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Kelas merupakan inti dari pemrograman Java. 



Setiap konsep atau kasus pemrograman yang akan diimplementasikan
ke dalam Java, haruslah dibungkus ke dalam sebuah kelas



Kelas dapat didefinisikan sebagai cetak biru (blueprint) atau prototipe/kerangka
yang mendefinisikan variabel-variabel (data) dan method-method (perilaku) 
umum dari sebuah objek tertentu.





class NamaKelas{
tipe data1;
tipe data2;
…
tipedataN;

tipe method1(daftar-parameter){
kode untuk method1

}

tipe method2(daftar-parameter){
kode untuk method2

}

tipe method2(daftar-parameter){
kode untuk method2

}



Kelas



Membuat objek
kotak dengan nama k



Setiap objek atau instance dari suatu kelas
akan memiliki salinan data sendiri-sendiri.



Variabel k2 berperan sebagai referensi ke objek yang sedang ditunjuk k1



Pada saat memasukkan suatu objek dari salah satu
variabel referensi lain, maka sebenarnya kita tidak
membuat salinan objek, melainkan hanya membuat
salinan referensinya saja.



Kelas berisi kumpulan data dan method, yang selanjutnya akan
saling bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas spesifik
tertentu sesuai dengan perilaku objek yang dimodelkan



Tipe namaMethod (daftar-parameter){
kode yang akan dihasilkan

}

Method dibagi menjadi dua : 
VOID
NON-VOID



Method VOID adalah method yang tidak mengembalikan nilai.

Method NON-VOID adalah method yang mengembalikan nilai.



Method VOID (tidak mengembalikan nilai)

WAJIB digunakan untuk method VOID



Semua method dalam suatu kelas
dapat mengakses data-datanya secara
langsung tanpa melalui referensi



Method NON-VOID (mengembalikan nilai)

Mengembalikan nilai vol dengan tipe data double

Bila ingin menyimpan nilai kembalian method ke dalam sebuah
variabel, maka tipe data dari variabel tersebut harus kompatibel
atau cocok dengan tipe kembalian yang didefinisikan dalam method



Tipe data yang dikembalikan oleh method harus
kompatibel atau cocok dengan tipe data kembalian
yang didefinisikan pada saat pembuatan method.



Method Berparameter

Dengan adanya parameter, sebuah method 
dapat bersifat dinamis dan general

Parameter adalah variabel yang 
didefinisikan pada saat method dibuat



Dapat mengembalikan nilai yang beragama sesuai
dengan nilai parameter yang dilewatkannya

Argumen adalah nilai yang digunakan pada saat pemanggilan method



Constructor

Constructor adalah method khusus yang didefinisikan di dalam kelas
dan akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi instansiasi objek

Constructor tidak memiliki nilai
kembalian, tidak juga void.

Nama Constructor harus
sama dengan nama kelas





Constructor Berparameter

Nilai awal dapat bersifat dinamis
tergantung dari nilai-nilai yang dilewatkan
pada saat pembentukan objek




