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MODUL 1 

DASAR-DASAR PEMROGRAMAN JAVA 

 
1.1 Tujuan 

 Mempelajari dasar pemrograman berorientasi obyek 

 Mengidentifikasi bagian dasar dari program java  

 Membedakan java literals, tipe data dasar, tipe variabel, pengidentifikasian dan operator 

 Mengembangkan program java sederhana  

 Menganalisa program java pertama  

 

1.2 Tugas Pendahuluan 

1. Apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi obyek? 

2. Sebutkan perbedaan pemrograman berorientasi obyek dengan pemrograman 

terstruktur/prosedural ! 

3. Apa yang Anda ketahui tentang bahasa pemrograman java ? 

4. Sebutkan keunggulan-keunggulan bahasa pemrograman java! 

 

1.3 Teori 

Pemrograman Berorientasi Obyek merupakan paradigma pemrograman yang 

berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam 

kelas-kelas atau objek-objek. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi 

fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti 

lunak skala besar. Konsep dasar dari Pemrograman Berorientasi Objek Pemrograman orientasi-

objek menekankan konsep berikut: 

 Kelas : kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan 

tertentu. 

 Objek  : membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program 

komputer; objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program 

komputer berorientasi objek. 

 Abstraksi  : Kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses 

olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti.  

 Enkapsulasi : Memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari 

sebuah objek dengan cara yang tidak layak; hanya metode dalam objek tersebut yang diberi 

izin untuk mengakses keadaannya.  

 Polimorfisme melalui pengiriman pesan. Tidak bergantung kepada pemanggilan subrutin, 

bahasa orientasi objek dapat mengirim pesan; metode tertentu yang berhubungan dengan 

sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tertentu di mana pesa tersebut dikirim.  
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1.4 Percobaan 

Percobaan 1. Menampilkan data variabel 

  

Percobaan 2. Menggunakan operator matematika 
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Percobaan 3. Penggunaan operator relasi 
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Percobaan 4. Penggunaan operator logika dan Boolean AND 

 

 

Percobaan 5. Penggunaan operator logika dan Boolean OR 
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Percobaan 6. Pengunaan operator logika exclusive OR 

 

Percobaan 7. Penggunaan operator NOT 

 

Percobaan 8. Penggunaan operator kondisi (?:) 

Contoh 1.  
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Contoh 2. 

 

Percobaan 9. Penggunaan Variabel 

 

Percobaan 10. Tipe data dan Assignment 
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Percobaan 11. Operator 
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Percobaan 12. Operator decrement –increment 
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1.5 Tugas  

 

1. Mendeklarasikan dan mencetak variabel  

Diberikan tabel dibawah ini, deklarasikan variabel yang terdapat didalamnya dengan tipe data 

yang sesuai dan berikan nilai inisialisasi. Tampilkan hasil outputnya yaitu nama variabel dan 

nilainya.  

Variable 

name 
Data tipe Initial value 

number integer 10 

letter character a 

result boolean true 

str String hello 

Berikut ini merupakan tampilan yang diharapkan sebagai hasil eksekusi program,  

Number = 10  

letter = a  

result = true  

str = hello  

2. Mendapatkan nilai rata-rata dari tiga angka  

Buatlah program yang menghasilkan output nilai rata-ratadari tiga angka. Nilai dari masing-

masing tiga angka tersebut adalah 10, 20 dan 45. Tampilan Output yang diharapkan adalah,  

number 1 = 10  

number 2 = 20  

number 3 = 45  

                        Average is = 25 

3. Menampilkan nilai terbesar  

Diberikan tiga angka, tuliskan program yang menghasilkan output angka dengan nilai terbesar 

diantara tiga angka tersebut. Gunakan operator kondisi ?: yang telah kita pelajari sebelumnya 

(HINT: Anda akan perlu menggunakan dua set operator ?: untuk memecahkan permasalahan 

ini). Sebagai contoh , diberikan angka 10, 23 dan 5, Program anda akan menghasilkan output,  

number 1 = 10  

number 2 = 23  

number 3 = 5  

Nilai tertingginya adalah angka = 23  

4. Operator precedence  

Diberikan pernyataan berikut ini, tulis kembali soal tersebut dengan menambahkan tanda kurung 

pada urutan sesuai dengan bagaimana pernyataan tersebut akan dievaluasi.  

1. a / b ^ c ^ d – e + f – g * h + i  

2. 3 * 10 *2 / 15 – 2 + 4 ^ 2 ^ 2  

3. r ^ s * t / u – v + w ^ x – y++  

 


