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PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Tugas Harian



DESKRIPSI TUGAS

 Tugas yang harus dikerjakan diambil dari source
program pada slide kuliah yang diberi label seperti
berikut :

 Source program tersebut di tik ulang pada
compiler/editor kemudian kompilasi dan hasilnya di
capture dan place di halaman MS Word selanjutnya
dikomentari.

 Apabila ada error maka tunjukan lokasi dan jenis
errornya kemudian perbaiki dan kompilasi kembali.

TUGAS  1 :



CONTOH SOURCE CODE

TUGAS  1 :

#include <iostream>

using namespace std;

// Membuat fungsi test()

void test() {

int A // A bersifat lokal

// dan hanya dikenal oleh fungsi test()

A = 20

cout<<"Nilai A di dalam fungsi test(): "<<A<<endl;

}

// Membuat fungsi main() atau fungsi utama

int main() {

// Memanggil fungsi test()

test();

return 0;

}



HASIL KOMPILASI AWAL



PENYEBAB ERROR

#include <iostream>

using namespace std;

// Membuat fungsi test()

void test() {

int A; // A bersifat lokal

// dan hanya dikenal oleh fungsi test()

A = 20; 

cout<<"Nilai A di dalam fungsi test(): "<<A<<endl;

}

// Membuat fungsi main() atau fungsi utama

int main() {

// Memanggil fungsi test()

test();

return 0;

}



PENYEBAB ERROR

 Penulisan deklarasi variabel A kurang tanda titik 

koma/ semi colon (;) diakhir.

int A;

 Penulisan inisialisasi (pemberian nilai) pada variabel A

kurang tanda titik koma/ semi colon (;) diakhir

A = 20; 



HASIL KOMPILASI AKHIR



KOMENTAR PROGRAM

 Pada source code Tugas 1, variabel A

dideklarasikan didalam fungsi test(), yang

dengan demikian, A akan bersifat lokal dan

hanya dapat diakses oleh fungsi test()

sehingga tidak diizinkan untuk bisa mengakses
variabel tersebut dari dalam fungsi main().



KELOMPOK TUTOR MINGGUAN

 Kelompok tutor akan bertugas secara berurutan
mulai dengan kelompok 1 s/d kelompok 10.

 Ada kemungkinan 2 kelompok tutor bertugas
pada minggu yang sama

 Materi tutorial akan di emailkan ke kelompok
tutor selambat2nya setiap hari jumat minggu
sebelumnya untuk dipelajari sebelum dipaparkan
pada hari selasa minggu berikutnya



TUGAS KELOMPOK TUTOR

 Kelompok tutor akan bertugas secara berurutan
mulai dengan kelompok 1 s/d kelompok 10.

 Memaparkan materi dan mensimulasikan kode
program yang berkaitan dengan materi tersebut

 Mengkolektif tugas dari kelompok lainnya yang
tidak bertugas menjadi tutor untuk selanjutnya
dikirimkan ke alamat email sesuai ketentuan yang
ditetapkan.



ALAMAT EMAIL KELOMPOK 

TUTOR

 Setiap kelompok wajib membuat alamat email

dengan format alamatnya :

sk4003.kelompok @gmail.com

dengan format nama email :

Kelompok SK4003



FORMAT KIRIM EMAIL

 File MS Word disimpan dengan nama
Tugas(spasi)Minggu1(spasi)Kel1.doc
(nomor urut laporan dan nomor urut kelompok
disesuaikan).

 File tersebut dilampirkan (Attachment) pada
email kelompok yang bertugas menjadi tutor
untuk dikirim ke sk4003.kelaspbo@gmail.com
dengan subjek email :
Tugas(spasi)Minggu1(spasi)KelPBO1
(nomor urut laporan dan nomor urut kelompok
disesuaikan)



FORMAT KIRIM EMAIL

 Untuk tugas yang di laksanakan oleh 2 kelompok

tutor maka pembagian tugas didalam meng-

kolektif tugas dari kelompok – kelompok yang

praktek dikelas maka kelompok dengan nomor

ganjil dengan tutor A dan kelompok genap dengan

tutor B. contoh dengan subjek email :

Tugas(spasi)Minggu4(spasi)KelTutor4 dan

Tugas(spasi)Minggu4(spasi)KelTutor5

(nomor urut laporan dan nomor urut kelompok disesuaikan)


