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MODUL 

MENGENAL OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (OOP) 

 

A. Tujuan 

1. Dapat menjelaskan definisi dari OOP dalam Javascript 

2. Dapat menjelaskan berbagai objek string dalam Javascript 

3. Dapat mempraktekkan materi OOP dalam Javascript 

4. Dapat menerapkan berbagai objek string dalam Javascript 

 

B. Materi 

Javascript merupakan bahasa yang mendukung konsep pemrograman 

berorientasi objek (Object Oriented Programming - OOP). OOP adalah konsep 

pemrograman yang mengizinkan para penyusun program untuk mengembangkan 

suatu objek. Dalam OOP, objek sebenarnya merupakan tipe data bentukan 

sehingga dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Objek didefinisikan 

sebagai suatu entitas yang memiliki properti dan metode. 

 

Properti 

Properti adalah nilai yang terdapat di dalam suatu objek. Berikut ini contoh kode 

yang menunjukkan penggunaan properti length dari objek string. 

<script type=”text/javascript”> 

var str = “SMKN 1 Sukorejo”; 

document.write(“Jumlah karakter: ” + str.length); 

</script> 

 

Kode di atas akan menampilkan jumlah karakter dari string yang tersimpan 

dalam properti length dari variabel str, yaitu 15. 

Catatan: 

Dalam Javascript, string atau teks merupakan objek sehingga memiliki daftar 

properti dan metode yang dapat dipanggil menggunakan operator titik. 

 

Metode 
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Metode adalah aksi yang dijalankan pada suatu objek. Berikut ini adalah contoh 

kode yang menggunakan metode toUpperCase() dari objek String. 

<script type=”text/javascript”> 

var str = “SMKN 1 Sukorejo”; 

document.write(str.toUpperCase()); 

</script> 

 

Hasil yang akan ditampilkan di atas adalah string “SMKN 1 SUKOREJO”. 

 

Objek String 

Objek String digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Dalam 

menulis kode program Javascript, kalian akan banyak bekerja dengan objek String. 

Berikut ini beberapa contoh penggunaan properti dan metode dari objek String yang 

kerap dijumpai dalam berbagai macam kasus. 

 

Memperoleh Jumlah Karakter dalam Suatu String 

Kalian dapat memperoleh panjang String (jumlah karakter dari suatu String) 

secara mudah dengan menggunakan properti length. 

 

Membandingkan Dua Buah String 

Dua buah string sebenarnya dapat dibandingkan langsung menggunakan 

operator pembanding (==). Namun, terdapat cara lain yang dapat kalian gunakan, 

yaitu dengan menggunakan metode match() yang terkandung dalam objek String. 

 

Memperoleh Indeks dari Suatu Karakter / Substring di dalam String 

Pada saat bekerja dengan String, ada kalanya kita ingin mengetahui indeks 

atau posisi dari suatu karakter maupun substring tertentu yang terdapat di dalam 

suatu String. Untuk menjawab permasalahan semacam ini, kita hanya perlu 

menggunakan metode indexOf() dari objek String. Parameter yang dilewatkan 

pada saat pemanggilan metode tersebut adalah karakter maupun substring yang 

akan dicari. Perhatikan contoh kode berikut ini: 

var mystring = “DAIHATSU TAFT”; 

var posisi1 = mystring.indexOf(‘T’); 
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var posisi2 = mystring.indexOf(“TAFT”); 

 

Jika kode di atas dieksekusi, variabel posisi1 akan bernilai 5 dan posisi2 

bernilai 9. Nilai 5 ini berasal dari karakter “T” yang ditemukan pertama kali dalam 

variabel mystring. 

 

Membuat String dengan Format Uppercase dan Lowercase 

Dalam Javascript, suatu string dapat diubah nilainya menjadi format suppercase 

(huruf besar atau kapital) maupun lowercase (huruf kecil) dengan menggunakan 

metode toUpperCase() dan toLowerCase(). 

 

Metode dalam Objek String 

Berikut ini tabel yang menunjukkan daftar metode yang terdapat pada objek 

String. 

Metode Keterangan 

chartAt() Mengembalikan karakter dari indeks tertentu yang 

dilewatkan sebagai parameternya 

charCodeAt() Mengembalikan karakter Unicode dari indeks tertentu 

yang dilewatkan sebagai parameternya 

concat() Menyambung dua buah String 

fromCharCode() Mengonversi dari Unicode ke karakter 

indexOf() Mengembalikan posisi/indeks dari karakter / substring 

yang ditemui pertama kali di dalam String 

lastIndexOf() Mengembalikan posisi / indeks dari karakter / substring 

yang ditemui terakhir kali di dalam string 

match() Membandingkan string 

replace() Mengganti substring di dalam string dengan substring baru 

search() Mencari substring di dalam string dan mengembalikan 

posisi dari substring yang ditemukan 

slice() Mengekstrak bagian string 

split() Memecah string menjadi array 

substr() Mengambil substring dari suatu string 

substring() Mengambil substring dari suatu string 
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toLowerCase() Mengonversi string ke dalam huruf kecil 

toUpperCase() Mengonversi string ke dalam huruf besar / kapital 

valueOf() Mengembalikkan nilai dari objek String 

 

C. Latihan 

 

Memperoleh Jumlah Karakter dalam Suatu String 

 

Penjelasan: 

Properti length di atas digunakan untuk menyimpan jumlah karakter dari nilai 

yang terkandung dalam variabel sekolah. Jika digambarkan, nilai yang 

terkandung dalam variabel sekolah adalah sebagai berikut: 

S M K N  1  S u k o r e j o 

 

Perlu kalian ketahui bahwa spasi yang terdapat di dalam string juga akan 

dihitung sebagai satu buah karakter. 

 

 

 

Membandingkan Dua Buah String 
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Penjelasan: 

Pada hasil di atas kalian melihat bahwa str1 tidak sama dengan str2. Hal ini 

disebabkan karena metode match() hanya akan mengembalikan nilai true jika 

masing-masing karakter dari kedua string tersebut benar-benar sama. Dengan 

kata lain, metode match() akan membedakan karakter huruf besar dan huruf 

kecil. 

 

 

Memperoleh Indeks Karakter / Substring  
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Penjelasan: 

Nilai yang dihasilkan dari kode di atas bukan 6 dan 10, melainkan 5 dan 9. Hal 

ini disebabkan karena dalam Javascript indeks string dimulai dari angka 0, 

bukan 1. 

 

 

Membuat Format Uppercase dan Lowercase 

 

Penjelasan: 



7 | S M K N  1  S U K O R E J O  
 

Tampak pada hasil di atas bahwa metode toUpperCase() akan menjadikan 

semua karakter yang terdapat dalam variabel str akan dijadikan huruf besar 

dan toLowerCase() akan menjadikan semua karakter berbentuk huruf kecil. 

 

D. Tugas Mandiri 

1) Buatlah sebuah program untuk menampilkan sebuah inputan string 

kemudian inputan tersebut dapat berubah menjadi huruf besar dan kecil 

semua karakternya jika ditekan tombol ! 

Contoh: 

Masukkan sebuah karakter :  

 

 

Besarkan Huruf  Kecilkan Huruf 

 

Hasil Tampilan : 

 

 

2) Buatlah sebuah program untuk menampilkan dua buah inputan string 

kemudian dua buah inputan string digabungkan menjadi sebuah karakter ! 

Contoh: 

Masukkan string pertama : 

 

 

Masukkan string kedua : 

 

 

Gabungkan 

 

Hasil Penggabungan String : 

 

 


