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Pemrograman 
Procedural vs OOP

Procedural
 Bagaimana alur untuk memecahkan suatu 

masalah?
 Data dan method terpisah
Object Oriented:
 Suatu cara yang dipakai untuk 

mengorganisasikan pemecahan masalah 
dalam bentuk program kedalam suatu bagian 
yang logis yang biasa disebut class

 Data dan method dipandang sebagai obyek 
yang memiliki data dan methods sebagai satu 
kesatuan



Keunggulan OOP

Keunggulan pendekatan Object Oriented:

1. Code reuse, pengembangan perangkat 
lunak lebih cepat dan kualitasnya lebih 
tinggi

2. Mempermudah pemeliharaan

3. Mudah dikembangkan sesuai kebutuhan



Class

 Sebuah kelas mempunyai anggota (data) 
dan metoda (fungsi yang  bekerja untuk 
data tersebut).

Class mengemas data (variabel / data 
member) dan prosedur (fungsi / function 
member / method) dalam sebuah objek 
sehingga kode program menjadi lebih 
fleksibel dan mudah dipelihara

Class adalah blueprint  / prototype 



Object

Instance dari sebuah kelas

Hasil/wujud nyata dari “cetakan” kelas

Program OO biasanya merupakan
kumpulan object yang dieksekusi tidak 
harus secara bergantian



Class & Object

Contoh Class

Rancangan sebuah flashdisk:

Ada port USB

Ada rangkaian penyimpan data (flash storage)

Apa bisa dilakukan flashdisk? (read and write)

Object: Flashdisk Kingston 8 GB, 4 GB, 2 GB

Object: Flashdisk SanDisk 8 GB, 4 GB, 2 GB



Class pada C++

Contoh:



Class & Object

Untuk membuat nama class, biasakanlah 
menggunakan huruf besar.  

Contohnya: Kucing, Rumah, Handphone, dan lain-
lain.

Untuk membuat nama variabel biasakanlah 
menggunakan nama yang mewakili property yang 
dimiliki dan melekat pada nama kelasnya

Contoh: berat, nama, jenisKelamin

Untuk membuat nama member function, 
gunakanlah cara penulisan yang tepat untuk 
menggambarkan secara benar setiap nama 
function yang ada.

Contoh: void cariData(string judul), atau int 
ambilNilai()



Mendefinsikan Object

Sintaks: <NamaClass> <obyekClass>;

Contoh:

Kucing kucingku;

Orang anton;

Mobil kijang;

Dosen paradosen[10];



Mengakses variabel dan 
method member

Sintaks: <namaVariabelObyek>.<namaMemberVariabel>;

Contoh:

Kucing katty;

katty.nama = “Katty”;

katty.jenis_kelamin = “jantan”;

katty.umur = 2;

katty.bersuara();

katty.tampilUmur()



Demo Class dan Object



Hak Akses Private & 
Public

• Hak akses private & public dapat 
diterapkan pada:

- Variabel member

- Method member



Private

- Hak akses ini membuat variabel/method 
member hanya dapat diakses dari dalam 
class dimana variabel/method member 
tersebut dibuat

- Hal akses private sangat cocok diterapkan 
pada variabel member

- Hak akses ini melindungi variabel member 
dari pengubahan dari luar class secara 
langsung



Public

- Hak akses ini membuat variabel/method 
member dapat diakses dari dalam dan luar 
class, bahkan dari mana saja

- Hal akses public sangat cocok diterapkan 
pada method member

- Hak akses digunakan untuk membuat 
method member yang akan mengakses 
member variabel yang bersifat private



Contoh

class Sepeda{

private:

int kecepatan;

int gigi;

string merk;

public:

int pkecepatan;

int pgigi;

string pmerk;

};



Demo private dan public



Pengaksesan hak akses 
private

- Kita tidak bisa mengakses variabel 
member yang bersifat private dari luar 
class

- Error yang terjadi:



Implementasi Member 
Method

- Ada dua cara:

- Diimplementasikan di dalam class secara 
langsung

- Diimplementasikan di luar class dengan 
memanggil nama_class::nama_method



Demo implementasi 
method



Accessor method

• Accessor method: method ini berfungsi 
untuk mengambil nilai dari sebuah 
member variabel.

• Asesor method memiliki bentuk umum:
• <tipedataMemberVariabel> get<NamaMemberVariabel>();

• Contoh:

• int getUmur();



Mutator method

• Mutator method: method ini berfungsi 
untuk mengubah nilai pada variabel 
member

• Mutator method memiliki bentuk umum :
• void set<NamaMemberVariabel>(<tipedata> <varpengubah>);

• Contoh:

• void setUmur(int umr);



Demo method accessor 
dan mutator



Constructor

• Bagaimana untuk menginisialisasi variabel member 
pada suatu class?

• Constructor method

• Constructor berfungsi untuk menginisialisasi obyek 
dari class dan mempersiapkan ruang memory, 
sedangkan destructor menghapus dan membersihkan 
obyek ketika sudah tidak terpakai dan membebaskan 
memory yang tadinya terpakai

• Constructor method merupakan method yang 
namanya sama dengan nama classnya dan bersifat 
public tapi tidak berjenis void ataupun non void.  

• Constructor dapat menerima parameter namun tidak 
bisa mengembalikan nilai apapun.  



Contoh Constructor

class Sepeda{

private:

//member variabel

public:

//konstruktor

Sepeda();

//destruktor

~Sepeda();

};



Default Constructor

• Pada bahasa C++ semua class yang telah 
dibuat PASTI memiliki constructor walaupun 
tidak kita buat.  Compiler bahasa C++ pasti 
membuatnya walau secara implisit

• Constructor yang bernama sama dengan 
nama classnya dan tidak berparameter 
disebut default constructor

• Contoh:

Sepeda sepedaku;



Constructor

• Constructor dapat memiliki parameter:

Sepeda(string merk, int berat);

• Dan kita gunakan sbb:

Sepeda sepedaku(“Federal”,2);

• Jika kita sudah membuat konstruktor yang 
memiliki parameter pada class kita, maka 
secara otomatis default constructor yang 
dibuat oleh compiler tidak ada lagi, sehingga 
ketika kita melakukan instansiasi pada class 
pada constructor yang tanpa parameter pasti 
akan muncul error.  



Demo Constructor



Default parameter 
constructor

• Constructor dapat memiliki nilai default 
sehingga jika konstruktor yang dipanggil tidak 
diisi nilai, maka nilai-nilai lainnya akan tetap 
diinisialisasi dengan nilai defaultnya

• Hal ini diperlukan untuk mempermudah 
menginisialisasi data variabel member.  
Penggunaan nilai default ini juga 
memungkinkan kita untuk tidak memasukkan 
semua parameter pada pemanggilan 
konstruktor



Contoh

Contoh constructor:

• Buku(string pengarang="unknown", string 
judul="unknown",int jmlhal=1)

• myClass():x(0),y(2),z(4)



Demo Constructor dgn 
nilai default



Destructor

• Desktruktor method merupakan method 
kebalikan dari constructor yang juga 
bernama sama dengan nama classnya 
namun diawali dengan tanda ~.  

• Destructor tidak boleh memiliki parameter 
apapun.

• Contoh pada class Sepeda:

~Sepeda();



Const method

• Const method: method accessor dimana 
terdapat keyword const yang digunakan 
untuk memastikan pencegahan terjadinya 
pengubahan pada variabel member

• Contoh:

//mutator

void setUmur(int u);

//asesor

int getUmur() const;



Demo const method



Variabel member suatu 
class bertipe class lain

• Kita dapat membuat variabel member 
bertipe class lain yang sudah dibuat 
sebelumnya

• Dengan cara ini kita dapat 
mempergunakan class sebagai tipe data

• Sangat diperlukan pada OOP

• Contoh: 

• class Garis terbentuk dari class Titik

• class Mobil memiliki 4 buah class Roda



Demo class Titik dan 
Garis



Thank You


