Lengkap) :
……………………………………..

2. Nomor Induk Siswa Nasional :
……………………………………..

3. Tempat Tanggal Lahir :
……………………………………..

4. Jenis Kelamin :
……………………………………..

5. Agama :
……………………………………..

6. Status Dalam Keluarga :
……………………………………..

7. Anak ke :
……………………………………..

8. Alamat Peserta Didik :
……………………………………..

9. Nomor Telepon Rumah :
……………………………………..

10. Sekolah Asal :
……………………………………..

11. Diterima di sekolah ini

Di kelas : ………………………………………

Pada Tanggal : ………………………………………

12. Nama Orang Tua

a. Ayah :
……………………………………..
b. Ibu :
……………………………………..

13. Alamat Orang Tua :
……………………………………..

:
……………………………………..
Nomor Telepon Rumah :
……………………………………..

14. Pekerjaan Orang Tua
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a. Ayah :
……………………………………..
b. Ibu :
……………………………………..

15. Nama Wali Peserta Didik :
……………………………………..

16. Alamat Wali Peserta Didik :
……………………………………..

:
……………………………………..
Nomor Telepon Rumah :
……………………………………..

17. Pekerjaan Wali Peserta Didik :
……………………………………..

....................,.........20....

Kepala Sekolah,

................................................
NIP:

Pas Foto

3 x 4
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Nama Sekolah : ................................ Kelas :
.........................

Alamat : ................................ Semester : 2
(Dua)

Nama : ................................ Tahun Pelajaran :
.........................

Nomor Induk/NISN : ................................

CAPAIAN

No. Mapel

Pengetahuan
(Kl-3)

Keterampilan
(Kl-4)

Sikap Sosial dan Spiritual

Angka Predikat Angka Predikat DalamMapel
Antarmapel

0 – 100 0 – 100 SB/ B/ C/ K

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3 Bahasa Indonesia

4 Matematika

5 Sejarah Indonesia

6 Bahasa Inggris

Kelompok B (Wajib)

1 Seni Budaya

2
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan
Kesehatan

3 Prakarya dan Kewirausahaan

Kelompok C (Peminatan)

I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa

1 Fisika

2 Kimia

3 Gambar Teknik

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin

1 Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin

2 Kelistrikan dan Konversi Energi

3 Pengolahan Logam

4 Dasar Teknik Mesin

5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan

1 Perkakas Tangan

2 Alat Ukur

3 Gambar Teknik

4 Mesin Perkakas I

5 Mesin Perkakas II

6 Alat Potong
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7 Mesin dan Program Mesin NC/CNC

Jumlah Nilai

Rata – rata

Kegiatan Ekstra Kurikuler Deskripsi

1. Praja Muda Karana (Pramuka

..........................................

Ketidakhadiran

Sakit
Izin
Tanpa Keterangan

: ............... hari
: ............... hari
: ............... hari

Mengetahui:
.......................,.....................20.....

Orang Tua/Wali, Wali Kelas,

.................................
.......................................................

NIP:
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Nama Sekolah : ................................ Kelas :
.........................

Alamat : ................................ Semester : 1
(Satu)

Nama : ................................ Tahun Pelajaran :
.........................

Nomor Induk/NISN : ................................

Deskripsi

No Mapel Kompetensi Catatan

Kelompok A

1 Pendidikan Agama dan Budi
Pekerti

Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

2 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

3 Bahasa Indonesia Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

4 Matematika Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

5 Sejarah Indonesia Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

6 Bahasa Inggris Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual
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Kelompok B

1 Seni Budaya Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

2 Pendidikan Jasmani, Olah
Raga, dan Kesehatan

Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

3 Prakarya Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

Kelompok C

I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa

1 Fisika Pengetahuan
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Sosial dan Spiritual

2 Kimia Pengetahuan

Keterampilan
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3 Gambar Teknik Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin
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Sosial dan Spiritual
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2 Kelistrikan dan Konversi
Energi

Pengetahuan Mampu mendeskripsikan prinsip dasar
kelistrikan mesin dan motor bakar, tetapi perlu
ditingkatkan pemahamannya pada prinsip
dasar turbin

Keterampilan Terampil mengerjakan tugas dasar kelistrikan
mesin dan motor bakar tetapi belum terampil
mengerjakan tugas – tugas dasar turbin

Sosial dan Spiritual Sudah mampu bekerja secara disiplin, cermat
dan tekun tetapi belum mampu bekerja sama
dan santun dengan teman lain

3 Pengolahan Logam Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

4 Dasar Teknik Mesin Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

5 Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan

1 Perkakas Tangan Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

2 Alat Ukur Pengetahuan Mampu menjelaskan cara menggunakan dan
memelihara alat ukur dasar tetapi belum
memahami cara menggunakan dan
memelihara alat ukur mekanik presisi

Keterampilan Sudah mampu menggunakan dan memelihara
alat ukur dasar tetapi belum mampu
menggunakan dan memelihara alat ukur
mekanik presisi

Sosial dan Spiritual Kerjasama dan kesantunan dengan teman lain
sudah baik tetapi masih belum disiplin dalam
menggunakan peralatan dan berdoa sebelum
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Wali Kelas

.......................................

NIP: ...............................

Orang Tua/Wali,

...........................

bekerja

3 Gambar Teknik Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

4 Mesin Perkakas I Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

5 Mesin Perkakas II Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

Keputusan:
Berdasarkan hasil yang dicapai pada

semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan

naik ke kelas ………… (............................)

tinggal di kelas .......... (............................)
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...........................

NIP.
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH
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Tanda Tangan Kepala
Sekolah, Stempel Sekolah,
dan Tanda Tangan
Orang Tua/Wali
........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

37

KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

NAMA PESERTA DIDIK : .........................................................

KELUAR

Tanggal
Kelas yang

Ditinggalkan
Sebab – Sebab Keluar atau Atas

Permintaan (Tertulis)

Tanda Tangan Kepala
Sekolah, Stempel Sekolah,
dan Tanda Tangan
Orang Tua/Wali
........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

37

KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

NAMA PESERTA DIDIK : .........................................................

KELUAR

Tanggal
Kelas yang

Ditinggalkan
Sebab – Sebab Keluar atau Atas

Permintaan (Tertulis)

Tanda Tangan Kepala
Sekolah, Stempel Sekolah,
dan Tanda Tangan
Orang Tua/Wali
........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….

........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….



38

KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

NAMA PESERTA DIDIK : ………………………...

NO. MASUK

1

2

3

4

5

Nama Peserta

Didik

Nomor Induk

Nama Sekolah

Asal

Masuk di

Sekolah ini:

a.  Tanggal

b.  Di Kelas

Tahun
Pelajaran

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................,..............
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.............................
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1

2

3

4

5

Nama Peserta

Didik

Nomor Induk

Nama Sekolah

Asal

Masuk di

Sekolah ini:

a.  Tanggal

b.  Di Kelas
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Pelajaran
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..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................,..............

Kepala Sekolah,

.............................

NIP: .....................

CATATAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI

Nama Peserta Didik : ....................................................................

Nama Sekolah : ....................................................................

Nomor Induk : ....................................................................

No.
Prestasi yang
Pernah Dicapai

Keterangan

1 Kurikuler aa
aa
aa
aa
aa
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aa

2 Ekstra Kurikuler aa
aa
aa
aa
aa
aa

3 Catatan Khusus
Lainnya

aa
aa
aa
aa
aa
aa

CARA PENGISIAN RAPOR SMK

1. Nama peserta didik di halaman judul, data Satuan Pendidikan di lembar 1,
dan data peserta didik di lembar 2 diisi dengan lengkap.

2. Lembar 2 yang berisi data peserta didik, dilengkapi dengan pas foto peserta
didik terbaru berukuran 3 x 4.

3. Lembar CAPAIAN kompetensi semester 1 diisi dengan:
a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik.
b. Pada kolom Pengetahuan dan Keterampilan diisi dengan perolehan nilai

dari tiap guru mata pelajaran yang berupa angka (berdasarkan
perhitungan skala 0 s.d 100) dan Kode Huruf (Predikat).

e. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2), dalam kolom Mapel diisi

dengan menggunakan nilai kualitatif: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup

(C), dan Kurang (K).

f. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2) antar mapel diisi oleh wali

kelas dengan deskripsi kesimpulan dari sikap peserta didik secara
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keseluruhan. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui rapat bersama

dengan guru mata pelajaran.

g. Kelompok mata pelajaran peminatan diisi dengan cara sebagai berikut.

Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa, Dasar Program

Keahlian: Teknik Mesin, dan Paket Keahlian: Teknik Permesinan.

Kolom 1 – 2 diisi jumlah SKS untuk mata pelajaran pada program keahlian

Teknik Mesin, sedangkan kolom 3 s/d 6 diisi jumlah SKS untuk mata

pelajaran pada paket keahlian Teknik Pemesinan.

h. Kegiatan ekstra kurikuler diisi dengan nilai kualitatif (SB = sangat baik, B =
baik, C = cukup, dan K = Kurang) dilengkapi dengan keterangan masing –
masing kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti. Nilai dan keterangan
kegiatan ekstra kurikuler diperoleh dari guru pembina/pelatih ekstra
kurikuler.

Contoh:
Kegiatan Ekstra Kurikuler Deskripsi

1. Praja Muda Karana (Pramuka) Sangat Baik. Juara LT I tingkat Provinsi

2. Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)

Baik, aktif dalam setiap kegiatan

i. Kolom ketidakhadiran diisi dengan rekapitulasi peserta didik (sakit, izin,
dan tanpa keterangan) dari wali kelas.

Contoh:
Ketidakhadiran

Sakit

Izin

Tanpa Keterangan

: 1

: ---

: ---

hari

hari

hari

j. Lembar catatan DESKRIPSI kompetensi mata pelajaran diisi dengan:

a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik.

b. Catatan deskripsi Pengetahuan, Keterampilan, Sikap Spiritual dan
Sosial tiap mata pelajaran diperoleh dari guru mata pelajaran.

Contoh Pengisian:
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No Mapel Kompetensi Catatan

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti

Pengetahuan Baik, sudah memahami seluruh kompetensi,

terutama sangat baik dalam memahami makna

mujahadah an-nafs. Terus berlatih agar lebih baik

dalam kompetensi yang lain

Keterampilan Sudah terampil dalam hafalan surat – surat yang

ditentukan, namun masih perlu banyak berlatih

dalam hafalan Q.S. An-Nur(24):2.

Sosial dan Spiritual Sudah konsisten menunjukkan sikap beriman,

bertaqwa, jujur, dan kontrol diri.

Kelompok B (Wajib)

1 ..................

2 Pendidikan Jasmani, Olah
Raga, dan Kesehatan

Pengetahuan Sudah memahami semua konsep keterampilan,

kecuali peran aktivitas fisik dalam pencegahan

penyakit dan pengurangan biaya perawatan

kesehatan. Perlu lebih tekun dalam memahami

peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit

dan pengurangan biaya perawatan kesehatan.

Keterampilan Sudah menguasai keterampilan permainan dan

atletik, terutama mempraktikkan teknik dasar

atletik (jalan cepat, lari, lompat, dan lempar)

dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya.
Dapat diikutsertakan dalam lomba OOSN tingkat
kota.

Sosial dan Spiritual Sudah menunjukkan usaha maksimal dalam

setiap aktivitas gerak jasmani, sportif dalam

bermain, perlu peningkatan dalam menghargai
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No Mapel Kompetensi Catatan
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No Mapel Kompetensi Catatan

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti

Pengetahuan Baik, sudah memahami seluruh kompetensi,

terutama sangat baik dalam memahami makna

mujahadah an-nafs. Terus berlatih agar lebih baik

dalam kompetensi yang lain

Keterampilan Sudah terampil dalam hafalan surat – surat yang

ditentukan, namun masih perlu banyak berlatih

dalam hafalan Q.S. An-Nur(24):2.

Sosial dan Spiritual Sudah konsisten menunjukkan sikap beriman,

bertaqwa, jujur, dan kontrol diri.

Kelompok B (Wajib)

1 ..................

2 Pendidikan Jasmani, Olah
Raga, dan Kesehatan

Pengetahuan Sudah memahami semua konsep keterampilan,

kecuali peran aktivitas fisik dalam pencegahan

penyakit dan pengurangan biaya perawatan

kesehatan. Perlu lebih tekun dalam memahami

peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit

dan pengurangan biaya perawatan kesehatan.

Keterampilan Sudah menguasai keterampilan permainan dan

atletik, terutama mempraktikkan teknik dasar

atletik (jalan cepat, lari, lompat, dan lempar)

dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya.
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perbedaan. Perlu terus dikembangkan sikap

sportif dalam bermain dan menghargai perbedaan

Dst .......

Kelompok C

I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa

1 Fisika Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

2 Kimia Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

3 Gambar Teknik Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin

1 Kekuatan Bahan dan
Komponen Mesin

Pengetahuan

Keterampilan

Sosial dan Spiritual

2 Kelistrikan dan Konversi
Energi

Pengetahuan Mampu mendeskripsikan prinsip dasar kelistrikan
mesin dan motor bakar, tetapi perlu ditingkatkan
pemahamannya pada prinsip dasar turbin

Keterampilan Terampil mengerjakan tugas dasar kelistrikan
mesin dan motor bakar tetapi belum terampil
mengerjakan tugas – tugas dasar turbin

Sosial dan Spiritual Sudah mampu bekerja secara disiplin, cermat dan
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k. Pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian Kompetensi semester 2

(dua) sama dengan pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian

Kompetensi semester 1 (satu).

l. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan

karakteristik Satuan Pendidikan.

Contoh :
Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada

tahun pelajaran yang diikuti
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alat ukur mekanik presisi
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ukur dasar tetapi belum mampu menggunakan dan
memelihara alat ukur mekanik presisi

Sosial dan Spiritual Kerjasama dan kesantunan dengan teman lain
sudah baik tetapi masih belum disiplin dalam
menggunakan peralatan dan berdoa sebelum
bekerja

3 Dst Pengetahuan

Keterampilan
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b. tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan,

keterampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik pada

semester kedua.

c. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah

hari efektif.

4. Keterangan pindah keluar Satuan Pendidikan diisi dengan:

a. tanggal ditetapkannya keluar dari Satuan Pendidikan.

b. kelas yang ditinggalkan pada saat keluar dari Satuan Pendidikan.

c. alasan keluar dari Satuan Pendidikan.

d. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda

tangan kepala sekolah dibubuhi stempel.

e. pengesahan kepindahan keluar Satuan Pendidikan dikuatkan dengan

tanda tangan orang tua/wali peserta didik.

5. Keterangan pindah masuk Satuan Pendidikan diisi dengan:

a. nama peserta didik yang ,masuk diisi lengkap.

b. identitas peserta didik ditulis apabila pindah masuk ke sekolah baru

(mutasi dari luar ke dalam Satuan Pendidikan).

c. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda

tangan kepala sekolah dibubuhi stempel.

6. Catatan prestasi yang pernah dicapai diisi dengan:

a. identitas peserta didik.

b. catatan prestasi yang menonjol pada bidang kurikuler (akademik), ekstra

kurikuler (nonakademik), dan catatan khusus lainnya yang berhubungan

dengan sikap serta hal – hal selain kurikuler dan ekstra kurikuler (misalnya

memenangkan kejuaraan dalam ajang pencarian bakat, dan sebagainya).

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca

dengan cermat sub materi 4: Laporan Pencapaian Kompetensi. Kemudian

membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan

latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri.
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E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas 4

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di

bawah ini.

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
2. Kelompok 1 sd 3 membahas Format Laporan Pencapaian

Kompetensi
3. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)

F. Rangkuman
Laporan pencapaian kompetensi merupakan kumpulan data prestasi hasil

belajar peserta didik secara menyeluruh yang terekam semester demi

semester. Tujuan laporan pencapaian kompetensi adalah dokumentasi,

komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi untuk pemangku kepentingan

yang lain. Format dan cara pengisian laporan pencapaian kompetensi,

mengacu pada SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Pencapaian

Kompetensi ?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan

Pencapaian Kompetensi ?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses

pembahasan materi Laporan Pencapaian Kompetensi agar kegiatan

berikutnya lebih baik / lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat

atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 75.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Nilai ketuntasan belajar sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan

menentukan prestasi hasil belajar. Yaitu, peserta didik sudah mencapai

ketuntasan belajar atau belum. Dari data prestasi hasil belajar yang sudah

diolah, dapat diketahui peserta didik yang harus mengikuti remedial dan

pengayaan. Tindakan remedial diberikan kepada peserta didik prestasi hasil

belajarnya di bawah nilai ketuntasan belajar. Sedangkan tindakan pengayaan

diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di atas nilai ketuntasan

belajar, atau sama dengan nilai ketuntasan tersebut. Maksud utama

dilakukannya tindakan remedial dan pengayaan adalah peningkatan

penguasaan kompetensi. Selanjutnya prestasi peserta didik didokumentsikan

dalam laporan pencapaian kompetensi peserta didik. Pengisian laporan

pencapaian kompetensi peserta didik mengacu pada SK Dirjen Dikmen no.

781/D/KP/2013.

B. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat atau

membuka modul dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 75.

C. Evaluasi/Latihan
1. Latihan 1

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta untuk mengidentifikasi data prestasi

peserta didik yang disediakan. Cermati data tersebut, dan jawablah

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

a. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD

3.1, berikan alasannya ?

b. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD

4.1, berikan alasannya ?
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a. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD

3.1, berikan alasannya ?

b. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD

4.1, berikan alasannya ?
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c. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD

3.1 dan KD 4.1 ?

d. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial

pembelajaran” KD 3.1 berikan alasannya ?

e. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial

pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ?

f. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial

pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ?

Catatan:
a. Dikerjakan dalam kelompok

b. Waktu pembahasan 30 menit

c. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit

Data prestasi hasil belajar Mapel PJOK Kelas X pada penilaian 1

No. Nama KD 3.1 KD 4.1 No. Nama KD 3.1 KD 4.1

1 Amin 3,0 3,0 17 Ihsan 2,9 3,0

2 Aris 2,6 2,5 18 Ishom 3,5 3,5

3 Azis 3,2 3,3 19 Iskak 3,0 3,0

4 Badu 2,4 2,4 20 Jani 3,3 3,2

5 Betty 3,4 3,4 21 Jono 3,1 3,0

6 Bolang 3,3 3,2 22 Joshua 2,9 2,5

7 Faiza 2,3 2,1 23 Kalim 3,1 3,1

8 Firly 2,5 2.1 24 Khaidir 3,0 3,2

9 Foland 3,3 3,1 25 Khoirul 3,6 3,3

10 Gamal 2,8 2,6 26 Lambert 3,7 3,5

11 Gerry 2,9 2,6 27 Leonardo 3,3 3,1

12 Giman 3,3 3,0 28 Mimin 3,0 3,1

13 Gogon 2,7 2,7 29 Muntaz 2,4 2,4

14 Halim 3,0 3,1 30 Nanik 3,1 2,4

15 Hemas 2,8 2,7 31 Ortizan 3,3 3,2

16 Husaini 3,6 3,3 32 Petrus 3,4 3,4

2. Latihan 2
Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi laporan pencapaian kompetensi

peserta didik (buku rapor) dengan menggunakan data prestasi yang telah
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Bapak atau Ibu miliki sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Cermati

data tersebut, dan lakukan pengisian dengan ketentuan di bawah ini.

1. Dikerjakan dalam kelompok

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok

3. Waktu pembahasan: 45 menit

4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit
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D. Kunci Jawaban
1. Rubrik Jawaban Latihan 1
No. Soal / Jawaban Skor (S)
1 Soal:

Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan

“pengayaan pembelajaran” KD 3.1, berikan alasannya ?

Jawaban:

Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan

pembelajaran”” KD 3.1:

Aris, Badu, Faiza, dan Firly

(selain jawaban di atas, skor = 0)

7

Alasan:

Penguasaan KD 3.1 kurang dari 2,67 (kriteria ketuntasan

minimal)

(selain jawaban di atas, skor = 0)

3

2 Soal:

Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan

“pengayaan pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ?

Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan

pembelajaran” KD 4.1:

Aris, Badu, Faiza, Firly, Gamal, Gerry, Joshua, Nanik, dan

Muntaz,

(selain jawaban di atas, skor = 0)

7

Alasan:

Penguasaan KD 4.1 kurang dari 2,67 (kriteria ketuntasan

minimal)

(selain jawaban di atas, skor = 0)

3

3 Soal:

Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan

“pengayaan pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ?
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Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan

pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1:

Aris, Badu, Faiza, Firly, Muntaz,

(selain jawaban di atas, skor = 0)

5

4 Soal:

Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan

pembelajaran” KD 3.1 berikan alasannya ?

Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran”

KD 3.1:

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Gamal, Gerry, Gogon,

Giman, Halim, Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani,

Jono, Joshua, Kalim, Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo,

Mimin, Nanik, Ortisan, Petrus.

7

Alasan:

Penguasaan KD 3.1 lebih dari 2,67 (kriteria ketuntasan

minimal)

(selain jawaban di atas, skor = 0)

3

5 Soal:

Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan

pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ?

Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran”

KD 4.1:

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Giman, Gogon, Halim,

Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, Jono, Kalim,

Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, Mimin, Ortisan, Petrus.

7

Alasan:

Penguasaan KD 4.1 lebih dari 2,67 (kriteria ketuntasan

minimal)

(selain jawaban di atas, skor = 0)

3

6 Soal:

Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan
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pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ?

Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran”

KD 3.1 dan Pengayaan KD 4.1:

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Giman, Gogon, Halim,

Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, Jono, Kalim,

Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, Mimin, Ortisan, Petrus.

(selain jawaban di atas, skor = 0)

5

∑ Skor (S)

Nilai (N) = (∑S / 50) x 4 = …………………………

2. Rubrik Jawaban Latihan 2
(sesuai dengan CARA PENGISIAN RAPOR SMK)
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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi
10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar
dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended)
tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai

profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga

kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan

kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu

“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga

kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian

berkelanjutan.

Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara

pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah

satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan

untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu

bentuk bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi

guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal

dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan

dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk

menyempurnakan modul ini di masa mendatang.

Makassar, Februari 2016
Kepala

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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Mengenal Pemrograman Berorientasi Obyek
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemrograman berorientasi obyek (Inggris: obyek-oriented programming

disingkat OOP) merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan

kepada obyek. Ini adalah jenis pemrograman di mana programmer

mendefinisikan tidak hanya tipe data dari sebuah struktur data, tetapi juga

jenis operasi (fungsi) yang dapat diterapkan pada struktur data. Dengan cara

ini, struktur data menjadi obyek yang meliputi data dan fungsi. Selain itu,

pemrogram dapat membuat hubungan antara satu benda dan lainnya.

Sebagai contoh, obyek dapat mewarisi karakteristik dari obyek lain.

Gambar 1. Objek OOP
Sumber: www.BukaAkal.com

Salah satu keuntungan utama dari teknik pemrograman berorientasi obyek

atas teknik pemrograman prosedural adalah bahwa memungkinkan

programmer untuk membuat modul yang tidak perlu diubah ketika sebuah

jenis baru obyek ditambahkan. Seorang pemrogram hanya dapat membuat

obyek baru yang mewarisi banyak fitur dari obyek yang sudah ada. Hal ini

membuat program obyek-oriented lebih mudah untuk memodifikasi.

Pembelajaran pemrograman berorientasi obyek ini menggunakan metode

pendekatan saintifik. Dalam pendekatan ini praktikum ataueksperimen
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berbasis sains merupakan bidang pendekatan ilmiah dengan tujuan dan

aturan khusus, dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan bekal

ketrampilan yang kuat dengan disertai landasan teori yang realistis mengenai

fenomena yang akan kita amati. Ketika suatu permasalahan yang hendak

diamati memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, maka

metode eksperimen ilmiah hendaknya dapat memberikan jawaban melalui

proses yang logis. Proses-proses dalam pendekatan scientifik meliputi

beberapa tahapan yaitu: mengamati, hipotesis atau menanya,

mengasosiasikan atau eksperimen, mengumpulkan atau analisa data dan

mengkomunikasikan. Proses belajar pendekatan eksperimen pada

hakekatnya merupakan proses berfikir ilmiah untuk membuktikan hipotesis

dengan logika berfikir.

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi diagram alur dan algoritma pemrograman.

2. Mengidentifikasi perintah dasar dan menu suatu bahasa pemrograman.

3. Mengidentifikasi Tipe, Nama dan Nilai

4. Mengidentifikasi runtunan.

5. Membuat program dengan pemilihan.

6. Membuat program dengan perulangan.

7. Membuat program dengan prosedur/fungsi.

8. Membuat program dengan larik.

9. Menyiapkan dan melakukan survey untuk menentukan kebutuhan data.

10. Mengoperasikan software bahasa pemograman level 1.

11. Konversi data level 1.

12. Menguji program level 1

C. Peta Kompetensi

Kompetensi Inti
Kompetensi Profesional : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

2

berbasis sains merupakan bidang pendekatan ilmiah dengan tujuan dan

aturan khusus, dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan bekal

ketrampilan yang kuat dengan disertai landasan teori yang realistis mengenai

fenomena yang akan kita amati. Ketika suatu permasalahan yang hendak

diamati memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, maka

metode eksperimen ilmiah hendaknya dapat memberikan jawaban melalui

proses yang logis. Proses-proses dalam pendekatan scientifik meliputi

beberapa tahapan yaitu: mengamati, hipotesis atau menanya,

mengasosiasikan atau eksperimen, mengumpulkan atau analisa data dan

mengkomunikasikan. Proses belajar pendekatan eksperimen pada

hakekatnya merupakan proses berfikir ilmiah untuk membuktikan hipotesis

dengan logika berfikir.

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi diagram alur dan algoritma pemrograman.

2. Mengidentifikasi perintah dasar dan menu suatu bahasa pemrograman.

3. Mengidentifikasi Tipe, Nama dan Nilai

4. Mengidentifikasi runtunan.

5. Membuat program dengan pemilihan.

6. Membuat program dengan perulangan.

7. Membuat program dengan prosedur/fungsi.

8. Membuat program dengan larik.

9. Menyiapkan dan melakukan survey untuk menentukan kebutuhan data.

10. Mengoperasikan software bahasa pemograman level 1.

11. Konversi data level 1.

12. Menguji program level 1

C. Peta Kompetensi

Kompetensi Inti
Kompetensi Profesional : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

2

berbasis sains merupakan bidang pendekatan ilmiah dengan tujuan dan

aturan khusus, dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan bekal

ketrampilan yang kuat dengan disertai landasan teori yang realistis mengenai

fenomena yang akan kita amati. Ketika suatu permasalahan yang hendak

diamati memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, maka

metode eksperimen ilmiah hendaknya dapat memberikan jawaban melalui

proses yang logis. Proses-proses dalam pendekatan scientifik meliputi

beberapa tahapan yaitu: mengamati, hipotesis atau menanya,

mengasosiasikan atau eksperimen, mengumpulkan atau analisa data dan

mengkomunikasikan. Proses belajar pendekatan eksperimen pada

hakekatnya merupakan proses berfikir ilmiah untuk membuktikan hipotesis

dengan logika berfikir.

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi diagram alur dan algoritma pemrograman.

2. Mengidentifikasi perintah dasar dan menu suatu bahasa pemrograman.

3. Mengidentifikasi Tipe, Nama dan Nilai

4. Mengidentifikasi runtunan.

5. Membuat program dengan pemilihan.

6. Membuat program dengan perulangan.

7. Membuat program dengan prosedur/fungsi.

8. Membuat program dengan larik.

9. Menyiapkan dan melakukan survey untuk menentukan kebutuhan data.

10. Mengoperasikan software bahasa pemograman level 1.

11. Konversi data level 1.

12. Menguji program level 1

C. Peta Kompetensi

Kompetensi Inti
Kompetensi Profesional : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.



3

Kompetensi dasar
Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman

berorientasi obyek.

Gambar 2. Peta kompetensi

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan modul ini adalah dasar-dasar pemrograman

berorientasi objekmenggunakan bahasa pemrograman Java terdiri dari 4

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran I membahas tentang prinsip

dasar pemahaman mendasar pemrograman berorientasi objek, kegiatan II

mambahas tentang aturan-aturan dasar pemrograman berorientasi

objek,kegiatan III membahas pembuatan array, kegiatan IV membahas

tentangkelas dan method, kegiatan V membahas tentang input/output

stream, dan kegiatan VI membahas tentang sistem file.

Secara umum modul ini membahas tentang bagaimana menganalisis

kebutuhan, merancang dan  membangunprogram berorientasi objek.

Keempat proses tersebut dilakukan dengan pendekatan bahasa

pemrograman java yang dianggap lebih umum digunakan di masyarakat luas.

Modul ini menuntut peserta untuk memahami bahasa pemrograman

berorientasi objek dari konsep dasar agar dapat mengembangkan sendiri
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karya pemrograman berorientasi objek ke ranah pembelajaran yang lebih

luas.

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Modul ini disusun sebagai tindak lanjut dari pemetaan kemampuan

profesional guru melalui UKG. Terdiri dari dua bab yaitu bab satu

pendahuluan dan bab dua pembelajaran. Dalam bab pendahuluan beberapa

yang harus dipelajari peserta adalah diskripsi mata pelajaran yang berisi

informasi umum, rasionalisasi dan penggunaan metode scientifik.

Selanjutnya pengetahuan tentang persyaratan, tujuan yang diharapkan,

kompetensi inti dan dasar yang akan dicapai serta test kemampuan awal.

Bab dua menuntun peserta untuk memahami deskripsi umum tentang topik

yang akan dipelajari dan rincian kegiatan belajar sesuai dengan kompetensi

dan tujuan yang akan dicapai. Setiap kegiatan belajar terdiri dari tujuan dan

uraian materi topik pembelajaran, tugas serta test formatif. Uraian

pembelajaran berisi tentang diskripsi pemahaman topik materi untuk

memenuhi kompetensi pengetahuan. Uraian pembelajaran juga menjelaskan

deskripsi unjuk kerja atau langkah-langkah logis untuk memenuhi kompetensi

skill.

Tugas yang harus dikerjakan oleh peserta dapat berupa tugas praktek,

eksperimen atau pendalaman materi pembelajaran. Setiap tugas yang

dilakukan melalui beberapa tahapan saintifik yaitu: 1) melakukan

pengamatan setiap tahapan unjuk kerja; 2) melakukan praktek sesuai dengan

unjuk kerja; 3) mengumpulkan data yang dihasilkan setiap tahapan; 4)

menganalisa hasil data menggunakan analisa diskriptif; 5) mengasosiasikan

beberapa pengetahuan dalam uraian materi pembelajaran untuk membentuk

suatu kesimpulan; dan 6) mengkomunikasikan hasil dengan membuat

laporan portofolio. Laporan tersebut merupakan tagihan yang akan dijadikan

sebagai salah satu referensi penilaaian.
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Untuk peserta diklat
1. Pemelajaran  yang  dilaksanakan  menggunakan  sistem  Self  Based

Learning  atau  sistem pemelajaran  mandiri.  Diharapkan  seluruh

peserta  diklat  dapat  belajar  secara  aktif  dengan mengumpulkan

berbagai sumber selain bahan ajar ini, misalnya melalui majalah, media

elektronik maupun melalui internet.

2. Bahan ajar ini menuntut tersedianya bahan ajar yang lengkap yang

meliputi :

a. Unit komputer yang siap digunakan;

b. Sistem operasi yang siap digunakan;

c. Aplikasi pemrograman yang siap digunakan;

3. Setelah  menyelesaikan  bahan  ajar ini,  peserta  diklat  dapat

melanjutkan  ke  pengetahuan selanjutnya,  seperti membuat program

berorientasi obyek yang lebih tinggi tingkat kerumitannya.

4. Instruktur  diklat  berperan  sebagai  fasilitator  dan  pengarah  dalam

semua  materi  bahan  ajar  ini, sehingga  diharapkan  dapat  terjadi

komunikasi  timbal  balik  yang  efektif  dalam  mempercepat proses

penguasaan materi diklat.

Selanjutnya, peran instruktur dalam proses pemelajaran adalah :
1. Membantu  peserta  diklat  merencanakan  proses  belajar,  utamanya

dalam  materi-materi  yang relatif baru bagi peserta diklat

2. Membantu peserta diklat memahami konsep dan praktek dalam bahan

ajar ini dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar

dan pencapaian jenjang pengetahuan yang diharapkan;

3. Membantu peserta diklat menentukan dan mengakses sumber tambahan

lain yang diperlukan untuk belajar;

4. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan;

5. Mencatat pencapaian kemajuan dan melaksanakan penilaian;

6. Menjelaskan  kepada  peserta  diklat  mengenai  bagian  yang  perlu
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PERANGKAT LUNAK PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBYEK

A. Tujuan

Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran dan kegiatan

belajar diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan

dan keterampilan yang berkaitan dengan materi:

1. Mengkonsepkan paradigma pemrograman berorientasi obyek

2. Menggunakan Dasar dan aturan pemrograman berorientasi obyek, Class

dan Obyek, Enkapsulasi data, Pemawarisan, Polimorpisme, Package,

3. Mengkonsepkan alur kerja perangkat lunak pemrograman berorientasi

obyek

4. Menggunakan perangkat lunak pemrograman berorientasi obyek

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mengikuti kegiatan belajar satu ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengemukakan paradigma pemrograman berorientasi obyek

2. Menganalisis perbandingan pemrograman prosedural dan pemrograman

berorientasi obyek.
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C. Uraian Materi

1. Paradigma Pemrograman Berorientasi Obyek

Dalam pemrograman, biasanya terdapat dua jenis metode

pemrogramanyaitu pemrograman prosedural
(procedural) dan pemrograman berorientasi objek (object oriented
programe) Pemrograman prosedural merupakan suatu metode menulis

program yang didasarkan pada “serangkaian tugas yang diselesaikan
dalam bentuk fungsi atau prosedur”. Cara pandang pemrograman

prosedural yaitu sebuah program adalah suatu urutan instruksi. Fokus

utama metode prosedural ini adalah fungsi dan prosedur, dimana

keduanya digunakan untuk memanipulasi data yang bersifat pasif.

Lain halnya dengan pemrograman berorientasi objek (OOP), fungsi dan

data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek. Pada dasarnya

pemrograman berorientasi obyek adalah serangkaian objek yang
bekerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah.

Sebagai contoh di dalam institusi Rumah Sakit terdapat unit

kepegawaian, unit IGD, unit rawat jalan, unit poliklinik, unit administrasi

dan lain-lain.Pembagian unit kerja di dalam rumah sakit bertujuan untuk

memudahkan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Untuk mengakses

informasi tertentu di rumah sakit cukup dengan mengakses salah satu

unit yang mengkoordinir informasi tersebut, misalnya untuk memperoleh

data pasien yang dirawat cukup dengan mengakses informasi dari unit

rawat inap, kemudian eksekusi apa yang akan di lakukan pada data unit

tersebut hanya unit yang bersangkutan yang menanganinya.

Obyek

Pada dasarnya analogi sederhana di kehidupan sehari-hari adalah semua

benda nyata disebut obyek. Misalnya gedung, pesawat, becak, sepeda,

piring, telepon, kursi, pakaian, dll. Setiap objek memiliki atribut sebagai

status (state) dan tingkah laku sebagai behavior.
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Contoh objek : Pesawat. Maka atribute (state) nya adalah tuas, roda,

baling-baling, speedometer, warna, model pesawat. Sedangkan tingkah

laku (behavior) nya adalah kecepatan menaik, kecepatan menurun,

mendarat dan lepas landas. Dalam OOP, state disimpan pada variabel

dan tingkah laku disimpan pada method.

Gambar 1. 1. Data dan fungsi data pada suatu obyek

Gambar 1. 2. Kumpulan obyek membentuk class

Karakteristik Obyek

Obyek yang dianggap serumpun atau seragam, memperbolehkan

campuran kumpulan dari obyek yang dibuat.

Kelas menunjukkan abstraksi yang menjelaskan sifat penting pada suatu

aplikasi dan mengabaikan yang lain. Setiap kelas menunjukkan suatu

kumpulan infinite yang mungkin dari obyek. Suatu obyek dapat dikatakan

sebagai instans dari kelas. Setiap instans dari kelas mempunyai nilai

individu untuk setiap nama atribut dan operasi, tetapi memiliki bersama

atribut dan operasi dengan instans lain dalam kelas. Gambar di bawah ini

Obyek

Obyek
Obyek

Obyek

Obyek

Class

DATA

FUNGSI

FUNGS

I
FUNGSI

OBYEK
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menunjukkan dua kelas dengan beberapa instans yang berhubungan

dengannya.

Obyek kelas

Gambar 1. 3. Obyek Kelas Kereta Api

Perbedaan Pemrograman Berorientasi Obyek dengan Pemrograman
Terstruktur

Secara konsep pemrograman dibagi menjadi beberapa jenis,

- Pemrograman tidak terstruktur

- Pemrograman prosedural

- Pemrograman struktural

- Pemrograman Berorientasi Obyek

Secara konseptual perbedaan letak paradigma pemrograman terstruktur

dengan pemrograman berorientasi obeyek dapat diilustrasikan melalui

gambar berikut :

Obyek Kelas Kereta api
Atribut :
- Bahan bakar
- Rel
- Kecepatan
- Mesin uap

Operasi:
- Berjalan maju
- Berjalan mundur
- Berhenti
- Mogok
- Diperbaiki
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Gambar 1. 4. Struktur Bahasa Pemrograman

2. Arsitektur teknologi java

Java merupakan sebuah terobosan di dunia software komputer, yang

merupakan suatu bahasa pemrograman, dan sekaligus suatu platform.

Karena Java dapat dijalankan di semua platform, dan juga dirancang

untuk menghasilkan aplikasi–aplikasi dengan performansi yang terbaik.

Java bersifat neutral architecture, karena Java Compiler yang digunakan

untuk mengkompilasi kode program Java dirancang untuk menghasilkan

kode yang netral terhadap semua arsitektur perangkat keras yang disebut

sebagai Java Bytecode.

Sebagai sebuah platform, Java terdiri atas dua bagian utama, yaitu:

- Java Virtual Machine (JVM).

- Java Application Programming Interface (JavaAPI).

Sun membagi arsitektur Java membagi tiga bagian, yaitu:

- Enterprise Java (J2EE) untuk aplikasi berbasis web. Merupakan

superset dari Standar Java.

- Standar Java (J2SE), ini adalah yang biasa dikenal sebagai bahasa

Java.

- Micro Java (J2ME) merupakan subset dari J2SE dan salah satu

aplikasinya yang banyak dipakai adalah untuk wireless device / mobile

device.

3. Java API

Beberapa fitur yang ditawarkan Java API antara lain sebagai berikut:
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a. Applet
Program Java yang dapat berjalan di atas browser, yang dapat

membuat halaman HTML lebih dinamis dan menarik.

b. Java Networking
Sekumpulan API (Application Programming Interface) yang

menyediakan fungsi–fungsi untuk aplikasi–aplikasi jaringan, seperti

penyediaan akses untuk TCP, UDP, IP Adrress dan URL.

c. JavaDatabase Connectivity (JDBC)
JDBC menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk

mengakses database seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft

SQL Server.

d. Java Security
Java Security menyediakan sekumpulan API untuk mengatur security

dari aplikasi Java baik secara high level atau low level, seperti

public/private key management dan certificates.

e. JavaSwing
Java Swing menyediakan sekumpulan API untuk membangun

aplikasi–aplikasi GUI (Graphical User Interface) dan model GUI yang

diinginkan bisa bermacam–macam, bisa model Java, model

Motif/CDE atau model yang dependent terhadap platform yang

digunakan.

f. Java RMI
Java RMI menyediakan sekumpulan API untuk membangun aplikasi–

aplikasi Java yang mirip dengan model RPC (Remote Procedure Call)

jadi obyek-obyek Java bisa di call secara remote pada jaringan

komputer.

g. Java2D/3D
Java 2D/3D menyediakan sekumpulan API untuk membangun grafik–

grafik 2D/3D yang menarik dan juga akses ke printer.
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h. Java Server Pages
Berkembang dari Java Servlet yang digunakan untuk menggantikan

aplikasi–aplikasi CGI, JSP (Java Server Pages) yang mirip ASP dan

PHP merupakan alternatif terbaik untuk solusi aplikasi Internet.

i. JNI (Java Native Interface)
JNI menyediakan sekumpulan API yang digunakan untuk mengakses

fungsi – fungsi pada library (*.dll atau *.so) yang dibuat dengan

bahasa pemrograman yang lain seperti C, C++, dan Basic.

j. JavaSound
Java Sound menyediakan sekumpulan API untuk manipulasi sound.

k. Java IDL + CORBA
Java IDL (Interface Definition Language) menyediakan dukungan

Java untuk implementasi CORBA (Common Obyek Request Broker)

yang merupakan model distributed-Obyekuntuk solusi aplikasi besar

di dunia networking.

l. JavaCard
Java Card utamanya digunakan untuk aplikasi–aplikasi pada smart

card, yang sederhana wujudnya seperti SIM Card pada handphone.

m. JTAPI (Java Telephony API)
Java Telepony API menyediakan sekumpulan API untuk

memanfaatkan devices–devices telepony, sehingga akan cocok untuk

aplikasi–aplikasi CTI (Computer Telephony Integration) yang

dibutuhkan seperti ACD (Automatic Call Distribution), PC- PBX .

Berdasarkan white paper resmi dari SUN, Java memiliki karakteristik

sebagai berikut :

- Sederhana

- Berorientasi obyek (ObyekOriented)

- Dapat didistribusi dengan mudah

- Interpreter

- Robust
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- Aman

- ArchitectureNeutral

- Portable

- Multithreaded

- Dinamis

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi obyek (OOP) dan

dapatdijalankan pada berbagai platform system operasi. Perkembangan

Java tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan

untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source.

Sebagian fitur dari Java antara lain:

- Java Virtual Machine (JVM)

- Garbage Collection

- Code Security

Code Security terimplementasi pada Java melalui penggunaan Java

Runtime Environment (JRE). Java menggunakan model pengamanan

3 lapis untuk melindungi sistem dari untrusted Java Code.

Pertama, class-loader menangani pembuatan kelas Java ke runtime

interpreter. Proses ini menyediakan pengamanan dengan

memisahkan kelas–kelas yang berasal dari local disk dengan kelas–

kelas yang diambil dari jaringan. Hal ini membatasi aplikasi Trojan

karena kelas–kelas yang berasal dari local disk yang dimuat terlebih

dahulu.

Kedua, byte code verifie rmembaca byte code sebelum dijalankan dan

menjamin byte code memenuhi aturan–aturan dasar bahasa Java.

Ketiga, manajemen keamanan menangani keamanan tingkat aplikasi

dengan mengendalikan apakah program berhak mengakses sumberdaya

seperti system file, port jaringan, proses eksternal dan system windowing.

Setelah seluruh proses tersebut selesai dijalankan, kemudian kode

program di eksekusi.
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Fase-Fase pemrograman Java

Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java

adalah menuliskan kode program pada text editor. Contoh text editor

yang dapat digunakan antara lain: notepad, vi, emacs dan lain

sebagainya. Kode program yang dibuat kemudian tersimpan dalam

sebuah berkas berekstensi .java. Setelah membuat dan menyimpan kode

program, kompilasi file yang berisi kode program tersebut dengan

menggunakan Java Compiler. Hasil dari kompilasi berupa berkas byte

code dengan ekstensi .class. Berkas yang mengandung byte code

tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java Interpreter menjadi

bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yangdigunakan.

4. Instalasi Program Java SDK dan IDE Netbeans

Java SDK dan NetBeans diperlukan jika anda hendak mulai membuat

program dengan bahasa pemrograman Java. JavaSDK adalah platform

dasar Java yang diperlukan agar komputer atau laptop dapat digunakan

untuk mengeksekusi kode-kode programbahasa Java, sedangkan

NetBeans adalah aplikasi editor terpadu (IDE atau Integrated

Develepment Environment) yang akan banyak mempermudah dalam

membuat aplikasi karena menyediakan kontrol-kontrol visual yang penting

dalam pemrograman desktop (atau lebih dikenal sebagai pemrograman

visual).

D. Aktivitas Pembelajaran

 Bagi Fasilitator

1. Memberikan penjelasan materi kepada peserta.

2. Mengarahkan peserta untuk memberikan tanggapan pokok bahasan

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

3. Mengarahkan peserta melakukan pembelajaran berbasis metode Self

Base Learning.

4. Mengarahkan peserta mengikuti aktivitas pembelajaran sesuai tahapan.

5. Mendampingi peserta mengerjakan aktivitas pembelajaran.
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 Bagi Peserta

1. Menerapkan metode pembelajaran Self Based Learning.

2. Memperhatikan dengan seksama penjelasan fasilitator.

3. Aktif mengikuti pembelajaran.

4. Mengerjakan aktivitas pembelajaran berikut:

1. Instalasi JavaSDK
- Java Standart Development Kit (SDK) tersedia untuk di download

pada situs Web software Java Sun Microsystem pada

:http://java.sun.com.

- Open folder tempat file-file instalasi Java SDK. Dalam contoh ini file

disimpan di drive D pada My Computer.

Gambar 1. 5. Desktop

- Klik-dobel file instalasi Java SDK untuk mengeksekusi instalasi.

Dalam contoh ini, file yang dieksekusi bernama lengkap jdk-7u45-

windows-i586.exe. Dalam beberapa detik, akan muncul kotak dialog

berisi lembar persetujuan antara pihak Sun Microsystems.Inc.

Sebagai pembuat software dan pihak anda sebagai pengguna

software
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Gambar 1. 6. Destination Folder

- Tahapan-tahapan proses instalasi Java SDK dapat dilakukan dengan

mudah dengan mengikuti petunjuk proses instalasi dengan menekan

button next sampai pada tahap finish. Saat instalasi selesai, muncul

kotak dialog yang memberitakan bahwa instalasi Java SDK lewatkan

dengan mengklik tombol Finish.

-

Gambar 1. 7. Proses Instalasi Berhasil

2. Instalasi NetBeans
- Instalasi Net Beans bisa dimulai dengan mengklik-dobel file instalasi

yang ada di komputer atau laptop. Dalam contoh ini, filedi directory D,

sehingga file netbeans-7.4-javase-windows_3.exe. Seperti halnya

pada instalasi Java SDK atau produk-produk berlisensi lain, installer
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NetBeans akan menyodorkan halaman persetujuan antara pembuat

software dan anda sebagai pemakai.

Gambar 1. 8. Licence Agreement NetBeans

- Untuk memeriksa hasil instalasinya Netbens dengan langsung

menggunakannya. Defaultnya, NetBeans bisa dibuka dengan

mengklik Start pada Windows, pilih Programs, pilih kelompok menu

NetBeans, lalu klik NetBeans IDE.

- Tanda NetBeans sedang dalam proses membuka modul-modul yang

diperlukan untuk membuat aplikasi.

20

NetBeans akan menyodorkan halaman persetujuan antara pembuat

software dan anda sebagai pemakai.

Gambar 1. 8. Licence Agreement NetBeans

- Untuk memeriksa hasil instalasinya Netbens dengan langsung

menggunakannya. Defaultnya, NetBeans bisa dibuka dengan

mengklik Start pada Windows, pilih Programs, pilih kelompok menu

NetBeans, lalu klik NetBeans IDE.

- Tanda NetBeans sedang dalam proses membuka modul-modul yang

diperlukan untuk membuat aplikasi.

20

NetBeans akan menyodorkan halaman persetujuan antara pembuat

software dan anda sebagai pemakai.

Gambar 1. 8. Licence Agreement NetBeans

- Untuk memeriksa hasil instalasinya Netbens dengan langsung

menggunakannya. Defaultnya, NetBeans bisa dibuka dengan

mengklik Start pada Windows, pilih Programs, pilih kelompok menu

NetBeans, lalu klik NetBeans IDE.

- Tanda NetBeans sedang dalam proses membuka modul-modul yang

diperlukan untuk membuat aplikasi.



21

Gambar 1. 9. Start Up NetBeans

- IDE NetBeans mengharuskan membuat new Project terlebih dahulu

sebelum menulis script program java. Dengan cara klik File new

Project , langkah berikutnya memilih aplikasi Java Aplication. File

dengan extension .java dibuat untuk memulai menulis program java.

3. Instalasi JCreator 5 Pro
- Instalasi JCreator Pro 5 diawali dengan membuka file setup Jcreator

dengan cara mengklik-dobel yang ada di komputer anda. Selanjutnya

jika anda sudah membuka file setup akan dimunculkan pernyataan

seperti gambar di bawah:
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Gambar 1. 10. Start Up Jcreator

- Klik Next untuk melanjutkan proses instalasi, jika tidak ingin

melanjutkan klik cancel.

Gambar 1. 11. License Agreement JCreator

- Klik lingkaran pada tulisan “I accept the agreement”.
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Gambar 1. 12. Destination Location Jcreator

- Klik next untuk melanjutkan instalasi pada drive C:\Program Files, jika

anda ingin meletakkan di drive lain, anda bisa meng-klik tombol

browse kemudian tentukan tempat yang anda inginkan.

Gambar 1. 13. Create New Folder JCreator

- Klik “Yes” untuk membuat sebuah folder baru di C:\Program Files
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Gambar 1. 14. Install

- Klik Install dan tunggu proses hinga muncul tampilan seperti di bawah

ini.

Gambar 1. 15. Finishing Instalation

- Klik “Finish” untuk menyelesaikan proses instalasi, Beri tanda centang

tentang di bagian tulisan “Launch JCreator Pro” untuk membuka

langsung program Jcreator dan jangan diberi jika tidak ingin membuka

langsung.
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4. Membuat Project dengan Jcreator

Gambar 1. 16. JCreator Setup Wizard

- Ketika pertama kali membuka JCreator maka 35ka nada tampilan

seperti ini, klik Finish.

Gambar 1. 17. Main Menu JCreator

- Ini adalah tampilan menu utama pada JCreator Pro, klik File di bagian

kiri atas, lalu new, dan kemudian klik Project.
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Gambar 1. 18. Project Wizard

- Saat diminta untuk memilih Obyek Template, Jika anda pilih Basic

Java Application maka akan memberikan project yang instan dengan

program Hello World, Jika anda pilih Empty Project maka project

belum terisi atau kosong.

- Dan pada tampilan ini anda diminta untuk mengisikan sebuah nama

project anda pada field name, kemudian klik next.
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Gambar 1. 19. Finishing Project

- Tunggu proses sampai selesai kemudian klik finish.

Gambar 1. 20. Jcreator

- Dan inilah tampilan dari Basic Java Application yang berisi program

Hello Word.
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E. Latihan

1. Definisikan dalam bentuk ilustrasi di dunia nyata apa yang disebut :

Obyek, Atribut, Methode dan Kelas ?

2. Sebutkan minimal 10 atribut dan minimal 4 method yang melekat pada

diri anda!

3. Arsitektur teknologi Java terbagi menjadi tiga, yaitu Enterprise Java

(J2EE), Standar Java (J2SE), dan Micro Java (J2ME). Sebutkan device

yang Anda temui yang menggunakan salah satu dari ketiga teknologi

Java tersebut!

4. Sebutkan spesifikasi minimal perangkat computer agar Instalasi Java

bekerja optimal!

5. Berikan contoh permasalahan yang timbul saat instalasi Java pada

computer, kemudian berikan langkah penanganannya!

F. Tugas

Buat kelompok beranggotakan 3 – 4 orang, kemudian kerjakan tugas berikut:

1. Tentukan atribut dan operasi dari obyek berikut:

- Komputer

- Bunga mawar

- Ikan Hiu

- Sepeda motor

- Mesin pemotong rumput

2. Amatilah obyek disekitar anda, sebutkanciri-ciri atau atribut dari obyek

yang Anda amati. Sebutkan fungsi yang merupakan operasi relasi dan

cirri-ciri yang sudah teridentifikasi.

Deskripsikan setiap benda pada soal no 1 dan 2  dengan format berikut:
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G. Rangkuman

Pengembangan berorientasi obyek merupakan cara pikir baru tentang

perangkat lunak berdasarkan abstraksi yang terdapat dalam dunia nyata. Hal

yang lebih penting dalam pengembangan berorientasi obyek adalah konsep

mengindentifikasi dan mengorganisasi domain aplikasi dibandingkan dengan

fokus penggunaan bahasa pemrograman, berorientasi obyek atau tidak.

Obyek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-

masing bekerja bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. Dari kumpulan

beberapa obyek yang sama akan membentuk struktur baru yang disebut

class. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-

kelas atau obyek-obyek. Setiap obyek dapat menerima pesan, memproses

data, dan mengirim pesan ke obyek lainnya.

Pemrograman terstruktur adalah suatu proses untuk mengimplementasikan

urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program.

Selain pengertian di atas Pemrograman Terstruktur adalah suatu aktifitas

pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah

secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana

dan mudah dipahami. Prinsip dari pemrograman terstruktur adalah Jika suatu

proses telah sampai pada suatu titik / langkah tertentu , maka proses

selanjutnya tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya / kembali lagi ke

baris sebelumnya, kecuali pada langkah – langkah untuk proses berulang

(Loop).
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ATURAN DAN DASAR
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

A. Tujuan

Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran dan kegiatan

belajar diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan

dan keterampilan yang berkaitan dengan materi:

1. Menentukan bagian dasar dari program Java.

2. Memilih perbedaan antara syntax error dan runtime error.

3. Menganalisis Java literal, keyword, tipe data dasar, dan tipe variabel.

4. mengidentifikasi operator dalam Java

5. Menyajikan dalam perbedaan anatara syntax error dan runtime error.

6. mengaplikasikan struktur kontrol pemilihan (if, else, switch).

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mengikuti kegiatan belajar satu ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami konsep package, class, method dan import, serta mampu

mengaplikasikannya[ada program.

2. Mencontohkanperebedaan syntax error dan runtime error

3. Mengaplikasikan Java literal, keyword, tipe data dasar, dan tipe.

4. Mengkonstuksikan struktur control pemilihan (if, else, switch) yang tepat.
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C. Uraian Materi

1. Bagan dasar program java

Package
Perintah java yang digunakan untuk mengelompokan sejumlah kelas atau

metode ke dalam satu kesatuan paket disebut package.

Import
Perintah import digunakan untuk memberitahukan kepada program untuk

mengacu pada class-class yang terdapat pada package tersebut dan

bukan menjalankan class-class tersebut.

Class
Class mendefinisikan bentuk dan perilaku obyek. Class merupakan

contoh abstrak dari sebuah obyek yang telah terbentuk dari proses

penyederhanaan.

Data dan Methode
Data merupakan identitas yang berupa variabel yang menjelaskan

properti dari class. Metode adalah sekumpulan instruksi untuk

menjalankan data yang diberi nama dan dapat dipanggil dari manapun di

dalam program dengan menuliskan nama metoda tersebut.

Program utama
Program utama atau metoda main harus dideklarasikan sendiri oleh

programmer di dalam sebuah kelas. Kelas yang mempunyai metoda main

disebut dengan kelas main (main class), akan tetapi tidak semua kelas

Java harus mempunyai metoda main.

2. Perbedaan Syntax Error dan Runtime Error

Syntax Error
Syntax Error biasanya terjadi karena kesalahan penulisan. Java mencoba

untuk mengisolasi error tersebut dengan cara menunjukkan baris dari

kode dan terlebih dahulu karakter yang salah dalam baris tersebut
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properti dari class. Metode adalah sekumpulan instruksi untuk

menjalankan data yang diberi nama dan dapat dipanggil dari manapun di

dalam program dengan menuliskan nama metoda tersebut.

Program utama
Program utama atau metoda main harus dideklarasikan sendiri oleh

programmer di dalam sebuah kelas. Kelas yang mempunyai metoda main

disebut dengan kelas main (main class), akan tetapi tidak semua kelas

Java harus mempunyai metoda main.

2. Perbedaan Syntax Error dan Runtime Error

Syntax Error
Syntax Error biasanya terjadi karena kesalahan penulisan. Java mencoba

untuk mengisolasi error tersebut dengan cara menunjukkan baris dari

kode dan terlebih dahulu karakter yang salah dalam baris tersebut
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Runtime Error
Sebuah program yang berhasil dikompile belum tentu berhasil dijalankan,

kesalahan ini tidak akan ditampilkan sampai kita menjalankan program

tersebut.

3. Java literal, keyword, tipe data dasar, dan tipe variabel

Java Keywords
Kata-kunci (keywords) dari sebuah bahasa pemrograman adalah kata-

kata yang didefinisikan secara khusus yang hanya dimengerti oleh

compiler bahasa pemrograman tersebut, dan tidak dapat digunakan

sebagai identitas variabel. Di bawah ini ditampilkan semua kata-kunci

(Java keywords ):

Tabel 2. 1. Java Keywords

Catatan: true, false, dan null bukan termasuk kata kunci akan tetapi

mereka termasuk kata-kata khusus, jadi Anda tidak dapat menggunakan

mereka sebagai nama variabel pada program Anda

Java Literals
Literals adalah suatu nilai yang dituliskan pada kode sumber Java.

Misalnya dituliskan 19 untuk nilai bilangan 19 dan “Selamat datang” untuk

menyatakan string. Jenis-jenis literals adalah :Literals Bilangan, Boolean

Literals, Character Literals dan String Literals.
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a) Literals Bilangan
Integer bilangandibedakan dalam beberapa format yaitu desimal

(bilangan berbasis 10), heksadesimal (bilangan berbasis 16),

bilangan oktal (berbasis 8).Literal bilangan bulat tergolong sebagai

long. Sedangkan untuk bilngan yang menggunakan tingkat ketelitian

lebih kecil (32-bit bilangan float) maka ditambahkan karakter F.

b) Boolean Literals
Boolean literalsadalah literalsyang hanya memiliki dua nilai, true atau

false.

c) Character Literals
Character Literals dinyatakan untuk mengekspresikan karakter yang

penulisannya ditandai dengan tanda baca petik tunggal (‘). Misalnya

karakter untuk huruf d ditulis literal ‘d’.

d) String Literals
String literals merupakan ekspresi literals yang merupakan kombinasi

angka dan karakter huruf. Literal Stringditulis dengandiapit dengan

tanda baca petik ganda (“).

Tipe Data Dasar
Di dalam bahasa pemrogramanterdapat delapan tipe data dasar yang

terdidiri dari tipe data Boolean, tipe data char, tipe data bilanganbulat dan

tipe data bilangan titik mengambang.

Tipe data boolen digunakan untuk kondisi yang menggunakan dua

kemungkinan nilai. Nilai yang digunakan adalah nilai benar (true) dan

salah (false). Tipe data char digunakan untuk menyatakan karakter.

Tipe databilangan bulat terbagi ke dalam empat tipe, yaitu :
Tabel 2. 2. Tipe bilangan

Nama tipe Ukuran Jangkauan nilai

Long 64 bit -9.232.372.036.854.775.807 s/d

9.232.372.036.854.775.807

Int 32 bit -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647
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Short 16 bit -32.768 s/d 32.767

Byte 8 bit -128 s/d 127

Tipe data bilangan titik mengambang memiliki dua yaitu float dan double.

Kedua nilai tersebut memiliki rentang nilai sebagai berikut:

Tipe data Ukuran Jangkauan Nilai

Double 64 bit -1.7E308 s/d 1.7E308

Float 32 bit -3.4E38 s/d +3.4E38

Variabel
Variabel adalah item yang digunakan data untuk menyimpan suatu nilai

yang bisa berubah nilanya. Variabel memiliki nama dan tipe.

Deklarasi dan Inisialisasi Variabel
Untuk mendeklarasikan variable dalam Java digunakan bentuk berikut,

Tanda [] berarti variable yang di dalam tanda kurung siku bersifat

opsional.

Listing program
double x;
long y ;
float tunjangan;
double data;

Agar variable memiliki nilai, maka dilakukan inisialisasi pada variable

yang telah dideklarasikan, misalnya:

Listing program
double x=15;
double y;
long b=12;
y=(long) b;

tipenamaVar[,

namaVar]
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Komentar dan Pernyataan
Komentar adalah pemberian keterangan tambahan yang bertujuan untuk

memberikan informasi atau penjelasan kepada pembaca program.

Komentar dibuat dengan menggunakan tanda baca // di awal komentar

misalnya,

Listing program
// Program ini merupakan program penjumlahan
dengan penggunaan komentar di dalamnya

Public class penjumlahan {
Public static void main(string [] args) {

//deklarasi variable
Int angka1, angka2, hasil;

//inisialisasi inputan variable
angka1 = 6;  //angka1 bernilai 6
angka2 = 9;  //angka2 bernilai 9
hasil = angka1 + angka2;  //rumus penjumlahan

.....

.....
}

}

4. Dasar dan Aturan pemrograman Berorientasi Obyek( Operator
Logika)

Operator
Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk ekspresi yang

menghasilkan suatu nilai. Di dalam Java terdapat enam kelompok

operator, yaitu:

- Operator aritmatika

- Operator penambahan (increment) dan pengurangan (decrement)

- Operator penugasan

- Operator pembandingan
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- Operator logika

- Operator bit

Operator Aritmatika
Berikut ini adalah dasar operator aritmatik yang dapat digunakan untuk

membuat suatu program Java,operator berlaku untuk semua bilangan

bulat dan titik mengambang.

Tabel 2. 3. Operator Aritmetika
Simbol Penggunaan

+ Merupakan operator penjumlahan atau

menandakan bilangan positif

- Merupakan operator pengurangan atau

menandakan bilangan negatif

* Merupakan operator perkalian

/ Merupakan operator pembagian

% Merupakan operator sisa hasil bagi

OperatorPenambahan (Increment) dan Pengurangan (Decrement)
Pada bahasa pemrograman Java dapat menggunakan fungsi

penambahan 1 dan pengurangan 1 dengan menggunakan simbol

operator ++ atau -- , misalnya untuk x bernilai 2, makan incrementnya

adalah x++ = 3. Sedangkan untuk fungsi decrementnya --x= 1

Operator increment dan decrement dapat ditempatkan sebelum atau

sesudah operand. Ketika digunakan sebelum operand, akan
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menyebabkan variabel diincrement atau didecrement dengan nilai1, dan

kemudian nilai baru digunakan dalam pernyataan dimana dia

ditambahkan.

Operator Relasi

Operator Relasi membandingkan dua nilai dan menentukan

keterhubungan diantara nilai- nilai tersebut. Hasil keluarannya

berupa nilai booleanyaitu true atau false.

Tabel 2. 4. operasi relasi

Operator bit
Operator bit yang dikenal di dalam java ada tujuh jenis operator bit, yaitu:

- Operator & (dan untuk biner)
Operator & berfungsi sebagai operasi “dan” pada tataran bit. Berikut

tabel operasi dasarnya:

Tabel 2. 5. hasil Operator &
Bit 1 Bit 2 Hasil

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Pada tabel di atas operator bit & hanya dapat menghasilkan 1 apabila

kedua bit yang dikenai operator & bernilai 1.

Contoh :
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9&10 →8
Angka 8 diperoleh dari

1 0 0 1 → 9
1 0 1 0 → 10

&
1 0 0 0 → 8

- Operator |
Operator | berfungsi sebagai operasi “atau” pada tataran bit. Berikut

tabel operasi dasarnya:

Tabel 2. 6. hasil Operator |
Bit 1 Bit 2 Hasil

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Pada tabel di atas operator bit | dapat menghasilkan 1 apabila pada

salah satu bit yang dikenai operator | bernilai 1.

Contoh :

9|10 → 11
Angka 11 diperoleh dari

1 0 0 1 → 9
1 0 1 0 → 10

|
1 0 1 1→ 11

- Operator ^
Operator ^ berfungsi sebagai operasi “atau ekslusif” pada tataran bit.

Berikut tabel operasi dasarnya:

Tabel 2. 7. hasil Operator^
Bit 1 Bit 2 Hasil

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Pada tabel di atas operator bit ^ hanya dapat menghasilkan 1 apabila

salah satu bit yang dikenai operator ^ bernilai 1.

Contoh :

9^10 →3
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Angka 3 diperoleh dari
1 0 0 1 → 9
1 0 1 0 → 10

^
0 0 1 1 → 3

- Operator ~
Operator ~ berfungsi sebagai operasi “kebalikan” pada masing-

masing bit. Berikut contoh penjelasannya:

Contoh :

~9→6
Angka 8 diperoleh dari

1 0 0 1 → 9
↓ ↓ ↓  ↓

0 1 1 0 → 6

- Operator <<
Operator << (geser kiri) berfungsi sebagai penggeser bit-bit ke kiri,

dengan jumlah penggeseran terleta pada nilai yang berada di kanan

operator.

Contoh :

9 <<1 → 10
Angka 10 diperoleh dari:

1  0  0  1 → 9↙↙↙↙
1 0 0 1 0 → 10

- Operator >>
Operator >> (geser kanan) berfungsi sebagai penggeser bit-bit ke

kanan, dengan jumlah penggeseran terleta pada nilai yang berada di

kanan operator.

Contoh :

9 >>1 → 4

Angka 4 diperoleh dari:

1  0  0  1 → 9↘↘↘
01  0  0 →4
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- Operator >>>
Operator >>> (geser kanan) berfungsi sebagai penggeser bit-bit ke

kanan, di ujung bit paling kanan ditambahkan angka nol, sehingga

apabila menggunakan operator ini setiap bilangan negatif jika digeser

ke kanan akan menghasilkan  bilangan yang selalu positif.

- Operator logika
Operator Logika digunakan untuk mengoperasikan dua atau lebih

rumus logika. Setiap operasi logika akan menghasilkan nilai true atau

false dan dari nilai tersebut akan di proses oleh operator logika

dengan hasil true atau false juga. Operator logika mempunyai 2

jenis yaitu operator DAN (&&) dan operator ATAU (||) yang masing-

masing operator tersebut memiliki aturan khusus yang akan

menghasilkan nilai true atau false. Operator logika DAN memiliki

aturan tersendiri, berikut adalah aturan dari operator && (Dan) :

Sedangkan operator logika ATAU juga memiliki aturan tersendiri

namun dengan hasil yang berbanding terbalik dengan operator logika

DAN, berikut adalah penggunaan operator logika || (Atau) :

Dasar dan Aturan Pemrograman Berorientasi Obyek (Kondisi)
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Struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan dari Java yang mengijinkan

user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan

mengabaikan blok kode yang lain.

1) Statement if
Pernyataan if merupakan salah satu bentuk pernyataan terkondisi

yang berfungsi untuk pengambilan keputusan terhadap dua pilihan

kemungkinan. Jenis pernyataan if terdapat dua jenis, yaitu penyataan

yang mengandung else dan yang tidak mengandung else. Bentuk

umum dari pernyataan if adalah sebagai berikut:

If (kondisi) {

//blok pernyataan yang di jalankan

//kalau kondisi bernilai benar

}
Gambar 2. 1. flowchart pernyataan if sederhana

2) Operator Berkondisi
Operator berkodisi memiliki kaidah apabila ekspresi_kondisi bernilai

benar, maka ekspresi dengan operator ?bernilai 1, apabila

ekspresi_kondisi bernilai salah maka operator ? bernilai 2.

3) Pernyataan Switch
Pernyataan switch adalah pernyataan dengan kemungkinan lebih dari

dua tindakan yang masing-masing memiliki nilai.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Ketiklah listing program berikut ini, amati hasilnya

Listing program
//Operasi Aritmetika
public class OperatorAritmatika {

public static void main (String[] args) {
system.out.println(“1+2*3 = “+

(1+2*3));
system.out.println(“19%7  = “+

(19%7));
system.out.println(“21%4.2 = “+
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(21%4.2));
system.out.println(“105/3 = “+

(105/3));
}

}
2. Ketik listing program berikut kemudian amati hasilnya

Listing Program
//Program Increment
public class OperatorIncrement

public static void main(String[] args)  {
int x,y;

x=5;
y=8 – x++;
system.out.println(“Contoh 1:”);
system.out.println(“x=” +x+

“y=”+y);
x=5;
y=8 – ++x;
system.out.println(“Hasil 2:”);
system.out.println(“x=” +x+

“y=”+y);
x=5;
y=8 – x--;
system.out.println(“Hasil 3:”);
system.out.println(“x=” +x+

“y=”+y);

x=5;
y=8 – --x;
system.out.println(“Hasil 4:”);
system.out.println(“x=” +x+

“y=”+y);
}

}

3. Ketiklah program berikut, kemuadian buat satu variasi dari listing tersebut

dengan penamaan file yang berbeda.

Listing Program
// Program OperatorBit
public class OperatorBit {

public static void main(String[] args)  {
System.out.println (“9 & 10 = “ +

(9 & 10 ) );
System.out.println (“9 | 10 = “ +

(9 | 10 ) );
System.out.println (“~9 = “ +

(~9 ) );
System.out.println (“-9 & 7 = “ +
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(-9& 10 ) );
System.out.println (“9 & 10 = “ +

(9 & 10 ) );
System.out.println (“9 << 1 = “ +

(9 << 1 ) );
System.out.println (“9 >> 1 = “ +

(9 >> 1 ) );
System.out.println (“9 >>> 1 = “ +

(9 >>> 1 ) );
System.out.println (“-9>>> 1 ) );

}
}

4. Ketiklah listing program berikut, kemudian amati hasilnya

Listing Program
public classOperatorLogika {

public staticvoid main(String[] args) {

boolean hasil;

hasil = true&& true;
System.out.println(hasil);

hasil = true&& false;
System.out.println(hasil);

hasil = false&& true;
System.out.println(hasil);

hasil = false&& false;
System.out.println(hasil);

hasil = true|| true;
System.out.println(hasil);

hasil = true|| false;
System.out.println(hasil);

hasil = false|| true;
System.out.println(hasil);

hasil = false|| false;
System.out.println(hasil);

}
}
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5. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya

Listing program statement if
// Program If sederhana
// menggunakan kelas BacaKeyboard
public class IfSederhana {

public static void main(String[] args)  {
system.out.print(“Total Belanja: “);

String st = BacaKeyboard.bacaString();
int totalBeanja = Integer.valueOf(st).intValue();

int diskon;
diskon = 0;
if (totalBelanja >= 1000000)

diskon = totalBelanja/10;

System.out.println(“Diskon = “+ diskon);
}

}

6. Ketiklah listing proram berikut kemudian amati hasilnya

Listing program If dengan kondisi else
//program if dengan kondisi else
public class IfElse

public static void main(String[] args) {
System.out.print(“Total belanja: “);
String st = BacaKeyboard.bacaString();

int totalBelanja = integer.valueOf(st).intValue();

int diskon;

if (totalBelanja >= 1000000)
diskon = totalBelanja/10;

else
diskon = 0;

system.out.println(“Diskon = “ + diskon);
}

}
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E. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pemograman beroriantasi objek…..

a. Pemograman dengan pendekatan struktur

b. Pemograman dengan pendekatan tidak struktur

c. Pemograman dengan pendekatan modular

d. Pemograman dengan pendekatan sifat dan prilaku obje

2. Java Tidak bergantung PlatformJava dapat dijalankan pada sembarang

komputer dan bahkan sembarang sistem operasi  kecuali…..

a. Windows

b. Linux

c. Macintos

d. Solaris

e. Semua salah

3. Java mendukung pemrograman mobile, platform yang digunakan adalah….

a. J2ME

b. J2SE

c. J2EE

d. Jar

e. Java Mobile

4. Urutan compiler  dari java adalah……

a. Source –Compiler –bytecode – interpreter java

b. Source –Interpreter java–bytecode – Compiler
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6. Yang bukan termasuk jenis  operator java adalah……..

a. Operator Aritmatika

b. Operator Logika

c. Operator Relasi

d. Operator kondisi

e. Operator penghubung

7. Operator aritmatika berisi sebagai berikut, kecuali ……

a. –

b. +

c. /

d. *

e. &

8. Operator relasi berisi sebagai berikut, ……

a. <, >, <=, >=, =

b. <, >, <=, >=, =

c. <, >, <=, >=, ==

d. <, >, <=, >=, ==, !=

e. <, >, <=, >=, ==, !, &&

9. Ada 3 operator logika yang disediakan Java yaitu….

a. &&, || dan !!

b. &, | dan !

c. &&, || dan !

d. &, | dan !!

e. &&, | dan !!

10. Bahasa pemrograman java mendefinisikan delapan tipe data primitif. Mereka

diantaranya adalah…….

a. boolean (untuk bentuk logika), char (untuk bentuk tekstual), byte, short,

int, long (integral), double and float (floating point)

b. boolean (untuk bentuk logika), char (untuk bentuk tekstual), byte, short,

int, long (integral),single and float (floating point)

c. boolean (untuk bentuk logika), char (untuk bentuk tekstual), byte, short,

int, long (integral), desimal and float (floating point)

d. boolean (untuk bentuk logika), String (untuk bentuk tekstual), byte, short,

int, long (integral), double and float (floating point)
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e. boolean (untuk bentuk logika), string (untuk bentuk tekstual), byte, short,

int, long (integral), double and single (floating point)

F. Kasus

source code java

public class GradeIf {
public static void main( String[] args )
{
double grade = 92.0;
if( grade >= 90 ){
System.out.println( "Excellent!" );
}
else if( (grade < 90) && (grade >= 80)){
System.out.println("Good job!" );
}
else if( (grade < 80) && (grade >= 60)){
System.out.println("Study harder!" );
}
else{
System.out.println("Sorry, you failed.");
}
}
}

Berdasarkan soal di atas tentukanlah:

a. Java literal

b. Keyword

c. Tipe dasar
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G. Rangkuman

Pemrograman berorientasi obyek (Inggris: obyek-oriented programming

disingkat OOP) merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan

kepada obyek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus

dalam kelas-kelas atau obyek-obyek.

Arsitektur teknologi Java dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1)Enterprise

Java(J2EE)untuk aplikasi berbasis web, aplikasi sistem tersebar dengan

beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang tinggi. Merupakan superset

dari Standar Java (2) Standar Java (J2SE),ini adalah yang biasa dikenal

sebagai bahasa Java. (3) Micro Java (J2ME)merupakan subset dari J2SE

dan salah satu aplikasinya yang banyak dipakai adalah untuk wireless device

/ mobile device. Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu

Java Virtual Machine (JVM). Hal ini menyebabkan source code Java yang

telah dik Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java

adalah menuliskan kode program pada text editor. Contoh text editor yang

dapat digunakan antara lain : notepad, vi, emacs dan lain sebagainya. Kode

program yang dibuat kemudian tersimpan dalam sebuah berkas berekstensi

.java.

Setelah membuat dan menyimpan kode program,kompilasi file yang berisi

kode program tersebut dengan menggunakan JavaCompiler. Hasil dari

kompilasi berupa berkas byte code dengan ekstensi .class. Berkas yang

mengandung byte code tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java

Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang

digunakan. ompilasi menjadi Java byte codes dapat dijalankan pada platform

yang berbeda-beda.
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KONSEP DASAR
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

A. Tujuan

Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran dan kegiatan

belajar diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan

dan keterampilan yang berkaitan dengan materi:

1. Mengkonsepkan array

2. Mengiplementasikan array

3. Mengkonstruksi aray dimensi 1 dan dimensi 2

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengimplementasikan pembuatan array

2. Menghubungkan array sebagai media penyimpanan data

3. Menyajikan array

4. Memanipulasi array

5. Membedakan array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi dan

multidimensi.

6. Menyajikan array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi dan
multidimensi
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C. Uraian Materi

1. Array
Array berfungsi sebagai tempat menyimpan data yang berbentuk matriks,

tipe data dalam matriks masih menggunakan tipe data primitive(misalnya

integer) atau instan kelas (obyek).

a. Mendeklarasikan Variabel Array
Mendeklarasikan variable array terdapat dua bentuk, yaitu

tipePrimitif namaariabelArray[];

atau

namaKelas namaVariabelArray[];

misalnya :  String[]nama;

int[] umur;

2. Menciptakan Objek Array
Pernyataan untuk membuat objek array adalah sebagi berikut:

namaKelas namaVriabel =new namaKelas[jumlahElemen];

tipePrimitif namaVariabel = newtipePrimitif[jumlahElemen];

Contohnya

nama = new String[5];

umur= new int[3];

3. Mengakses Elemen Array
Pernyataan untuk mengakses elemen array adalah sebagai berikut:

namaVariabelArray[subskrip]

Subskrip di atas merupakan penomoran untuk elemen, pada elemen

pertama biasanya dinomori dengan nol, elemen kedua di nomori dengan

1 dan seterusnya.
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4. Memberikan Nilai Objek Array
Pemberian nilai pada obyek array dapat dilakukan sewaktu onyek array

dibuat pertamakali. Misalnya sebagai berikut:

String[] kota={“Aceh”,”Medan”,”Lampung”,

”Bukit tinggi”,”Padang”};

5. Mengetahui Jumlah Elemen Array
Untuk mengetahui berapa jumlah array yang digunakan dapat

menggunakan variable instan length milik obyek array, misalnya untuk

array berikut:

nama.length

menghasilkan jumlah elemen array yang dirujuk oleh nama.

6. Array Multidimensi
Penggunaan array multidimensi dalam Java menggunakan pendekatan

“array dari array”, misalnya:

int[][] piksel = new int[2] [2]

ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 1. Array 2 dimensi dengan ordo 2x2

7. Argumen Baris perintah
Argumen baris perintah pada java dilakukan pada argumn yang terdapat

di metode main(). Contohnya,

publicstatic void main(String[] args)    {
Pada contoh di atas argument diambil dari variable array args.
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D. Aktivitas Pembelajaran

1. Bagi Fasilitator
- Menerapkan metode  pembelajaranself based learning dengan

memerikan instruksi mencoba satu demi satu aktivitas belajar bahasa

pemrograman Java di komputer langsung.

- Memberikan penjelasan dan analisis umum saat program berhasil di

compile.

- Memberikan kesempatan kepada peserta menyimpulkan sendiri hasil

pengamatannya mengenai kesinambungan teori dan uji coba yang

dilakukan.

- Memberikan arahan ketika peserta mengalami kesulitan dengan uji

coba yang dilakukan.

2. Bagi Peserta
- Menerapkan metode pembelajaran self based learning di setiap

tahapan pembelajaran.

- Mengimplementasikan langsung uraian materi yang diberikan dengan

menguji coba setiap aktivitas belajar hingga setiap program berhasil di

compile.

- Melakukan analisis mengenai uji coba program yang dilakukan.

- Urutan kegiatan belajar yang dilakukan adalah dengan mengerjakan

instruksi-instruksi berikut, namai setiap file Java dengan format

nama_program.java :
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a. Untuk memahami materiketiklah listing program berikut kemudian amati

hasilnya serta berikan analisis berdasarkan urian materi di atas.

Listing Program Membuat Array
// Program Array
public class Array {

public static void main (String[] args)  {
String[] kota;
kota = new String[5];

//mengisi  elemen array
kota[0]  = “Jakarta”;
kota[1]  = “Surabaya”;
kota[2]  = “Palembang”;
kota[3]  = “Makassar”;
kota[4]  = “Bandung”;

//Menampilkan elemen array
System.out.println(kota[0]);
System.out.println(kota[1]);
System.out.println(kota[2]);
System.out.println(kota[3]);
System.out.println(kota[4]);

}
}

b. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing Program Memberikan Nilai
//Program memberikan nilai
public class memberikanNilaiArray  {

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

kota={“Banyuwangi”,”Purwokerto”,”Semarang”,”Solo”,”Yogyakarta”}

//Menampilkan elemen array
System.out.println(kota[0]);
System.out.println(kota[1]);
System.out.println(kota[2]);
System.out.println(kota[3]);
System.out.println(kota[4]);

}
}
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c. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listring Program Array Multidimensi
//Program array dua dimensi
public class ArrayDuaDimensi {

public static void main(String[] args)   {
int[][] piksel = newint[5][3];

//Mengisi elemen array dengan alamat tertentu
piksel[0][1] = 11;
piksel[1][1] = 12;
piksel[1][2] = 13;
piksel[2][1] = 14;
piksel[3][1] = 15;
piksel[4][0] = 16;
piksel[4][1] = 17;

//Menampilkan elemen array
int i,j;
for (i=0; i<5; i++)   {

for (j=0; j<3; j++)
System.out.print(piksel[i][j] + “ “);

System.out.println(“ “);

//pindah baris
}

}
}

E. Latihan

1. Berikut adalah penulisan kode yang benar untuk mencetak di layar:

a. System.out.Println();

b. System.Out.Println();

c. System.out.println();
d. System.Out.println();

2. Method yang digunakan untuk membandingkan dua buah string adalah:

a. concat()

b. equal()

c. equals()
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d. substring()

3. Method yang namanya sama dengan nama kelas disebut:

a. Constructor
b. Rekursive

c. Loop

d. Factorial

4. Method dibawah ini tidak mengembalikan nilai:

a. int kosong()

b. double emptyFunction()

c. void cetak()
d. int konversi()

5. Merupakan kesatuan dari data dan fungsi, adalah:

a. Method

b. Object
c. Polymorphism

d. Class

Untuk soal 6 & 7, perhatikan potongan kode berikut:
public class Substring {

public static void main( String args[] ) {

String str = new String("Budi Luhur");

}

}

6. Apa yang tercetak jika program di atas diberi

System.out.println(str.substring(2)); (di Luhur)
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F. Tugas

Buatlah sebuah array satu dimensi yang  memiliki data paling sedikit 15

buah.

G. Kasus

Terdapat sebuah tampilan array sebagai berikut:

1. nilai [0 ] = 12 ;
2. nilai [ 1] = 36 ;
3. nilai [ 2] = 45 ;
4. nilai [3] = 58 ;
5. nilai [ 4] = 93 ;
6. nilai [ 5] = 87 ;

Buat listing program yang menghasilkan tampilan array di atas!
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H. Rangkuman

Array adalah obyek yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang

memiliki tipe data yang sama. Array di dalam Java dideklarasikan sebagai

berikut:

tipePrimitif namaariabelArray[];

atau

namaKelas namaVariabelArray[];

misalnya :  String[]nama;

int[] umur

Array terbagi menjadi beberpa jenis yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, 3

dimensi dan multi dimensi. Indeks pertama array diawali dengan 0 dan

diakhiri dengan n. Array memiliki ukuran yang tetap dalam arti tidak dapat

membesar atau mengecil ukurannya setelah didefenisikan. Setelah

didefenisikan, maka variabel dengan nama bilangan dapat menyimpan 5 nilai

integer yang dapat diakses melalui indeks 0 sampai indeks 4. Setelah

pendefenisian array, maka memori akan dialokasikan untuk menyimpan data

dari array. Besar memori yang dialokasikan tergantung dari tipe data variabel

array dan jumlah elemen array yang didefenisikan.

Pada java juga menyediakan fasilitas untuk membuat array dua dimensi yang

dapat membantu dalam pemrograman apabila array datu dimensi tidak

mencukupi dalam menghasilkan suatu solusi. Array dua dimensi sebenarnya

adalah array yang berisi array.

Selain array satu dimensi dan array dua dimensi, dapat juga membuat array

multi dimensi pada java. Array multidimensi merupakan array yang terdiri dari

array yang tidak terbatas hanya dua dimensi saja.
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I. Kasus

package tupen;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Array3 {
public static void main(String []args){

int n=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Berapa Jumlah
data"));

int[]angka=new int[n];
// menggunakan perulangan for

for (int i=0;i<angka.length;i++){</angka.length;i++){
angka [i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Data ke - " +

i+"?" ) );
}

//menggunakan perulangan while
int a=0;
while(a<angka.length){</angka.length){

System.out.println("Nilai Index ke -"+ a +" Adalah = " +angka [a]);
a++ ;

}
}

}
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KONSEP DASAR PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBYEK (LANJUT)

A. Tujuan

Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran dan kegiatan

belajar diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan

dan keterampilan yang berkaitan dengan materi:

1. Konstruksi kelas dengan obyek.

2. Membangun jenis-jenis kelas konstruktor danoverloading.

3. Menggunakan pewarisan.

4. Menggunakan Package dan Import.

5. Menggunakan struktur kontrol pemilihan (if, else, switch) yang digunakan

untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Implementasi kelas dengan obyek.

2. Implementasi kelas dengan method.

3. Mengklasifikasi penggunaan akses private dengan public.

4. Mengkontruksi kelas konstruktor

5. Mengkontruksi kelas overloading

6. Mengkalsifikasi penggunaan pewarisan.

7. Mengaplikasikan paket dan import.

8. Mengaplikasikan interface.

9. Menganalisis penggunaan eksepsi.

10. Mengaplikasikan stream.
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3. Menggunakan pewarisan.

4. Menggunakan Package dan Import.

5. Menggunakan struktur kontrol pemilihan (if, else, switch) yang digunakan

untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Implementasi kelas dengan obyek.

2. Implementasi kelas dengan method.

3. Mengklasifikasi penggunaan akses private dengan public.

4. Mengkontruksi kelas konstruktor

5. Mengkontruksi kelas overloading

6. Mengkalsifikasi penggunaan pewarisan.

7. Mengaplikasikan paket dan import.

8. Mengaplikasikan interface.

9. Menganalisis penggunaan eksepsi.

10. Mengaplikasikan stream.



68

C. Uraian Materi

1. Kelas dan Obyek
Hal pertama yang dilakukan untuk membuat obyek adalah dengan

membuat variable yang nantinya direferensikan ke obyek, variabel

tersebut disebut variable obyek. Contohnya adalah sebagai berikut

Date waktuSekarang;

waktuSekarang = new Date();

Kelas date di atas terdapat di dalam paket java.util.Date, oleh sebab itu

perlu ditambahkan pernyataan :

import java.util.Date;

a. Kelas dengan Metode
Metode adalah sub program (fungsi) yang melekat pada sebuah

obyek atau instan kelas.  Sebuah kelas umumnya terdiri dari variable

instan dan metode untuk obyek.

b. Kelas dengan kata kunci This
Kata kunci this dipergunakan pada pembuatan kelasdan digunakan

untuk menyatakan obyek sekarang. Berikut ini contoh mendifinisikan

kelasnya,

void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)  {

model = modelMotor;

tahunProduksi  =  tahunProduksiModul;

}

c. Penentu Akses: private dan public
Untuk dapat mengakses variable instan yang berada di luar kelas

Java menyediakan penentu akses, yaitu private dan public.

- public artinya akses variable instan atau metode dapat dilakukan

dari luar kelas.
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- private artinya akses variable instan tidak bisa diakses dari luar

kelas.

d. Metode Kelas
Membuat metode kelas (metode yang menggunakan nama kelas

untuk pemanggilannya) digunakan bentuk statement sebagai berikut:

Statictipe namaMetode(prameter1, parameter2, …)
{ … }

Static pada pernyataan di atas merupakan kunci untuk membuka

kelas baru.  Sedangkan pernyataan berikutnya adalah sama dengan

pernyataan pada fungsi-fungsi umumnya. Contohnya dapat diamati

pada aktivitas belajar no 11.

e. Konstruktor
Konstruktor merupakan salah satu jenis metode yang digunakan

untuk memberikan nilai awal pada suatu obyek di awal pembuatan.

Metode konstruktor secara otomatis akan terpanggil saat digunakan

perintah newyang digunakan untuk membuat instan kelas. Contohnya

dapat diamati pada aktivitas belajar no 12.

f. Overloading
1) Overloading terhadap Konstruktor

Overloading terhadap konstrukter adalah cara membuat

konstruktor yang di dalamnya memiliki bentuk lebih dari satu..

Contohnya dapat diamati pada aktivitas belajar no 13 dan 14.

2) Overloading pada Metode
Selain berfungsi pada konstruktor, overloading juga dapat dikenali

pada metode non-konstruktor. Contohnya dapat diamati pada

aktivitas belajar no 15.

69

- private artinya akses variable instan tidak bisa diakses dari luar

kelas.

d. Metode Kelas
Membuat metode kelas (metode yang menggunakan nama kelas

untuk pemanggilannya) digunakan bentuk statement sebagai berikut:

Statictipe namaMetode(prameter1, parameter2, …)
{ … }

Static pada pernyataan di atas merupakan kunci untuk membuka

kelas baru.  Sedangkan pernyataan berikutnya adalah sama dengan

pernyataan pada fungsi-fungsi umumnya. Contohnya dapat diamati

pada aktivitas belajar no 11.

e. Konstruktor
Konstruktor merupakan salah satu jenis metode yang digunakan

untuk memberikan nilai awal pada suatu obyek di awal pembuatan.

Metode konstruktor secara otomatis akan terpanggil saat digunakan

perintah newyang digunakan untuk membuat instan kelas. Contohnya

dapat diamati pada aktivitas belajar no 12.

f. Overloading
1) Overloading terhadap Konstruktor

Overloading terhadap konstrukter adalah cara membuat

konstruktor yang di dalamnya memiliki bentuk lebih dari satu..

Contohnya dapat diamati pada aktivitas belajar no 13 dan 14.

2) Overloading pada Metode
Selain berfungsi pada konstruktor, overloading juga dapat dikenali

pada metode non-konstruktor. Contohnya dapat diamati pada

aktivitas belajar no 15.

69

- private artinya akses variable instan tidak bisa diakses dari luar

kelas.

d. Metode Kelas
Membuat metode kelas (metode yang menggunakan nama kelas

untuk pemanggilannya) digunakan bentuk statement sebagai berikut:

Statictipe namaMetode(prameter1, parameter2, …)
{ … }

Static pada pernyataan di atas merupakan kunci untuk membuka

kelas baru.  Sedangkan pernyataan berikutnya adalah sama dengan

pernyataan pada fungsi-fungsi umumnya. Contohnya dapat diamati

pada aktivitas belajar no 11.

e. Konstruktor
Konstruktor merupakan salah satu jenis metode yang digunakan

untuk memberikan nilai awal pada suatu obyek di awal pembuatan.

Metode konstruktor secara otomatis akan terpanggil saat digunakan

perintah newyang digunakan untuk membuat instan kelas. Contohnya

dapat diamati pada aktivitas belajar no 12.

f. Overloading
1) Overloading terhadap Konstruktor

Overloading terhadap konstrukter adalah cara membuat

konstruktor yang di dalamnya memiliki bentuk lebih dari satu..

Contohnya dapat diamati pada aktivitas belajar no 13 dan 14.

2) Overloading pada Metode
Selain berfungsi pada konstruktor, overloading juga dapat dikenali

pada metode non-konstruktor. Contohnya dapat diamati pada

aktivitas belajar no 15.



70

3) Variabel Kelas
Untuk mendefinisikan variable yang bisa berlaku pada seluruh

obyek maka digunakan variable kelas melalui kata kunci static.

Contohnya dapat dilihat pada aktivitas belajar no 17.

g. Pewarisan
Pewarisan adalah pemrograman berorientasi obyek yang

menggunakan kelas yang didasari oleh kelas yang sudah ada

sebelumnya, sehingga mewarisi semua metode dan variabelnya.

Contohnya dapat dipahami melalui aktivitas pembelajaran no 18
dan 19.

h. Penentu Akses Protected
Selain akses public dan private yang tela dibahas sebelumnya, juga

terdapat akses protected, akses ini berfungsi sebagai pengatur

variable instan maupun metode yang terdapat pada sebuah kelas

dapat diakses pada kelas itu sendiri juga pada subkelasnya.

Contonya dapat dipahami melalui aktivitas pembelajaran no 20.

i. Memanggil Metode Superkelas
Menggunakan konstruktor pada kelas pewarisan digunakan kata

kunci super, bentuk penulisannya adalah sebagai berikut:

super(argument1, argument2,

…);

Contonya dapat dipahami melalui aktivitas pembelajaran no … .

j. Penentu Akses Final
Dalam aplikasinya dengan variable, penentu akses final terbagi

menjadi dua fungsi. Pertama, akses final akan menjadikan variable

sebagai konstanta (tidak dapat diubah) manakala menghadapi

variable instan. Kedua, akses final akan membuat kelas menjadi

tidak dapat ditimpa pada subkelas manakala berhadapan dengan

metode.
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k. Polimorfisme
Polimorfisme adalah kemampuan akses ke berbagai tipe yang

memiliki fitur yang sama, dalam hal ini bentuk implementasinya

adalah variable obyek yang bertipe superkelas diisi dengan obyek
super kelas atau obyek sub kelas tanpa melakukan perubahan tipe.

2. Paket dan Import
Paket atau package daam bahasa pemrograman Java adalah

pengelompokan sejumlah kelas ke dalam bentuk sebuah unit.  Berikut ini

contoh adalah ilustrasi dari paket.

Gambar 3. 2. Ilustrasi paket (package)

Import dalam bahasa pemrograman java adalah sebuah mekanisme

untuk mengakses kelas yangn terdapat dalam suatu paket kelas.

Untuk memahami penggunaan import di dalam bahasa pemrograman

java  lakukan aktivitas.

Program

Alfa.java;

Package kelasku;
Public class Alfa {
…
}

Program

Beta.java;

Package kelasku;
Public class Beta
{
…
}

Paket kelasku

Program
Alfa.java

Bytecode

Program
Beta.java

Bytecode

kompilasi

kompilasi
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3. Interface
Interface adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan kelas berbagi

konstanta atau menentukan bentuk metode. Selain kelas, pewarisan juga

berlaku pada interface, dimana sebuah interface dapat mewarisi

konstanta yang ada pada interface lain. Penggunaan interface juga dapat

melalui kata kunci implements dengan format sebagai berikut:

classNamaKelas1[extendsNamaKelas2]

implementsNamaInterface1[,NamaInterface2]

//tubuh kelas

}

4. Penanganan Eksepsi
Penanganan eksepsi atau kesalahan pada pemrograman java untuk

mengendalikan program membaca kesalahan maka dapat dilakukan

dengan memecah program menggunakan kata kunci try dan catch.

Bentuk pebrnyataannya adalah sebagai berikut:

try {
//Blok yang akan disaring yang diasumsikan akan terjadi eksepsi
}
catch (parameter) {

//Blok yang akan dijalankan jika terjadieksepsi
}

5. Stream
Stream secara umum terbagi ke dalam dua kelas yakni kelas

InputStream dan OutputStream. Kelas InputStream atau di dalam java

dibaca java.io merupakan kelas abstrakyang menjadi dasarsemua kelas

membaca data dari suatu sumber. Turunan dari kelas ini anatar lain:

- FileInputStream

- FilterInputStream

- StringBufferInputStream

Untuk memahami penggunaan ketiga kelas di atas, lakukanlah akivitas

pembelajarannta pada nomor …
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D. Aktivitas Pembelajaran

1. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program Obyek tunggal
//Program menggunakan obyek pada java

import java.util.Date

public class ObyekTunggal   {
public static void main (String[] args)  {

Date waktuSekarang = new Date();

System.out.println(“Isi waktuSekarang:  “  +
waktuSekarang);

}
}

2. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program kelas Motor
//Program KelasMotor.java
class Motor   {

String model;
int tahunProduksi;

}

public class KelasMotor   {
public static void main(String[] args)  {

Motor motorku  = new Motor ();

//Mengisi variable instan
motorku.model  = “matic”;
motorku.tahunProduksi  =  2010;

//Menampilkan isi variable instan
System.out.println(“Model  :  “   +   motorku.model);
System.out.println(“Tahun  :  “   +    motorku.tahunProduksi);

}
}
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System.out.println(“Tahun  :  “   +    motorku.tahunProduksi);

}
}
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D. Aktivitas Pembelajaran

1. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program Obyek tunggal
//Program menggunakan obyek pada java

import java.util.Date

public class ObyekTunggal   {
public static void main (String[] args)  {

Date waktuSekarang = new Date();

System.out.println(“Isi waktuSekarang:  “  +
waktuSekarang);

}
}

2. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program kelas Motor
//Program KelasMotor.java
class Motor   {

String model;
int tahunProduksi;

}

public class KelasMotor   {
public static void main(String[] args)  {

Motor motorku  = new Motor ();

//Mengisi variable instan
motorku.model  = “matic”;
motorku.tahunProduksi  =  2010;

//Menampilkan isi variable instan
System.out.println(“Model  :  “   +   motorku.model);
System.out.println(“Tahun  :  “   +    motorku.tahunProduksi);

}
}
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3. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas dengan metode
//Program kelas dengan method
class Motor  {

//Variabel instan
String model;
int tahunProduksi;

//Metode
void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)   {
model  = modelMotor;
tahunProduksi = tahunProduksiMotor,
}
String ambilModel()   {

return warna;
}
int ambilTahunProduksi ()  {

return tahunProduksi;
}

}

4. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat kelas dengan obyek
//Pogram kelas motor

class Motor  {
// Variabel instan
String model;
int tahunProduksi;

//Metode
void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)  {
model  = modelMotor;
tahunProduksi  = tahunProduksiMotor;

}
String ambilModel ()  {

return model;
}
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3. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas dengan metode
//Program kelas dengan method
class Motor  {

//Variabel instan
String model;
int tahunProduksi;

//Metode
void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)   {
model  = modelMotor;
tahunProduksi = tahunProduksiMotor,
}
String ambilModel()   {

return warna;
}
int ambilTahunProduksi ()  {

return tahunProduksi;
}

}

4. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat kelas dengan obyek
//Pogram kelas motor

class Motor  {
// Variabel instan
String model;
int tahunProduksi;

//Metode
void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)  {
model  = modelMotor;
tahunProduksi  = tahunProduksiMotor;

}
String ambilModel ()  {

return model;
}
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3. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas dengan metode
//Program kelas dengan method
class Motor  {

//Variabel instan
String model;
int tahunProduksi;

//Metode
void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)   {
model  = modelMotor;
tahunProduksi = tahunProduksiMotor,
}
String ambilModel()   {

return warna;
}
int ambilTahunProduksi ()  {

return tahunProduksi;
}

}

4. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat kelas dengan obyek
//Pogram kelas motor

class Motor  {
// Variabel instan
String model;
int tahunProduksi;

//Metode
void isiData(String modelMotor,

int tahunProduksiMotor)  {
model  = modelMotor;
tahunProduksi  = tahunProduksiMotor;

}
String ambilModel ()  {

return model;
}
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int ambilTahunProduksi ()  {
return tahunProduksi;

}
}

public class KelasMotor2  {
public static void main (string[] args)  {

motor motorku = new Motor();

//Mengisi variable instan
Motorku.isiData(“Matic”, 2010);

//Menampilkan  isi variable instan
System.out.println(“Model  :  “  +

motorku.ambilModel ());
System.out.println (“Tahun  :  “  +

motorku.ambilTahunProduksi ());
}

}

5. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program  dengan menggunakan public class
//Program public class
class peserta {

// variable instan
String nama;

//Metode
void  isiData(string nama)  {

this.nama = nama;
}

String ambilNama()   {
return this.nama;
}

}

public class metodePublic   {
public statc void main (String[] args)  {

Mahapeserta mahapeserta 1 = new Mahapeserta ();
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int ambilTahunProduksi ()  {
return tahunProduksi;

}
}

public class KelasMotor2  {
public static void main (string[] args)  {

motor motorku = new Motor();

//Mengisi variable instan
Motorku.isiData(“Matic”, 2010);

//Menampilkan  isi variable instan
System.out.println(“Model  :  “  +

motorku.ambilModel ());
System.out.println (“Tahun  :  “  +

motorku.ambilTahunProduksi ());
}

}

5. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program  dengan menggunakan public class
//Program public class
class peserta {

// variable instan
String nama;

//Metode
void  isiData(string nama)  {

this.nama = nama;
}

String ambilNama()   {
return this.nama;
}

}

public class metodePublic   {
public statc void main (String[] args)  {

Mahapeserta mahapeserta 1 = new Mahapeserta ();
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int ambilTahunProduksi ()  {
return tahunProduksi;

}
}

public class KelasMotor2  {
public static void main (string[] args)  {

motor motorku = new Motor();

//Mengisi variable instan
Motorku.isiData(“Matic”, 2010);

//Menampilkan  isi variable instan
System.out.println(“Model  :  “  +

motorku.ambilModel ());
System.out.println (“Tahun  :  “  +

motorku.ambilTahunProduksi ());
}

}

5. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program  dengan menggunakan public class
//Program public class
class peserta {

// variable instan
String nama;

//Metode
void  isiData(string nama)  {

this.nama = nama;
}

String ambilNama()   {
return this.nama;
}

}

public class metodePublic   {
public statc void main (String[] args)  {

Mahapeserta mahapeserta 1 = new Mahapeserta ();
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//Mengisi variable instan
mahapeserta 1.isiData(“Edi Suhardi”);

//Menampilkan nama mahapeserta via metode
System.out.println(“Nama  :  “  +  mahapeserta 1.mbilNama());

//Menampilkan nama mahapeserta via variable
System.out.println(“Nama  :  “  +  mahapeserta 1.nama);

}
}

6. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program penggunaan kelas private
//Pemrograman meggunakan kelas private

class Lingkaran  {
//variable instan
private double radius;

//Metode
void isijariJari(double radius)  {

this.radius  = radius;
}

private double perolehanPi()  {
return 3.14

}

Public double perolehKeliling()  {
Return 2 * perolehanPi()  P  radius;
}

}

public class PenentuMetode   {
public static void main(String[] args)   {

lingkaran bulatan  = new Lingkaran();

//Mengisi jari-jari lingkaran
Bulatan.isiJariJari(75)

//Menampilkan keliling lingkaran
System.out.println(“Keliling =  “  +  bulatan.perolehan keliling());
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//Mengisi variable instan
mahapeserta 1.isiData(“Edi Suhardi”);

//Menampilkan nama mahapeserta via metode
System.out.println(“Nama  :  “  +  mahapeserta 1.mbilNama());

//Menampilkan nama mahapeserta via variable
System.out.println(“Nama  :  “  +  mahapeserta 1.nama);

}
}

6. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program penggunaan kelas private
//Pemrograman meggunakan kelas private

class Lingkaran  {
//variable instan
private double radius;

//Metode
void isijariJari(double radius)  {

this.radius  = radius;
}

private double perolehanPi()  {
return 3.14

}

Public double perolehKeliling()  {
Return 2 * perolehanPi()  P  radius;
}

}

public class PenentuMetode   {
public static void main(String[] args)   {

lingkaran bulatan  = new Lingkaran();

//Mengisi jari-jari lingkaran
Bulatan.isiJariJari(75)

//Menampilkan keliling lingkaran
System.out.println(“Keliling =  “  +  bulatan.perolehan keliling());
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//Mengisi variable instan
mahapeserta 1.isiData(“Edi Suhardi”);

//Menampilkan nama mahapeserta via metode
System.out.println(“Nama  :  “  +  mahapeserta 1.mbilNama());

//Menampilkan nama mahapeserta via variable
System.out.println(“Nama  :  “  +  mahapeserta 1.nama);

}
}

6. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program penggunaan kelas private
//Pemrograman meggunakan kelas private

class Lingkaran  {
//variable instan
private double radius;

//Metode
void isijariJari(double radius)  {

this.radius  = radius;
}

private double perolehanPi()  {
return 3.14

}

Public double perolehKeliling()  {
Return 2 * perolehanPi()  P  radius;
}

}

public class PenentuMetode   {
public static void main(String[] args)   {

lingkaran bulatan  = new Lingkaran();

//Mengisi jari-jari lingkaran
Bulatan.isiJariJari(75)

//Menampilkan keliling lingkaran
System.out.println(“Keliling =  “  +  bulatan.perolehan keliling());
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//Memanggil perolehanPi tidak diperkenankan
System.out.println(“pi  :  “  + bulatan.perolehanPi ()) ;

}
}

7. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas
//Program PenggunaanKelas

class Matematika  {
static public double kuadrat (double nilai)     {
return nilai  *  nilai;

}
}

public class   PenggunaanKelas  {
public static void main(String[] args)   {

double.bilangan = Matematika.kuadrat(25.0);
System.oyt.println(bilangan);

}
}

8. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas konstruktor
//Program Konstruktor

class Motor  {
//variable instan
private String model;
private int tahunProduksi;

//Konstruktor
public Motor(String model, int tahunProduksi)   {

this.model = model;
this.tahunProduksi = tahunProduksi;

}

//Metode
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//Memanggil perolehanPi tidak diperkenankan
System.out.println(“pi  :  “  + bulatan.perolehanPi ()) ;

}
}

7. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas
//Program PenggunaanKelas

class Matematika  {
static public double kuadrat (double nilai)     {
return nilai  *  nilai;

}
}

public class   PenggunaanKelas  {
public static void main(String[] args)   {

double.bilangan = Matematika.kuadrat(25.0);
System.oyt.println(bilangan);

}
}

8. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas konstruktor
//Program Konstruktor

class Motor  {
//variable instan
private String model;
private int tahunProduksi;

//Konstruktor
public Motor(String model, int tahunProduksi)   {

this.model = model;
this.tahunProduksi = tahunProduksi;

}

//Metode
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//Memanggil perolehanPi tidak diperkenankan
System.out.println(“pi  :  “  + bulatan.perolehanPi ()) ;

}
}

7. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas
//Program PenggunaanKelas

class Matematika  {
static public double kuadrat (double nilai)     {
return nilai  *  nilai;

}
}

public class   PenggunaanKelas  {
public static void main(String[] args)   {

double.bilangan = Matematika.kuadrat(25.0);
System.oyt.println(bilangan);

}
}

8. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program menggunakan kelas konstruktor
//Program Konstruktor

class Motor  {
//variable instan
private String model;
private int tahunProduksi;

//Konstruktor
public Motor(String model, int tahunProduksi)   {

this.model = model;
this.tahunProduksi = tahunProduksi;

}

//Metode
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public void info()   {
system.out.println(“Model :  “  +  this.model);
system.out.println(Tahun produksi  :  “  +  this.tahunProduksi);

}
}

public class Konstruktor   {
public static void main (String [] args)    {

Motor motorku  =  new Motor(“Matic”, 2010);
Motorku.info();

}
}

9. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat overloading terhadap konstruktor
//Program KonstruktorOverloading1

class Motor    {
//variable instan
private String warna;
private int tahunProduksi;

// konstruktor pertama
public Motor(string model, int tahunProduksi)   {

this.model  = model;
ths.tahunProduksi = tahunPoduksi;

}

//konstruktor kedua
Public Motor()   {
}

//Metode
public void info()  {

System.out.println(“Model   :  “  +  this.model);
System.out.println(“Tahun produksi :   “ +  this.tahunProduksi);

}
}

public class KonstruktorOverloading1  {
public static void main(String[] args) {

Motor motorku  = new Motor(“Matic”,  2010);
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public void info()   {
system.out.println(“Model :  “  +  this.model);
system.out.println(Tahun produksi  :  “  +  this.tahunProduksi);

}
}

public class Konstruktor   {
public static void main (String [] args)    {

Motor motorku  =  new Motor(“Matic”, 2010);
Motorku.info();

}
}

9. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat overloading terhadap konstruktor
//Program KonstruktorOverloading1

class Motor    {
//variable instan
private String warna;
private int tahunProduksi;

// konstruktor pertama
public Motor(string model, int tahunProduksi)   {

this.model  = model;
ths.tahunProduksi = tahunPoduksi;

}

//konstruktor kedua
Public Motor()   {
}

//Metode
public void info()  {

System.out.println(“Model   :  “  +  this.model);
System.out.println(“Tahun produksi :   “ +  this.tahunProduksi);

}
}

public class KonstruktorOverloading1  {
public static void main(String[] args) {

Motor motorku  = new Motor(“Matic”,  2010);
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public void info()   {
system.out.println(“Model :  “  +  this.model);
system.out.println(Tahun produksi  :  “  +  this.tahunProduksi);

}
}

public class Konstruktor   {
public static void main (String [] args)    {

Motor motorku  =  new Motor(“Matic”, 2010);
Motorku.info();

}
}

9. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat overloading terhadap konstruktor
//Program KonstruktorOverloading1

class Motor    {
//variable instan
private String warna;
private int tahunProduksi;

// konstruktor pertama
public Motor(string model, int tahunProduksi)   {

this.model  = model;
ths.tahunProduksi = tahunPoduksi;

}

//konstruktor kedua
Public Motor()   {
}

//Metode
public void info()  {

System.out.println(“Model   :  “  +  this.model);
System.out.println(“Tahun produksi :   “ +  this.tahunProduksi);

}
}

public class KonstruktorOverloading1  {
public static void main(String[] args) {

Motor motorku  = new Motor(“Matic”,  2010);
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motorku.info();

Motor motorku  = new Motor();
motorku.info():

}
}

10. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami
sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program overloading pada metode
//Program membuat OverloadingMetode

class Matematika   {
static public  double kuadrat(double nilai)   {

return nilai  *  nilai;
}

static public  int kuadrat(int nilai)   {
return nilai  *  nilai;

}

static public  double kuadrat(double nilai)   {
return bilangan*  bilangan;

}
}
public class OverloadingMetode  {

public static void main(String[] args)   {
System.out.println(Matematika.kuadrat(25.0));
System.out.println(Matematika.kuadrat(25));
System.out.println(Matematika.kuadrat(“25”));

}
}

11. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat variable kelas
//ProgramVariabelKelas

class Bil  {
static int pencacah  = 0;
private int nilai;
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motorku.info();

Motor motorku  = new Motor();
motorku.info():

}
}

10. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami
sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program overloading pada metode
//Program membuat OverloadingMetode

class Matematika   {
static public  double kuadrat(double nilai)   {

return nilai  *  nilai;
}

static public  int kuadrat(int nilai)   {
return nilai  *  nilai;

}

static public  double kuadrat(double nilai)   {
return bilangan*  bilangan;

}
}
public class OverloadingMetode  {

public static void main(String[] args)   {
System.out.println(Matematika.kuadrat(25.0));
System.out.println(Matematika.kuadrat(25));
System.out.println(Matematika.kuadrat(“25”));

}
}

11. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat variable kelas
//ProgramVariabelKelas

class Bil  {
static int pencacah  = 0;
private int nilai;
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motorku.info();

Motor motorku  = new Motor();
motorku.info():

}
}

10. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami
sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program overloading pada metode
//Program membuat OverloadingMetode

class Matematika   {
static public  double kuadrat(double nilai)   {

return nilai  *  nilai;
}

static public  int kuadrat(int nilai)   {
return nilai  *  nilai;

}

static public  double kuadrat(double nilai)   {
return bilangan*  bilangan;

}
}
public class OverloadingMetode  {

public static void main(String[] args)   {
System.out.println(Matematika.kuadrat(25.0));
System.out.println(Matematika.kuadrat(25));
System.out.println(Matematika.kuadrat(“25”));

}
}

11. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat variable kelas
//ProgramVariabelKelas

class Bil  {
static int pencacah  = 0;
private int nilai;
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public Bil(int nilai);
this.nilai  = nilai;
this.pencacah++;

}

public void info()   {
System.out.println(“Nilai            :  “  +  this.nilai);
System.out.println(“Pencacah   :  “  +  this.pencacah);
System.out.println(“ “);

}
}
public class VariabelKelas  {

public static void main(String[] args)  {

Bil b1 = new Bil(55);
b1.info();

Bil b2 = new Bil(75);
b2.info();

Bil b3 = new Bil(85);
b3.info();

}
}

12. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing membuat program sumber pewarisan
//Program Sumber

class Sumber   {
private int a  =  5;

public void info()   {
System.out.println(“a  =  “  + a);

System .out.println(“Dipanggil pada  “  +
this.getClass().getName());

}
}

13. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas …
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public Bil(int nilai);
this.nilai  = nilai;
this.pencacah++;

}

public void info()   {
System.out.println(“Nilai            :  “  +  this.nilai);
System.out.println(“Pencacah   :  “  +  this.pencacah);
System.out.println(“ “);

}
}
public class VariabelKelas  {

public static void main(String[] args)  {

Bil b1 = new Bil(55);
b1.info();

Bil b2 = new Bil(75);
b2.info();

Bil b3 = new Bil(85);
b3.info();

}
}

12. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing membuat program sumber pewarisan
//Program Sumber

class Sumber   {
private int a  =  5;

public void info()   {
System.out.println(“a  =  “  + a);

System .out.println(“Dipanggil pada  “  +
this.getClass().getName());

}
}

13. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas …
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public Bil(int nilai);
this.nilai  = nilai;
this.pencacah++;

}

public void info()   {
System.out.println(“Nilai            :  “  +  this.nilai);
System.out.println(“Pencacah   :  “  +  this.pencacah);
System.out.println(“ “);

}
}
public class VariabelKelas  {

public static void main(String[] args)  {

Bil b1 = new Bil(55);
b1.info();

Bil b2 = new Bil(75);
b2.info();

Bil b3 = new Bil(85);
b3.info();

}
}

12. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing membuat program sumber pewarisan
//Program Sumber

class Sumber   {
private int a  =  5;

public void info()   {
System.out.println(“a  =  “  + a);

System .out.println(“Dipanggil pada  “  +
this.getClass().getName());

}
}

13. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas …
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Listing membuat kelas pewaris dari kelas sumber sebelumnya
//Program Pewaris

class Pewaris extends Sumber   {
private int b = 7;

private static void main(string[] args)  {
Pewaris obj = new Bravo();

}
}

14. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing membuat kelas dengan akses protected
//Program SumberProtected

class SumberProtected
private        int a = 10;
protected   int b = 15;

public void info()  {
System.out.println(“Dipanggil pada  “   +

this.getClass().getName());
System.out.println(“a  =  “ + a);
System.out.println(“b  = “ + b);

}
}

15. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat pewaris dan class SumberProtected
//Program PewarisProtected

class PewarisProtected extends SumberProtected
private int  c = 9;

public void info ()   {
System.out.println(“ Dipanggil pada ”  + this.getClass().getName());
System.out.println(“a = “ + a);
System.out.println(“b = “ + b);
System.out.println(“c = “ + c);

}
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}

16. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program membuat Penentu protected dari kelas sumber dan
pewaris
//Program PenentuProtected

class PenentuProtected
public static void main(String[] args)  {

SumberProtected objx  = new SumberProtected();
objx.info();

PewarisProtected objx = new PewarisProtected();
objx.info();

}
}

17. Ketiklah listing program berikut kemudian amati hasilnya dan pahami

sesuai dengan uraian materi di atas

Listing program memanggil konstruktor Superkelas
//Program KonstruktorSuperkelas

class Orang  {
private String nama;
private int usia;
//Konstruktor
public Orang(string nama, int usia)  {

this.nama = nama;
this.usia    = usia;

}

//Metode
public void info ()   {

System.out.println(“Nama    :  “  +  this.nama);
System.out.println(“Usia       :  “  +  this.usia);

}
} // Akhir kelas Orang

class Pegawai extends Orang   {
protected String noPegawai;

//Konstruktor
public Pegawai(String noPegawai, String nama, int usia)  {

super(nama, usia);
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this.noPegawai = noPegawai;
}

//Metode
public void info ()  {

System.out.println(“No.  Pegawai   :  “  +  this.noPegawai);
super.info();

}
} // Akhir kelas Pegawai
public class KonstruktorSuperKelas   {

public static void main(String[] args)   {
Pegawai programmer1  =  new pegawai(“123456”, “Edi”,

54);
Programmer1.info();

}
}

18. Untuk memahami materi penentu akses final ketiklah listing program

berikut kemudian amati hasilnya serta berikan analisis berdasarkan urian

materi di atas.

Listing Program membuat penentu akses final
//Program PenentuFinal

class Abc   {
final public double PI = 3.14;

final void info()   {
System.out.println(“PI  = “  +  PI);
}

}

class Xyz extends Abc   {
public void info()    {   //Akan menimbulkan kesalahan keran

//info () tidak dapat dtimpa
}

}

class PenentuFinal   {
public static void main(String[] args)   {
Xyz obj  = new Xyz();
obj.info ();
}

}
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19. Untuk memahami materi obyek dalam kelas ketiklah listing program

berikut kemudian amati hasilnya serta berikan analisis berdasarkan urian

materi di atas

Listing program membuat variable instan yang dimiliki kelas lain
//Program Koordinat

public class Koordinat
private int x;
private int y;

public Koordinat(int x, int y);   {
this.x =  x;
this.y =  y;

}

public void ubahX(int x)  {
this.x = x;

}

public void ubahY(int y)  {
this.y = y;

}

public void ambilX(int x)  {
return this.x = x;

}

public void ambilY(int y)  {
return this.y = y;

}
}

20. Kemudian ketik listing berikut untuk membuat kelas berikutnya,  kemudian
amati hasilnya.

Listing program membuat kelas yang memayungi kelas Koordinat di atas
//Program Garis

class Garis  {
private Koordinat posisi1;
private Koordinat posisi2;

public Garis(int x1, int y1, int x2, int y2)   {
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this.posisi1  = new Koordinat(x1, y1);
this.posisi2  = new Koordinat(X2, y2);

}

public void info()   {
System.out.println(“Koordinat pertama: “);
System.out.println(posisi1.ambilX()  +  “,  “  +  posisi1.ambilY());
System.out.println(“Koordinat kedua : “);
System.out.println(posisi2.ambilX()  +  “ , “  +  posisi2.ambilY());

}
}

21. Ketiklah listing program berikut untuk mengetahui dampak dari dua kelas

yang telah di buat sebelumnya yang akan dipanggil di kelas berikut,

kemudian amati hasilnya.

Listing program membuat kelas garis dengan memanggil kelas garis di
atas
//Program TesGaris

public class TesGaris   {
public static void main(String[] args)   {

Garis grs= new Garis(20, 30, 100, 150);
Grs.info();

}
}

22. Untuk memahami aplikasi kelas penentu abtract ketiklah listing program

berikut, kemudian amati hasilnya.

Listing program contoh membuat Kelas Barang Elektronik

//Program BarangElektronik

public abstract class BarangElektronik   {

protected String nama;

public abstract void nyalakan();

}
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23. Kemudian lanjutkan dengan membuat program lain untuk memanggil

kelas yang telah di buat sebelumnya.

Listing program uji kelas abstrak
//ProgramUjiAbstrak

class Komputer extendes BarangElektronik  {
public Komputer(String nama)   {

this.nama = nama;
}

public void nyalakan()  {
System.out.println(“Sambungkan kabel power  ”  +

this.nama +
“kemudian nyalakan monitor dan CPU”);

}
}

class Televisi exends BarangElektronik  {
public Televisi(String nama)  {

this.nama = nama;
}

public void nyalakan()  {
System.out.println(“Sambungkan kabel power  ”  +

this.nama +
“kemudian nyalakan televisi”);

}
}

public  class UjiAbstrak  {
public static void main(String[] args)   {

Komputer komputerku  =  new Komputer(“Personal
Computer”);

Komputerku.nyalakan();

Televisi televisiku  = new Televisi (“TV Layar datar”);
Televisiku.nyalakan();

}
}

24. Untuk memudahkan memahami materi polimorfisme, ketiklah listing

rogram berikut kemudian amati hasilnya

Listing program membuat kelas Polimorfisme
//Program Polimorfisme

class Hewan  {
public void info()   {

System.out.println(“info() pada Hewan…”);
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}
}

class Mamalia extends Hewan  {
public void info()   {

System.out.println(“info() pada Mamalia…”);
}

}

class Sapi extends Mamalia   {
public void info()   {

System.out.println(“info() pada Sapi…”);
}

}

public class Polimorfisme   {
public static void main (String[] args)  {

Mamalia mamalia;
Sapi       sapimadura;
Hewan  binatang;

mamalia        = new Mamalia();
sapimadura  = new Sapi();

binatang    = mamalia;
binatang.info();

binatang  = sapimadura;
binatang.info();

}
}

25. Ketiklah listing program berikut sebagai contoh pembuatan kelas untuk

kemudian dipaketkan.

Listing Program kelas Alfa
//Program Alfa

package kelasku;
public class Alfa  {

public void info()    {
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Sapi       sapimadura;
Hewan  binatang;

mamalia        = new Mamalia();
sapimadura  = new Sapi();

binatang    = mamalia;
binatang.info();

binatang  = sapimadura;
binatang.info();

}
}

25. Ketiklah listing program berikut sebagai contoh pembuatan kelas untuk

kemudian dipaketkan.

Listing Program kelas Alfa
//Program Alfa

package kelasku;
public class Alfa  {

public void info()    {
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System.out.println(“Kelas Alfa”);
}

}

26. Lanjutkan dengan membuat program berikut,

Listing Program kelas Beta
//Program Beta

package kelasku;
public class Beta  {

public void info()    {
System.out.println(“Kelas Beta”);

}
}

27. Ketik listing program di bawah ini untuk mengetahui kelas yang sudah
dipaketkan kemudian diimpor.

Listing program membuat kelas untuk mengimpor kelas yang sudah
dipaketkan sebelumnya
//Program ImporPaket
import kelasku.Alfa;
import kelasku.Beta;

public class ImporPaket       {
public static void main(String[] args)   {

Alfa obj1 = new Alfa();
obj1.info();

Beta obj2  =  new Beta();
obj2.info();

}
}

28. Implementasi penggunaan interface di dalam kelas adalah sebagai

berikut:

Listing program membuat kelas dengan interface
//Program CobaInterface

interface IntMesinCetak  {
public static final int Mesin_Menyala   =1;
public static final int Mesin_Mati          =0;
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public abstract void nyalakan();
public abstract void matikan();

} //Akhr interface

class MesinCetak implements intMesinCetak  {
private int statusMesinCetak  = 0;

public void nyalakan()   {
if (this.statusMesinCetak  = Mesin_Mati  {

this.statusMesinCetak =  Mesin_Menyala;
System.out.println(“Mesin cetak menyala”);
}
else {

System. out.println(“Mesin cetak sudah menyala”);
}

}

public void matikan()   {
if (this.statusMesinCetak  = Mesin_Menyala   {

this.statusMesinCetak =  Mesin_Mati;
System.out.println(“Mesin cetak mati”);
}
else {

System. out.println(“Mesin cetak sudah mati”);
}

}
}//akhir kelas

public class CobaInterface  {
public static void main(String[] args)   {

MesinCetak MecinCetakSablon = new MesinCetak();
MesinCetakSablon.nyalakan();
MesinCetakSablon.nyalakan();
MesinCetakSablon.matikan();
MesinCetakSablon.matikan();

}
}
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29. Ketiklah program  berikut untuk melihat eksepsi yang dihasilkan

Listing program menunjukan eksepsi

//Program DibagiNol

public class DibagiNol  {

public static void main(String[] args)   {

System.out.println(“Sebelum pembagian”);

System.out.println(5/0);

System.out.println(“Sesudah  pembagian”);

}

}

30. Ketiklah contoh berikut untuk menampilkan penggunaan kata kunci try
pada eksepsi

Listing program menggunakan try
//Program EksepsiTry

public class EksepsiTry   {
public static void main(String[] args)   {

System.out.println(“Sebelum pembagian”);

try  {
System.out.println(5/0);

}
catch (Throwable t)   {

System.err.println(“Terjadi pembagian nol”);
}

System.out.println(“Sesudah pembagian”);
}

}

31. Lanjutkan dengan mengetikan listing program berikut

Listing programmenggunakan try
//Program EksepsiTry2

public class EksepsiTry2     {
public static void main(String[] args)  {

System.out.println(“Sebelum pembagian”);
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try   {
System.out.println(5/0);

}
catch (Throwable t)  {

System.err.print(“Pesan kesalahan:  “);
System.err.println(t.getMessage());

}
System.out.println(“sesudah pembagian”);

}
}

32. Ketiklah listing program berikut untuk mengetahui efek throw
Listing pogram melihat efek throw

//Program EfekThrow

public class EfekThrow  {

public static void main(String[] args)   {

RuntimeException r;

r = new RuntimeExceprtion(“Eksepsi RuntimeException”);

System.out.println(“Sebelum throw”);

throw(r) ;

}

}

33. Ketiklah listing program berikut untuk melihat efek throw setelah

ditangkap

Listing program melihat efek throw setelah ditangkap
//ProgramTangkapThrow

public class TangkapThrow  {
public static void main(String[] args) {

int[] larik = new int[10];

try  {
larik[50] = 77; //Penyebab eksepsi

}
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException a)  {
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a  = new ArrayIndexOutOfBoundsException (
“Subskrip array harus berkisar “ +
“antara 0 sampai dengan 9”);

throw(a);
}

}
}

34. Ketiklah listing program berikut untuk mengaplikasikan kelas

FileOutputStream, kemudian amati hasilnya.

Listing program kelas menggunakan FileOutputStream
//Program CobaFile

import java.io.*;

public class CobaFile  {
public static void main(String[] args)  {

try  {
FileOutputStream keluaran =

new  FileOutputStream(“tes123.txt”);

//Tulis ke keluaran
keluaran.write((byte)  ‘A’);
keluaran.write((byte)  ‘A’);
keluaran.write((byte)  ‘A’);

keluaran.close();
}
catch (IOException i)  {
}

}
}
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35. Ketiklah listing program berikut untuk melihat penggunaan kelas

FileInputStream, kemuudian amati hasilnya.

Listing program menggunakan FileInputStream
import java.io.*;

public class LihatFile    {
public static void main(String[] args)  {

String namaBerkas;

FileInputStream berkasMasukan  = null;
int jumlahByte = 0;
byte bufferData[]  = new byte[024];

if (args.length   != 1)   {
System.err.println (

Penggunaan: java LihatFile nama File”)
System.exit(1);

}

namaBerkas = args[0];

try  {
berkasMasukan  =

new FileInputStream(namaBerkas);
}
catch (IOException f)   {

System.err.println(“Berkas tidak dapat dibuka”);
System.exit(1);

}

try  {
jumlahByte  =  berkasMasukan.available();

}
catch  (IOException i)   {

System.err.println(“Kesalahan sewaktu membaca”);
System.exit(1);

}

try  {
jumlahByte  = berkasMasukan.availabe();

}
catch (IOException i)  {

System.err.println(“Kesalahan membaca berkas”);
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System.exit(1);
};

while (jumlahByte > 0)  {
try  {

int jumlahDibaca  =
berkasMasukan.read(bufferData, 0, bufferData.length);
System.out.write(bufferData, 0, jumlahDibaca);
jumlahByte = berkasMasukan.available();

}
catch (IOException i)  {

System.err.println(“Kesalahan I/O”);
System.exit(1);

}
}
try   {

berkasMasukan.close();
}
catch (IOException i)   {
}

}
}

E. Kasus I

Terdapat sebuah kelas sebagai berikut:

public class Mamalia () {

System.out.println(“Ciri umum mamalia adalah bernapas dengan paru-paru, ” +

“berkembang biak dengan cara beranak”);

}

Buat kelas pewarisnya yang memiliki atribut nama hewan, habitanya, dan

pengelompokannya.

F. Tugas

1. Buatlah listing program yang menghasilkan tampilan sebagai berikut:

Saya adalah
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Nama :Edi

Nis  : 0320110013

2. Buatlah fungsi untuk menampilkan array satu dimensi dengan

mengaplikasikan overloading constructor

3. Buatlah fungsi untuk menampilkan array dua dimensi dengan

menerapkan overloading method.

G. Rangkuman

Sebagai analogi, class bisa diibaratkan dengan laptop atau notebook. Kita

tahu bahwa laptopmemiliki ciri-ciri seperti merk, memiliki keyboard,

memiliki processor, dan beberapa ciri khas lain yang menyatakan sebuah benda

tersebut adalah laptop. Selain memiliki ciri-ciri, sebuah laptop juga bisa

dikenakan tindakan, seperti: menghidupkan laptop atau mematikan laptop.

Konstruktor adalah metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai

awal saat objek diciptakan. Metode ini akan dipanggil secara otomatis oleh java

ketika new diapakai untuk menciptakan objek dari suatu kelas Sifat-sifat

konstruktor: sifat konstruktor:  namanya sama dengan nama kelas tidak

memiliki nilai balik(termasuk tidak boleh ada kata kunci void).

Overloading terhadap konstruktor merupakan suatu mekanisme pembuatan

konstruktor yang memiliki bentuk lebih dari satu. Dalam hal ini pembeda antara

satu konstruktor den gan konstruktor yang lain berupa jumlah parameter atau tipe

parameter.

Pewarisan (Inheritance) merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek

yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain. Sistem

OOP memungkinkan kita untuk mendefinisikan suatu kelas baru dengan

mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada.

Polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas

namun terkait dalam pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu

pesan yang sama. Polimarfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek
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untuk memutuskan method mana yang akan diterapkan padanya, tergantung

letak objek tersebut pada jenjang pewarisan.

Tugas

1. public class Peserta {
public String nama;
public String nrp;
public void Info() {
System.out.println(“Saya adalah”);
System.out.println(“Nama ” + nama);
System.out.println(“NIS ” + nis);
}
}

// Setelah itu kita buat New Class lagi dengan nama IsiData
public class IsiData {
public static void main(String[] args) {
Peserta IT = new Peserta ();
IT.nama = “Edi”;
IT.nis = “0320110013″;
IT.Info();
}
}

2. /**
*
* @author dan
*/
//Deklarasi kelas
public class Array_1_Dimensi {
//Constructor berparameter yang disertai varibel integer didalanya yang
bernama batas
public Array_1_Dimensi(int batas) {
/*
* Mendeklarasikan,membuat,dan menginisialisasi array satu dimensi
* bertipe integer dengan nama angka yang berisi variabel bertipe
* integeer dengan nama batas
*/
int []angka = new int[batas];
//mengulang nilai i sampai batas nilai dari array angka
for (int i = 0; i < batas; i++) {
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//mengisi nilai array angka dengan nilai i
angka[i]=i;
//mencetak array angka
System.out.print(angka[i]+" ");
}
//Ganti baris
System.out.println();
}
//Constructor default tanpa disertai dengan parameter
public Array_1_Dimensi(){
/*
* Mendeklarasikan,membuat,dan menginisialisasi array satu dimensi
* bertipe String
*/
String[] nama = {"Roy ","Henry ","Ivan ","Farid "};
// mengulang nilai i sampai batas dari jumlah array nama
for (int i = 0; i <nama.length; i++) {
//mencetak array nama
System.out.print(nama[i]);
}
//Ganti baris
System.out.println();
}
}

Setelah selesai buatlah class baru untuk memanggil fungsi dari class
utama atau biasa disebut main class, beri nama class tersebut dengan
nama MainClass kemudian ketikkan kode program di bawah ini.
package Tugas1;
/**
*
* @author dan
*/
//Deklarasi kelas
public class MainClass {
//method main
public static void main(String[] args) {
/*
* membuat object angka dari kelas Array_1_Dimensi yang disertai
* parameter didalamnya dan memanggilnya fungsi dari constructornya
*/
Array_1_Dimensi angka = new Array_1_Dimensi(10);
/*
* membuat object angka dari kelas Array_1_Dimensi tanpa disertai
* parameter didalamnya dan memanggilnya fungsi dari constructornya
*/
Array_1_Dimensi nama = new Array_1_Dimensi();
}
}
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setelah selesai jalankan class MainClass dengan cara kilik kanan
pada kode program kemudian klik Run File atau dengan menekan
tombol kombinasi Shift+F6 hasilnya adalah :

Output dari MainClass
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JENIS-JENIS I/O LAIN

A. Tujuan

Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran dan kegiatan

belajar diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan

dan keterampilan yang berkaitan dengan materi:

1. Mengkonstruksi pembuatan kelas data output dan input stream, buffered

output stream, konsep operasi teks dan struktur kontrol pemilihan (if, else,

switch)

2. Menggunakan struktur kontrol pemilihan (if, else, switch) yang digunakan

untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mengikuti kegiatan belajar lima ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengaplikasikan penggunaan kelas data output stream dan input stream.

2. Mengaplikasikan penggunaan operasi teks dan struktur kontrol pemilihan.

C. Uraian Materi

1. Macam-macam I/O
Selain beberapa kelas input/output yang telah diuraikan pada kegiatan

pembelajaran sebelumnya, terdapat beberapakelas input/output lain yang

dikenali oleh Java. Kelas input/output lain tersebut adalah:

a. Kelas DataOutputStream
Kelas DataOutputStream merupakan kelas yang tidak terpengaruh

oleh mesin dalam hal penulisan tipe data dan keluaran. Yang

termasuk ke dalam kelompok kelas ini adalah sebagai berikut:

- writeBoolean(), berfungsi untuk menuliskan data bernilai true dan

false.

- writeByte(), berfungsi untuk menuliskan data byte.

- writeChar(), berfungsi untuk menuliskan karakter.
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- writeChars(), berfungsi untuk menuliskan data sejumlah karakter.

- writeDouble(), berfungsi untuk menuliskan sebuah bilangan

bertipe double.

- writeFloat(), berfungsi untuk menuliskan sebuah bilangan bertipe

float.

- writeInt(), berfungsi untuk menuliskan sebuah bilangan bertipe

integer.

- writeLong, berfungsi untuk menuliskan bilangan bertipe long.

- writeShort , berfungsi untuk menuliskan bilangan bertipe short.

- writeUTF(), berfungsi untuk menuliskan sejumlah karakter

menggunakannotasi UTF-8 (salah satu variasi Unicode).

Bentuk umum dari deklarasi kelas di atas adalah, public final void
write(nama kelas). Untuk memahami penggunaan kelas

dataOutputStream pada program, lakukan aktivitas belajar nomor 1.

b. Kelas DataInputStream
Kelas DataInputStream merupakan kelas yang memfasilitasi sejumlah

metoda untuk mebaca data yang memiliki format tertentu. Format

tertentu yang dapat dibaca loleh java melalui kelas DataInputStream

adalah int, long, double, float, char, byte, dll. Untuk lebih jelas, ikuti

aktivitas belajar pada nomor 2.

c. BufferedOutputStream
Tujuan kelas BufferedOutputStream adalah agar penulisan ke obyek

dapat efisien. Kelas ini adalah kelas yang berfungsi memberikan

penyangga kepada keluaran dengan ukuran yang relative besar.

Contonya dapat dilihat pada aktivitas pembelajaran nomor 3.

d. Kelas BufferedInputStream
Tujuan dibuatnya kelas BufferedInputStreamadalah agar pembacaan

data dapat seefisien mungkin, yaitu dengan cara membuat

penyangga agar pembacaan data berlangsung cepat. Ketika sebuah

data dibaca, maka penyangga akan diisi oleh data berikut untu di

baca, hal tersebut yang membuat pembacaan data berlangsung lebih
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cepat. Untuk memahami penggunaannya maka lakukanlah aktivitas
pembelajaran nomor 4.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Bagi Fasilitator
- Memberikan penjelasan pada uraian materi.

- Menerapkan metode  pembelajaranself based learning dengan

meberikan instruksi mencoba satu demi satu aktivitas belajar bahasa

pemrograman Java di komputer langsung.

- Memberikan penjelasan dan analisis umum saat program berhasil di

compile.

- Memberikan kesempatan kepada peserta menyimpulkan sendiri hasil

pengamatannya mengenai kesinambungan teori dan uji coba yang

dilakukan.

- Memberikan arahan ketika peserta mengalami kesulitan dengan uji

coba yang dilakukan.

2. Bagi Peserta
- Memperhatikan penjelasan uraian materi.

- Menerapkan metode pembelajaran self based learning di setiap

tahapan pembelajaran.

- Mengimplementasikan uraian materi yang diberikan dengan menguji
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Listing program
//Program ContohOutputStream

import java.io.*;

public class ContohOutputStream  {
public static void min (String [] args)
throw IOException   {

double data[]  = new double[5];
data[0]  = 34.5;
data[1]  = 987.4;
data[2]  = 78.7;
data[3]  = 43.3;
data[4]  = 1234.1;

FileOutputStream file=
new FileOutputStream(“double.dat”);

DataOutputStream output =
new DataOutputStream(berkas);

for (int i=0; i<data.length; i++)
output.writeDoubleStream(file);

System.out.println(“Data berhasil disimpan”);
file.close(); //tutup file

}
}

b. Ketiklah listing program di bawah ini sebagai contoh Implementasi kelas

DataInputStream.Kemudian amati hasilnya.

Listing program menggunakan kelas DataInputStream
//Program DataInput

import java.io.*;

public class DataIput  {
public static void main(String

public class DataInput  {
public static void main(String[] args)

throws IOException   {
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FileInputStream file  =
new FileInputStream(“double.dat”);

DataInputStream input  =
new DataInputStream(file);

double bilangan;
int nomor  = 0;

//Baca Data
while (input.available()  > 0)  {

bilangan = input.readDouble();
nomor++;

System.out.println(nomor  +  “.  “ + bilangan);
}

file.close(): //Tutup file
}

}

c. Ketiklah listing program di bawah ini sebagai contoh Implementasi kelas

BufferedOutputStream.Kemudian amati hasilnya.

Listing Program penggunaan kelas BufferdOutStream
//Program BufferOut

import java.io.*;

public class BufferOut  {
public static void main(String[] args)

throws EIOException  {
String st = “Uji coba …”;

BufferOutputStream streamOut =
new BufferedOutputStream(System.out)

for (int i=0; I < st.length();  i++)
streamOut.write(st.charAt(i);

//streamOut.flush();
}

}

d. Ketiklah listing program di bawah ini sebagai contoh Implementasi

kelas BufferedInputStream.Kemudian amati hasilnya.

Listing program penggunaan kelas BufferedInputStream
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//Program BufferIn
import java.io.*

public class BufferIn   {
public static void main(String[] args)

throws IOException   {

FileInputStream fileProgram  =
new FileInputStream(BufferIn.java”);

BufferinputStream streamMasukan  =
new  BufferdInputStream(fileProgram);

char kar;
kar  = (char) streamMasukan.read();
System.out.println(kar);
}

}
}

e. Ketiklah listing program berikut untuk mengetahui implementasi kelas

reader, writer dan BufferReader.

//Program BacaBaris
import java.io.*;
public class BacaBaris  {

public static void main(String[] args)  {
BufferedReader streamTeks =

new BufferReader(
new InputStreamReader(System.in));

System.out.println(“Masukan suatu string :”);
String st = “ “;
try  {

st = streamTeks.readLine();
}
catch(IOException i)  {
}
System .out.println(“String: “ + st);

}
}

f. Contoh penggunanaan InputReaderStream dan BufferedReader
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Listing program menggabungkan fungsi InputReaderStream dan Bufferreader
import java.io.*;
class HitungLingkaran {
public static void main(String[] args) throws IOException {
InputStreamReader key = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader input = new BufferedReader(key);
String rad;
double rads, luas, kel, phi = 3.14;
System.out.print("Masukan Nilai Radius :");
rad = input.readLine();
rads = Double.parseDouble(rad);
luas = phi * rads;
kel = 2 * phi * rads;
System.out.println("Hasil Perhitungan");
System.out.println("Luas Lingkaran :" + luas);
System.out.println("Keliling Lingkaran :" + kel);
}
}

E. Rangkuman

Kelas  DataOutputStream merupakan kelas yang tidak terpengaruh oleh

mesin dalam hal penulisan tipe data dan keluaran. Bentuk umum dari

deklarasi kelas di atas adalah, public final void write(nama kelas).

Kelas DataInputStream merupakan kelas yang memfasilitasi sejumlah

metoda untuk mebaca data yang memiliki format tertentu. Format tertentu

yang dapat dibaca oleh java melalui kelas DataInputStream adalah int, long,
double, float, char, byte, dll. Tujuan kelas BufferedOutputStream adalah

agar penulisan ke obyek dapat efisien. Kelas ini adalah kelas yang berfungsi

memberikan penyangga kepada keluaran dengan ukuran yang relative

besar.Tujuan dibuatnya kelas BufferedInputStream adalah agar pembacaan

data dapat seefisien mungkin.

107

Listing program menggabungkan fungsi InputReaderStream dan Bufferreader
import java.io.*;
class HitungLingkaran {
public static void main(String[] args) throws IOException {
InputStreamReader key = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader input = new BufferedReader(key);
String rad;
double rads, luas, kel, phi = 3.14;
System.out.print("Masukan Nilai Radius :");
rad = input.readLine();
rads = Double.parseDouble(rad);
luas = phi * rads;
kel = 2 * phi * rads;
System.out.println("Hasil Perhitungan");
System.out.println("Luas Lingkaran :" + luas);
System.out.println("Keliling Lingkaran :" + kel);
}
}

E. Rangkuman

Kelas  DataOutputStream merupakan kelas yang tidak terpengaruh oleh

mesin dalam hal penulisan tipe data dan keluaran. Bentuk umum dari

deklarasi kelas di atas adalah, public final void write(nama kelas).

Kelas DataInputStream merupakan kelas yang memfasilitasi sejumlah

metoda untuk mebaca data yang memiliki format tertentu. Format tertentu

yang dapat dibaca oleh java melalui kelas DataInputStream adalah int, long,
double, float, char, byte, dll. Tujuan kelas BufferedOutputStream adalah

agar penulisan ke obyek dapat efisien. Kelas ini adalah kelas yang berfungsi

memberikan penyangga kepada keluaran dengan ukuran yang relative

besar.Tujuan dibuatnya kelas BufferedInputStream adalah agar pembacaan

data dapat seefisien mungkin.

107

Listing program menggabungkan fungsi InputReaderStream dan Bufferreader
import java.io.*;
class HitungLingkaran {
public static void main(String[] args) throws IOException {
InputStreamReader key = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader input = new BufferedReader(key);
String rad;
double rads, luas, kel, phi = 3.14;
System.out.print("Masukan Nilai Radius :");
rad = input.readLine();
rads = Double.parseDouble(rad);
luas = phi * rads;
kel = 2 * phi * rads;
System.out.println("Hasil Perhitungan");
System.out.println("Luas Lingkaran :" + luas);
System.out.println("Keliling Lingkaran :" + kel);
}
}

E. Rangkuman

Kelas  DataOutputStream merupakan kelas yang tidak terpengaruh oleh

mesin dalam hal penulisan tipe data dan keluaran. Bentuk umum dari

deklarasi kelas di atas adalah, public final void write(nama kelas).

Kelas DataInputStream merupakan kelas yang memfasilitasi sejumlah

metoda untuk mebaca data yang memiliki format tertentu. Format tertentu

yang dapat dibaca oleh java melalui kelas DataInputStream adalah int, long,
double, float, char, byte, dll. Tujuan kelas BufferedOutputStream adalah

agar penulisan ke obyek dapat efisien. Kelas ini adalah kelas yang berfungsi

memberikan penyangga kepada keluaran dengan ukuran yang relative

besar.Tujuan dibuatnya kelas BufferedInputStream adalah agar pembacaan

data dapat seefisien mungkin.



108108108



109

EVALUASI

1. Keutamaan Java dibanding bahasa pemrograman laiin, kecuali ...

a. Cross platform, dengan adanya Java Virtual Machine(JVM)

b. Pengembangannya didukung oleh programmer secara luas

c. Automatic Garbage Collection, membebaskan programmer dari tugas

manajemen memori.

d. Mudah diinstal

2. Status dalam bahasa pemrograman biasanya disimpan sebagai

a. Variabel

b. Method

c. Class

d. Inheritance

3. Aturan penulisan program di Java antara lain, kecuali.

a. Case sensitive

b. hanya diijinkan memiliki 1 buah class yang bersifat public

c. hanya ada satu method main

d. Tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil.

4. (1).public class Coba_Java {

(2). public static void main(String[] args) {

(3). system.out.println("Guruis The Best Forever");

(4). }

(5). }

Pada program diatas manakah yang terdapat kesalahan pada penulisan

program?

a. Pada baris 1 setelah Coba_Java diakhiri tanda ;

b. Pada baris 3 system.out.println seharusnya syntaxnya adalah

System.out.println
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c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah

5. Output program pada soal nomor 4 adalah…

a. Guru is The Best Forever

b. Guru is the best forever

c. Guru is the best forever

d. GURU IS THE BEST FOREVER

6. Dibawah ini manakah yang merupakan keyword JAVA ?

a. Abstract

b. Assert

c. Boolean

d. Benar semua

7. Dalam Java, identifier adalah nama yang diberikan untuk…

a. Variable

b. Class

c. Method

d. Benar semua

8. Keyword yang ditambahkan dalam J2SE 1,4, digunakan untuk membuat

pernyataan yang programmer percaya selalu benar di titik dalam program

adalah…

a. Assert

b. Abstract

c. Catch

d. Extends

9. Kata kunci yang digunakan dalam deklarasi metode, kelas, atau bidang,

kelas umum, metode, dan bidang dapat diakses oleh anggota dari setiap

kelas adalah…

a. Public

b. Private
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c. Protected

d. Static

10. Ukuran tipe data integer adalah…

a. -128 s/d 127

b. -32768 s/d 32767

c. -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647

d. 9223372036854775808 s/d 9223372036854775808

11. Literal yang digunakan untuk membuat baris baru adalah…

a. \b

b. \f

c. \r

d. \n

12. Beberapa ekspresi untuk menguji hasil suatu perbandingan pada JAVA

adalah sebagai berikut, kecuali.

a. ==

b. =

c. !=

d. <=
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c. Protected
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KUNCI JAWABAN
1. D
2. A
3. D
4. B
5. A
6. D
7. D
8. A
9. A
10. C
11. D
12. B
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PENUTUP

Bahasa pemrograman merupakan salah satu elemen fundamental di dalam

perkembangan teknologi informasi. Sebagai jembatan penting yang

menghuungkan bahasa tingkat tinggi dalam hal ini programmer dengan bahasa

tingkat rendah yaitu komputer, bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang

signifikan dari waktu ke waktu.

Sebelum beralih ke bahasa pemrograman yang populer yaitu bahasa

pemrograman berorientasi objek, telah ditemukan bahasa pemrograman

terstruktur dan bahasa pemrograman prosedural. Sejalan dengan meningkatnya

kebutuhan pada bidang teknologi informasi dikembangkan sebuah bahasa

pemrograman yang lebih mudah digunakan untuk menterjemahkan kebutuhan

pengguna ke dalam bahasa tingkat rendah melalui pemrograman berorientasi

objek.

Modul pemroraman beroirentasi objek ini merupakan sebuah sarana yang sangat

sederhana untuk memberikan penyegaran kembali konsep-konsep umum yang

terdapat didalam pemrograman berorientasi objek. Pmrograman berorientasi

objek itu sendiri memiliki jangkaun yang sangt luas dan berkembang sangat

pesat, oleh sebab itu sangat disadari bahwasanya materi di dalam moul ini terlalu

sempit untuk dikategorikan sebagai sarana belajar yang handal, tetapi

diharapkan mampu memancing antusias dan motivasi lebih guna mendalami

pemrograman berorientasi objek lebih seksama terutama implementasinya di

dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Modul ini di tempatkan pada paket keahian akhir agar memudahkan peserta

mengembangkan lebih jauh kemampuan di bidang pemrograman berorientasi

objek.
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GLOSARIUM

Class : adalah struktur yang menjelaskan sifat-sifat dari
suatu objek. Sifat disini berupa informasi yang
dimiliki objek tersebut serta aksi yang dapat
dilakukan oleh objek tersebut

Objek adalah contoh dari suatu class. Dapat dianggap
class adalah tipe datanya dan objek adalah
datanya

Method adalah aksi yang dapat dilakukan oleh suatu objek.
Dapat dianalogikan dengan procedural/sub/
function

Constructor merupakan Method yang pertama kali dijalankan
ketika objek diciptakan dari suatu class

Field/Data member adalah pengenal yang menyimpan informasi dari
suatu objek.

Abstract merupakan suatu method dari suatu class dapat
dibuat tanpa implementasi kode apapun. Method
seperti ini disebut method abstract dan untuk
menggunakannya harus didefinisikan dahulu pada
turunan class tersebut.

Interface adalah suatu abstract dari class. Interface hanya
berisi daftar field dan method tanpa detail kode.

Polymorphisme kemampuan bagi penulisan suatu method dengan
nama yang sama namun memiliki parameter dan
definisi berbeda

Inheritance penurunan sifat sedemikian hingga suatu class
yang diturunkan dari suatu class lainnya akan
memiliki member yang sama dengan class dimana
ia diturunkan.
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Function adalah sub program pada Java yang setelah
dipanggil akan menyimpan nilai tertentu di dalam
dirinya, function ditandai dengan adanya instruksi
return x untuk mengembalikan alur proses kepada
pemanggilnya, dimana “x” adalah nilai yang akan
disimpan ke dalam fungsi.

Prosedur adalah kumpulan ekspresi-ekspresi algoritma yang
berguna untuk menjalankan proses tertentu.

Statement/Pernyataan adalah bagian terkecil dalam sebuah program
untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, seperti
memanggil metode, mendeklarasikan variabel,
membandingkan dua buah variabel, mengassign
suatu nilai ke dalam variabel”stan tement ini harus
diakhiri dengan tanda ;”.
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