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Topik : Kelas Generik, Operation Overloading, Kelas Turunan 

Waktu : 120 menit 

 

Tujuan Praktikum: 

1. Mahasiswa mampu membuat sebuah program kecil dan mengeksekusi serta memahami aspek 

eksekusi instruksi C++ 

2. Mahasiswa memahami konsep kelas generik pada C++ 

3. Mahasiswa mampu melakukan overloading fungsi operator pada bahasa C++ 

4. Mahasiswa memahami konsep kelas turunan pada C++ 

 

PETUNJUK PRAKTIKUM 

1. Tuliskan jawaban dalam bentuk kode program yang diberi nama 

P02-<NIM>-YYMMHHXX-<main>.h/cpp 

 <NIM> : NIM peserta 

 YY : dua digit terakhir tahun pengumpulan tugas 

 MM : bulan pengumpulan tugas 

 DD : tanggal pengumpulan tugas 

 XX : dua digit nomor soal 

 <main> : tuliskan ‘main’ jika file yang dibuat adalah driver utama dari program 

2. Untuk tiap-tiap file yang dibuat beri header sebagai berikut: 

// NIM : 

// Nama: 

// Nama file: 

// Tanggal: 

// Deskripsi: 

 

3. Untuk semua fungsi, harus dibuat definisi, spesifikasi, realisasi, aplikasi (tergantung permintaan 

soal, baca dengan cermat) 

4. Seluruh file di-upload setelah dikompresi menjadi 1 file dengan nama: 

P02-<NIM>-YYMMHH.zip 

5. Softcopy materi kuliah, termasuk yang terkait dengan pemrograman dengan Bahasa C++ dapat 

dilihat pada situs http://kuliah.itb.ac.id pada link IF2032/Pemrograman Berorientasi Objek 

6. HANYA FILE YANG DAPAT DI-LOAD (TIDAK ERROR) YANG AKAN DIPERIKSA. File yang tidak dapat 

di-load akan otomatis mendapatkan nilai 0. 

7. Tugas ini bersifat INDIVIDUAL. Tidak ada toleransi bagi pencontek. Jika terbukti, baik yang 

dicontek maupun yang mencontek akan mendapatkan nilai 0. 

8. Tugas di-upload di situs http://milestone.if.itb.ac.id sebelum deadline yang tercantum pada situs. 

 

http://kuliah.itb.ac.id/
http://milestone.if.itb.ac.id/
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1. Buatlah suatu kelas Point yang menyimpan nilai x dan y dari suatu titik dalam bentuk integer. 

Kelas tersebut harus memiliki constructor, copy constructor, dan destructor. Kelas tersebut 

juga harus memiliki getter dan setter untuk masing-masing nilai yang disimpannya. Method lain 

yang harus diimplementasi antaralain: 

 

a. LT 

/* 

Merupakan method yang mengembalikan nilai integer berupa 1 jika 

Point pada parameter pertama lebih kecil dari Point pada parameter 

ke-dua, dan mengembalikan 0 jika kondisi pertama tidak dipenuhi. 

Perhatikan bahwa current object tidak dipakai. 

*/ 

 

int Point::LT(Point , Point ); 

 

b. Operator< 

/* 

Merupakan suatu method yang melakukan overloading terhadap simbol 

„<‟. Method akan mengembalikan nilai 1 jika Point pada current 

object lebih kecil dari Point pada parameter, dan mengembalikan 0 

jika kondisi pertama tidak dipenuhi. 

*/ 

int Point::operator<(Point); 

 

c. IsOrigin 

/* 

Merupakan method yang mengembalikan nilai integer berupa 1 jika 

Point tersebut memiliki x=0 dan y=0. 

*/ 

int Point::IsOrigin(); 

 

d. Mirror 

/* 

Merupakan method yang mengubah nilai x menjadi –x dan y menjadi –y. 

*/ 

void Point::Mirror(); 
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e. MirrorOf 

/* 

Merupakan method yang mengembalikan Point dengan nilai x = –x dan y 

= -y. 

*/  

Point Point::MirrorOf(); 

 

f. PrintObj 

/* 

Merupakan method yang mencetak nilai x dan y ke-layar. 

Contoh: 

“P = ( 5 , 4)” 

*/ 

void Point::PrintObj(); 

 Buatlah sebuah driver yang menguji semua fungsi yang anda buat. 

 

2. Buatlah suatu kelas GPoint yang mengimplementasi semua method pada kelas Point yang telah 

anda buat pada soal sebelumnya. Kelas GPoint merupakan kelas Point yang memiliki x dan y yang 

tidak terbatas pada tipe integer saja, melainkan dapat juga berupa tipe lainnya misalnya float.  

Buatlah sebuah driver yang menguji semua fungsi yang anda buat dengan implementasi GPoint 

dengan tipe integer dan float. 

 

3. Buatlah suatu kelas Point3D yang merupakan turunan dari kelas Point. Kelas Point3D 

mengimplementasikan seluruh atribut kelas Point dengan atribut tambahan z yang bertipe integer. 

Point3D mengimplementasi seluruh method kelas Point dengan penyesuaian yang dibutuhkan. 

Point3D memiliki sebuah method tambahan sebagai berikut: 

Project 

/* 

Merupakan method yang mengembalikan suatu objek dengan kelas Point3D. 

Method Project memiliki satu parameter bertipe integer untuk 

menentukan arah proyeksi nilai kembalian, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

0 ke bidang xy 

1 ke bidang xz 

2 ke bidang yz 

*/ 

Point3D Point3D::Project(int ); 

Buatlah sebuah driver yang menguji semua fungsi yang anda buat. 


