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PRAKTIKUM	3 
1.	Menampikan	Data	di	layar 

 

Contoh pemakaian dari ketiga poin diatas dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 

 

Setelah dicompile kemudian di run maka output yg keluar adalah   pada 
gambar dibawah ini: 
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2.	Escape	Character	pada	Java 
Escape Character \ karakter Escape adalah karakter yang memiliki 
fungsi khusus jika dicetak. Setiap Escape Character didahului oleh 
karakter backslash (“\”).   

Berikut ini adalah tabel berupa sejumlah Escape Character   
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Contoh program menggunakan Escape Character: 

 

Setelah dicompile kemudian di run maka output yg keluar adalah   pada 
gambar dibawah ini: 
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3.	Pengenalan	Import		Di		Java 
Di  Java  terdapat beberapa perintah atau method yang tidak bisa kita 
panggil dengan otomatis tanpa  kita mengambil dulu dari library  Java 
yang lain atau dengan kata lain mengimport library yang ada di Java API 
untuk bisa mengambil perintah atau objek yang terdapat didalamnya. 

Dalam pemrograman  Java, ada pula istilah import guna mengambil part 
tersebut yang kita butuhkan untuk membuat suatu program sesuai 
kebutuhan kita. Adapun dalam Java istilah import dipakai dengan 
sintax import ,  sebagai contoh: import Java.io.*, import 
Java.awt.Frame dan ditaruh di posisi paling atas sebelum tulisan class. 

Contoh penulisan import Java 

 

3.1. Inputan dari Keyboard    dan Handle Error Menggunakan throws 
IOException 

Hampir seluruh aplikasi yang ada sekarang ini akan membutuhkan 
inputan dari keyboard. Apa yang  harus kita lakukan untuk menangkap 
inputan dari keyboard? Pada modul ini kita akan mulai belajar 
menggunakan salah satu class yang harus diimport yakni Class 
BufferedReader yang disediakan Java API  

Perhatikan serta praktekkan contoh coding / program pada gambar 
berikut ini : 
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Dari gambar di atas dapat dipraktekan beberapa langkah yang 
dilakukan untuk menangkap inputan dari keyboard, yaitu: 

1. Buatlah terlebih dahulu sebuah file misal InputKeyboard.Java dan 
membuat sebuah class Input beserta struktur dasarnya  

2. Untuk menggunakan class BufferedReader maka kita harus 
mengimport Java.io.*;  

3. Kemudian di public static void main ditambah tulis throws 
IOException Yang wajib dipakai untuk melempar  error dalam input 
output data .  Contohnya : Jika user diminta untuk menginputkan 
usia nya yang harus berupa angka yakni 23 tetapi dia menulis 
dengan huruf yakni “Dua Puluh Tiga” tentu saja akan  timbul error 
bila tidak dihandle.  

4. Mendefiniskan sebuah objek BufferedReader untuk melakukan 
proses pembacaan Data  , pada contoh diatas kita beri nama br, 
namun anda dapat mengganti nama sesuka anda misalkan : 

 

5. Membuat sebuah variabel untuk menampung inputan keyboard 
contohnya kali ini kita hendak memasukkan sebuah nama  bertipe 
data String yakni dengan cara  
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Dimulai dari type data variabel dan diikuti nama variabel. Untuk 
penjelasan berikutnya mengenai variabel akan dibahas pada modul 
berikutnya 

6. Inputan Keyboard itu ditangkap dengan perintah nama = 
br.readLine();   yang berfungsi untuk menjadi label penanda. 

Output dari program diatas adalah seperti gambar didawah ini. 

 

3.2. Inputan  dari Keyboard  dan Handle Error  Menggunakan try..catch… 
Inputan dari Keyboard menggunakan try..catch.. digunakan untuk jenis 
inputan yang pada umumnya non huruf.  Untuk contoh kasus saat ini 
anda cukup mengenal terlebih dahulu tipe data angka yang pertama 
yakni int (integer) yang digunakan untuk menampung inputan angka 
dari user .Mengenai apa itu tipe data akan kita lihat pada modul berikut. 

Dalam kasus ini yang diberikan adalah user diminta untuk 
menginputkan usianya dan inputan yang diminta harus berupa angka. 
Jika inputan yang diberikan bukan angka maka akan menampilkan 
pesan bahwa inputan harus berupa angka. 

Untuk dapat mengatasi error inputan yang non angka maka dapat 
dipakai blok try-catch, struktur dasarnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini. 
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Contoh kode program menggunakan blok Try-Catch dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 

 

Penjelasan Kode Program : 

1. Langkah pertama buat file dengan nama InputKeyboard2.Java  dan 
setelah itu membuat struktur dasar class InputKeyboard2. 

2. Mendefiniskan sebuah objek BufferedReader untuk melakukan 
proses pembacaan Data , pada contoh diatas kita beri nama br, anda 
dapat mengganti nama sesuka anda.  
 

 
 

3. Kemudian di dalam blok  try{..}  dibuat sebuah  instruksi untuk 
memasukan inputan keyboard guna ditampung dalam variabel 
bertipe angka (int) yang bernama usia.  

4. Perintah  System.out.println ("Usia saya " + usia + " tahun");  akan 
dijalankan apabila inputan yang diberikan adalah angka. 

5. jika inputan yang diberikan bukan merupakan angka maka  
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6. akan muncul pesan hasil dari instruksi   

 
7. Untuk  memberi pesan  bahwa inputan yang diberikan harus berupa 

ngka 

Output contoh Program diatas seperti pada gambar dibawah ini: 
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Tugas 2 

 

 


