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        KATA SAMBUTAN 

 

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

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 
guru (UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan 
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 
perubahan 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 Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang 
dikembangkantersebutadalahmoduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap 
mukadan 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 Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 
NIP. 195908011985032001 
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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 Gowa  

Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 

NIP  19650430 1991 93 1004 
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         PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan kegiatan atau aktifitas kompleks manusia untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap dan 

perilaku serta memperkuat kepribadian untuk mengembangkan pribadi 

seutuhnya. Tugas pokok guru adalah mengajar, karena itu diwajibkan untuk 

menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran adalah kompetensi 

pedagogik. Agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berjalan 

dengan baik dan lancar serta tujuan dapat tercapai secara optimal, maka 

diperlukan dasar-dasar teori yang dapat menunjang pelaksanaan 

pembelajaran. Salah satu teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

mengimplementasikan kegiatan pembelajaran adalah teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik serta berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu. Oleh karena itu teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik serta berbagai pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif merupakan salah satu mata 

diklat yang diberikan dalam diklat kompetensi pedagogik. 

B. Tujuan 

Secara umum tujuan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada peserta 

pendidikan dan latihan tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0A00000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0B00000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran 
yang mendidik 

8 JP 

PED0C00000-00 
Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0D00000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0E00000-00 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

 2 JP 

PED0F00000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP 

PED0G00000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0H00000-00 Penilaian dan evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0I00000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

4 JP 

PED0J00000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

8 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini meliputi: 

1. Teori Belajar Dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Yang Mendidik  

a. Teori belajar : Behavioristik, Cognitivisme, Contructivisme, Humanistik 

b. Prinsip Pembelajaran Yang Mendidik dan Implikasinya 

2. Pendekatan, Strategi, Metode, Dan Teknik Pembelajaran Yang Mendidik 

a. Pendekatan Pembelajaran 

b. Strategi Pembelajaran 

c. Metode dan Teknik Pembelajaran 

 

POSISI MODUL 
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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 

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 
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Kegiatan Pembelajaran 1. Teori Belajar Dan Prinsip-

Prinsip Pembelajaran 

A. Tujuan 

Kegiatan pembelajaran 1 ini secara umum bertujuan agar guru pembelajar 

memahami tentang: teori pembelajaran khususnya teori belajar Behaviorisme, 

teori belajar Kognitifisme, teori belajar Konstruktifisme, dan teori belajar 

Humanisme; serta prinsip-prinsip belajar yang mendidik menurut Rothwal. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

a. Berbagai teori belajar (behaviorisme, kognitifisme, konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan dengan benar  

b. Berbagai teori belajar (behaviorisme, kognitifisme, konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai dengan tujuan belajar.  

c. Prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik menurut Rothwal dijelaskan 

dengan tepat.  

d. Pendekatan pembelajaran teacher center dan student center dijelaskan 

dengan tepat . 

e. Pendekatan pembelajaran saintifik diterapkan sesuai dengan karakteristik 

materi yang akan diajarkan  

f. Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project 

based learning, Discovery learning dan inquiry learning) dibedakan 

dengan tepat. 

g. Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project 

based learning, Discovery learning dan inquiry learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi pelajaran. 

h. Berbagai metoda dan teknik pembalajaran dijelaskan dengan benar  

i. Berbagai metoda dan teknik pembelajaran diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 
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C. Uraian materi 

1. Teori Belajar 

Belajar adalah kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke perkembangan pribadi 

seutuhnya (Suprijono, 2011). Kemudian Dimyati dan Mudjiono (2009, 7), 

mendefinisikan belajar sebagai tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Dan masih ada banyak lagi tentang pengertian belajar, namun secara umum 

memiliki kesamaan. Ada beberapa perspektif dalam teori belajar, empat 

diantaranya adalah Behaviorisme, Kognitivisme, Konstruktivisme dan 

Humanistik. 

a. Teori Belajar Behavioristik 

Teori Belajar Classical Conditioning dari Pavlov, Connectionisin dari 

Thorndike, dan Behaviorism dari Watson merupakan teori-teori dasar dari 

aliran perilaku yang menjadi tonggak sejarah aliran perilaku dalam teori 

belajar. Teori-teori ini kemudian dikembangkan dan atau dimodifikasi oleh 

berbagai ahli menjadi beragam teori-teori baru dalam aliran perilaku, yang 

kemudian disebut aliran perilaku baru (neo-Behaviorism). Tercatat ahli-ahli 

yang tergabung dalam aliran perilaku baru antara lain, Clark Hull dengan teori 

Sistem Perilaku, Edwin Guthrie dergan teori "Contiguity", dan B.F. Skinner 

dengan teori "Operant Conditioning", dan lain-lain. Pada dasarnya, 

sebagaimana teori-teori belajar dalam aliran perilaku, teori-teori dari Hull, 

Guthrie, dan Skinner memiliki premis dasar yang sama dengan teori-teori 

pendahulunya, yaitu sama-sama berlandaskan pada interaksi antara stimulus 

dan respons. 

b. Teori Belajar Kognitif 

Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian. 

Pengertian yang lebih luas, cognition (kognisi) adalah perolehan, penataan, 

dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer 

sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang 

mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental 

yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, 

memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan 

masalah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir dan 
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keyakinan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan 

dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang bertalian dengan 

rasa. Menurut para ahli jiwa aliran kognitifis, tingkah laku seseorang itu 

senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau 

memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi. 

Teori belajar kognitiv lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil 

belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang 

sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. 

Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan 

tingkah laku yang bisa diamati. 

c. Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis 

bahwa dengan merefleksi pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi 

pengetahuan kita tentang dunia tempat kita hidup (Suyono dan Hariyanto, 

2011). Sedangkan menurut Cahyo (2013) konstruktivisme merupakan salah 

satu filsafat pengetahuan yang menekan bahwa pengetahuan adalah buatan 

kita sendiri sebagai hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan individu dengan 

membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk 

membangun pengetahuan tersebut. Trianto (2007) juga berpendapat bahwa 

teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori pembelajaran cognitive 

baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisi apabila aturan-aturan 

itu tidak sesuai lagi. Masih ada banyak lagi definisi tentang teori belajar 

konstruktivisme, namun secara umum memiliki kesamaan. 

d. Teori Belajar Humanistik 

Humanistic theory telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi 

modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari instink dan determinisme 

lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan 

yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan 

humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan 

kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara 
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abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas, untuk ber-

tanggungjawab atas perbuatannya, dan menyadari potensi penuhnya sebagai 

orang yang mengaktualisasikan diri. Humanist memiliki pandangan holistik 

mengenai perkembangan manusia, yang melihat setiap orang sebagai 

makhluk keseluruhan yang unik dengan nilai independen. Dalam pandangan 

holistik, seseorang lebih dari sekedar kumpulan dorongan, instink, dan 

pengalaman yang dipelajari. Tiga tokoh terkemuka Psikologi humanistik 

adalah Charlotte Buhler (1893–1974), Abraham Maslow (1908–1970), dan 

Carl Rogers (1902–1987). 

Mencermati empat macam teori belajar tersebut, akan memandu guru 

pembelajar untuk menentukan pilihan. Teori belajar mana yang paling efektif 

untuk dapat digunakan sebagai acuan pengembangan pembelajaran yang 

diampu. Tentu semua itu tergantung dari tujuan yang telah ditetapkan. Tidak 

ada yang terbaik, yang terpenting adalah teori belajar mana yang paling 

sesuai. 

2. Prinsip Pembelajaran 

a. Prinsip-Prinsip Belajar (menurut Rothwal) 

Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik 

dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan didalam proses 

belajar mengajar . Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik apabila ia dapat menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan prinsip-

prinsip orang belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip 

belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-

prinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. 

Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli, 

namun secara umum memiliki persamaan. Prinsip-prinsip belajar yang 

disampaikan oleh Rothwal adalah beriku d bawah ini. 

1) Prinsip Kesiapan (Readiness) 

Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan 

kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat 
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belajar. Berkenaan dengan hal itu terdapat berbagai macam taraf kesiapan 

belajar untuk suatu tugas khusus. Peserta didik yang belum siap untuk 

melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau 

malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan 

pertumbuhan fisik, intelegensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang 

baku, motivasi, persepsi dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang 

dapat belajar.  

2) Prinsip Motivasi (Motivation) 

Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi 

adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur 

arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Secara alami peserta didik 

selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajagan dalam lingkungannya. 

Rasa ingin tahu ini seyogyanya didorong dan bukan dihambat dengan 

memberikan aturan yang sama untuk semua anak.  

3) Prinsip Persepsi 

Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami 

situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu 

melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi 

ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami 

murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang 

melihat suatu 

4) Prinsip Tujuan 

Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh peserta didik 

pada saat proses belajar terjadi. Karena tujuan merupakan sasaran khusus 

yang hendak dicapai oleh seseorang. Sehingga keberadaannya sangat 

penting untuk suatu kegiatan pembelajaran. 

5) Prinsip Perbedaan Individual 

Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran 

seyogyanya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat 

memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. 

Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal 

memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu seorang guru perlu 
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memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan dan kemampuan individu 

dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-

aspek tersebut. 

6) Prinsip Transfer dan Retensi 

Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan 

menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apa pun yang dipelajari dalam 

suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses 

tersebut dikenal dengan proses transfer, kemampuan seseorang untuk 

menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari 

dan diserap dapat digunakan oleh peserta didik dalam situasi baru. 

7) Prinsip Belajar Kognitif 

Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar 

kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan  

masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya 

membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai dan berimajinasi 

merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. 

Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut 

berbagai aktivitas mental. 

8) Prinsip Belajar Afektif 

Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan 

dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, 

dorongan, minat dan sikap. Dalam banyak hal pelajar mungkin tidak 

menyadari belajar afektif. Sesungguhnya proses belajar afektif meliputi dasar 

yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi dorongan, minat dan 

sikap individu. 

9) Prinsip Belajar Psikomotor 

Prinsip belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu 

mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek 

mental dan fisik. 

10) Prinsip Evaluasi 

Jenis cakupan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar 

saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi 
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individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian 

individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk 

menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, 

motivasi belajar dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi 

dengan yang lain pada dasarnya ia mengkaji pengalaman belajarnya dan hal 

ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menilai 

pengalamannya. 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca 

dengan cermat sub materi 1: Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran. 

Kemudian membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu 

mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri. 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 

1. Dalam proses pembelajaran, pada saat kapankah kita dapat 

memanfaatkan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktif, dan 

humanistik? 

2. Dalam proses pembelajaran, pada saat kapankah kita menggunakan 

prinsip belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik? 

F. Rangkuman 

Teori belajar merupakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang bersifat 

teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Menurut teori 

belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Belajar sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon. Seseorang dianggap telah belajar, jika dapat menunjukkan 

perubahan perilaku. Faktor lain yg dianggap penting oleh aliran ini adalah 

faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement), maka 

respon akan semakin kuat, sebaliknya jika penguatan dikurangi/dihilangkan 

(negative reinforcement) maka responpun akan melemah. 

Pada aliran kognitif, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada 

kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku 
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itu terjadi. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada 

hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang 

sangat kompleks. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. 

Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan 

tingkah laku yang bisa diamati. 

Teori belajar kontruktivisme merupakan teori belajar yang menuntut peserta 

didik mengkonstruksi kegiatan belajar dan mentransformasikan informasi 

kompleks untuk membangun pengetahuan secara mandiri. 

Teori belajar humanistik berpendapat bahwa motivasi dasar manusia adalah 

mencapai aktualisasi diri. Proses belajar harus terjadi dalam suasana bebas, 

diprakarsai sendiri dan percaya pada diri sendiri (self initiated and self reliant 

learning). Dalam teori belajar ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik 

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses 

belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi 

diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku 

belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat.  

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, selain memperhatikan 

berbagai teori belajar juga memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yg 

mendidik. Prinsip pembelajaran menurut Rothwal meliputi: kesiapan, 

motivasi, persepsi, tujuan, perbedaan individual, transfer & retensi, prinsip 

kognitif, afektif dan psikomotor serta prinsip evaluasi. Beberapa teori belajar 

tersebut diatas perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

Disamping itu proses pembelajarannya harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal. 
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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 pokok teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik ? 

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

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok teori 

belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil? 

2. Tindak lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila 

telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, 

tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang 

belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami 

lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80. 
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Kegiatan Pembelajaran 2. Pendekatan, Strategi, 

Metode dan Teknik Pembelajaran 

A. Tujuan 

Kegiatan pembelajaran 2 ini secara umum bertujuan agar guru pembelajar 

memahami tentang: pendekatan pembelajaran khususnya berkaitan dengan 

saintifik, strategi dan model-model pembelajaran, serta berbagai metode dan 

teknik pembelajaran. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, 

adalah dengan indikator sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran teacher center dan student center dijelaskan 

dengan tepat  

2. Pendekatan pembelajaran saintifik diterapkan sesuai dengan karakteristik 

materi yang akan diajarkan  

3. Berbagai strategi dan model pembalajaran (Problem based learning, 

Project based learning, Discovery learning dan inquiry learning) 

dibedakan dengan tepat 

4. Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project 

based learning, Discovery learning dan inquiry learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi pelajaran 

5. Berbagai metode dan teknik pembalajaran dijelaskan dengan benar  

6. Berbagai metode dan teknik pembelajaran diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran  

C. Uraian materi 

3. Pendekatan Pembelajaran 

Menurut pendapat Wahjoedi, pendekatan pembelajaran adalah cara 

mengelola kegiatan belajar dan perilaku peserta didik agar ia dapat aktif 

melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara 

optimal. Sedangkan menurut Sanjaya pendekatan pembelajaran dapat 
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diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses 

yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis 

tertentu. Berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan 

merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu 

masalah atau obyek kajian. Pendekatan ini akan menentukan arah 

pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan 

terhadap masalah atau obyek kajian yang akan ditangani. Sedangkan 

menurut Sanjaya (Sanjaya dan Wina, 2008) pendekatan pembelajaran dapat 

diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses 

yang sifatnya masih sangat umum. 

Roy Killen (1998) mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu 

pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred approaches) dan 

pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student-centred approaches). 

Namun masih ada jenis pendekatan yang lain, misalnya pendekatan saintifik. 

a. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru (teacher 

centered approach) 

Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru memiliki ciri bahwa 

manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru. Peran 

peserta didik pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan 

petunjuk guru. Selanjutnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

guru menurunkan strategi pembelajaran langsung melakukan aktivitas sesuai 

dengan minat dan keinginannya. (direct instruction), pembelajaran deduktif 

atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini peran guru sangat 

menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan 

proses pembelajaran. 

b. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik 

(student centered approach). 

Pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik adalah pendekatan 

pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, menejemen, 

dan pengelolaannya ditentukan oleh peserta didik. Pada pendekatan ini 

peserta didik memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas 

dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai 

dengan minat dan keinginannya. 

Pendekatan ini selanjutnya menurunkan strategi pembelajaran discovery dan 

inkuiry serta strategi pembelajaran induktif. Pada strategi ini peran guru 

sebagai fasilitator, dan pembimbing sehingga kegiatan belajar peserta didik 

menjadi lebih terarah. Pendekatan pembelajaran sebagai pedoman umum 

dalam menyusun langkah-Iangkah metode pengajaran yang akan digunakan. 

c. Pendekatan Saintifik 

1) Esensi Pendekatan Saintifik/Pendekatan Ilmiah 

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena 

itu Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam 

pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan 

lebih mengedepankan penalararan induktif (inductive reasoning) 

dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductive reasoning).  

Penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik, kemudian 

menarik simpulan secara keseluruhan. Penalaran induktif menempatkan 

bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang lebih luas. Metode ilmiah 

umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail 

untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada 

teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, 

memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian 

(method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat 

diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang 

spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas 

pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi 

atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 
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Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara 

aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data 

dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, 

meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-

proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut 

harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya peserta 

didik atau semakin tingginya kelas peserta didik. 

2) Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

Permendikbud No 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah dideskripsikan seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1: Deskripsi Langkah Pembelajaran 

Langkah 
Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Bentuk Hasil Belajar 

Mengamati 
(observing)  

mengamati dengan indra 
(membaca, mendengar, 
menyimak, melihat, 
menonton, dan 
sebagainya) dengan 
atau tanpa alat  

perhatian pada waktu 
mengamati suatu objek/ 
membaca suatu tulisan/ 
mendengar suatu penjelasan, 
catatan yang dibuat tentang 
yang diamati, kesabaran, 
waktu (on task) yang 
digunakan untuk mengamati. 

Menanya 
(questioning)  

Membuat dan 
mengajukan pertanyaan, 
tanya jawab, berdiskusi 
tentang informasi yang 
belum dipahami, 
informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau 
sebagai klarifikasi.  

Jenis, kualitas, dan jumlah 
pertanyaan yang diajukan 
peserta didik (pertanyaan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan hipotetik). 
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Mengumpulkan 
informasi/ 
mencoba 
(experimenting) 

Mengeksplorasi, 
mencoba, berdiskusi, 
mendemonstrasikan, 
meniru bentuk/gerak, 
melakukan eksperimen, 
membaca sumber lain 
selain buku teks, 
mengumpulkan data dari 
nara sumber melalui 
angket, wawancara, dan 
memodifikasi/ 
menambahi/mengem-
bangkan  

Jumlah dan kualitas sumber 
yang dikaji/digunakan, 
kelengkapan informasi, 
validitas informasi yang 
dikumpulkan, dan 
instrumen/alat yang digunakan 
untuk mengumpulkan data.  

Menalar/ 
Mengasosiasi 
(associating)  

Mengolah informasi yang 
sudah dikumpulkan, 
menganalisis data dalam 
bentuk membuat 
kategori, mengasosiasi 
atau menghubungkan 
fenomena/informasi yang 
terkait dalam rangka 
menemukan suatu pola, 
dan menyimpulkan. 

Mengembangkan interpretasi, 
argumentasi dan kesimpulan 
mengenai keterkaitan 
informasi dari dua fakta/ 
konsep, interpretasi 
argumentasi dan kesimpulan 
mengenai keterkaitan lebih 
dari dua fakta/ konsep/ teori, 
menyintesis dan argumentasi 
serta kesimpulan keterkaitan 
antarberbagai jenis fakta/ 
konsep/ teori/ pendapat; 
mengembangkan interpretasi, 
struktur baru, argumentasi, 
dan kesimpulan yang 
menunjukkan hubungan fakta/ 
konsep/ teori dari dua sumber 
atau lebih yang tidak 
bertentangan; 
mengembangkan interpretasi, 
struktur baru, argumentasi dan 
kesimpulan dari konsep/ teori/ 
pendapat yang berbeda dari 
berbagai jenis sumber. 

Mengomunikasi
kan 
(communicating) 

menyajikan laporan 
dalam bentuk bagan, 
diagram, atau grafik; 
menyusun laporan 
tertulis; dan menyajikan 
laporan meliputi proses, 
hasil, dan kesimpulan 
secara lisan.  

Menyajikan hasil kajian (dari 
mengamati sampai menalar) 
dalam bentuk tulisan, grafis, 
media elektronik, multi media 
dan lain-lain. 
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4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran sangat perlu mendapat perhatian. Karena pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang keberhasilan pencapaian 

tujuan pembelajaran. menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

dan menggairahkan sehingga mampu meningkatkan peran aktif peserta didik. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plan, method, or series of 

activities designed to achieves a particular educational goal. Jadi, dengan 

demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan (Martinis Yamin, 2009). 

a. Jenis Strategi Pembelajaran 

Menurut Rowntree (Sanjaya, 2008), strategi pembelajaran dibedakan dalam 

tiga kelompok, yaitu: strategi penyampaian penemuan (exposition-discovery 

learning), strategi pembelajaran kelompok, dan strategi pembelajaran individual 

(groups-individual learning). 

1) Strategi Penyampaian (exposition-discovery) 

Strategi pembelajaran eksposition merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara intensif dari seorang 

guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik 

dapat menguasai materi pelajaran secara optimal 

Berbeda dengan strategi discovery, yang mana bahan pelajaran dicari dan 

ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas 

pendidik lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing. Karena sifatnya yang 

demikian strategi ini sering disebut juga sebagai strategi pembelajaran tidak 

langsung. 

2) Strategi Pembelajaran Kelompok 

Belajar kelompok dilakukan secara beregu. Bentuk belajar kelompok ini bisa 

dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal; atau bisa juga dalam 

kelompok-kelompok kecil. Strategi ini tidak memperhatikan kecepatan belajar 

individual, semua dianggap sama. Oleh karena itu, dalam belajar kelompok 

dapat terjadi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat 

oleh peserta didik yang kemampuannya biasa-biasa saja. Begitu pula 
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sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan kurang akan merasa 

tergusur oleh peserta didik yang kemampuannya tinggi. 

3) Strategi Pembelajaran Individual 

Strategi pembelajaran individual dilakukan peserta didik secara mandiri. 

Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan peserta didik sangat ditentukan oleh 

kemampuan individu peserta didik yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta 

bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi 

pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau melalui kaset audio. 

b. Pertimbangan Penentuan Strategi Pembelajaran 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi 

pembelajaran tertulis di bawah ini. 

1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan faktor yang paling pokok, sebab semua faktor yang ada 

di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, diarahkan 

dan diupayakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Tujuan pengajaran 

menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki mahapeserta didik setelah 

proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tingkah laku tersebut dalam 

dikeleompokkan ke dalam kelompok pengetahuan (aspek kognitif), 

keterampilan (aspek psikomotorik), dan sikap (aspek afektif) 

2) Materi Pembelajaran 

Dilihat dari hakikatnya, ilmu atau materi pelajaran memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Karakteristik ilmu atau materi pelajaran membawa implikasi 

terhadap penggunaan cara dan teknik dalam pembelajaran. Secara teoritis 

di dalam ilmu atau materi terdapat beberapa sifat materi, yaitu fakta, konsep, 

prinsip, masalah, prosedur (keterampilan), dan sikap (nilai). 

3) Peserta didik 

Peserta didik sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses 

pembelajaran, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk mengubah 

perilaku peserta didik itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

ialah jumlah peserta didik yang terlibat di dalam proses pembelajaran. 

4) Waktu 
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Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu yang menyangkut jumlah waktu dan 

kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu adalah berapa jumlah jam 

pelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran. Sedangkan yang 

menyangkut kondisi waktu ialah kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Pagi, 

siang, sore atau malam, kondisinya akan berbeda. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi. 

5) Guru 

Faktor guru, Teknik penyajian yang paralel adalah teknik penemuan, teknik 

penyajian kasus, dan teknik nondirektif. Faktor guru adalah salah satu faktor 

penentu, pertimbangan semua faktor di atas akan sangat bergantung 

kepada kreativitas guru. Dedikasi dan kemampuan gurulah yang pada 

akhirnya mempengaruhi proses pembelajaran. 

c. Model Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

Pada Pendidikan Dasar dan Menengah pembelajaran yang diutamakan dalam 

implementasi Kurikulum 2013 adalah model pembelajaran Inkuiri (Inquiry Based 

Learning), model pembelajaran Discovery (Discovery Learning), model 

pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning), dan model 

pembelajaran berbasis permasalahan (Problem Based Learning). Berikut ini 

matrik perbedaan model pembelajaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pengertian dan Langkah Model Pembelajaran 

No Pembeda Discovery Inquiry Problem Based 
Learning 

Project Based Learning 

1 Pengertian prosedur mengajar 
yang mementingkan 
pengajaran 
perseorangan, 
manipulasi obyek dan 
lain-lain, sebelum 
sampai kepada 
generalisasi. Metode 
discovery learning 
merupakan 
komponen dari 
praktek pendidikan 
yang meliputi metode 
mengajar yang 
memajukan cara 

Model pembelajaran 
inquiry adalah 
rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang 
menekankan pada 
proses berpikir 
secara kritis dan 
analisis untuk 
mencari dan 
menemukan sendiri 
jawaban dari suatu 
masalah yang 
dipertanyakan 

Problem Based 
Learning merupakan 
suatu model 
pengajaran dengan 
pendekatan 
pembelajaran siswa 
pada masalah 
autentik. Masalah 
autentik dapat 
diartikan sebagai 
suatu masalah yang 
sering ditemukan 
siswa dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

Pembelajaran yang 
melibatkan siswa dalam 
kegiatan pemecahan 
masalah dan tmemberi 
peluang siswa bekerja 
secara otonom 
mengkonstruksi belajar 
mereka sendiri, dan 
puncaknya 
menghasilkan produk 
karya siswa bernilai dan 
realistik. 
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belajar aktif, 
beroreientasi pada 
proses, mengarahkan 
sendiri, mencari 
sendiri dan reflektif. 

2 Langkah  Stimulation 
(memberi 
stimulus) 

 Identifikasi 
Masalah 

 Observasi  

 Pengumpulan 
Data 

 Pengolahan Data 
Dan Analisis 

 Verifikasi  

 Generalisasi. 

 Orientasi 

 Merumukan 
Masalah 

 Menyimpulkan 
Hipotesis 

 Mengumpulkan 
Data 

 Menguji Hipotesis 

 Kesimpulan. 

 Merumuskan 
Masalah 

 Menganalisis 
Masalah 

 Merumuskan 
Hipotesis 

 Mengumpulkan 
Data 

 Pengujian 
Hipotesis 

 Merumuskan 
Rekomendasi 
Pemecahan 
masalah. 

 Menyiapkan 
pertanyaan atau 
penugasan proyek 

 Mendesain 
perencanaan proyek 

 Menyusun jadwal 

 Memonitor kegiatan 
dan perkembangan 
proyek 

 Menguji hasil 

 Mengevaluasi 
kegiatan.atau 
pengalaman. 

Sumber: Paduan Pengembangan RPP-Direktorat Pembinaan SMA 

(https://ibnufajar75.wordpress.com) 

 

3. Metode dan Teknik Pembelajaran 

Metode berasal dari kata method (Inggris), yang artinya melalui, melewati, 

jalan atau cara untuk memeroleh sesuatu. Oleh Sanjaya (2008). metode 

didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk 

merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Sedangkan 

menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara 

atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan 

serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses 

pemblajaran pada diri pembelajar. Dengan kata lain metode pembelajaran 

adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan 

materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau 

secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan 

dimanfaatkan oleh murid dengan baik (Ginting, 2008). 

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk 

mengimplementasikan digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. 

Dengan kata lain, strategi merupakan “a plan of operation achieving 
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something” sedangkan metode adalah “a way in achieving something” 

(Sanjaya, 2008). Jadi, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Menurut L. James Havery teknik adalah prosedur logis dan rasional untuk 

merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang 

lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (http://adityatriastuti. blogspot. 

com). Teknik pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode, 

sehingga pengertian teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara 

yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara 

spesifik dengan memperhatikan unsur-unsur yang saling terikat dan berkaitan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran lebih efisien. 

a. Macam Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran sebagai cara mengajar guru di kelas ragamnya sangat 

banyak. Sehingga pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru sangat bergantung pada beberapa pertimbangan. Beberapa metode 

yang sering digunakan dan populer bagi para pengajar antara lain: ceramah, 

diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Berikut ini diuraikan 

secara singkat beberapa metode pembelajaran dan langkahnya. 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah peserta didik yang 

pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan 

sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan 

informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau 

rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham peserta didik. 

Metode ini disebut juga dengan metode kuliah atau metode pidato. Dalam 

pelaksanaannya, metode ceramah terdiri atas dua tahap, yaitu: persiapan 

dan pelaksanaan. 

a) Tahap Persiapan, pada tahap ini yang harus dilakukan adalah: 

 Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

http://adityatriastuti/
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 Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan 

 Mempersiapkan alat bantu. 

b) Tahap Pelaksanaan, Pada tahap ini ada tiga langkah yang harus dilakukan: 

1)) Langkah Pembukaan 

Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang 

menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh 

langkah ini. 

2)) Langkah Penyajian 

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan 

cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, 

maka guru harus menjaga perhatian peserta didik agar tetap terarah pada 

materi pembelajaran yang sedan g disampaikan. 

3)) Langkah Mengakhiri atau Menutup Ceramah 

Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi, agar 

materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai peserta didik tidak 

terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan 

peserta didik tetap mengingat materi pembelajaran. Perlu diperhatikan, 

bahwa ceramah akan berhasil baik, bila didukung oleh metode-metode 

lainnya, misalnya tanya jawab, tugas, latihan dan lain-lain. 

2) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya 

dengan memecahkan masalah (problem solving). Metode ini lazim juga 

disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan resitasi bersama 

(socialized recitation). 

Metode Diskusi dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan,pelaksanaan, 

dan penutup. 

a) Tahap Persiapan: 

 Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum 

maupun tujuan khusus. 

 Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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 Menetapkan masalah yang akan dibahas. 

 Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, 

petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus, 

manakala diperlukan. 

b) Tahap Pelaksanaan: 

 Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi 

kelancaran diskusi; 

 Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya 

menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai 

dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan; 

 Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memerhatikan suasana atau iklim 

belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling 

menyudutkan, dan lain sebagainya; 

 Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk 

mengeluarkan gagasan dan ide-idenya; 

 Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang 

dibahas; 

 Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah 

pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. 

c) Tahap Penutup: 

 Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan 

hasil diskusi; 

 Me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh 

peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. 

3) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan 

memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, 

situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. 

Demontrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang 

sebenarnya, model, maupun tiruannya dan disertai dengan penjelasan lisan. 

Demonstrasi akan menjadi aktif jika dilakukan dengan baik oleh guru dan 
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selanjutnya dilakukan oleh peserta didik. Metoda ini dapat dilakukan untuk 

kegiatan yang alatnya terbatas tetapi akan dilakukan terus-menerus dan 

berulang-ulang oleh peserta didik. Metode demonstrasi dikatakan juga 

metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara 

kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. 

Langkah-langkah metode Demonstrasi 

a) Perencanaan, hal yang dilakukan adalah: 

 Merumuskan tujuan yang jelas baik dari sudut kecakapan atau kegiatan 

yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir; 

 Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan 

dilaksanakan; 

 Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan; 

 Selama demonstrasi berlangsung, seorang guru hendaknya introspeksi 

diri apakah: 

 Keterangan-keterangannya dapat didengar dengan jelas oleh peserta 

didik; 

 Semua media yang digunakan ditempatkan pada posisi yang baik 

sehingga setiap peserta didik dapat melihat; 

 Peserta didik disarankan membuat catatan yang dianggap perlu. 

 Menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan peserta didik. 

b) Pelaksanaan, hal dilakukan adalah: 

 Memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya (terutama memeriksa 

alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran); 

 Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan; 

 Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik 

(Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti 

demonstrasi dengan baik) 

 Mengingatkan pokok-pokok materi yang didemonstrasikan agar 

demonstrasi mencapai sasaran; 
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 Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan 

lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya dalam bentuk 

mengajukan pertanyaan (memberi peluang kepada peserta didik untuk 

mencoba sebelum latihan); 

 Memberi penguatan (melalui diskusi, tanya jawab, dan atau latihan) 

terhadap hasil demonstrasi; 

 Menyimpulkan inti sari dari hal yang telah didiskusikan dengan cara 

mengaktifkan peserta didik; 

 Sebagai catatan selama pelaksanaan demonstrasi menghindari 

ketegangan, oleh karena itu guru hendaknya selalu menciptakan suasana 

yang harmonis, dan selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan. 

c) Evaluasi, 

Sebagai tindak lanjut setelah diadakannya demonstrasi sering diiringi dengan 

kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Kegiatan ini dapat berupa pemberian 

tugas, seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan 

lebih lanjut. Selain itu, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap 

demonstrasi yang dilakukan, apakah sudah berjalan efektif sesuai dengan 

yang diharapkan. 

4) Metode Penugasan 

Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui 

penugasan peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan dengan maksud 

agar peserta didik melakukan kegiatan belajjar. Pemberian tugas dapat 

secara individual atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap peserta didik 

atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Agar pemberian tugas 

dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, maka: 1) tugas harus 

bisa dikerjakan oleh peserta didik atau kelompok peserta didik, 2) hasil dari 

kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan presentasi oleh peserta didik dari 

satu kelompok dan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok yang lain atau 

oleh guru yang bersangkutan, serta 3) di akhir kegiatan ada kesimpulan yang 

didapat. 
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Pada metode penugasan ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan peserta didik, dapat pula tugas menyuruh peserta didik untuk 

mempelajari lebih dulu topik yang akan dibahas. Metode ini diberikan karena 

materi pelajaran banyak, sedang waktu yang tersedia sedikit. Agar materi 

pelajaran selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka metode inilah 

yang biasanya digunakan oleh guru. Tugas ini biasanya bisa dilaksanakan di 

rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lainnya. Tugas atau 

resitasi merangsang anak untuk aktif belajar, baik individu maupun kelompok, 

tugas yang diberikan sangat banyak macamnya tergantung dari tujuan yang 

hendak dicapai. 

Metode Penugasan mensyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya 

pertanggungjawaban dari murid. Tugas ini dapat berbentuk suruhan-suruhan 

guru seperti contoh-contoh di atas. Tetapi dapat pula timbul atas insiatif murid 

setelah disetujui oleh guru. Cara menilai hasil tugas tertulis kadang-kadang 

menimbulkan kesukaran. 

Langkah-langkah metode penugasan, guru perlu memperhatikan langkah-

langkah sebagai berikut : 

 Tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis, terutama tujuan 

penugasan dan cara pengerjaannya. Sebaliknya tujuan penugasan 

dikomuni kasikan kepada peserta didik (peserta didik) agar tahu arah 

tugas yang dikerjakan. 

 Tugas yang diberikan harus dapat dipahami peserta didik, kapan 

mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas 

tersebut harus dikerjakan, secara individu atau kelompok, dan lain-lain. 

Hal-hal tersebut akan sangat menentukan efektivitas penggunaan metode 

penugasan dalam pembelajaran. 

 Apabila tugas tersebut berupa tugas kelompok, perlu diupayakan agar 

seluruh anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses 

penyelesaian tugas tersebut, terutama kalau tugas tersebut diselesaikan 

di luar kelas. 

 Perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang 

dikerjakan oleh peserta didik. Jika tugas tersebut diselesaikan di kelas 

http://blog.menghafalcepat.com/quantum-teaching/
http://blog.menghafalcepat.com/cara-berhitung-cepat-mathmagic-bagian-4/
http://blog.menghafalcepat.com/7-langkah-sukses-belajar/
http://blog.menghafalcepat.com/penanganan-anak-yang-lamban-belajar/
http://blog.menghafalcepat.com/download-penelitian-tindakan-kelas-ptk-pai/
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guru berkeliling mengontrol pekerjaan peserta didik, sambil memberikan 

motivasi dan bimbingan terutama bagi peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam penyelesaian tugas tersebut. Jika tugas tersebut 

diselesaikan di luar kelas, guru bisa mengontrol proses penyelesaian 

tugas melalui konsultasi dari pada peserta didik. 

 Berikanlah penilaian secara proporsional terhadap tugas-tugas yang 

dikerjakan peserta didik. Penilaian yang diberikan sebaiknya tidak hanya 

menitikberatkan pada produk, tetapi perlu dipertimbangkan pula 

bagaimana proses penyelesaian tugas tersebut. Penilaian hendaknya 

diberikan secara langsung setelah tugas diselesaikan, hal ini disamping 

akan menimbulkan minat dan semangat belajar peserta didik, juga 

menghindarkan bertumpuknya pekerjaan peserta didik yang harus 

diperiksa. 

5) Metode Kerja Kelompok  

Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan 

peserta didik dalam suatu group atau kelompok sebagai satu kesatuan dan 

diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Karena itu guru 

dituntut untuk mampu menyediakan bahan-bahan pelajaran yang secara 

manipulasi mampu melibatkan anak bekerjasama dan berkolaborasi dalam 

kelompok. Penerapan metode kerja kelompok menuntut guru untuk dapat 

mengelompokan peserta didik secara arif dan proporsional. Pengelompokkan 

peserta didik dalam suatu kelompok dapat didasarkan pada: (a) fasilitas yang 

tersedia; (b) perbedaan individual dalam minat belajar dan kemampuan 

belajar; (c) jenis pekerjaan yang diberikan; (d) wilayah tempat tinggal peserta 

didik; (e) jenis kelamin; (f) memperbesar partisipasi peserta didik dalam 

kelompok; dan (g) berdasarkan pada lotere/random. 

Pada umumnya materi pelajaran yang harus dikerjakan secara bersama-

sama dalam kelompok itu diberikan atau disiapkan oleh guru. Materi itu harus 

cukup kompleks isinya dan cukup luas ruang lingkupnya sehingga dapat 

dibagi-bagi menjadi bagian yang cukup memadai bagi setiap kelompok. 

Materi hendaknya membutuhkan bahan dan informasi dari berbagai sumber 

untuk pemecahannya. Masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan 

membaca satu sumber saja tentu tidak cocok untuk ditangani melalui kerja 

http://blog.menghafalcepat.com/kata-kata-mutiara-motivasi-belajar/
http://blog.menghafalcepat.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-baca/
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kelompok. Kelompok dapat dibentuk berdasarkan perbedaan individual dalam 

kemampuan belajar, perbedaan bakat dan minat belajar, jenis kegiatan, 

materi pelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tugas yang 

harus diselesaikan, peserta didik dapat dibagi atas kelompok paralel yaitu 

setiap kelompok menyelesaikan tugas yang sama, dan kelompok 

komplementer dimana setiap kelompok berbeda-beda tugas yang harus 

diselesaikan. 

Langkah-langkah dalam metode kerja kelompok adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Persiapan  

 Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

 Menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi tersebut ke 

dalam tugas-tugas kelompok. 

 Mengidentifikasi sumber-sumber yang akan menjadi sasaran kegiatan 

kerja kelompok. 

 Menyusun peraturan pembentukan kelompok, cara kerja, saat memulai 

dan mengakhiri, dan tata tertib lainnya. 

b) Kegiatan Pelaksanaan 

 Kegiatan Membuka Pelajaran. 

 Melaksanakan apersepsi, yaitu pertanyaan tentang materi pelajaran 

sebelumnya. 

 Memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang ada kaitannya 

dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. 

 Mengemukakan tujuan pelajaran dan berbagai kegiatan yang akan 

dikerjakan dalam mencapai tujuan pelajaran itu. 

 Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 Membentuk kelompok. 

 Mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok atau 

langsung kepada semua peserta didik. 

 Mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan 

mengakhiri kegiatan kerja kelompok. 

 Mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator selama peserta 

didik melakukan kerja kelompok. 
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 Pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, pemberian 

balikan dari kelompok lain atau dari guru. 

c) Kegiatan Penutup 

 Meminta peserta didik merangkum isi pelajaran yang telah dikaji melalui 

kerja kelompok. 

 Melakukan evaluasi hasil dan proses. 

 Melaksanakan tindak lanjut baik berupa mengajari ulang materi yang 

belum dikuasai peserta didik maupun memberi tugas pengayaan bagi 

peserta didik yang telah menguasai materi metode kerja kelompok 

tersebut. 

7) Metode Karyawisata 

Karyawisata adalah kunjungan ke suatu tempat atau objek dalam rangka 

memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang 

atau sekelompok orang. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar 

yang dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu tempat atau objek yang 

dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan peserta didik 

membuat laporan dan diskusi bersama dengan peserta didik yang lain serta 

didampingi oleh pendidik, yang kemudian hasilnya dituliskan. Metode 

karyawisata hampir sama dengan pembelajaran outdoor yaitu aktivitas 

pembelajaran sama-sama dilaksanakan di luar kelas. Perbedaannya adalah 

karayawisata biasanya bukan sebatas mengajak peserta didik keluar kelas, 

tetapi lebih jauh dari kelas atau sekolah dalam rangka mengunjungi tempat-

tempat yang ada hubungannya dengan materi pelajaran. Sedangkan 

pembelajaran outdoor sifatnya lebih sederhana dan biasanya lokasi 

kunjungan masih di sekitar sekolah. 

Dalam pelaksanaannya, metode karyawisata lebih disukai peserta didik. 

Namun yang sering terjadi di lapangan, peserta didik belum memiliki panduan 

belajar yang cukup sehingga hasil dari kegiatan tersebut kurang dirasakan 

manfaatnya. Disinilah perlunya peran guru untuk mempersiapkan 

perencanaan yang baik agar hasil yang dicapai benar-benar menjadi 

pengalaman peserta didik yang dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Langkah-langkah metode karya wisata sebagai berikut: 

a. Menetapkan kompetensi yang akan dicapai peserta didik 
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b. Merencanakan tujuan 

c. Merumuskan kegiatan yang akan dilakukan 

d. Melaksanakan kegiatan 

e. Menilai kegiatan 

f. Melaporkan hasil kegiatan 

Beberapa hal yang harus dimiliki guru dan peserta didik untuk 

mengoptimalkan metode karyawisata, 

Guru harus: 

 Menentukan tempat atau objek wisata yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; 

 Merencanakan dan mempersiapkan panduan peserta didik dalam 

melaksanakan karyawisata; 

 Mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan; 

 Membimbing dan mengontrol aktivitas peserta didik saat berkaryawisata; 

 Menilai hasil kegiatan. 

Peserta didik harus: 

 Memahami dan melaksanakan panduan peserta didik yang diberikan guru; 

 Belajar secara mandiri atau berkelompok; 

 Menggunakan peralatan dan bahan yang diperlukan; 

 Menyusun laporan hasil karyawisata. 

8) Metode Tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah metode yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada 

peserta didik, yang mengarahkan peserta didik memahami materi tersebut. 

Sementara itu metode tanya jawab ada yang mengartikan suatu cara 

penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama 

oleh dari guru kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik 

kepada guru (Djamarah, 2006). Metode ini bertujuan untuk merangsang 

perhatian peserta didik dan mengukur kemampuan peserta didik terhadap 

materi yang dibahas. Metode ini tepat digunakan untuk mengarahkan 

pengamatan dan proses berfikir dan digunakan sebagai selingan dalam 

metode cerita atau ceramah. Metoda Tanya Jawab akan menjadi efektif bila 

materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai 
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aplikasi tinggi. Pertanyaaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan 

tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan) dan 

pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban), 

serta disajikan dengan cara yang menarik. 

Langkah-langkah pelaksanaan metode tanya jawab adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

 Menentukan topik 

 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

 Menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK 

tertentu 

 Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan peserta 

didik 

b. Pelaksanaan 

 menjelaskan kepada peserta didik tujuan pembelajaran khusus (TPK). 

 mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab (peserta didik 

tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan guru maupun 

peserta didik yang lain). 

 guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi. 

 guru mengajukan pertanyaan keseluruh kelas. 

 guru harus memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan 

jawabannya, sehingga dapat merumuskan secara sistematis. 

 guru memperhatikan dengan seksama saat peserta didik menjawab atas 

pertanyaannya. 

 guru menyampaikan status jawaban peserta didik dan memberi 

penguatan atau penghapusan atas respon peserta didik (bila jawaban 

peserta didik belum tepat dapat dilempar lagi pertanyaan kepada 

peserta didik yang lain untuk menjawab). 

 Memberi peluang kepada peserta didik untuk bertanya dalam rangka 

menggali kejelasan pemahaman. 

9) Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana 

peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan 
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membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan 

dan menarik kesimpulan sendiri tentang obyek yang dipelajarinya. Percobaan 

dapat dilakukan melalui kegiatan individual atau kelompok. Hal ini tergantung 

dari tujuan dan makna percobaan atau jumlah alat yang tersedia. Percobaan 

ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, bila alat yang tersedia hanya satu 

atau dua perangkat saja. Dengan demikian, peserta didik dituntut untuk 

mengalami sendiri , mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum 

atau dalil, dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu. Hal ini 

selaras dengan yang diungkapkan oleh satu penulis buku tentang strategi 

belajar nengajar (Djamarah, 2006) bahwa metode eksperimen adalah cara 

penyajian pelajaran, di mana peserta didik melakukan percobaan dengan 

mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, 

dengan metode eksperimen, peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, 

mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu.  

Langkah-langkah metode eksperimen  

Prosedur eksperimen menurut Roestiyah (2001) sebagai berikut:  

 Perlu dijelaskan kepada peserta didik tentang tujuan eksprimen, mereka 

harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksprimen; 

 memberi penjelasan kepada peserta didik tentang alat-alat serta bahan-

bahan yang akan dipergunakan dalam eksperimen, hal-hal yang harus 

dikontrol dengan ketat, urutan eksperimen, hal-hal yang perlu dicatat; 

 Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi pekerjaan 

peserta didik. Bila perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang 

kesempurnaan jalannya eksperimen; 

 Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian 

peserta didik, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau 

tanya jawab. 

10) Metode Role Playing 

Model Pebelajaran Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik. 
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Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada 

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung kepada apa 

yang diperankan. Model pembelajaran Role Playing juga dikenal dengan 

nama model pembelajaran Bermain Peran. Pengorganisasian kelas secara 

berkelompok, masing-masing kelompok memperagakan/menampilkan 

skenario yang telah disiapkan guru. Peserta didik diberi kebebasan 

berimprovisasi namun masih dalam batas-batas skenario dari guru. 

Pada metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan 

emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang 

secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subyek pembelajaran, 

secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan menjawab) 

bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Lebih lanjut prinsip 

pembelajaran memahami kebebasan berorganisasi, dan menghargai 

keputusan bersama, murid akan lebih berhasil jika mereka diberi kesempatan 

memainkan peran dalam bermusyawarah, melakukan pemungutan suara 

terbanyak dan bersikap mau menerima kekalahan sehingga dengan 

melakukan berbagai kegiatan tersebut dan secara aktif berpartisipasi, mereka 

akan lebih mudah menguasai apa yang mereka pelajari. Jadi, dalam 

pembelajaran murid harus aktif, karena tanpa adanya aktivitas, maka proses 

pembelajaran tidak mungkin terjadi. 

Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut : 

a) Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan; 

b) Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario dalam 

waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar; 

c) Guru membentuk kelompok peserta didik dan menetapkan dengan jelas 

masalah dan peranannya; 

d) Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai; 

e) Guru memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk 

melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan; 

f) Masing-masing peserta didik berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario yang sedang diperagakan; 
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g) Setelah selesai ditampilkan, masing-masing peserta didik diberikan 

lembar kerja untuk membahas/memberi penilaian dan mendiskusikan 

atas penampilan masing-masing kelompok; 

h) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya; 

i) Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

11) Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Metode pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan 

mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu 

masalah/persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Metode ini 

diciptakan seorang ahli didik berkebangsaan Amerika yang bernama John 

Dewey. Metode ini dinamakan Problem Method. Sedangkan Crow&Crow 

dalam bukunya Human Development and Learning, mengemukakan nama 

metode ini dengan Problem Solving Method (http://aginista.blogspot.com). 

Sebagai prinsip dasar dalam metode ini adalah perlunya aktifitas dalam 

mempelajari sesuatu. Timbulnya aktivitas peserta didik kalau sekiranya guru 

menjelaskan manfaat bahan pelajaran bagi peserta didik dan masyarakat. 

John Dewey mengemukakan bahwa keaktifan peserta didik di sekolah harus 

bermakna artinya keaktifan yang disesuaikan dengan pekerjaan yang biasa 

dilakukan dalam masyarakat. Alasan penggunaan metode problem solving 

bagi peneliti adalah dengan penggunaan metode problem solving peserta 

didik dapat bekerja dan berpikir sendiri dengan demikian peserta didik akan 

dapat mengingat pelajarannya dari pada hanya mendengarkan saja. Untuk 

memecahkan suatu masalah John Dewey. 

Langkah-langkah metode problem solving (Depdiknas, 2008) sebagai berikut: 

a) Identifikasi keberadaan masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini 

harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. 

b) Mencari dan mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca 

buku-buku, meneliti, bertanya dan lain-lain.  

c) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban 

ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah 

kedua di atas.  

http://aginista.blogspot.com/
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d) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini 

peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul 

yakin bahwa jawaban tersebut itu betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan 

jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk menguji 

kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode - metode lainnya 

seperti demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. 

e) Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai kepada 

kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi.  

12) Metode Proyek 

Metode proyek berangkat dari pemikiran John Dewey tentang metode 

pemecahan masalah yang selanjutnyan dikembangkan oleh Kilpatrick dalam 

bentuk metode proyek. Istilah proyek telah dipakai dalam latihan kerja tangan 

pada awal 1920, dan menunjuk pada setiap masalah praksis yang melibatkan 

penggunaan fisik untuk menghasilkan suatu produk. Pada waktu metode 

proyek digunakan dalam bidang pertanian dan kerajinan keluarga, metode 

proyek tidak hanya sekedar sebuah teknik canggih, tetapi merupakan sebuah 

filsafat pendidikan yang diterjemahkan dalam sebuah metode. 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 

dengan melibatkan kerja proyek. Melalui pembelajaran kerja proyek, 

kreativitas dan motivasi peserta didik akan meningkat. Metode ini dapat 

dipandang sebagai bentuk open-ended contextual activity-bases learning, 

dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberi penekanan 

kuat pada pemecahan masalah sebagai suatu usaha kolaboratif, yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran pada periode tertentu (Made Wena, 

2010). Yang pokok dalam metode proyek ialah “the active purpose of the 

learner”. Peserta didik itu sendiri harus menerima proyek itu dan 

melaksanakannya. Kalau peserta didik sedang membuat jembatan atas 

perintah guru, itu bukan suatu proyek. Sebaliknya jika peserta didik membaca 

buku didorong oleh keinginan mencari atau memahami sesuatu, itu termasuk 

proyek. Sehingga dalam pembelajaran metode proyek dapat diartikan 

sebagai salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan 
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menghadapkan peserta didik pada persoalan sehari-hari yang harus 

dipecahkan secara berkelompok. 

Langkah-langkah metode proyek dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a) Tahap perencanaan 

1) Mempelajari pokok bahasan dalam GBPP dari mata pelajaran yang 

menjadi tema dari proyek tersebut. 

2) Membuat diagram kaitan antara tema dengan pokok bahasan dari mata 

pelajaran lain (untuk itu perlu dipelajari GBPP mata pelajaran lain). 

3) Merumuskan tujuan pelajaran dengan menggunakan metode proyek 

tersebut. 

4) Menentukan materi pelajaran dari pokok bahasan masing- masing mata 

pelajaran yang dikaitkan dengan tema proyek. 

5) Menentukan langkah-langkah dalam kegiatan belajar-mengajar, termasuk 

metode dan pendekatannya. 

6) Merencanakan organisasi kelas sesuai dengan kegiatan belajar-mengajar 

(misalnya bekerja dalam kelompok). 

7) Bila dalam langkah kegiatan itu ada kunjungan kesitus sejarah atau 

museum, maka diadakan perencanaan untuk hal tersebut (misalnya 

mengadakan peninjauan lebih dulu kesitus sejarah atau museum). 

8) Menyiapkan format- format pengamatan untuk peserta didik. 

9) Merencanakan kegiatan-kegiatan tidak lanjut. 

10) Menyiapkan penilaian kegiatan belajar-mengajar. 

b) Tahap pelaksanaan 

1) Guru mengemukakan tema pokok. 

2) Guru mengajak peserta didik menelaah kemungkinan untuk mengkaitkan 

tema dengan berbagai bidang studi. 

3) Guru berperan sebagai pembimbing dan pengatur jalannya diskusi. 

4) Sesudah pengkaitan tema dengan bidang studi yang lain terbentuk, guru 

membagi kelas dalam beberapa kelompok sebanyak bidang studi yang ada 

(terkait). 

5) Setiap kelompok merencanakan bagaimana melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan materi yang telah dikaitkan dengan tema. 
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6) Guru memberi tahukan hal-hal yang penting apa yang perlu diamati oleh 

peserta didik. 

7) Data informasi yang terkumpul didiskusikan, diolah dan ditulis serta siap 

untuk dilaporkan. 

8) Sesudah siap untuk melaporkan, maka guru atau peserta didik memimpin 

pelaporan. Peserta didik yang lain memberi komentar atau saran dan dicatat 

oleh anggota kelompok yang sedang melaporkan. Guru kadang-kadang 

memberi saran apabila diskusi kurang lancar. 

9) Berdasarkan komentar atau saran maka kelompok mendiskusikan dan 

bersikap sepakat untuk menambah atau mengurangi dan menyempurnakan 

laporan. 

10) Suatu hal yang penting, bahwa guru harus membantu para peserta didik 

dalam memahami hubungan tema dengan bidang studi yang lain. 

c) Tahap tindak lanjut 

Untuk memantapkan hasil kegiatan belajar yang baik untuk diterapkan adalah 

pameran. Pameran dapat berkisar antara pameran sederhana sampai 

pameran yang lebih luas. Materi pameran dapat menjadi sumber bagi 

pelajaran lainnya. 

d) Tahap penilaian 

Tahap penilaian ini sebenarnya merupakan refleksi dari semua kegiatan yang 

telah dilakukan selama proyek berlangsung. Tujuan penilaian adalah dalam 

rangka untuk memperbaiki proses belajar-mengajar, mengetahui apa yang 

telah dipelajari peserta didik, apakah sikap- sikap dan keterampilan tertentu 

telah dimiliki oleh peserta didik. Cara penilaian dapat dilakukan: 

 Secara verbal, misalnya tanya jawab dan diskusi; 

 Secara tertulis, misalnya berupa laporan, karangan, puisi, dan tes; 

 Penilaian hasil karya, seperti gambar, bagan, model, alat sederhana, 

diorama, dan market. Penilaian hasil karya wisata dapat ditujukan kepada 

individu atau kelompok, misalnya pada waktu hasil karya tiap peserta didik 

dipajang di kelas atau pada waktu pameran tiap stand dinilai (nilai 

kelompok). 

b. Teknik Pembelajaran 
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Teknik Pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang 

dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, 

penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang 

relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan 

berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta 

didiknya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu 

digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang peserta didiknya tergolong 

aktif dengan kelas yang peserta didiknya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru 

pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh L. James Havery tentang teknik 

pembelajaran merupakan prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu 

rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan 

maksud untuk berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan (http://adityatriastuti.blogspot.com). 

Teknik pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode, tidak 

salah bila teknik pembelajaran menjadi suatu cara yang digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran lebih efisien. 

Sehingga teknik pembelajaran merupakan cara yang ditempuh guru yang 

sedang menggunakan metode tertentu namun karena situasi dan kondisi yang 

dihadapi saat proses berlangsung dan menginginkan lebih efisien dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran dilakukanlah penyesuaian tindakan. Seperti 

halnya prinsip, pendekatan, dan metode, teknik pembelajaran dapat dibagi atas 

dua bagian, yaitu teknik umum dan teknik khusus. 

1) Teknik Umum, teknik umum merupakan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk semua bidang studi dan biasanya dikenal dengan metode pembelajaran 

seperti yang telah diuraikan di atas, namun wujudnya berbeda. Misalnya 

ceramah. Sebagai metode, ceramah mencakup pemilihan, penyusunan, dan 

penyajian bahan. Bahkan, metode ceramah juga mencakup bagaimana 

menyajikan bahan, dan biasanya teknik ceramah itu hanya salah satu teknik 

yang dipakai dalam suatu pertemuan atau kegiatan belajar mengajar. 

2) Teknik khusus, adalah cara mengajarkan (menyajikan atau memantapkan) 

bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus pengajaran 

bahasa mempunyai ragam dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena 

http://adityatriastuti.blogspot.com/
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teknik mengacu kepada penyajian materi dalam lingkup yang kecil. Sebagai 

contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik 

pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran 

berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, 

dan teknik pembelajaran kosa kata. Pembelajaran membaca terbagi pula atas 

teknik pembelajaran membaca permulaan dan teknik pembelajaran membaca 

lanjut. Masing-masing terdiri pula atas banyak macam. Begitulah, teknik 

khusus itu banyak sekali macamnya karena teknik khusus itu berhubungan 

dengan rincian bahan pembelajaran.  

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, misalnya guru bahasa Indonesia, 

hanya menggunakan satu metode, katakanlah metode khusus pembelajaran 

bahasa (yang ditunjang sejumlah pendekatan dan prinsip), tetapi 

menggunakan sejumlah teknik, baik umum maupun khusus. Teknik ini setiap 

saat divariasikan untuk mendapatkan ketepatan dan keefisiensian. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca 

dengan cermat sub materi 2: Pendekatan, Strategi, Metode dan Teknik 

Pembelajaran. Kemudian membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat, 

setelah itu mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri. 

E. Latihan/Tugas 

Diskusikan dalam kelompok dan hasilnya silahkan dipresentasikan! 

 Baca secara seksama secara individu kegiatan pembelajaran 2. 

 Berbagi informasi dan diskusikan dengan teman sejawat untuk menjawab 

pertanyaan di bawah. 

 Presentasikan hasil pembahasan dalam kelompok. 

Pertanyaan-pertanyaan: 

1. Jelaskan konsepsi pendekatan pembelajaran menurut Roykillen 

2. Bagaimana pendekatan belajar berlangsung dalam pembelajaran, 

simulasikan. 

3. Konsepsi strategi pembelajaran menurut Rowntree. 
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4. Bagaimana strategi pembelajaran tersebut dilakukan oleh seorang pengajar, 

simulasikan. 

5. Jelaskan 6 metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

6. Teknik pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk 6 metode pembelajaran 

yang anda tentukan tersebut, jelaskan dan simulasikan. 

7. Simulasikan metode dan teknik pembelajaran tersebut (pilih salah satu 

metode untuk disimulasikan! 

F. Rangkuman 

 Pendekatan pembelajaran menurut Roy Killen (dalam Sanjaya, 2008) ada dua 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru 

(teacher-centred approaches) dan pendekatan yang berpusat pada peserta 

didik (student-centred approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru 

menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran 

deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran discovery 

dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif. 

 Rowntree mengelompokkan ke dalam strategi penyampaian penemuan 

(exposition-discovery learning), strategi pembelajaran kelompok, dan strategi 

pembelajaran individual (groups-individual learning). Selanjutnya Rowntree 

(Sanjaya, 2008) ditinjau dari proses berpikir dan cara pengolahannya strategi 

pembelajaran dapat di kelompokan menjadi dua yaitu strategi pembelajaran 

deduktif dan strategi pembelajaran induktif. 

 Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk merealisasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal (Sanjaya, 2008). Sedangkan meurut 

Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola 

yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta 

berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pemblajaran 

pada diri pembelajar. Dengan kata lain metode pembelajaran adalah teknik 

penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran 

kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar 
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materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan 

baik (Ginting, 2008). 

 Metode pembelajaran sebagai cara mengajar guru di kelas ragamnya sangat 

banyak. Sehingga pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru sangat bergantung pada beberapa pertimbangan. Beberapa metode yang 

sering digunakan dan populer bagi para pengajar antara lain: ceramah, diskusi, 

tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. 

 Teknik pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode, sehingga 

pengertian teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara 

spesifik dengan memperhatikan unsur-unsur yang saling terikat dan berkaitan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran lebih efisien. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Pengalaman apa yang sudah anda lakukan dan anda rasakan berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran yang telah anda lalui ?. 

b. Pengalaman baru apa yang anda peroleh dari kegiatan pembelajaran 

tersebut ?. 

c. Materi apa yang belum ditulis dalam materi kegiatan pembelajaran yang 

telah anda diskusikan ?. 

d. Apa manfaat yang anda temukan dalam pembahasan materi kegiatan 

pembelajaran ini ?. 

e. Apa saran anda untuk lebih memperbaiki materi kegiatan  pembelajaran 

yang telah dibahas ?. 

2. Tindak Lanjut 

Peserta pelatihan dinyatakan tuntas pada sub materi 2 dalam modul ini bila 

dapat menjawab soal dengan benar 80 %. Bila ternyata belum kompeten 

maka harus dilakukan remedial terlebih dahulu baru dapat mengulang untuk 

dilakukan uji ketuntasan dan selanjutnya dapat mengikuti modul yang lain 

untuk menempuh kompetensi selanjutnya. 
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           PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui 

eksperiment. Jenis-jenis teori belajar antara lain teori belajar behavioristik, 

Cognitivisme, Contructivisme, dan Teori Humanistik. Beberapa teori belajar 

tersebut diatas perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

Disamping itu proses pembelajarannya harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal dan peserta 

didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Jika dalam pembelajaran tersebut 

terdapat peserta didik yang belum dapat menuntaskan kompetensi yang 

diharapkan, maka diberikan pengajaran remidial yaitu pemberian bantuan 

bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Tetapi 

bagi peserta didik yang sudah menuntaskan kompetensinya sambil 

menunggu peserta yang lain, maka dapat diberikan pembelajaran 

pengayaan.  

Selain itu setiap proses pembelajaran memerlukan pendekatan, strategi, 

metode dan teknik pembelajaran. Banyak sekali pendekatan, strategi, metode 

dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, namun setiap pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran tidak ada yang paling baik. Setiap guru harus 

mempertimbangkan beberapa aspek untuk memilih metode mana yang 

digunakan dalam proses pembelajarannya. Cara tepat untuk memilih 

pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang tepat harus 

disesuaikan dengan keberadaan peserta didik, karakteristik substansi, kondisi 

guru, lingkungan, sarana dan prasarana yang ada, serta waktu yang 

memungkinkan.  
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B. Tindak Lanjut 

Peserta pelatihan dapat dinyatakan tuntas pada modul ini sebagai cerminan 

kompeten pada kompetensi guru mata pelajaran 2.2. Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif dalam mata pelajaran yang diampu dengan cara menjawab soal 

dengan benar 80 % dan menyelesaikan tugas (menyimulasikan praktik sesuai 

dengan perintah tugas). Bila ternyata belum kompeten maka harus dilakukan 

remedial terlebih dahulu baru dapat mengulang untuk dilakukan uji 

ketuntasan dan selanjutnya dapat mengikuti modul yang lain untuk 

menempuh kompetensi selanjutnya. 

 

C. Evaluasi 

Soal Sub Materi 1 

Situasi kelas: 

Pada saat mengajar praktik dengan topik “mengikir rata”, guru melakukan 

kegiatan di bawah ini: 

a. Guru menunjukkan: 

 Hasil pengikiran yang baik dan buruk 

 Posisi berdiri saat mengikir 

 Cara memegang gagang kikir 

 Cara mengayunkan permukaan kikir 

 Cara mengontrol permukaan hasil pengikiran 

b. Peserta didik mempraktikkan cara menggunakan kikir sesuai dengan 

petunjuk guru. 

c. Peserta didik membuat kesimpulan tentang bagaimana cara menggunakan 

kikir dengan benar. 

Pertanyaan: 

1. Agar pembelajaran efektif, sebutkan 3 teori belajar yang sesuai untuk 

digunakan sebagai acuan? Dan kapan teori belajar tersebut digunakan ? 

2. Agar pembelajaran efektif, sebutkan 3 prinsip belajar yang harus 

digunakan? Dan kapan prinsip belajar tersebut digunakan ? 

 

Soal Sub Materi 2 
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Petunjuk pengerjaan soal 

a. Bacalah secara cermat terlebih dahulu soal-soal berikut dalam 

mengerjakan  

b. Silanglah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling tepat dari 4 item 

pilihan jawaban (A, B, C, D) dari soal di bawah. 

c. Bila hendak mengganti pilihan jawaban yang anda sudah tersilang 

meragukan, maka lingkarilah jawaban tersebut dan silanglah dengan 

pilihan jawaban yang baru, contoh sebagai berikut:  A , B ,  C , D. 

d. Waktu 20 menit 

 

1.  Yang termasuk teknik khusus dalam pembelajaran adalah ..... 

A. Teknik ceramah 

B. Teknik menulis  
C. Teknik tanya jawab 

D. Teknik diskusi 

2. Pembelajaran oleh seorang pendidik dengan sekelompok besar 
(satu kelas) peserta didik; Pembelajaran oleh seorang pendidik 
dengan sekelompok kecil (5-7 orang) peserta didik, Pembelajaran 
oleh seorang pendidik terhadap seorang peserta didik, 
Pembelajaran oleh satu tim pendidik terhadap sekelompok besar 
(satu kelas) peserta didik, Pembelajaran oleh satu tim pendidik 
terhadap sekelompok kecil (5-7 orang) peserta didik merupakan 
karakteristik strategi pembelajaran berdasarkan ..... 

A. Peranan pendidik dan peserta didik dalam mengolah 
“pesan” atau materi 

B. peranan pendidik dan peserta didik dalam pengelolaan 
pembelajaran 

C. pola hubungan pendidik dan peserta didik 

D. rasio pendidik dan peserta didik yang terlibat.  

3. Dua pendekatan dalam pembelajaran menurut Roykillen adalah .... 

A. expository dan exposition 
B. discovery dan inquiri 
C. student-centred approaches dan teacher-centred approaches 
D. Problem based learning dan project based learning 

4. Pendekatan dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik 
menurunkan strategi pembelajaran .... 

A. Expository 
B. Strategi pembelajaran deduktif 
C. Direct instruction strategy 
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D. Strategi pembelajaran induktif 

5. Pernyataan yang bukan menjadi karateristik student centered approach 
adalah .... 

A. Guru hanya sebagai pembimbing, peserta didik yang aktif 
B. Guru yang berperan aktif, peserta didik menjadi pendengar yang 

baik. 
C. Peserta didik memecahkan masalah sendiri, guru hanya akan 

memberikan feed back dan memjelaskan persoalan persoalan 
yang melenceng 

D. Kelas bising. 

6. Dalam pendekatan pembelajaran saintifik seperti yang tertuang dalam 
Permendikbud no 103 tahun 2014 dikenal dengan lima M. Hal yang 
dimaksud tersebut adalah ..... 

A. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, mengomunikasikan 
B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, 

mengomunikasikan 
C. Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, 

mengomunikasikan 
D. Mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba, 

mengomunikasikan 

7. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara ..... 

A. Peserta didik mengajukan mengajukan pertanyaan tentang materi 
pembelajaran yang tidak dipahami  

B. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
pembelajaran yang telah disampaikan 

C. peserta didik mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 
dipahami dari apa yang diamati 

D. guru mengajukan pertanyaan tentang kepada peserta didik tentang 
materi yang disampaikan guru  

8. Strategi pembelajaran menurut Rowntree dikelompokkan sebagai 
berikut .....  

A. Strategi penyampaian, strategi pembelajaran kelompok, dan 
strategi pembelajaran individual 

B. Strategi penyampaian, strategi pembelajaran, dan strategi 
pembelajaran diskusi 

C. Strategi penyampaian, strategi penilaian, dan strategi 
pembelajaran kolaboratif 

D. Strategi penyampaian, strategi penilaian, dan strategi 
pengadministrasian 

9. Strategi yang mengarah pada pengaktifan peserta didik dalam mencari 
dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka 
butuhkan, disebut .... 

A. Heuristik 
B. Deduktif 
C. Ekspositorik 
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D. Deduktif-induktif 

10. Strategi pembelajaran berdasarkan pola hubungan pendidik dan 
peserta didik dalam pembelajaran, terdapat tiga jenis strategi 
pembelajaran, yaitu ..... 

A. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui buku, 
pembelajaran melalui media elektronik. 

B. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui tekstual, 
pembelajaran tatap muka dan melalui tekstual. 

C. Pembelajaran tatap muka, pembelajaran melalui bahan cetak, 
pembelajaran melalui media elektronik. 

D. Pembelajaran tatap muka, Pembelajaran melalui media, 
pembelajaran tatap muka dan melalui media. 

11. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi 
pembelajaran adalah sebagai berikut: 

A. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, peserta didik, guru, 
media. 

B. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, peserta didik, waktu, 
guru. 

C.  Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, peserta didik, guru, 
tempat belajar. 

D. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, jumlah rombel, waktu, 
guru, biaya. 

12. Pengertian metode pembelajaran adalah ..... 

A. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang 
sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 
disusun tercapai secara optimal  

B. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan tatap muka 
agar seluruh kompetensi yang ada tidak ada yang mencapai 
kurang dari KKM 

C. Cara yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan materi yang disusun agar hasil belajar sesuai dengan 
tuntutan 

D. Cara yang digunakan untuk merealisasikan pembelajaran tepat 
waktu, sehingga seluruh substansi tersampaikan sesuai dengan 
kurikulum yang digunakan. 

13. Setelah guru menunjukkan bahan pembelajaran (gambar, diktat, 
video,dan referensi lain yang dapat diakses), memberikan kesempatan 
kepada peserta bertanya, selanjutnya guru menugaskan peserta didik 
untuk mencermati dan membahasnya dalam kelompok kerja sebebelu 
m menyelesaikan bayang presentasi. Berdasarkan pendekatan saintifik 
tindakan yang dilakukan guru tersebut merupakan tahapan (sesuai 
dengan Permendikbud No 103 Tahun 2014) .... 

A. Mengumpulkan informasi 
B. Menanya 
C. Menalar/asosiasi 
D. mempresentasikan 
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14. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat 
hubungannya dengan memecahkan masalah (problem solving). 
Langkah dalam metode diskusi adalah ..... 

A. Pengaturan teknik diskusi, pemanduan diskusi, pelaporan hasil 
diskusi, refleksi dan penutup 

B. Memeriksa persiapan, memberi pengarahan, melaksanakan diskusi, 
dan mengendalikan pembicaraan 

C. Merumuskan tujuan, menentukan masalah yang akan dibahas, 
pelaksanaan diskusi, melaporkan hasil diskusi. 

D. Langkah persiapan, pelaksanaan diskusi, penutup diskusi. 

15. Langkah metode demonstrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi. Tidakan di bawah berikut ini yang bukan termasuk dalam 
langkah pelaksanaan metode demonstrasi adalah ..... 

A. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik 
(sambil memperhatikan atensi peserta didik) 

B. Memberi tugas sebagi bentuk tindak lanjut dan mengadakan 
evaluasi terhadap demonstrasi yang telah dilakukan. 

C. Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya 
mengikuti demonstrasi dengan baik 

D. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif 
memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya 
dalam bentuk mengajukan pertanyaan. 

16. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu 
konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia 
jumpai dalam kehidupan. Strategi pembelajaran yang mengaktifkan 
peserta didik merupakan amanat pengembangan kurikulum 2013. Oleh 
karena itu salah satu yang dilakukan oleh Pak Agus dalam mengajar 
mata pelajaran matematika dilakukan sebagai berikut:  

1. Memberi stimulan dengan cara mengajak menunjukkan rumah 
joglo dan memperlihatkan situasi, menyiapkan referensi, 
menyiapkan gambar, sesuai dengan materi 
pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas. 

2. peserta didik mencari informasi, dan merumuskan masalah. 
3. Peserta didik mencari dan mengumpulkan data/informasi yang 

dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan 
masalah yang dihadapi. 

4. peserta didik untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan 
pengetahuan konseptualnya. 

5. peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil 
pengolahan data,. 

6. peserta didik menggeneralisasikan hasil simpulan. 
Kegiatan yang dilakukan oleh pak Agus merupakan model 
pembelajaran .... 

A. Problem Based Learning 
B. Discovery learning 
C. Project Based learning 



 

52 
 

D. Experimental learning 

17. Langkah-langkah metode problem solving (Depdiknas, 2008) sebagai 
berikut: ..... 

A. Mencari dan mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah untuk 
dipecahkan, , menetapkan jawaban sementara, menguji kebenaran 
jawaban sementara, menarik kesimpulan. 

B. Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan, mencari dan 
mengumpulkan data, menyeleksi data, menetapkan jawaban, 
menarik kesimpulan. 

C. Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan, mencari dan 
mengumpulkan data, menetapkan jawaban sementara, menguji 
kebenaran jawaban sementara, menarik kesimpulan. 

D. Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan, mencari dan 
mengumpulkan data, menyeleksi data, menetapkan jawaban 
sementara, menguji kebenaran jawaban sementara, menarik 
kesimpulan, mengevaluasi. 

18. Metode proyek dalam pembelajaran yang sebenarnya berawal dari 
pemikiran John Dewey tentang metode pemecahan masalah 
merupakan bentuk pengembangan yang dilakukan oleh Kilpatrick. 
Langkah-langkahnya metode proyek sebagai berikut: .... 

A. Tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 
tindak lanjut, tahap penilaian, tahap refleksi. 

B. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut, 
pameran, tahap penilaian. 

C. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut, tahap 
penilaian. 

D. Tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 
tindak lanjut, tahap penilaian. 

19. Tahap tindak lanjut dalam metode proyek dimaksudkan adalah ...... 

A. Untuk menilai hasil kegiatan belajar (hasil proyek) yang dilakukan 
oleh guru dan peserta didik. 

B. Untuk memantapkan hasil kegiatan belajar dilakukan pameran, dan 
dapat menjadi sumber belajar bagi pelajaran lainnya. 

C. Untuk merencanakan kegiatan belajar berikutnya sehubungan 
dengan pencapaian kompetensi berikutnya. 

D. Untuk menetapkan tingkat keberhasilan pengerjaan proyek yang 
dilakukan peserta didik oleh guru. 
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20. Metode brainstorming dikenal juga dengan metode sumbang saran 
atau curah gagasan bertujuan untuk menghimpun ide, pendapat, 
informasi, pengalaman semua peserta didik yang sama atau berbeda. 
Langkah-langkah metode brain storming sebagai berikut: 

A. Pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi, 
konklusi. 

B. Pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi, 
validasi, dan konklusi. 

C. Pemberian informasi, motivasi, identifikasi, verifikasi, konklusi. 
D. Pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi, 

konklusi, evaliasi, dan refleksi. 

  

http://www.sekolahdasar.net/2013/05/metode-brainstorming-untuk-himpun-ide.html
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D. Kunci Jawaban 

Soal 1 

Pertanyaan Jawaban, Alasan 
Skor 
Maks 

Skor (S) 

1 
Behavioristik, 

2  

Ketika pendidik memberi contoh, 
kemudian peserta didik menirukan 

2  

Kognitif, 
2  

Ketika peserta didik mempraktikkan 
apa yang telah dicontohkan oleh 
pendidik. 

2  

Konstruktivistik, 
2  

Ketika peserta didik membuat 
kesimpulan, bagaimana cara mengikir 
rata dengan baik 

2  

2 
Prinsip tujuan 

2  

Ketika pendidik menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

2  

Prinsip kesiapan, 
2  

Ketika pendidik menunjukkan hasil 
pengikiran yang baik dan buruk, untuk 
memberikan bekal pengetahuan awal 

2  

Prinsip belajar psikomotorik 
2  

Ketika peserta didik mempraktikkan 
apa yang telah dicontohkan oleh 
pendidik. 

2  

 ∑ 
24 

 

 
Nilai ∑S/24 x 100 =  

 

Soal 2 

3. Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian yang digunakan dalam materi pokok 1 ini adalah : 

Satu soal jika betul mendapatkan skor : 5, sehingga total skor : 20 x 5 = 100, 

maka rumus nilai akhir adalah : 

 

Nilai Akhir Materi Pokok 1 = Jumlah jawaban betul x 5 
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4. Kunci jawaban 

Kunci jawaban evaluasi materi pokok 2 yaitu Pendekatan, Strategi, Metode 

Dan Teknik Pembelajaran 

 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1. B  14. B 

2. D  15. A 

3. C  16. C 

4. D  17. D 

5. B  18. B 

6. C  19. B 

7. C  20. D 

8. A  21. C 

9. A  22. A 

10. D  23. A 
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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 menunjukan peta 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 
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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 Gowa 
Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 
NIP  19650430 199103 1 004 
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PENDAHULUAN  

 

 

 

Guru dan tenaga kependidikan  wajib melaksanakan kegiatan pengembangan 

keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas 

profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang 

dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. 

PKB sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan 

diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan  mampu  secara terus 

menerus  memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan  kompetensi sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan 

mengurangi kesenjangan antara kompetensi  yang  dimiliki  guru dan tenaga 

kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. 

Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK  

diperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar guru. 

Modul Diklat PKG Guru Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Level 3 Pemrograman 

Berorientasi Objek ” ini dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dan 

sebagai acuan untuk memenuhi tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat 

melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

Modul Diklat PKG Guru RPL Level 3 pemrograman beroientasi objek ini 

mempelajari tentang terori dan praktik dengan perangkat lunak berorientasi objek 

yang meliputi metodologi berorientasi objek, pemodelan berorientasi objek 

dengan UML class diagram, penciptaan class dan objek, enkapsulasi data untuk 

melindungi data dan mengakses informasi,array objek untuk menyimpan dan 

memproses objek di dalam array,mengujicoba dengan kode program konsep 

pewarisan, polimorfisme, dan penerapan interface,dan penagganan eksepsi 

untuk menjaga agar program tetap berjalan sesuai dengan keinginan meskipun 

ada kesalahan-kelasahan penggunaan program. 

 

A. Latar Belakang 
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Tujuan disusunnya modul diklat PKB Guru RPL Level 3 ini adalah memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada guru atau peserta diklat dalam 

merancang dan menulis kode program berorientasi objek dengan benar melalui 

aktivitas studi literatur, diskusi dan praktikum. Setelah mempelajari modul ini 

diharapkan guru dapat :  

“Membuat program dengan bahasa pemrograman yang berorientasi obyek” 

Indikator pencapaian kompetensinya adalah : 

1. Menganalisis karakteristik pemrograman berorientasi obyek 

2. Membuat program dengan menggunakan class dan obyek 

3. Membuat program dengan konsep pewarisan dan polimorfisme 

4. Menganalisis penanganan kesalahan dalam mendeteksi kesalahan 

program 

 

 

 

Modul ini merupakan modul ke-3 dari 10 modul yang dikembangkan. 

Berdasarkan struktur jenjang diklat PKB  Modul pemrograman berorientasi objek 

ini termasuk dalam jenjang Dasar. Modul ini akan digunakan untuk Program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru-guru produktif 

Sekolah menengah Kejuruan pada paket keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.  

B. Tujuan 

C. Peta Kompetensi 
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Desain Sistem Basis Data
(50 JP)1

Sistem Manajemen Basis Data
(50 JP)

Pemrograman Berorientasi Objek
(50 JP)

Pemrograman Berbasis 
Dekstop
(50 JP)

Pemrograman Berbasis
Perangkat Bergerak

(50 JP)

Pemrograman Web Dinamis
(50 JP)

Pemrograman Grafis
(50 JP)

Proyek Sistem Informasi
Berbasis Dekstop

(50 JP)

Proyek Sistem Informasi
Berbasis Web

(50 JP)

Proyek Sistem Informasi
Berbasis Perangkat Bergerak

(50 JP)

2

5

3

4

6

7

8 9 10

 

Gambar 1 Peta Kedudukan Modul Pemrograman Berorientasi Objek 

 

Tabel 1 Peta kompetensi 

 

Kompetensi 

Utama 

Standar Kompetensi Guru 

Kompetensi 

Inti Guru (KIG) 

Kompetensi Guru 

Keahlian (KGK) 

Indikator pencapaian 

Kompetensi 

Profesional 1. Menguasai 
materi, 
struktur, 

konsep dan 
pola pikir 
keilmuan 

yang 
mendukung 
mata 

pelajaran 
yang diampu 

20.10 Membuat 
program 
dengan bahasa 

pemrograman 
yang 
berorientasi 

objek 

20.10.1. Menganalisis 
karakteristik 
pemrograman 

berorientasi obyek 
20.10.2. Membuat program 

dengan menggunakan 

class dan obyek 
20.10.3. Membuat program 

dengan konsep 

pewarisan dan 
polimorfisme 

20.10.4. Menganalisis 

penanganan kesalahan 
dalam mendeteksi 
kesalahan program 

20.10.5. Membuat antarmuka-
pengguna 
menggunakan 

frame,panel, dan 
komponen-komponen 
GUI 

20.10.6. Membuat aplikasi GUI 
untuk memanipulasi 
basis data 



 

4  

 

20.10.7. Membuat aplikasi 

dengan kelas Graphics 
untuk menggambar 
teks ataupun gambar 

 

 

 

 

 

Modul ini disusun dengan empat pembahasan utama (materi pokok). Setiap 

materi pokok terdapat beberapa kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditentukan. Setiap kegiatan pembelajaran terdiri dari 

tujuan pembelajaran, indikator essential, uraian materi, aktifitas pembelajaran, 

latihan/tugas/kasus, rangkuman dan umpan balik. Materi dalam modul ini 

mencakup empat topik yaitu: 1) Karakteristik Pemrograman Berorientasi Objek, 

2)Class dan Objek, 3) Pewarisan Polimorfisme Interface 4) Penanganan 

Eksepsi.  

Topik 1
Karakteristik 

Pemrograman 
Berorientasi Objek

Topik 2
Class dan Objek

Topik 3
Pewarisan 

Polimorfisme 
Interface

Topik 4
Penanganan 

Eksepsi

Kegiatan Belajar 1 
Metodologi Berorientasi 

Objek

Kegiatan Belajar 2 
Pemodelan Berorientasi 

Objek

Kegiatan Belajar 3 
Menciptakan Objek

Kegiatan Belajar 4 
Enkapsulasi Data

Kegiatan Belajar 5 Array 
Objek

Kegiatan Belajar 6 
Pewarisan

Kegiatan Belajar 7 
Overloading dan 

Overriding

Kegiatan Belajar 10 
Dasar-Dasar Eksepsi

Kegiatan Belajar 11 
Menciptakan Class 

Eksepsi

Kegiatan Belajar 8 
Polimorfisme

Kegiatan Belajar 9 
Interface

 

Gambar 2 Struktur Modul PKB Guru RPL grade 3 Pemrograman Berorientasi 

Objek 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul 
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Modul pemrograman berorientasi objek ini terdiri dari empat topik utama. Peserta 

diklat dapat mempalajari sesui dengan urutan topik mulai topik 1 sampai topik 4. 

Keempat topik tersebut tidak memiliki ketergantungan secara penuh, sehingga 

peserta diklat dapat mempelajari tidak secara berurutan. Akan tetapi untuk 

masing-masing topik setiap kegiatan belajar mempunyai keterkaitan secara 

penuh. Ini berarti untuk setiap topik materi yang dipelajarai harus secara 

berurutan sesuai urutan kegiatan belajar. 

Untuk setiap kegiatan belajar urutan yang harus dilakukan oleh peserta diklat 

dalam mempelajari modul ini adalah : 

1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal dari 

kegiatan belajar tersebut. 

2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek 

yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai 

4. Melakukan aktifitas pembelajaran dengan urutan atau kasus 

permasalahan sesuai dengan contoh.  

5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja yang 

telah disediakan. 

6. Menjawab pertanyaan yang akan mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi melalui penilaian diri. 

 

 

 

 

 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 
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8  
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KARAKTERISTIK PEMROGRAMAN  
BERORIENTASI OBJEK 

 

Kegiatan Belajar 1 : Metodologi Berorientasi Objek 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 1 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui studi literatur peserta diklat menganalisis tahapan-tahapan dalam 

mengembangkan metodologi pemrograman berorientasi objek 

2. Melalui praktikum peserta didik dapat merancang atribut dan metode/operasi 

dalam class dari beberapa objek 

3. Melalui praktikum peserta didik dapat menginstalasi perangkat lunak 

berorientasi objek dan editor untuk menulis kode program 

 

 

1. Memahami karakteristik dan konsep pengembangan metodologi berorientasi 

objek 

2. Membuat class dengan mendiskripsikan atribut dam metode 

3. Menulis pseducode sebagai awal bentuk fisik dari sebuah class  

4. Menginstalasi perangkat lunak berorientasi objek dan Integrated 

Development Environment(IDE) untuk menulis kode program 

 

 

 

1. Metodologi Berorientasi Obyek 

Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat 

lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek 

yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi 

berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak 

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi 

objek didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. 

Metode berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi 

A. Tujuan Pembelajaran 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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objek, perancangan berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek. dan 

pengujian berorientasi objek.  

Berikut ini adalah beberapa tentang metodologi berorientasi Objek:  

 Kelas(class) 

Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Kelas 

merupakan definisi statik dan himpunan objel yang sama yang mungkin lahir 

atau diciptakan dan kelas tersebut. Sebuah kelas akan mempunvai sifat 

(atribut), kelakuan (operasi/metode), hubungan (relationship) dan arti suatu 

kelas dapat diturunkan dan kelas yang lain, dimana atribut dan kelas semula 

dapat diwariskan ke kelas yang baru 

Secara teknis, kelas adalah sebuah struktur tertentu dalam pernbuatan 

perangkat lunak. Kelas merupakan bentuk struktur pada kode program yang 

menggunakan metodobgl berorientasi objek. Ilustrasi dari sebuah kelas dapat 

dilihat pada gambar berikut 

 

Gambar 3 Ilustrasi Kelas 

 Objek (object)  

Objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti 

benda, manusia, satuan organisasi, tempat, kejadian, struktur, status, 

atau hal-hal lain yang bersifat abstrak. Objek merupakan suatu entitas 

yang mampu menyimpan informasi (status) dan mempunvai operasi 

(kelakuan) yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada status 

objeknya. Objek mempunyai siklus hidup yaitu diciptakan, dimanipulasi, 

dan dihancurkan. 



 

 11 

 

Secara teknis, sebuah kelas saat program dieksekusi maka akan dibuat 

sebuah objek. Objek dilihat dari segi teknis adalah pada saat runtime 

yang akan diciptakan, elemen dimanipulasi, dan dihancurkan saat 

eksekusi sehingga sebuah objek hanya ada saat sebuah program 

dieksekusi, jika masih dalam bentuk kode, disebut sebagai kelas jadi 

pada saat runtime (saat sebuah program dieksekusi), yang kita punya 

adalah objek, di dalam teks program yang kita lihat hanyalah kelas. 

Ilustrasi kelas dan objek dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4 Alur program 

 Metode (method)  

Operasi atau metode atau method pada sebuah kelas hampir sama 

dengan fungsi atau prosedur pada metodologi struktural. Sebuah kelas 

boleh memiliki lebih dari satu metode atau operasi. metode atau operasi 

yang berfungsi untuk memanipulasi objek itu sendiri. Operasi atau 

metode merupakan fungsi atau transformasi yang dapat dilakukan 

terhadap objek atau dilakukan oleh objek.  

 Atribut (attribute)  

Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah 

kelas. Atribut dapat berupa nilai atau elemen-elemen data yang dimiliki 

oleh Objek dalam kelas objek. Atribut dipunyai secara individual Oleh 

sebuah objek, misalnya berat, jenis, nama, dan sebagainya. Atribut 

sebaiknya bersifat privat untuk menjaga konsep enkapsulasi.  

 Abstraksi (abstraction)  
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Prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi 

satu bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek 

lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. 

 Enkapsulasi (encapsulation)  

Pembungkusan atribut data dan layanan (operasi-operasi) yang dipunyai 

objek untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek 

lain tidak mengetahui cara kerja-nya. 

 Pewarisan (inheritance)  

Mekanisme yang memungkinkan satu objek mewarisi sebagian atau 

seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dan dirinya. 

 Antarmuka (interface) 

Antarmuka atau interface sangat mirip dengan kelas, tapi tanpa atribut 

kelas dan memiliki metode yang dideklarasikan tanpa isi. Deklarasi 

metode pada sebuah interface dapat diimplementasikan oleh kelas lain. 

Sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu antarmuka 

dimana kelas ini akan mendeklarasikan metode pada antarmuka yang 

dibutuhkan oleh kelas itu sekaligus mendefinisikan isinya pada kode 

program kelas itu. Metode pada antarmuka yang diimplementasikan pada 

suatu kelas harus sama persis dengan yang ada pada antarmuka. 

Antarmuka atau interface biasanya digunakan agar kelas yang lain tidak 

mengakses langsung ke suatu kelas, mengakses antar mukanya. 

 Reusabilily  

Pemanfaatan kembali objek yang sudah didefinisikan untuk suatu 

permasalahan pada permasalahan lainnya yang melibatkan objek 

tersebut. Misalkan dalam sebuah aplikasi peminjaman buku diperlukan 

kelas Anggota, maka ketika membuat aplikasi penyewaan VCD, kelas 

anggota ini bisa digunakan kembali dengan sedikit perubahan untuk 

aplikasi penyewaan VCD tanpa harus membuat dari awal kembali. 

 Generalisasi dan Spesialisasi 

Menunjukkan hubungan antara kelas dan objek yang umum dengan kelas 

dan objek yang khusus. Misalnya kelas yang lebih umum (generalisasi) 

adalah kendaraan darat dan kelas khususnya (spesialisasi) adalah mobil, 

motor, dan kereta. 
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 Komunikasi Antar Objek  

Komunikasi antar-objek dilakukan lewat pesan (message)  

yang dikirim dan satu objek ke Objek lainnya. 

 Polimorfisme (polymorphism)  

Kemampuan suatu Objek untuk digunakan di banyak tujuan berbeda 

dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. 

 Package  

Package adalah sebuah kontainer atau kemasan yang dapat untuk 

mengelompokkan kelas-kelas sehingga beberapa kelas yang bernama 

sama disimpan vackcge yang berbeda. Ilustrasi dari sebuah package 

dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 5 Package 

 

 

2. Perangkat Lunak Pemrograman Berorientasi Obyek 

Java merupakan bahasa pemrograman dalam konsisten paling yang paradigma 

mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek.  

Berikut beberapa contoh bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman 

berorientasi objek:  

 Bahasa Pemrograman Java  

Java dikembangkan oleh perusahaan Sun Microsystem. Java menurut 

definisi dari Sun Microsystem adalah nama untuk sekumpulan teknologi 

untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer 

standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Java 2 adalah generasi 

kedua dari Java platform. 
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Java berdiri di atas sebuah mesin interpreter yang diberi nama Java 

Virtual Machine (JVM). JVM inilah yang akan membaca bytecode dalam 

file .class dari suatu program sebagai representasi langsung program 

yang berisi bahasa mesin. Oleh karena itu bahasa Java disebut sebagai 

bahasa pemrograman yang portable karena dapat dijalankan pada 

berbagai sistem operasi, asalkan pada sistem operasi tersebut terdapat 

JVM.  

Java merupakan bahasa pemrograman objek murni karena semua kode 

programnya dibungkus dalam kelas. Saat ini Sun Microsystem sudah 

diakuisisi Oracle Corporation sehingga Pengembangan Java diteruskan 

oleh Oracle Corporation.  

2.1  Arsitektur Teknologi Java 

Java  adalah suatu  teknologi  di  dunia  software  komputer,  yang merupakan 

suatu bahasa pemrograman, dan sekaligus suatu platform. Sebagai bahasa 

pemrograman, Java dikenal sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Java 

mudah dipelajari, terutama bagi programmer yang telah mengenal C/C++.  Java  

merupakan  bahasa  pemrograman  berorientasi  objek  yang merupakan 

paradigma pemrograman masa depan. Sebagai bahasa pemrograman Java 

dirancang menjadi handal dan aman. Java juga dirancang agar dapat  dijalankan 

di semua platform. Dan juga dirancang untuk menghasilkan aplikasi–aplikasi 

dengan performansi yang terbaik, seperti aplikasi database Oracle 8i/9i yang 

core-nya dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Sedangkan 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). 

 



 

 15 

 

 
 

Gambar 6 Arsitektur Teknologi Java 
 
 

Sun membagi arsitektur Java membagi tiga bagian, yaitu: 

 Enterprise Java (J2EE) untuk aplikasi berbasis web, aplikasi sistem 

tersebar dengan beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang 

tinggi. 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. 

 

 

Kegiatan Praktikum 1.1 

1. Perhatikan objek-objek di bawah ini 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 
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2. Tentukan atribut dan metode dari gambar di atas dan isikan ke dalam 

lembar kerja seperti contoh objek Mobil 

Tabel 2. Class Mobil dan objek 

Class Mobil Obyek MobilA Obyek MobilB 

 
 

Atibut 

NomorPlat ABC111 XYZ123 

Warna Biru Merah 

Manufaktur Mitsubishi Toyota 

Kecepatan 50km/h 100km/h 

 

Method 
 

Method Akselerasi 

Method Belok 

Method Rem 

 

Tabel 3. Lembar Kerja Class Komputer dan objek 

Class Komputer Obyek KomputerA Obyek KomputerB 

 
 

Atibut 

   

   

   

   

 
Method 

 

 

 

 

 

Tabel 4 Lembar Kerja Class Manusia dan objek 

Class Manusia Obyek ManusiaA Obyek ManusiaB 
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Atibut 

   

   

   

 
Method 
 

 

 

 

 

Kegiatan Praktikum 1.2 

1. Instalasi JavaSDK 

 

Gambar 7 Proses Instalasi JavaSDK 

2. Instalasi NetBean 



 

18  

 

 

 Gambar 8 Proses Instalasi JavaSDK NetBean 

3. Menjalankan Netbean setelah proses instalasi 
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Gambar 9 Startup NetBean 

 

 

 

 Perhatikan gambar di bawah ini, Identifikasi Kelas dan objek , dan juga 

sebutkan atribut dan metodhe-nya 

 

E. Latihan / Tugas 
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 Buatlah pseducode dari sebuah class Siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

 Memiliki atribut : nis, nama, nilaiUjian1, nilaiUjian2, dan nilaiTugas 

 Memiliki methode untuk menghitung nilai akhir dari siswa tersebut 

dimana rumusnya adalah : 

NA = (nilaiUjian1 * 35%) +(nilaiUjian2 * 40%) +(nilaiTugas * 25%) 

 Ada methode isLulus yang digunakan untuk mengecek apakah 

seorang siswa lulus atau tidak, dimana dinyatakan lulus bila nilai 

akhirnya sama dengan 60 ke atas. Dan ada pula methode status yang 

digunakan untuk menampilkan status keterangan lulus atau tidaknya 

siswa tersebut. 

 

 

 

Pengembangan berorientasi objek merupakan cara pikir baru tentang perangkat 

lunak berdasarkan abstraksi yang terdapat dalam dunia nyata. Dalam konteks 

pengembangan menunjuk pada bagian awal dari siklus hidup pengembangan 

sistem, yaitu survei, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem. 

Hal yang lebih penting dalam pengembangan berorientasi objek adalah konsep 

mengindentifikasi dan mengorganisasi domain aplikasi dibandingkan dengan 

fokus penggunaan bahasa pemrograman, berorientasi objek atau tidak. 

Object adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing 

bekerja bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. Gabungan dari data dan 

fungsi tersebut akan membentuk suatu object-object yang aktif. Dari kumpulan 

beberapa object yang sama akan membentuk struktur baru yang disebut class. 

Pemrograman berorientasi obyek (Inggris: object-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. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap obyek 

dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke obyek lainnya. 

 

 

 

F. Rangkuman 
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 Jawaban no 1 

Kelas : Animal 

 Atribut Metode 

Color Can run() 

Can write() 

Objek : Dog  

Objek : Sheep  

 

Jawaban no.2  

 

 

 

 

G. Kunci Jawaban 
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Kegiatan Belajar 2 : Pemodelan Berorientasi Objek 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 2 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat merancang Object Oriented Desaian  

dengan pemodelan UML  

2. Melalui praktuikum peserta didik dapat membuat class diagram dan 

menentukan hubungan antara class 

 

 

1. Memahami komponen-komponen dalam clas diagram 

2. Menerapkan hubungan antara class 

3. Menulis kode program berorientasi objek dari rancangan class diagram   

 

 

 

1. Desain Berorientasi Objek 

Desain berorientasi objek atau Object Oriented Design (OOD) adalah tahapan 

perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan 

dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih 

mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Ilustrasi 

OOD dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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Gambar 12 Ilustrasi OOD  

 

Pemodelan berorientasi objek biasanya dituangkan dalam dokumentasi 

perangkat lunak dengan menggunakan perangkat pemodelan berorientasi objek, 

di antaranya adalah UML (Unified Modeling Language). Kendala dan 

permasalahan pembangunan sistem berorientasi objek biasanya dapat dikenali 

dalam tahap ini.  

OOA dan OOD dalam proses yang berulang-ulang seringnya memiliki batasan 

yang samar, sehingga kedua tahapan ini sering juga disebut OOAD (object 

oriented analysis and design) atau dalam bahasa Indonesia berarti Analisis dan 

Desain Berorientasi Objek.  

 

2. Class Diagram  

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.  

 atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas operasi 

atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh uatu kelas  

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat kelas-

kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sinkron.  

Berikut pertimbangan dalam membuat kelas:  
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Tabel 5 Simbol-simbol Diagram Kelas 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

 

Kelas pada struktur sistem  

 

 

Antarmuka/infterface 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

asosiasi berarah / directed association 

  

Relasi antarkelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang lain, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity  

Generalisasi 

 

relasi antarkelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum khusus) 

Kebergantungan/dependency 

 

relasi antarkelas dengan makna 

kebergantungan antarkelas 

 

Agregasi/aggregation 

 

Relasi antarkelas dengan makna semua-

bagian (whole-part) 

  

 

 

 

Kegiatan Belajar 2.2 

Penerjemahan Class Diagram menjadi Kode Program 

Class Diagram Kode Programa 

D. Aktivitas Pembelajaran 
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+setID() : void
+getID() : string
+setJudul() : void
+getJudul() : string
+setJumlah() : void
+getJumlah() : int

-id : int
-judul : string
-jumlah : int

Pustaka

 

Pustaka.java 

 

+setID() : void
+getID() : string
+setJumlah() : void
+getJumlah() : int

-id : int
-jumlah : int

Pustaka

+setKode() : void
+geKode() : string
+setNama() : void
+getNama() : int

-kode : int
-nama : int

Anggota

 

Pustaka.java 

 

Anggota.java 
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Class Diagram Pewarisan 

+setData() : void

+getData() : string

+data : string

C1

+setC3() : void

+getC3() : int

-c3 : int

C3

+setC2() : void

+getC2() : int

-c2 : int

C2

+Main() : void

Main

 

 

C1.java 
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C2.java 

 

 

 

C3.java 

 

Main.java 
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1. Buatlah program pendataan mobil dari suatu instansi dengan data(atribut) 

dan metode dari dua buah class diagram yang saling ber-relasi seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. 

 

Keluaran program yang diharapkan sebagai berikut : 

Kode Anggota : 1001 

Daftar Mobil Yang Dipinjam :  

N 1975 ES 

ERTIGA-GX 

  

2. Buatlah program berdasarkan diagram kelas di atas terlihat bahwa kelas 

CPU, Monitor, dan Printer semuanya merupakan bagian dari kelas Komputer 

dan ketika kelas Komputer  musnah  maka  kelas  CPU,  Monitor,  dan  

Printer  akan  ikut musnah. 

 

E. Latihan / Tugas 
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Desain berorientasi objek atau Object Oriented Design (OOD) adalah tahapan 

perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan 

dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih 

mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.  

Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut 

merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas operasi atau metode 

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh uatu kelas  

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat kelas-

kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sinkron. 

Asosiasi  merupakan  hubungan  antara  dua  kelas  di  yang  merupakan 

hubungan  struktural  yang  menggambarkan  himpunan  link  antar  obyek. 

Agregasi  merupakan  hubungan  antara  dua  kelas  di  mana  kelas  yang  satu 

merupakan bagian dari kelas yang lain namun kedua kelas ini dapat berdiri 

sendiri-sendiri.  Agregasi  sering  juga  disebut  relasi  “part  of”  atau  relasi 

“whole-part”. 

Komposisi merupakan bentuk khusus dari agregasi di  mana kelas yang menjadi 

part (bagian) baru dapat diciptakan setelah kelas yang menjadi whole  

F. Rangkuman 
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(seluruhnya)  dibuat  dan  ketika  kelas  yang  menjadi  whole dimusnahkan, 

maka kelas yang menjadi part ikut musnah. 

 

 

 

 Alternatif jawaban no.1 

 

Anggota.java 

 

 

 

Anggota.java 

G. Kunci Jawaban 
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 Alternatif jawaban no.2 

CPU.java 

 
Monitor.java 
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Printer.java 

 
Komputer.java 
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CLASS dan OBJEK 

 

Kegiatan Belajar 3 : Menciptakan Objek 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 3 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui studi literatur peserta diklat dapat memodelkan objek dan class  

2. Melalui praktikum peserta diklat dapat membuat objek dari beberapa class 

dan relasi antar class 

 

 

1. Mendemontrasikan pendefinisian class dan penciptaan objek 

2. Menciptakan objek menggunakan konstruktor 

3. Membuat kode program menggunakan lebih dari 2 class dan megatur relasi 

antar class melalui penciptaan objek 

 

 

 

Pada dunia perangkat lunak, sebuah obyek adalah sebuah komponen perangkat 

lunak yang stukturnya mirip dengan obyek pada dunia nyata. Setiap obyek 

dibangun dari sekumpulan data (atribut) yang disebut variable untuk menjabarkan 

karakteristik khusus dari obyek, dan juga terdiri dari sekumpulan method yang 

menjabarkan tingkah laku dari obyek. Bisa dikatakan bahwa obyek adalah 

sebuah perangkatlunak yang berisi sekumpulan variable dan method yg 

berhubungan.Variabel dan method dalam obyek Java secara formal diketahui 

sebagai variabel instance dan method instance.Hal ini dilakukan untuk 

membedakan dari variable class dan method class, dimana akan dibahas 

kemudian. 

Class adalah sturktur dasar dari OOP. Class terdiri dari dua tipe dari anggota 

dimana disebut dengan field (attribut/properti) dan method. Field merupakan tipe 

data yang didefinisikan oleh class, sementara method merupakan operasi. 

Sebuah obyek adalah sebuah instance (keturunan) dari class. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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1. Pembuatan Objek 

Objek-objek bertipe sama diidentifikasikan di dalam kelas yang sama. Suatu 

kelas merupakan suatu template, blueprint, atau kontrak yang 

mengedintifikasikan apa bidang data dan metode suatu objek.Suatu objek 

merupakan suatu instans dari suatu kelas. Menciptakan instan disebut dengan 

instansi. Gambar 11 menunjukkan suatu kelas, bernama Lingkaran, dan tiga 

objeknya. 

 

Gambar 11 Kelas dan objek-objek bertipe sama 

 Keadaaan suatu objek (dikenal juga dengan atribut) direpresntasikan oleh 

bidang data dengan nilai-nilai terkini.Suatu objek Lingkaran , misalnya 

mememiliki bidang data radius, yang merupakan atribut yang 

mnegkarasterisitikan Lingkaran. Suatu Objek Persegi memiliki bidang 

data lebar  dan tinggi , yang mengkarasterisitikan Persegi. 

 Watak suatu objek (dikenal juga dengan aksi). Didefiniskan oleh metode. 

Memangg suatu metode pada suatu objek berartiemminta objek 

melakukan suatu aksi.Sebagai contoh anda bias mengedintifikasikan 

suatu metode dapatLuas untuk objek-objek Lingkaran. Suatu Objek 

Lingkaran  dapat memanggil metode dapatLuas untuk memberikan nilai 

balik luas suatu lingkaran. 

Suatu kelas JAVA menggunakan variable untuk mengedintifikasikan bidang data 

yang menggunakan metode untuk mngedintifikasikanaksi atau tindakan.Sebagai 

tambahan di dalam kelas, JAVA juga menyediakan metode-metode special, 

dikenal dengan konstruktor, yang dipanggil untuk menciptkan suatu obejk baru. 

D. Aktivitas Pembelajaran 
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Suatu konstruktor dapat melakukan sembarang aksi, tetapi sebenarnya didesain 

untuk melakukan penganalisasian, seperti menganalisasi bidang data pada 

objek.  

2. Menciptakan Objek Menggunakan Konstruktor 

Konstruktor merupakan bentuk special dari suatu objek, dengan tiga kekhususan 

sebagai berikut: 

 Suatu kontruktor harus memiliki nama sama dengan kelas 

 Konstruktor tidak boleh memiliki nilai balik, bahkan void sekalipun 

 Konstruktor dipanggil menggunakan operator new ketika suatu objek 

dicipatakan.Kosntruktor berperan ntuk menganalisasi objek 

Sama seperti metode, konstruktor dapat di-overload (beberapa konstruktor dapat 

mempunyai nama sama namun dengan sidik yang berbeda), sehingga 

memudahkan untuk menciptakanobjek-objek dengan nilai-nilai inisial yang 

berbeda 

 

Kegiatan Praktikum 3.1 

1. Perancangan Class Diagram 

 

2. Lingkaran.java 
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3. UjiLingkaran.java 

 

4. Keluaran Program 

 

 

Kegiatan Praktikum 3.2 

Sebagai tambahan pengalaman Anda, disini disajikan suatu contoh lain, kelas TV. 

Setiap TV merupakan suatu objek dengan keadaa-keadaan (kanal sekarang, level 

volume sekarang, hidup, atau mati), dan watak-watak (ubah kanal,ubah volume 

dan matikan/hidupkan).Anda bisa menggunakan suatu kelas untuk memodelkan 

TV. Diagram UML untuk kelas TV ditampilkan pada gambar di bawah dan kode 

disajikan untuk memberikan program yang mendefinisikan kelas TV. 

1. Perancangan Class Diagram 
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2. TV.java 
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Perhatikan bahwa kanal dan level volume tidak berubah bila TV tidak hidup. 

Sebelum kanal dan level volume diubah,nilai sekarang dari keduanya diperiksa 

dulu untuk memastikan bahwa keduanya berada di dalam rentang yang 

diijinkan. Kode UjiTV memberikan suatu program yang menggunakan kelas TV 

untuk menciptakan. 

3. UjiTV.java 

 

4. Keluaran Program 

 

 

Program menciptakan dua objek pada baris 15 dan baris 20 dan memanggil 

metode-metode pada kedua objek tersebut untuk mealukan beberapa aksi untuk 

menetapkan kanap, level volume,menaikkan kanal dan volume.Program 
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menampilkan keadaan-keadaan objek pada baris 16-18. Metode-metode 

dipanggil menggunakan sintaks seperti tv1.hidupkan (baris 16). 

Kedua contoh sebelumnya memberikan anda sedikit pengetahuan dan 

pengalaman tentang kelas dan objek.Anda tentu masih mempunyai banyak 

pertanyaan terkait konstruktor,objek, variable refrensi, pengaksesan bidang data, 

dan pemanggilan metode.Hal-hal ini akan terjawab pada  bagian-bagian 

selanjutnya 

 

 

 

1. Buatlah suatu program yang bisa menilai ujian pilihan berganda. 

Dimisalkan terdapat lima siswa dan sepuluh pertanyaan, dan semua 

jawaban disimpan dalam suatu array dua dimensi. Setiap baris merekam 

semua jawaban seorang siswa terhadap pertanyaan yang diberikan, 

seperti yang ditunjukkan pada array berikut ini : 

Lembar Jawaban 

Nama 

                No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ahmad A B A C C D D A B B 

Burhan D B C B C B C A C B 

Cintia A A A C C D D A C B 

Dona B B A B C A D A B B 

Eljava A A A B C D C B A B 

 

Kunci Jawaban 

Kunci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A D C B D A B B 

 

E. Latihan / Tugas 



 

46  

 

Program harus bisa menilai ujian dan menampilkan hasil yang benar 

dikalikan 10 dan menampilkan status Lulus jika nilai >=70, dan Gagal jika 

nilai kurang dari 70. 

 

 

 

Obyek adalah sebuah komponen perangkat lunak yang strukturnya mirip 

dengan objek pada dunia nyata. Dalam bahasa pemrograman bisa dikatan 

bahwa objek adalah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variabel dan 

method yang berhubungan. Class adalah struktur dasar dari OOP, class terdiri 

dari dua tipe anggota dimana disebut dengan field dan method. Field 

merupakan tipe data yang didefiniskan, sementara method merupakan operasi. 

Untuk membuat class, sebelum menulis nama pertimbangkan dulu nama class 

dan dimana class tersebut digunakan. Dalam pendeklarasian atribut untuk 

menggunakan tipe data integer untuk nama siswa, atau tipe data string pada 

nilai siswa. Jika anda menginginkan bahwa atribut-atribut tersebut unik, maka 

dideklarasikan sebagai instance variable. Class variable atau static variable, 

variabel ini sama pada semua object di class yang sama. Anda dapat 

mendeklarasikan satu static variable yang akan menampung nilai tersebut. 

 

 

 

1. Perancangan Class Diagram 

F. Rangkuman 

G. Kunci Jawaban 
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+cetakNama() : void

+nis : int

+nama : string

Siswa

+cetakLembarJawab() : void

+jwb[][] : char

LembarJawab

+main() : void

+kunci[ ] : char

+Siswa : Siswa = sis

+LembarJawab : LembarJawab = ljk

MainLJK

 

 

2. Pembuatan Kode Program 

Siswa.java 
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LembarJawab.java 
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MainLJK.java 
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Keluaran Program 
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Kegiatan Belajar 4 : Enkapsulasi Data 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 4 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat mengenkapsulasi atribut untuk 

mempermudah merawat class 

2. Melalui praktikum peserta diklat dapat menulis kode program dengan konsep 

enkapsulasi untuk melindungi data dan informasi 

 

 

1. Menerapkan modifier private untuk melindungi data dan informasi 

2. Menerapkan modifier public pada metode untuk mengakses data 

3. Menulis kode program dengan metode aksessor(get) dan metode 

mutator(set) 

 

 

 

1. Metode 

Sebuah metode adalah bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh kelas, 

badan program  atau  method  lainnya untuk  menjalankan  fungsi  yang  spesifik  

di  dalam  kelas. Secara umum method dalam java adalah sebuah fungsi. 

Berikut adalah karakteristik dari method : 

 Dapat mengembalikan / melaporkan nilai balikkan (return value) atau 

tidak (void) 

 Dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada 

parameter sama sekali. Parameter bisa juga disebut sebagai argumen 

dari fungsi. Parameter  berguna sebagai nilai masukkan yang hendak 

diolah oleh fungsi. 

 Setelah method telah selesai dieksekusi, dia akan kembali pada method 

yang memanggilnya. 

Menggunakan method memiliki beberapa keuntungan, yaitu : 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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 Method membuat program lebih mudah dibaca dan mudah untuk 

dipelihara / dimaintain.  

 Method membuat proses pengembangan dan perawatan ( maintenance ) 

menjadi lebih cepat.  

 Method merupakan dasar untuk melakukan membuat software yang 

reusable. Method memungkinkan obyek-obyek yang berbeda untuk 

berkomunikasi dan untuk  

 mendistribusikan beban kerja yang dipikul oleh program. 

2. Enkapsulasi 

Konsep Enkapsulasi dalam pemrograman adalah 

pengkombinasian/pembungkusan antara data dan prosedur ataupun fungsi 

(method) yang memanipulasinya ke dalam sebuah object pada bagian yang 

terlindungi sehingga data-datanya tidak mudah diakses langsung dari luar. 

Manfaat dari enkapsulasi ialah kode sumber dari sebuah object dapat dikelola 

secara independen dari kode object yang lain. Selain itu, dengan enkapsulasi 

kita bisa menyembunyikan informasi-informasi yang tidak perlu diketahui oleh 

object lain. Enkapsulasi merupakan salah satu karakteristik utama dalam konsep 

OOP. 

Dua hal yang mendasar dalam enkapsulasi yakni : 

 Information hiding 

Sebelumnya kita dapat mengakses anggota class baik berupa atribut 

maupun method secara langsung dengan menggunakan objek yang telah 

kita buat. Hal ini dikarenakan akses kontrol yang diberikan kepada atribut 

maupun method yang ada di dalam class tersebut adalah 'public'. Kita dapat 

menyembunyikan informasi dari suatu class sehingga anggota class tersebut 

tidak dapat diakses dari luar, caranya adalah hanya dengan memberikan 

akses kontrol 'private' ketika mendeklarasikan atribut atau method. Proses ini 

disebut dengan information hiding. 

 Interface to access data 

Jika kita telah melakukan information hiding terhadap suatu atribut pada 

suatu class, lalu bagaimana cara melakukan perubahan terhadap atribut 

yang kita sembunyikan tersebut, caranya adalah dengan membuat suatu 

interface berupa method untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu 

atribut tersebut. 
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Kegiatan Praktikum 4.1 

Kita dapat menyembunyikan information dari suatu class sehingga anggota-

anggota class tersebut tidak dapat diakses dari luar. Adapun caranya adalah 

cukup dengan memberikan akses control private ketika mendeklarasikan suatu 

atribut atau method. Contoh: 

private int nrp; 

Encapsulation (Enkapsulasi) adalah suatu cara untuk  menyembunyikan 

implementasi detail dari suatu class. Enkapsulasi mempunyai dua hal 

mendasar, yaitu: 

 information hiding 

 menyediakan suatu perantara (method) untuk pengaksesan data 

Contoh:  

Listing Program 

public class Siswa { 

private int nrp; 

public void setNrp(int n) { 

nrp=n; 

} 

} 

Contructor (konstruktor) adalah suatu method yang pertama kali  dijalankan 

pada saat pembuatan suatu obyek. Konstruktor mempunyai ciri yaitu:  

 mempunyai nama yang sama dengan nama class, 

 tidak mempunyai return type (seperti void, int, double, dan lain-lain). 

Contoh: 

Listing Program 

public class Siswa { 

private int nrp; 

private String nama; 

public Siswa(int n, String m) { 

nrp=n; 

D. Aktivitas Pembelajaran 
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nama=m; 

} 

} 

Suatu class dapat mempunyai lebih dari 1  konstruktor  dengan  syarat  daftar 

parameternya tidak boleh ada yang sama.  

Contoh: 

Listing Program 

public class Siswa { 

private int nrp; 

private String nama; 

public Siswa(String m) { 

nrp=0; 

nama=””; 

} 

public Siswa(int n, String m) { 

nrp=n; 

nama=m;} 

} 

 

 

 

1. Desainlah suatu kelas bernama Kipas yang memuat : 

 Tiga konstanta bernama LAMBAT,SEDANG, dan CEPAT dengan nilai 

1,2,dan 3 untuk menandai kecepatan kipas. 

 Suatu atribut data privat int bernama kecepatan yang menentukan 

kecepatan kipas(nilai default LAMBAT) 

 Suatu atribut data privat boolean bernama hidup yang menentukan 

apakah kipas hidup atau mati(nilai default false) 

 Suatu bidang data privat double bernama radius yang menentukan radius 

kipas (nilai default 5) 

 Suatu atribut data string bernama warna yang menentukan kipas(nilai 

default biru) 

 Metode aksesor dan mutator untuk keempat atribut data 

 Suatu konstruktor tanpa argumen untuk menciptakan suatu kipas default 

E. Latihan / Tugas 
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 Suatu metode yang bernama keString() yang memberikan nilai balik 

suatu string yang berisi deskripsi kipas. Jika kipas hidup, maka metode 

mengembalikan kecepatan,warna, dan radius kipas dalam satu string. 

Jika kipas mati, maka metode mengembalikan warna dan radius kipas 

yang digabungkan dengan string “kipas mati”. 

Gambarkan diagram kelas UML dan implementasikan kelas tersebut. Tulislah 

suatu program uji yang menciptakan dua objek Kipas. Tugaskan kecepatan 

maksimum, radius 10, warna kuning, dan hidupkan kipas pada objek pertama. 

Tugaskan kecepatan sedang, radius 5, warna biru, dan matikan kipas pada 

objek kedua. Tampilkan kedua objek dengan memanggil metode keString() 

 

 

Method merupakan bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program 

utama atau dari method lainya. Dalam pembuatan method terdapat accesor 

method yang berfungsi mengimplementasikan enkapsulasi sehingga kita tidak 

menginginkan sembarang object dapat mengakses data kapan saja. 

Sedangkan method mutator adalah method yang dapat memberi atau 

mengubah nilai variabel dalam class, baik itu berupa instance maupun static. 

Untuk mengakses static variable kita menggunakan static method. 

Enkapsulasi merupakan teknik yang membuat variabel/field class menjadi 

bersifat private dan menyediakan akses ke variabel/field melalui. Manfaat 

utama teknik encapsulation adalah kita mampu memodifikasi kode tanpa 

merusak kode yang telah digunakan pada class lain. Di Java, implementasi 

tersebut disebut dengan access modifiers. 

 

 

Perancangan Class Diagram 

F. Rangkuman 

F. Kunci Jawaban 
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+Kipas()

+setKecepatan() : void

+getKecepatan() : int

+setHidup() : void

+isHidup() : bool

+setWarna() : void

+getWarna() : string

+setRadius() : void

+getRadius() : double

-lambat : int

-sedang : int

-cepat : int

-kecepatan : int

-hidup : bool

-radius : double

-warna : string

Kipas

+main() : string

+Kipas : Kipas = p1

+Kipas : Kipas = p2

UjiKipas

 

Kipas.java 
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UjiKipas.java 

 

Keluaran Program 
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Kegiatan Belajar 5 : Array Objek 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 5 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat menganalisis penggunaan array dalam 

pemrograman berorientasi objek 

2. Melalui praktikum peserta diklat dapat menyimpan dan memproses objek di 

dalam array 

 

 

1. Mendeklarasikan variabel untuk memanipulasi array (menciptakan array dan 

mengakses elemen array) 

2. Menulis kode program untuk melewatkan array kepada metode 

3. Menulis kode program untuk menyimpan dan memproses objek di dalam 

array 

 

 

 

1. Array dengan elemen-elemen primitif 

Array harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel. Pada saat 

mendeklarasikan array, Anda harus membuat sebuah daftar dari tipe data, 

yang diikuti oleh sepasang tanda kurung [], lalu diikuti oleh nama identifier-nya. 

Sebagai contoh, 

Sintaks  

int[]ages; 

Atau Anda dapat menempatkan sepasang tanda kurung[] sesudah nama 

identifier. Sebagai contoh, 

Sintaks  

Int ages[]; 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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Setelah pendeklarasian array, kita h arus membuat array dan menentukan 

berapa panjangnya dengan sebu ah kon stru ktor. Proses ini di Java disebut 

sebagai instantiation (isti lah dalam Java yang berarti membuat). Un tuk meng-

instantiate sebuah obyek, kita membutuhkan sebuah konstruktor. Kita akan 

membicarakan lagi mengen ai instantiate obyek dan pembuatan kon struktor 

pada bagian selanjutnya. Sebagai catatan bahwa u kuran dari array tidak 

dapat diubah setelah anda menginisialisas in ya. Sebagai contoh, 

 

Sintaks Deklarasi Array 

//deklarasi 

Int ages[]; 

//instantiate obyek 

ages=new int[100]; 

  

Atau bisa juga ditulis dengan, 

Sintaks Deklarasi Array 

//deklarasi dan instantiate obyek 

Int ages[]=new int[100]; 

 

Gambar 19 Inisialisasi Array 

Pada contoh di atas, pendeklarasian tersebut akan memberitahukan kepada 

compiler Java, bahwa identifier ages akan digunakan sebagai nama array yang 

berisi data bertipe integer, dan dilanjutkan dengan membuat atau meng-
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instantiate sebuah array baru yang terdiri dari 100 elemen. Selain 

menggunakan sebuah pernyataan new untuk meng-instantiate array, Anda 

juga dapat mmendeklarasikan, membangun, kemudian memberikan sebuah 

nilai pada array sekaligus dalam sebuah pernyataan. 

Sebagai contoh, 

Listing Program 

Boolean results[]={true,false,true,false}; 

double[]grades={100,90,80,75}; 

String days[]={“Mon”,“Tue”,“Wed”,“Thu”,“Fri”,“Sat”,“Sun”}; 

 

Untuk mengakses sebuah elemen dalam array, atau mengakses sebagian dari 

array ,Anda harus menggunakan sebuah angka atau yang disebut sebagai 

indeks atau subscript. Pada saat memasukkan nilai ke dalam array, sebuah 

nomor indeks atau subscript  anggota array, sehingga program dan programmer 

pada array apabila dibutuhkan. Nilai indeks selalu dalam tipe integer, dimulai dari 

angka nol dan dilanjutkan ke angka berikutnya sampai akhir a rray. Sebagai 

catatan bahwa indeks didalam array dimulai dari 0 sampai dengan (ukuranArray-

1).Sebagai contoh, pada array yang kita deklarasi kan tadi, kita mempunyai,  

 

 

 

 

Kegiatan Praktikum 5.1 

1. Diagram Elemen array memuat Referensi kepada Objek  

referensi arrayLingkaran[0]arrayLingkaran

arrayLingkaran[1]

...

arrayLingkaran[9]

Objek Lingkaran 0

Objek Lingkaran 1

Objek Lingkaran 9

 

Sintaks Elemen Array 

ages[0]=10; 

System.out.print(ages[99]);  

D. Aktivitas Pembelajaran 
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 Array objek merupakan suatu array variabel referensi. Jadi memanggil 

arrayLingkaran[1].dapatLuas() melibatkan dua pereferensian,seperti 

ditunjukkan dalam gambar di atas arrayLingkaran mereferensi atau 

menunjuk semua array, arrayLingkaran[1] mereferensi suatu objek 

Lingkaran. 

Lingkaran3.java 

 

TotalLuas.java 
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Keluaran Program 

 

 

 

 

1. Buatlah program untuk mengolah informasi tentang pelajaran. Setiap 

pelejaran memiliki suatu nama dan para siswa yang terdaftar. Anda 

diharapkan bisa menghapus atau menambah seorang siswa dari atau ke 

pelajaran tertentu. Anda bisa menggunakan suatu kelas untuk 

memodelkan pelajaran, seperti class diagram berikut ini 

E. Latihan/Tugas 
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+Pelajaran() : string

+dapaNamaPelajaran() : string

+tambahPelajaran() : void

+hapusSiswa() : void

+dapatSiswa() : void

+dapatJumlahSiswa() : int

-namaPelajaran : string

-siswa[ ] : string

-jumlahSiswa : int

Pelajaran

+main() : string

-Pelajaran : Pelajaran = pelajaran1

-Pelajaran : Pelajaran = pelajaran2

UjiPelajaran

 

Kelas Pelajaran diimplementasikan yang menggunakan suatu array untuk 

menyimpan siswa-siswa dalam pelajaran tertentu. Metode tambahSiswa 

digunakan untuk menambahkan seorang siswa ke dalam array. Kapanpun 

seorang siswa baru ditambahkan pada pelajarn tertentu, jumlahSiswa dinaikan 1. 

Ukuran array ditetapkan 100. Ketika menciptakan suatu objek Pelajaran suatu 

array diciptakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa objek Pelajaran 

memuat suatu array. 

Pengguna dapat menciptakan suatu objek Pelajaran, dan memanipulasinya 

melalui metode-metode publik tambahSiswa,dapatJumlahSiswa, dan 

dapatSiswa. Namun pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana metode-

metode tersebut dapat diimplementasikan. 

 

 

 

Array adalah suatu tipe variabel yang memiliki kemampuan untuk menyimpan 

beberapa data dan memanipulasinya dengan lebih efektif. Array memiliki suatu 

nama sebagai identifier, namun identifier ini dapat menyimpan lebih dari sebuah 

nilai. Tipe variabel ini harus dideklarasi layaknya variabel lain, pada saat 

mendeklarasikan array anda harus membuat sebuah daftar dari tipe data, yang 

diikuti oleh sepasang tanda kurung [ ].Sekali array dideklarasikan dan di 

konstruksi,   nilai yang disimpan dalam setiap anggota array akan di inisialisasi 

sebagai nol. Untuk mengakses array anda harus menggunakan sebuah angka 

atau yang disebut sebagai indeks atau subscript. Nilai indeks ini selalu bertipe 

F. Rangkuman 
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integer dan dimulai dari angka nol dilanjutkan ke angka berikutnya. Sedangkan 

array multidimensi diimplementasikan seagai array yang terletak di dalam array, 

untuk mengakses sebuah elemen sama dengan mengakses array satu dimensi. 

 

 

 

Pelajaran.java 

 

UjiPelajaran.java 

G. Kunci Jawaban 
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Keluaran Program 
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PEWARISAN  POLIMORFISME INTERFACE 

 

Kegiatan Belajar 6 : Pewarisan 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 6 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui studi literatur peserta diklat dapat mengembangkan suatu sub class 

dari suatu super class melalui konsep pewarisan  

2. Melalaui praktikum peserta diklat dapat merancang hubungan antar class 

dengan konsep pewarisan 

 

 

1. Memahami relasi antar class dalam konsep pewarisan  

2. Menerapkan super class sebagai induk dan sub class sebagai anak dengan 

kata kunci extends 

3. Menulis kode program untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dikembangkan dengan konsep pewarisan 

 

 

 

Konsep inheritance ini mengadopsi dunia riil dimana suatu entitas/obyek dapat 

mempunyai entitas/obyek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah class 

dapat mempunyai class turunan.Suatu class yang mempunyai class turunan 

dinamakan parent class atau base class. Sedangkan class turunan itu sendiri 

seringkali disebut subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa-

apa yang dipunyai oleh parent class. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa 

apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass 

adalah terdiri dari apa-apa yang ia punyai dan juga apa-apa yang ia warisi dari 

class parent-nya. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah 

tidak lain hanya memperluas (extend) parent class-nya. 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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Gambar 20. Mamalia 

Dari hirarki diatas dapat dilihat bahwa, semakin kebawah, class akan semakin 

bersifat spesifik. Class mamalia memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh binatang, 

demikian halnya juga macan , kucing, Paus dan Monyet memiliki seluruh sifat 

yang diturunkan dari class mamalia. Dengan konsep ini, karakteristik yang 

dimiliki oleh class binatang cukup didefinisikan didefinisikan dalam class binatang 

saja. 

Class mamalia tidak perlu mendefinisikan ulang apa yang telah dimiliki oleh class 

binatang, karena sebagai class turunannya, ia akan mendapatkan karakteristik 

dari class binatang secara otomatis. Demikian juga dengan class macan, kucing, 

Paus dan monyet, hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang spesifik dimiliki 

oleh class-nya masing-masing.Dengan memanfaatkan konsep pewarisan ini 

dalam pemrograman, maka hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang lebih 

umum akan didapatkan dari class darimana ia diturunkan. 

Dalam Java, semua class, termasuk class yang membangun Java API, adalah 

subclasses dari superclass Object. Contoh hirarki class diperlihatkan di bawah ini. 

Beberapa class di atas class utama dalam hirarki class dikenal sebagai 

superclass. Sementara beberapa class di bawah class pokok dalam hirarki class 

dikenal sebagai sub class dari class tersebut. 

 

Gambar 14. Hierarki Class di Java 

Pewarisan adalah keuntungan besar dalam pemrograman berbasis object karena 

suatu sifat atau method didefinisikan dalam superclass, sifat ini secara otomatis 
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diwariskan dari semua subclasses. Jadi, Anda dapat menuliskan kode method 

hanya sekali dan mereka dapat digunakan oleh semua subclass. Subclass hanya 

perlu mengimplementasikan perbedaannya sendiri dan induknya. 

 
 Kontrol Pengaksesan 

Pengaksesan member yang ada di parent class dari subclass-nya tidak jauh 

berbeda dengan pengaksesan member subclass itu sendiri. Contoh: 

Suatu parent class dapat tidak mewariskan sebagian member-nya kepada 

subclass-nya. Sejauh mana suatu member dapat diwariskan ke class lain, 

ataupun suatu member dapat diakses dari class lain, sangat berhubungan 

dengan access control (control pengaksesan). Di dalam java, kontrol 

pengaksesan dapat digambarkan dalam table berikut ini: 

 

Tabel 6. Kontrol Pengaksesan Class 

Modifier Class yang 
sama 

Package 

yang sama 

Subclass Class 

Manapun 

Private √    

Default √ √   

Protected √ √ √  

Public √ √ √ √ 

 

3.3 Menggunakan Katakunci Super 

Suatu subkelas mewarisi dari suatu superkelas bidang data dan metode dqapat 

diakses. Apakah subkelas tersebut mewarisi konstruktor juga ? Dapatkah 

kosntruktor superkelas dipanggil dari subkelas ? Bagian ini akan membahas isu-

isu terhebat 

Pada bagian yang lalu telah dijelaskan referensi this, yang menunjuk kepada 

objek pemanggil. Katakunci super menunjuk kepada superkelas didalamnya 

terdapat katakunci super.Kegunaan katakunci ini ada dua : 

 Untuk memanggil suatu kosntruktor superkelas 

 Untuk meamnggil suatu metode superkelas 

3.3.1 Memanggil Konstruktor Superkelas 

Sintaks untuk memanggil suatu konstruktor superkelas adalah 
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Statement super() memanggil konstruktor tanpa-argumen dari superkelas, dan 

statemen super(argument-argumen) memanggil konstruktor yang memiliki 

argument yang sesuai.Statemen super() atau super(argument-argumen) harus 

muncul dibaris pertama kosntruktor subkelas; ini merupakan satu-satunya cara 

untuk secara eksplisit memanggil suatu konstruktor superkelas.Sebagai conoth, 

baris 23-26 pada kode11.2 dapat diganti dengan kode berikut ini :  

 

 

3.3.2 Rantai Konstruktor 

Suatu konstruktor dapat memanggil suatu konstruktor teroverload atau suatu 

kontruktor superkelasnya. Jika keduanya tidak dipanggil, maka compiler secara 

otomatis akan menempatkan menempatkan super() sebagai statemen pertama 

di dalam kosntruktor.Sebagai contoh, 

 

 

Pada semua kasus, menciptakan suatu instans dari suatu kelas akan 

menyebabkan pemanggilan kosntruktor dari semua superkelas pada rantai 

pewarisan.Ketika menciptakan objek dari suatu subkelas, sebelum 

melaksanakan tugas, pertama-pertama memanggil konstruktor 

superkelasnya.Jika superkelasn tersebut diderivasi dari suatu kelas lain, maka 

konstruktor keals basisnya.Proses ini berlanjut sampai konstruktur terakhir 

disepanjang hirarki pewarisan dipanggil.Hal ini disebut dengan rantai konstruktor. 
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Dimisalkan anda akan mendesain beberapa kelas untuk memodelkan objek-

objek geometri seperti lingkaran dan persegi-panjang.Objek-objek geometric 

memiliki beberapa kesamaan,seperti digambar dengan warna tertentu, terisi 

warna atau tidak terisi warna.Jadi, suatu kelas umum bernama ObjekGeometrik 

dapat digunakan untuk memodelkan semua oobje-objek geometric.Kelas ini 

memuat bidang data warna  dan terisi dan beberapa metode dapat dan 

tetapkan. Diasumsikan pula bahwa kelas ini juga memuat bidang data 

tanngalDiciptakan dan metode dapatTanggalDiciptakan() dan keString(). 

Metode keString() mengembalikan suatu representasi string atas objek-objek. 

Karena lingkaran adalah suatu jenis spesail dari objek geometri, lingkaran 

memliki kesamaan bidang data dan metode objek-objek geometri yang lain.Oleh 

karena itu,maka masuk akal bila kelas Lingkaran mewarisi kelas 

ObjekGeometri.Dengan alur pikiran yang sama, kelas PersegiPanjang dapat 

pula dideklarasikan untuk mewarisi kelas ObjekGeometri.Arah panah yang 

menunjuk kepada superkleas digunakan menandai relasi pewarisan antara dua 

kelas yang terlibat. 

Kegiatan Praktikum 6.1 

 Class Diagram Pewarisan  

Dalam terminologi JAVA, suatu kelas  C1 mewarisi dari kelas lain C2 disebut 

subkelas, dan C2 dikatakan superkelas.Suatu superkelas disebut pula dengan 

kelas parent atau kelas basis, dan suatu kelas disebut pula dengan kelas child 

atau kelas terderivasi.Suatu subkelas mewarisi superkelas bidang-bidang data 

dan metode-metode yang dapat diakses dan diperknankan untuk menambah 

bidang-bidang data dan metode-metode baru. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 
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Gambar 15. Kelas ObjekGeometri adalah superkelas untuk Lingkaran dan 

PersegiPanjang 

Kelas Lingkaran mewarisi kelas ObjekGeomteri semua bidang-bidang data 

dan metode-metode yang dapat diakses.Dan kelas Lingkaran juga memiliki 

bidang data sendiriradius dan nenerapa metode sendiri dapat dan  

tetapkan.Kelas ini juga memua t metode dapatLuas(), dapatKeliling() dan 

dapatDiameter() untuk secara berturut-turut mengembalikan luas, lingkaran 

dan diameter suatu lingkaran 

Kelas PersegiPanjang mewarisi dari kelas ObjekGeometri semua bidang-

bidang data dan metode-metode yang dapat diakses.Dan kelas 

PersegiPanjang juga memiliki bidang data sendiri dapat dan tetapkan. Kelas 

ini juga memuat metode dapatLuas(), dan dapatKeliling() untuk secara 

berturut-turur mengambalikan luas dan lingkaran suatu persegi-panjang. 

 

ObjekGeometri.java 
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Lingkaran.java 
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PersegiPanjang.java 
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UjiGeometri.java 

 

Keluaran Program  
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Desainlah suatu kelas bernama SegiTiga yang mewarisi ObjekGeometri. Kelas 

ini memuat : 

 Tiga atribut data double bernama sisi1,sisi2, dan sisi3 dengan masing-

masing nilai default 1 untuk menandakan ketiga sisi dari segitiga. 

 Satu konstruktor tanpa argumen yang menciptakan suatu segitiga default. 

 Suatu konstruktor yang menciptakan suatu segitiga dengan sisi1,sisi2,dan 

sisi3 yang dispesifikasi 

 Metode-metode aksesor untuk mengakses ketiga atribut data 

 Suatu metode bernama dapatLuas() yang mengembalikan luas suatu 

segitiga. 

 Suatu metode bernama dapatKeliling() yang mengembalikan keliling suatu 

segitiga. 

 Suatu metode bernama keString() yang mengembalikan deskripsi string 

suatu segitiga 

Metode keString() diimplementasikan sebagai berikut : 

 

return “Segitiga : sisi1 =” + sisi1 + “sisi2 =” + sisi2 + 

“sisi3 =” + sisi3; 

 

Gambarkan diagram UML untuk kelas SegiTiga dan kelas ObjekGeometri 

Implementasikan kelas Segitiga, tulislah suatu program uji yang menciptakan 

E. Soal / Latihan 
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objek SegiTiga dengan sisi-sisi 1, 1.2, 1.5, warna kuning, terisi bernilai true, dan 

menmpilkan luas,keliling,warna, dan apakah terisi atau tidak. 

 

 

 

Konsep inheritance ini mengadopsi dunia riil dimana suatu entitas/obyek dapat 

mempunyai entitas/obyek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah class 

dapat mempunyai class turunan. Di dalam Java untuk mendeklarasikan suatu 

class sebagai subclass dilakukan dengan cara menambahkan kata kunci 

extends setelah deklarasi nama class, kemudian diikuti dengan nama parent 

class-nya. 

Subclass juga dapat memanggil constructor secara eksplisit dari superclass 

terdekat. Pemanggil constructor super dalam constructor dari subclass akan 

menghasilkan eksekusi dari superclass constructor yang bersangkutan. 

Pemanggil super() hanya dapat digunakan dalam definisi constructor. Termasuk 

constructor this() dan pemanggil super() tidak boleh terjadi dalam constructor 

yang sama. Pemakaian  lain  dari  super adalah  untuk  menunjuk  anggota  dari  

superclass.  

F. Rangkuman 
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ObjekGeometri.java 

 

SegiTiga.java 

 

G. Kunci Jawaban 
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UjiSegiTiga.java 

 

Keluaran Program 
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Kegiatan Belajar 7 : Overloading dan Overriding 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 7 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat menerapkan overloading dan overriding 

terhadap metode instans 

2. Melalaui praktikum peserta diklat  dapat membedakan penggunaan metode 

overloading dan overriding 

 

 

1. Menerapkan  overloading dalam kode program dengan menggunakan 

konstruktor dan metode 

2. Melakukan metode overriding dari sub class kepada super class untuk 

menghaslkan implementasi baru dari metode  

 

 

 

1. Metode Overloading 

Overloading adalah suatu keadaan dimana beberapa method sekaligus dapat 

mempunyai nama yang sama, akan tetapi mempunyai fungsionalitas yang 

berbeda. Overloading ini dapat terjadi pada class yang sama atau pada suatu 

parent class dan subclass-nya. Overloading mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

 Nama method harus sama 

 Daftar parameter harus berbeda 

 Return type boleh sama, juga boleh berbeda 

 

Metode overloading ini, terjadi pada objek yang sama, tapi nilai argumennya 

berbeda-beda. Ketika metode overloaded dipanggil, Java mencari  kesamaan 

antara argumen yang digunakan untuk memanggil metode dan parameter dari 

metode. Tetapi, kesamaan ini tidak mutlak. Hal ini karena pada java adanya 

otomatisasi konversi tipe yang berbeda. 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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2. Overriding Method 

Overriding adalah suatu keadaan dimana method pada subclass menolak 

method pada parent class-nya. Overriding mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

 Nama method harus sama 

 Daftar parameter harus sama 

 Return type harus sama 

Untuk beberapa pertimbangan, terkadang class asal perlu mempunyai 

implementasi berbeda dari method yang khusus dari superclass tersebut. Oleh 

karena itulah, method overriding digunakan. Subclass dapat mengesampingkan 

method yang didefinisikan dalam superclass dengan menyediakan implementasi 

baru dari method tersebut.  

 

 

 

Kegiatan Praktikum 7.1 

1. Overloading 

Kelas Perkalian.java memiliki 3 buah constructor dengan argumen yang 

berbeda-beda yaitu Perkalian(int angka) memiliki 1 parameter, Perkalian(int a, 

int b) memiliki 2 parameter, dan Perkalian(Perkalian x) memilki argumen 

reference. 

Perkalian.java  

D. Aktivitas Pembelajaran 
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TesPerkalian.java 

 

Kelas TesPerkalian.java membuat 3 buah objek (p1, p2,dan p3) untuk 

memanggil metode overloading. Objek p1 akan memanggil metode overloading 

tipe 1, objek p2 akan memanggil metode overloading tipe 2, dan Objek p3 akan 

memanggil metode overloading tipe 3. Program akan menghasilkan output 

seperti dibawah ini. 

Keluaran Program 
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Kegiatan Praktikum 7.2 

2. Overriding 

+gambar() : void

+hapus() : void

+titik : int

Bentuk

+gambar() : void

+hapus() : void

+radius : int

Lingkaran

+gambar() : void

+hapus() : void

-panjang : int

-lebar : int

SegiEmpat

+gambar() : void

+hapus() : void

Elips

 

 

Bentuk.java  
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Lingkaran.java 

 

SegiEmpat.java 

 

 

Elips.java 

 

TesBentuk.java 
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Keluaran Program 

 

 

 

 

Buatlah program ”Mouse Game” berdasarkan Class Diagram di bawah ini 

 

E. Latihan/Tugas 
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Class MouseListener 

 Merupakan class yang akan mendengarkan setiap Event yang akan 

dilakukan oleh mouse 

 Methode mouseMoved akan mendeteksi setiap pergerakan mouse 

melalui class MouseEvent 

 Metode mouseDragged merupakan method abstrak dan harus disertakan 

untuk  meng-overide  

Class Player 

 Merupakan class yang akan men-create player 1-n dengan posisi awal 

yang sudah ditentukan Methode getDecrease dan getIncrease digunakan 

untuk menambahan dan menurunkan posisi X dan posisi Y. 

Class MainGame 

 Merupakan class yang menampilkan interaksi antara komputer dan manusia 

melaui method main() 

 Meng-create 3 Player 

 Red-PLAYER - Blue-PLAYER -Black-PLAYER 

 Methode kejarPlayer() digunakan untuk mengejar posisi mouse dengan cara: 

 Red-PLAYER àmengejar mouse dengan kecepatan 1 

 Blue-PLAYER àmengejar mouse dengan kecepatan 3 

 Black-PLAYER àmengejar mouse dengan kecepatan yang diacak 

 ALGORITMA kejarPlayer() 

 Player 1,2, 3 mendeteksi sumbu X 

 Bandingkan posisi player sumbu X dengan posisi Mouse sumbu X 

 Jika lebih besar posisi player sumbu X : kurangi posisi (Decrease) 

 Jika lebih kecil posisi player sumbu X : tambah posisi (Increase) 

 Panggil method repaint() 

 Player 1,2, 3 mendeteksi sumbu Y 

 Bandingkan posisi player sumbu Y dengan posisi Mouse sumbu Y 

 Jika lebih besar posisi player sumbu Y : kurangi posisi(Decrease) 

 Jika lebih kecil posisi player sumbu Y : tambah posisi (Increase) 

 Panggil method repaint() 

 Jalankan Thread dengan sleep 10 ms 

 Ulangi langkah dari awal 
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Overloading adalah suatu keadaan dimana beberapa method sekaligus dapat 

mempunyai nama yang sama, akan tetapi mempunyai fungsionalitas yang  

berbeda. Overriding adalah suatu keadaan dimana method pada subclass 

menolak method pada parent class-nya. Subclass dapat mengesampingkan 

method yang didefinisikan dalam superclass dengan menyediakan implementasi 

baru dari method tersebut. Dalam Java, juga memungkinkan untuk 

mendeklarasikan class-class yang tidak lama menjadi subclass. Class ini 

dinamakan class final. Untuk mendeklarasikan class untuk menjadi final kita 

hanya menambahkan kata kunci final dalam deklarasi class. Beberapa class 

dalam Java API dideklarasikan secara final untuk memastikan sifatnya tidak 

dapat di-override. 

 

 

 

Player.java 

 

F. Rangkuman 

 

G. Kunci Jawaban 
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MainGame.java 
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Keluaran Program 
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Kegiatan Belajar 8 : Polimorfisme 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 8 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat menganalisis cara kerja polimorfisme 

dalam pemrograman berorientasi objek 

2. Melalui praktikum peserta diklat dapat menulis kode program yang 

menerapkan konsep polimorfisme 

 

 

1. Menerapkan objek super class yang dapat menunjuk metode-metode sub 

class yang sama dengan implementasi yang berbeda  

2. Menulis kode program untuk menyelesaikan permasalahan yang dirancang 

dengana konsep polimorfisme 

 

 

 

Polymorphism merupakan salah satu konsep penting dalam object oriented 

programming (OOP) khusunya di bahasa Java setelah abstraction dan 

inheritance. Polymorphism berarti banyak bentuk. Ada beberapa definisi berbeda 

tentang polymorphism yang berkaitan dengan pemrograman berorientasi obyek. 

Sedangkan apa yang dimaksud dengan polymorphism sendiri, sebenarnya sulit 

untuk didefinisikan. Sejalan dengan contoh yang diberikan, Anda diharapkan 

dapat mengerti dan memahami konsep polymorphism itu sendiri. 

Polymorphism sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metoda 

dengan nama sama. Penggunaan metoda dengan nama sama dapat diterapkan 

dengan method overloading dan method overriding. Peran polymorphism 

sebenarnya tidak terbatas hanya pada hal tersebut. Ada keterkaitan antara 

polymorphism dan inheritance (turunan). 

Polimorfisme  adalah  suatu  kejadian  ketika  objek  dapat  mengungkap  banyak  

hal  melalui suatu cara yang sama, suatu object dapat memiliki berbagai bentuk, 

sebagai object dari class sendiri atau  object  dari  superclassnya.  Dalam  PBO,  

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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konsep  ini  memungkinkan  digunakannya  suatu interface  yang  sama  untuk  

memerintah  objek  agar  melakukan  aksi  atau  tindakan  yang  mungkin secara 

prinsip sama namun secara proses berbeda. 

Secara  harfiah,  poli  berarti  “banyak”  dan  morph  berarti  “bentuk”.  Jadi,  

polimorphisme berarti “mempunyai banyak bentuk”. Polimorfisme  mengizinkan  

kelas  induk  untuk  mendefinisikan  sebuah  method  general (bersifat  umum)  

untuk  semua  kelas  turunannya,  dan  selanjutnya  kelas -kelas  turunan  dapat 

memperbarui  implementasi  dari  method  tersebut  secara  lebih  spesifik  

sesuai  dengan karakteristiknya masing-masing. 

 

 

 

Kegiatan Praktikum 8.1 

AB.java  

 

A.java 

 

B.java 

D. Aktivitas Pembelajaran 
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UjiAB.java 

 

Keluaran Program 

 

 

 

1. Sebuah kelas induk dengan nama Penyanyi,  yang akan diturunkan lagi 

menjadi kelas penyanyi dangdut, penyanyi pop.Sebagai  contoh,  ada  kelas  

A  yang  diturunkan  menjadi  kelas  B,C,  dan  D.  Dengan  konsep 

Polimorfisme,  anda  dapat  menjalankan  method  –  method  yang  terdapat  

pada  kelas  B,C,  dan  D hanya dari  objek yang diinstansiasi dengan kelas 

A. Polimorfisme memungkinkan anda mengenali kesamaam diantara kelas 

yang berbeda. Pendeklarasian  variable  referensi  ke  tipe  Penyanyi dengan 

nama p. Sampai disini, kita belum mengetahui apakah p merupakan penyanyi 

jazz, penyanyi pop,  ataukah  penyanyi  dangdut.  Namun,  pada  saat  p  

mengacu  ke  objek  dari  kelas  PenyanyiJazz, kemudian kita memanggil 

method bernyanyi() memalui referensi tersebut, maka method yang akan di 

eksekusi adalah method bernyanyi() yang terdapat pada kelas PenyanyiJazz. 

Ini artinya, method yang  akan  dipanggil  oleh  p   akan  tergantung  dari  

abjek  yang  sedang  ditunjuk  atau  diacu  oleh  p begitu pula apabila p 

sedang menunjuk ke objek dari kelas PenyanyiPop maupun 

PenyanyiDangdut, method yang di panggil pun akan disesuaikan dengan 

objek yang ada.  

E. Latihan/Tugas 
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Polimorpisme merupakan salah satu konsep penting dalam object oriented 

programming (OOP) khusunya di bahasa Java setelah abstraction dan 

inheritance. Polymorphism berarti banyak bentuk.Polymorphism sering dikaitkan 

dengan penggunaan lebih dari satu metoda dengan nama sama. Penggunaan 

metoda dengan nama sama dapat diterapkan dengan method overloading dan 

method overriding. Pada saat obyek yang sudah dibuat tersebut memanggil 

overridden method pada parent class, compiler Java akan melakukan 

invocation (pemanggilan) terhadap overriding method pada subclass dimana 

yang seharusnya dipanggil adalah overridden method.  

 

 

 

Penyanyi.java 

 

PenyanyiJazz.java 

 

PenyanyiPop.java 

 

 

PenyanyiDangdut.java 

F. Rangkuman 

 

G. Kunci Jawaban 
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DemoPenyanyi.java 

 

Keluaran Program 
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Kegiatan Belajar 9 : Interface 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 9 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat membedakan interface dengan class 

2. Melalui praktikum peserta diklat dapat mengembangkan apliksi interface dan 

class dalam menyelesaikan permasalahan berorientasi objek 

 

 

1. Mendeklarasikan interface dalam sebuah kode program dengan metode 

tanpa implementasi 

2. Menulis kode program untuk penggunaan multiple  interface dan pewarisan 

dalm class 

 

 

 

1) Pengantar Interface 

Interface adalah jenis khusus dari blok yang hanya berisi method signature atau 

constant.  Interface mendefinisikan sebuah signature dari sebuah kumpulan 

method tanpa tubuh. Interface mendefinisikan sebuah cara standar dan umum 

dalam menetapkan sifat-sifat dari class-class. Mereka menyediakan class-class 

tanpa memperhatikan lokasinya dalam hirarki class untuk mengimplementasikan 

sifat-sifat yang umum. Dengan catatan bahwa interface juga menunjukkan 

polimorfisme, dikarenakan program dapat memanggil method interface dan versi 

yang tepat dari method yang akan dieksekusi tergantung dari tipe object yang 

melewati pemanggil method interface. 

Untuk lebih mudah memahami, interface merupakan sekumpulan dari method-

method yang dibuat, namun belum ada operasi di dalam tubuh method 

tersebut.Interface bisa diturunkan atau diwariskan kepada class yang ingin 

memakai method yang ada dalam masing-masing interface tersebut dengan 

keyword extends [interface yang didefinisikan]. Sebuah class dapat 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

 

mengimplementasikan 1 interface yang sudah dibuat dengan keyword 

implements. 

 Ciri-ciri Interface 

Ciri-ciri dari interface adalah sebagai berikut : 

 Method interface tidak punya tubuh, sebuah interface hanya dapat 

mendefinisikan konstanta dan interface tidak langsung mewariskan 

hubungan dengan class lainnya, mereka didefinisikan secara 

independent. 

 Tidak bisa membuat instance atau objek baru dari sebuah interface. 

 Ciri umum lain adalah baik interface maupun class dapat mendefinisikan 

method. Bagaimanapun, sebuah interface tidak memiliki kode 

implementasi sedangkan class memiliki salah satunya. 

 Pendeklarasian Interface 

Contoh pendeklarasian interface adalah sebagai berikut : 

Listing Program 

1 public interface InterfaceA{ 

2 String atributA = “Ini konstanta dari interface A”; 

3 void methodSatuA(); 

4 String methodSatuA(); 

5 } 

 

 

 

 Implementasi Interface 

Cara menggunakan interface pada kelas lain, harus menggunakan 

keyword implements. Deklarasi implements interface sebagai berikut : 

1. Dalam project yang telah dibuat sebelumnya, buatlah satu package baru 

dengan nama (Misal : tugas01). 

2. Dalam package tersebut, buatlah interface dengan nama InterfaceA. 
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Kegiatan Praktikum 9.1 

InterfaceA.java 

1 public interface InterfaceA{ 

2 String atributA = “Ini konstanta dari interface A”; 

3 void methodSatuA(); 

4 String methoDuaA(); 

5 } 

 

Selanjutnya buat class baru dengan nama CobaPertama yang 

mengimplementasikan sifat dari InterfaceA. 

 

CobaPertama.java 

1 public class CobaPertama implements InterfaceA{ 

2 public void methodSatuA(){ 

3 System.out.println(“Isi method pertama dari interface A”); 

4 } 

4 public String methodDuaA(){ 

5 return atributA; 

6 } 

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

8 CobaPertama obj = new CobaPertama(); 

9 obj.methodSatuA(); 

10 String pesan = obj.methodDuaA(); 

11 System.out.println(pesan); 

12 } 

13 } 
 

 

 

 

1. Buatlah kelas diagram dan kode program dengan ketentuan sebagai berikut 

berikut : 

 Buat class Operasi, Kalkulator dan UjiKalkulator. Dimana class Operasi 

adalah class interface yang terdapat method sebagai berikut: 

E. Latihan / Soal 
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 public void penjumlahan (); 

 public void pengurangan (); 

 Class Kalkulator digunakan untuk implements class Operasi 

 Class UjiKalkulator digunakan untuk menguji class Kalkulator 

 

 

Interface merupakan kumpulan dari method-method yang belum terdapat 

operasi di dalam tubuh method tersebut.Interface bisa diturunkan atau 

diwariskan kepada class yang ingin memakai method yang ada dalam 

masing-masing interface tersebut dengan keyword extends [interface 

yang didefinisikan]. Sebuah class dapat mengimplementasikan 1 interface 

yang sudah dibuat dengan keyword implement.Interface dapat 

mendefinisikan konstanta. Interface juga tidak dapat membuat instance 

atau objek baru dari sebuah interface.Baik interface maupun class dapat 

mendefinisikan method. dalam java terdapat multiple interface, dimana 

dalam satu class dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. 

 

 

 

+penjumlahan() : double

+pengurangan() : double

+perkalian() : void

+pembagian() : void

+a : double

+b : double

Kalkulator

+penjumlahan() : double
+pengurangan() : double
+perkalian() : void
+pembagian() : void

«interface»
Operasi

+main() : void

+Kalkulator : Kalkulator = cal

Kalkulator

 

Gambar 24 Class Diagram Interface 

 

 

 

F. Rangkuman 

 

 



 

 115 

 

Operasi.java 

 

 

 

Kalkulator.java 

 

UjiKalkulator.java 
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Keluaran Program 
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Kegiatan Belajar 10 : Penanganan Eksepsi 

 

 

 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 10 ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Melalui diskusi peserta diklat dapat menganalisis penggunaan eksepsi untuk 

error yang tidak terduga 

2. Melalui praktikum peserta didik dapat menciptakan suatu eksepsi berantai ke 

dalam kode program 

 

 

1. Melempar eksepsi dalam suatu metode 

2. Menggunakan klausa final di dalam suatu blok try-cacth  

3. Melempar-ulang eksepsi di dalam suatu blok catch 

4. Menciptakan suatu eksepsi berantai 

 

 

 

1. Penanganan Exceptions 

Untuk menangani exception dalam java, kita gunakan blok try-catch-throw-

throws-finally. Apa yang kita lakukan dalam program kita adalah kita 

menempatkan pernyataan yang mungkin menghasilkan exception dalam blok ini. 

Bentuk umum dari blok try-catch-finally adalah : 

Listing Program 

1  try{ 

2  //tulis pernyataan yang dapat mengakibatkan exception 

3  } 

4  catch( <exceptionType1><varName1> ){ 

5  //tulis aksi apa dari program yang dijalankan jika ada 

7  //exception tipe tertentu terjadi 

8  } 

Exception dilemparkan selama eksekusi dari blok try dapat ditangkap dan 

ditangani dalam blok catch. Kode dalam blok finally selalu di-eksekusi. 

Berikut ini adalah aspek kunci tentang sintak dari konstruksi try-catch-finally: 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Uraian Materi 
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1. Notasi blok bersifat perintah. 

2. Setiap blok try, terdapat satu atau lebih blok catch, tetapi hanya satu blok 

finally. 

3. Blok catch dan blok finally harus selalu muncul dalam konjungsi dengan 

blok try, dan di atas urutan. 

4. Blok try harus diikuti oleh paling sedikit satu blok catch ATAU satu blok 

finally, atau keduanya. 

5. Setiap blok catch mendefinisikan sebuah penanganan exception. Header 

dari blok catch harus membawa satu argumen, dimana exception pada 

blok tersebut akan ditangani. 

Exception harus menjadi class pelempar atau satu dari subclassesnya. 

 

Gambar 16. Alur kerja try, catch, finally, throw, throws. 

 Ada lima keywords yang digunakan oleh Java untuk menangani exception ini, 

yaitu :try, catch, finally, throw, throws. 

 Semua class exception terdapat dalam package java.lang.Superclass 

tertinggi adalah class Throwable, tetapi kita hampir tidak pernah 

menggunakan class ini secara langsung. 

 Class Error tipe exception yang seharusnya tidak ditangani dengan 

menggunakan blok try catch karena berhubungan dengan Java run-time 

system/evironment. Jadi, exception yang terjadi kemungkinannya sangat 

kritis yang sebaiknya tidak ditangani oleh program kita sendiri. 
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 Class Exception tipe exception yang sebaiknya ditangani oleh program 

kita secara langsung. 

 Dalam penggunaannya, kita akan banyak menangani exception yang 

merupakan turunan dari class Exception ini. Salah satu turunannya yang 

perlu diperhatikan adalah class RuntimeException, karena Java 

memperlakukan class ini & turunannya secara berbeda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Hierarki class dalam Exception 

 

 

 

Kegiatan Praktikum 10.1 

1. Mendeklarasikan, Melempar, dan Menangkap Eksepsi 

Mendemonstrasikan pendeklarasian, pelemparan, dan penangkapan eksepsi 

dengan memodifikasi metode tetapkanRadius dalam kelas Lingkaran pada 

kode8.9, Lingkaran3.iava. Metode tetapkanRadius yang baru melemparkan 

suatu eksepsi jika radius bernilai negatif. Lingkaran Kelas akan meniadi 

dinamai-ulang LingkaranDenganEksepsi yang diberikan pada kode 12.8. 

Kelas ini kelas sama dengan Lingkaran kecuali bahwa metode 

tetapkanRadius(doubIe radiusBaru) melemparkan suatu 

IllegalArgumentException iika argumen radiusBaru bernilai negatif. 

LingkaranDenganEksepsi.java  

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

java.lang.Throwable

java.lang.Error java.lang.Exception

java.lang.RuntimeException
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UjiLingkaranDenganEksepsi.java 
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Keluaran Program 

 

 

 

 

 

1. Dimisalkan statemen2 menyebabkan suatu eksepsi dalam blok try-catch-

finally berikut : 

Listing Program 

    Try 

{ 

   statemen1; 

   statemen2; 

   statemen3; 

} 

 

catch (Eksepsi1  ex1) { 

} 

 

catch (Eksepsi2  ex2) { 

} 

 

catch (Eksepsi3  ex3) { 

   throw ex3; 

} 

 

finally{ 

   statemen4; 

}; 

E. Soal/Latihan 
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statemen5; 

 

 

Jawablah dua pertanyaan berikut ini : 

 Apakah statemen5 akan dieksekusi jika eksepsi tidak ditangkap ? 

 Jika eksepsi adalah tipe Eksepsi3, apakah statemen4 akan dieksekusi, 

dan apakah statemen5 akan dieksekusi ? 

2. Apakah keluaran dari kode program berikut ... 

UjiEksepsi.java  

public class UjiEksepsi 

{ 

   public static void main(String [] args) 

   { 

 

     try { 

         int nilai = 30; 

         if(nilai < 40) 

             throw new Exception(“Nilai terlalu kecil”); 

     } 

     catch (Exception ex){ 

        System.out.println(ex.getMessage()); 

     } 

     System.out.println(“Lanjut setelah blok catch”); 

   } 

} 

 

 

Apakah keluaran kode program bila baris 

int nilai = 30; 

Diganti dengan 

int nilai = 55; 

 

3. Analisalah kode program di bawah ini, tentukan keluaran program ... 
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 Penanganan eksepsi memampukan suatu metode untukmelemparkan suatu 

eksepsi kepada pemanggilnya.  

 Eksepsi JAVA adalah suatu instans dari kelas yang diderivasi dari 

java.lang.Throwable. JAVA menyediakan sejumlah kelas eksepsi yang 

terdefinisi di dalam pustaka, seperti Error, Exception, RuntimeException, 

ClassNotFoundException, NullPointerException, dan 

ArithmeticException. Anda juga bisa mendefinisikan kelas eksepsi sendiri 

dengan mewarisi kelas Exception.  

 Eksepsi terjadi selama pengeksekusian suatu metode.RuntimeException 

dan Error merupakan dua eksepsi yang tidak perlu diperiksa karena J VM 

secara otomatis mendeteksi keduanya 

 Kata kunci untuk mendeklarasikan suatu eksepsi adalah throws, dan kata 

kunci Untuk melemparnya adalah throw.  

 Untuk memanggil metode yang mendeklarasikan eksepsi, Anda harus 

mengapit pemanggilan metode di dalam suatu statemen try. Ketika eksepsi 

terjadi selama pengeksekusian metode, blok catch menangkap dan 

menangani eksepsi. .  

F. Rangkuman 

 



 

126  

 

 Berbagai kelas eksepsi diderivasi dari superkelas yang sama. Jika suatu blok 

catch menangkap objek-objek eksepsi dari suatu superkelas, maka blok itu 

juga semua objek-objek eksepsi subkelas dari superkelas tersebut. 

 Kode di dalam blok finally dieksekusi pada segala situasi, tanpa memandang 

apakah suatu eksepsi yang terjadi dalam blok try ditangkap atau tidak.  

 

 

 

1. Statemen2 penyebab eksepsi dalam blok try-catch-finaly 

a. statemen5 tetap akan dieksekusi jika eksepsi tidak ditangkap 

b. tipe Eksepsi3(throw ex), statemen4 akan dieksekusi, dan statemen5 

tetap akan dieksekusi 

 

2. Keluaran program jika : 

int nilai = 30; 

nilai terlalu kecil 

Lanjut setelah blok catch 

 

int nilai = 50; 

Lanjut setelah blok catch 

 

3. Hasil analisa program 

RuntimeException dalam metode 

Setelah pemanggilan metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kunci Jawaban 
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PENUTUP 

 

 

 

 

Modul diklat PKB Guru RPL level 3 ini merupakan bagian dari Standar 

Kompetensi Guru (SKG) pada empat kompetensi utama yaitu pada kompetensi 

profesional. Kompetensi Inti Guru (KIG) sesuai permendiknas 16 tahun 2007 

pada kompetensi profesional pada poin 20 menyebutkan guru harus “Menguasai 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu”. Modul ini dibuat sesuai dengan Indikator Pencapaian 

Kompetensi(IPK), dimana setiap IPK dituangkan ke dalam Kegiatan Belajar(KB) 

1- sampai KB 11 yang berisikan pengembangan pengetahuan dalam uraian 

materi dan praktikum yang tertuang dalam kegiatan praktikum. Latihan atau 

tugas berisikan permasalahan-permasalan yang nyata dalam kehidupan sehari-

hari. Solusi yang ditawarkan dalam setiap penyelesaian masalah dalam bentuk 

pemodelan berorientasi objek dengan class diagram dan kode program yang 

bisa diuji coba oleh pengguna modul ini. 

 

Pemrograman berorientasi objek (object-oriented programming disingkat OOP) 

merupakan pemograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan 

fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. 

Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke 

objek lainnya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi 

fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas 

dalam teknik piranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP 

mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan 

pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan 

dirawat. 

 

Pengguna modul ini terutama guru-guru Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dapat 

memperkaya dengan memberi latihan-latihan atau tugas yang lebih variatif untuk 

siswa-siswa SMK sesuai permasalahan di sekolah masing-masing. Paradigma 

OOP sangat banyak dipakai oleh vendor perangkat lunak dan  pengembang 

A. Kesimpulan dan Saran 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

B. Kesimpulan dan Saran 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

C. Kesimpulan dan Saran 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

 

 

Kesimpulan dan Saran 
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aplikasi sehingga cepat perkembangannya. Dengan menguasai konsep OOP 

diharapkan guru dan siswa bisa bersama-sama membuat projek-projek yang 

dibangun dengan paradigma OOP. 

 

 

 

 

1. Gambar dibawah adalah adalah alur proses pemrograman berorientasi objek, 
a dan b adalah ... 

 
a. Bytecode dan objek  
b. Objek dan bytecode   
c. Objek dan package  
d. Bytecode dan model 

 
2. Pernyataan yang benar dari gambar dibawah ini ... 

+printSilabus() : string

+mapelC2 : string

Program Keahlian TKI

-mapelC3 : string

RPL

-mapelC3 : string

TKJ

-mapelC3 : string

Multimedia

+ambilMapel() : int

+nama : string

Siswa

 
 
a. Pewarisan : Metode printSilabus() dapat digunakan oleh semua kelas 

kecuali kelas Siswa 

b. Pewarisan : Atribut mapelC2 dapat digunakan oleh semua kelas dan 

atribut mapelC3 dapat digunakan kelas Siswa 

c. Pewarisan :Kelas RPL, TKJ dan Multimedia setara sehingga dapat 
bertukar data dan metode 

d. Pewarisan :Kelas Program Keahlian TKI merupakan kelas tertinggi 
sehingga dapat menggunakan semua kelas 

3. Perhatikan kode program dari kelas Lingkaran, pembuatan objek yang benar 
adalah .... 

 

B. Evaluasi 

 

 

Evaluasi 

 

 

B. Evaluasi 

 

 

Evaluasi 

 

 

B. Evaluasi 

 

 

Evaluasi 

 

 

B. Evaluasi 

 

 

Evaluasi 
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a. Lingkaran  kecil= new Lingkaran(15.75);  
b. Lingkaran  kecil= new Lingkaran();  
c. Lingkaran  kecil= new Lingkaran(radius);  
d. Lingkaran  kecil= new Lingkaran(luasLingkaran()); 

 
4. Kode program tersebut diatas jika di-compile dan di-run akan menghasilkan 

tampilan .... 
 

 
 
a. Variabel y dan metodeDua() dari kelas C1 dapat diakses oleh kelas C2 di 

dalam paket1 dan dari kelas C3 dalam paket2. 
b. Variabel y,z, metodeDua() dan metodeTiga() dari kelas C1 dapat diakses 

oleh kelas C2 di dalam paket1 dan kelas C3 tidak dapat karena berbeda 
paket. 

c. Variabel z dan metodeSatu()dari kelas C1 tidak dapat digunakan karena 
tidak memiliki akses modifier.  

d. Variabel y dan metodeDua() dari kelas C1 dapat diakses oleh kelas C2 di 
dalam paket1 dan dari kelas C3 dalam paket2 selama objeknya tidak 
lebih dari 2(obj1 dan obj2) 

5. Dalam suatu kelas terdapat sebuah variabel static int data, pendefinisian 
metode static yang sesuai adalah ..... 
 

a. static int getData() 
{ 

return data; 

} 

b. int static  getData() 
{ 

return data; 

}  
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c. static int getData() 

{ 

this.data=data; 

     } 

d. int static  getData() 
{ 

this.data=data; 

} 

 

6. Jika dari kelas C dalam metode main dibuat sebuah objek dari class B, kode 

program akan menghasilkan keluaran ... 

 
 

a. 
New A 

New B 

 

c. 

New A  

super 

New B 

b. 

New B 

New A 

d. 

New B 

super 

New A 

 

 

7. Kode program di bawah jika dijalankan akan menghasilkan keluaran ... 
 

 
a. 

 
 

b. 

 
c. d. 
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8. Lengkapilah kode program pada mulai baris ke 14 dan 15 agar menghasilkan 

keluaran Merah pindah baris Putih .... 

 
a. 

print( new A(“Merah”)); 

print( new B(“Putih”)); 

 

b. 

A a1= new(“Merah”); 

a1.print(); 

B b1= new(“Putih”); 

b1.print(); 

 

c. 

UjiAB obj=new UJiAB(); 

obj.print(“Merah”); 

obj.print(“Putih”); 

 

d. 

AB obj=new AB(); 

obj.print(“Merah”); 

obj.print(“Putih”); 

 

9. Dimisalkan statemen2 menyebabkan suatu eksepsi dalam blok try-catch-

finally berikut : 

try{ 

statemen1; 

statemen2; 

statemen3; 

} 

catch (Eksepsi1  ex1) { 

} 
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catch (Eksepsi2  ex2) { 

} 

catch (Eksepsi3  ex3) { 

throw ex3; 

} 

finally{ 

statemen4; 

}; 

Statemen5; 

 
Pernyataan yang benar adalah ... 
 
a. Jika eksepsi tipe Eksepsi3  ditangkap maka statemen4 dan statemen5 tetap 

dijalankan 
b. Jika eksepsi tipe Eksepsi3  ditangkap maka statemen4 tidak dijalankan dan 

statemen5 dijalankan 
c. Statemen5 dijalankan ,jika eksepsi tidak ditangkap dan statemen4 dijalankan 
d. Statemen5 dijalankan ,jika eksepsi ditangkap dan statemen4 tidak dijalankan 

 
 

10. Kode program di bawah ini jika dijalankan akan menghasilkan keluaran ... 

 

 

 

a. 

RuntimeException dalam metode 

Setelah pemanggilan metode 

b. 

RuntimeException dalam main 

Setelah pemanggilan metode 

c. 

Exception dalam metode 

Setelah pemanggilan metode 

d. 

Exception dalam main 

Setelah pemanggilan metode 
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Abstraksi mengacu pada tindakan yang mewakili fitur penting tanpa termasuk 

rincian latar belakang atau penjelasan. Kelas menggunakan konsep abstraksi 
dan didefinisikan sebagai daftar atribut abstrak. 

Accessor Methods digunakan untuk  membaca  nilai variabel pada class,baik 

berupa instance maupun static. Sebuah accessor method umumnya dimulai 
dengan penulisan get <namaInstanceVariable>. 

Array adalah sebuah variabel/ sebuah lokasi tertentu yang memiliki satu nama 

sebagai identifier, namun identifier ini dapat menyimpan lebih dari sebuah nilai. 

Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas, 

Atribut dapat memiliki hak akses private, public maupun protected.Sebuah atribut 
yang dinyatakan sebagai private hanya dapat diakses secara langsung oleh 
kelasyang membungkusnya, sedangkan kelas lainnya tidak dapat mengakses 
atribut ini secara langsung. 

Encapsulasi adalah mekanisme yang mengikat bersama-sama kode dan data 

dalam memanipulasi, dan membuat baik aman dari gangguan luar dan 
penyalahgunaan. Enkapsulasi merupakan penyimpanan data dan fungsi dalam 
satu unit (kelas). Sebuah antarmuka yang terdefinisi dengan baik mengontrol 
akses ke kode tertentu dan data. Data tidak bisa diakses oleh dunia luar dan 
hanya fungsi-fungsi yang disimpan dalam kelas dapat mengaksesnya. 

Eksepsi merupakan penanganan error dalam kode program dengan suatu 

metode. Dalam JAVA eksepsi adalah suatu instans dari kelas yang diderivasi 
dari java.lang.Throwable. JAVA menyediakan sejumlah kelas eksepsi yang 
terdefinisi di dalam pustaka, seperti Error, Exception, RuntimeException, 
ClassNotFoundException, NullPointerException, dan ArithmeticException. Anda 
juga bisa mendefinisikan kelas eksepsi sendiri dengan mewarisi kelas Exception. 

Field merupakan tipe data yang didefiniskan, sementara method merupakan 
operasi. 

Inheritance (pewarisan) adalah proses dimana satu objek mengakuisisi properti 

dari obyek lain. Ini mendukung klasifikasi hirarkis. Dengan menggunakan 
warisan, objek hanya perlu mendefinisikan kualitas-kualitas yang membuatnya 
unik dalam kelasnya. Hal ini dapat mewarisi atribut umum dari induknya. Sebuah 
sub - class baru mewarisi semua atribut dari super - class nya. 

Interface adalah kumpulan metode yang hanya memuat deklarasi dan struktur 
metod, tanpa detail implementasinya. Detail dari method berada pada class yang 
mengimplementasikan interface tersebut. Interface digunakan jika 
mengaplikasikan suatu method yang spesifik, yang tidak diperoleh dari proses 
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inheritance(pewarisan).Tipe data yang boleh pada interface hanya tipe data 
konstan. 

Java SDK adalah platform dasar java yang diperlukan agar komputer atau laptop 

dapat digunakan untuk mengeksekusi kode-kode program bahasa java. 

Kelas adalah kumpulan objek dari jenis yang sama. Setelah kelas didefinisikan, 

sejumlah objek dapat dibuat yang termasuk ke kelas tersebut. Kelas adalah 
cetak biru, atau prototipe, yang mendefinisikan variabel dan metode umum untuk 
semua objek dari jenis tertentu. 

Konstruktor adalah merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal 
pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan konstruktor akan 
bekerja  

Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan 

oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada class akan tetapi dipanggil melalui 
objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu 
dibuat serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. 

Mutator methods adalah method yang dapat memberi atau mengubah nilai 

variable dalam class,baik itu berupa instance maupun static.  

Netbeans adalah aplikasi editor terpadu (IDE atau Integreted Development 

Environment) yang akan mempermudah dalam membuat aplikasi karena 
menyediakan control visual yang penting dalam pemrograman desktop 
(pemrograman visual). 

Objek adalah entitas dasar run-time dalam suatu sistem berorientasi objek. 
Masalah pemrograman dianalisis dalam hal objek dan sifat komunikasi antara 
mereka. Ketika program dieksekusi, objek berinteraksi satu sama lain dengan 
mengirimkan pesan. Objek yang berbeda juga dapat berinteraksi satu sama lain 
tanpa mengetahui rincian data atau kode mereka. 

Polimorfisme berarti kemampuan untuk mengambil lebih dari satu bentuk . 

Suatu operasi dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dalam kasus yang 
berbeda . Perilaku tergantung pada jenis data yang digunakan dalam operasi. 

Static adalah method yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasi suatu 

class (maksudnya tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu). 
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