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Pertemuan 3
Polimorfisme
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Tujuan :
Memahami konsep polymorphism dan dapat
menerapkannya dalam program

Materi :
Polymorphism
Overridding atribut & method



Apa itu Polimorfisme?
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Polymorphism mempunyai makna sesuatu yang memiliki banyak
bentuk, yaitu memiliki nama sama, tetapi memiliki kelakuan 
(behaviour) yang berbeda.
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• Class Bentuk yang merupakan class induk (superclass) dari
class Lingkaran, Elips dan Segitiga mempunyai method 
gambar() dan hapus(). 

• Class-class anak (subclass) juga mempunyai method 
gambar() dan hapus(). 

• Meskipun keempat class tersebut mempunyai nama
method yang sama, tetapi isi (source code/yang dilakukan
/output) dari masing-masing method tersebut berbeda.

• Jika kita menginginkan sebuah objek yang dapat 
memanggil setiap method (yaitu method gambar & hapus) 
yang ada pada setiap class (pada superclass maupun
subclass), maka gunakanlah teknik Polymorphism. 
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• Polymorphism hanya berlaku pada method dan tidak
berlaku untuk atribut.

• Untuk mendapatkan operasi polymorphism dari suatu
method, maka method tersebut haruslah merupakan
method yang ada di class induk (lihat diagram diatas
bahwa method gambar() dan hapus(), selain terdapat
di class-class turunan class Bentuk, juga terdapat di 
class Bentuk).



Contoh Implementasi
Polimorfisme
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class Bentuk
{
public void gambar() {
System.out.println("Menggambar");+
}
public void hapus() {
System.out.println("Menghapus Gambar");
}
}
class Lingkaran extends Bentuk
{
public void gambar(){
System.out.println("Gambar Lingkaran");
}
public void hapus() {
System.out.println("Hapus Lingkaran");
}
}

class Elips extends Bentuk
{
public void gambar() {
System.out.println("Gambar Elips");
}
public void hapus() {
System.out.println("Hapus Elips");
}
}
class Segitiga extends Bentuk
{
public void gambar() {
System.out.println("Gambar Segitiga");
}
public void hapus() {
System.out.println("Hapus Segitiga");
}
}
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class RandomBentuk
{
private Random rand = new Random();
public Bentuk next() {
switch(rand.nextInt(3))
{
default:
case 0: return new Lingkaran();
case 1: return new Elips();
case 2: return new Segitiga();
}
}
}

class Latihan3a
{
private static RandomBentuk gen = new
RandomBentuk();
public static void main(String[] args)
{
Bentuk[] bangun = new Bentuk[3];
for(int i = 0; i < bangun.length;
i++)
bangun[i] = gen.next();
for(int i = 0; i < bangun.length;
i++)
bangun [i].gambar();
for(int i = 0; i < bangun.length;
i++)
bangun [i].hapus();
}
}

Berikut ini adalah class yang mengimplimentasikan teknik polymorphism :
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Bangdanu.wordpress.com

• Pada class Latihan3a terdapat variabel/objek bangun
yang bertipe class Bentuk. 

• Maka dapat kita katakan bahwa variable bangun
dapat berperan sebagai Lingkaran, Elips, atau
Segitiga. 

• Hal ini didasarkan bahwa pada kenyataannya setiap
objek dari class Induk (superclass) dapat berperan
sebagai class-class turunannya sebagaimana sepeda
motor adalah kendaraan, pelajar dan mahasiswa
adalah orang/manusia.



Method Overriding
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• Overriding method adalah kemampuan dari subclass 
untuk memodifikasi method dari superclass-nya, 
yaitu dengan cara menumpuk (mendefinisikan
kembali) method superclass-nya.

• Contoh overriding method dapat dilihat pada class-
class turunan dari class Bentuk yang mendefinisikan
kembali method gambar() dan method hapus() dari
class induknya.



Latihan
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1. Terdapat class-class hewan sebagai berikut :
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Penjelasan dari masing-masing atribut dan method sebagai
berikut :
jenis : apakah termasuk hewan mamalia, serangga atau
burung
ciri : ciri dari hewan tersebut
suara() : suara hewan tersebut
berjalan() : cara hewan tersebut berjalan/bergerak

Buatlah class-class yang mengimplimentasikan gambar
diatas !
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2. Buatlah class TestHewan yang akan mengimplementasikan
class-class di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 Saat pertama kali dijalankan akan ditampilkan menu 

pilihan, yaitu nama-nama hewan tersebut serta menu 
untuk keluar dari program.

 Setelah user memilih hewan yang diinginkan, maka
tampilkan suara dan cara berjalan/bergerak dari hewan
yang dipilih.

 Jika user memilih Keluar, maka program selesai.
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3. Setelah program anda berjalan dengan benar, cobalah
untuk menambahi cara masing-masing hewan
tersebut bernafas, yaitu apakah menggunakan paru-
paru, insang, atau yang lainnya. Sehingga pada saat
class TestHewan dijalankan akan menampilkan suara, 
cara berjalan/bergerak dan cara bernafas dari hewan
yang dipilih. 

Buat method ini dengan teknik polymorphism. 
Buatlah kesimpulan sendiri tentang polymorphism.


