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Pertemuan 1 

Tujuan: 

1. Mengenali bahasa pemrograman C 

2. Mengetahui struktur dasar menyusun perintah bahasa pemrograman C 

3. Mengenali tipe data dasar yang berlaku pada bahasa pemrograman C 

4. Mampu membuat program sederhana untuk menampilkan text dilayar 

 

1.1. Sekilas Bahasa Pemrgoraman  

Bahasa pemrograman merupakan suatu teknik dalam member perintah kepada 

komputer untuk menjalankan proses tertentu. Pada tingkatan bahasa pemrograman 

terdapat tiga tingkatan yaitu: 

1. Tingkat Rendah 

2. Tingkat Menengah  

3. Tingkat Tinggi 

Bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan tingkatan bahasa 

pemrograman yang tatanan instruksinya lebih mendekat ke bahasa mesin. Pada 

penerapannya programmer dituntut untuk mengetahui alamat memori pada register 

dalam setiap instruksi yang diberikan. Contoh bahasa pemrograman pada tingkatan 

ini adalah Assembler. 

Bahasa Pemrograman tingkat menengah adalah bahasa pemrograman yang 

mulai memudahkan programmer untuk memberikan instruksi atau perintah ke 

komputer dengan sedikit menuntut keahlian programmer untuk menguasai 

pengalamatan memori. Pada tingkatan ini, masih memungkinkan pula memberikan 

perintah-perintah ke mesin dengan menggunakan instruksi assembler. Contoh bahasa 

pemrograman pada tingkat menengah adalah Pascal, C/C++. 

Bahasa Pemrograman tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman yang 

interaksi instruksi ke mesin secara langsung sudah dihilangkan, sehingga programmer 

pada tingkatan ini biasanya lebih difokuskan kepada instruksi yang bersifat 

pengembangan sistem informasi, walaupun dengan menggunakan bahsa 

pemrograman tingkat menengah pun bisa membuat sistem informasi, namun pada 

bahasa pemrograman tingkat tinggi akan lebih memudahkan. Contoh bahasa 

pemrograman pada tingkat tinggi seperti Visual Basic, Java, dotNet dan lain 

sebagainya. 

1.2. Pengenalan C++ 

Untuk memulai bahasa C++ dapat menggunakan text editor apapun, sekalipun 

menggunakan notepad. Hal ini dimungkinkan karena sumber kode bahasa 

pemrograman ini disimpan pada format file plaintext, yang artinya isi dari file sumber 

kode berisi text apa adanya tanpa penyesuaian format binary. Namun untuk 
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menjalankan perintah kode bahasa C++ diperlukan compiler, yaitu program yang 

menterjemahkan bahasa C++ dalam bentuk plaintext menjadi binary yang dapat 

dikenali oleh komputer. 

Berikut skema gambaran bagaimana kode program dari plaintext kemudian 

dapat menjadi dikenali sebagai instruksi kepada komputer. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Urutan Kompilasi C++ 

  Dari skema diatas dapat dilihat bahwa kode program yang telah ditulis 

disesuaikan dengan perintah-perintah menjadi preprocessor yang kemudian dilakukan 

penterjemahan oleh compiler menjadi bahasa assembler. Pada bagian Assembler akan 

membuat file objek yang selanjutnya melihat perintah dengan adanya hubungan 

dengan library lain yang kemudian dibentuk file eksekusi (.executeable).  

  Pada praktikum ini, kita aka menggunakan aplikasi dari Borland C++ for 

Windows 5.2. sebagai text-editor sekaligus compiler instruktsi program. Harapannya 

dengan menggunakan aplikasi ini peserta praktikum dapat dipermudah menuliskan 

kode program dan langsung menguji hasil kode program dengan kompilasi yang 

disajikan dalam bentuk grafis. 

KODE PROGRAM 

PREPROCESSOR 

COMPILER 

ASSEMBLER 

LINK EDITOR 

FILE EXE 

Library 
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Gambar 1.2. Tampilan IDE Borland C++ For Windows. 

 IDE (Interface Development Enviroment) diatas dapat dilihat beberapa bagian 

pada lingkungan pengembangan program.  

1. Top Menu 

 Menu dropdown yang terdapat semua menu yang dibutuhkan pada aplikasi IDE. 

2. Menu Bar 

 Bagian menu yang bersifat jalan pintas berbentuk gambar. Untuk membuat file 

baru, menjalankan program tersedia pada bagian ini. 

3. Editor 

 Bagian tempat menuliskan kode program. 

 

1.3. Memulai Pengkodean Program 

Untuk memulai pengkodean program pada bahasa C++, perlu diketahui 

terlebih dahulu struktur dasar penulisan instruksi. 

Bentuk Dasar:  

 

 

 

Contoh: 

 

 

 

TOP MENU 
MENU BAR 

EDITOR 

[PREPROCESSOR] 

 

main()//entry poin 

{ 

  [INSTRUKSI C++] 

} 

#include <iostream.h> 

 

main()//entry poin 

{ 

  cout<<”Hai… belajar C++ nih”; 

} 
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1.4. Type Data 

Model data yang dikenal oleh C++ dapat dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu: 

1. Data Huruf / Karakter 

a. Model data ini untuk segala jenis data yang tidak memiliki kepentingan untuk 

dilakukannya perhitungan matematis  

b. Contoh jenis data: nama, alamat, tempat tinggal, no telepon dan lain 

sebagainya  

c. Tipe data Huruf / karakter di C dikenal dengan istilah : char 

d. Pada dasarnya tipe data char ini hanya untuk menyimpan sebuah nilai 

huruf/karakter saja  

e. Format %c untuk karakter tunggal, dan %s untuk karakter jamak. 

2. Data Angka 

a. Model data ini untuk segala jenis data yang memiliki kepentingan untuk 

dilakukannya operasi aritmatika  

b. Contoh: gaji, total harga, umur, panjang, lebar, nilai dan lain sebagainya  

c. Tipe data dari model data angka bilangan bulat adalah: 

1) Integer di bahasa C : int (-32k s/d 32k). Format : %d  

2) Short di bahasa C : short (-32k s/d 32k). Format : %d 

3) Long di bahasa C : long (-2g s/d 2g). Format : %ld 

d. Tipe data dari model data angka bilangan pecahan adalah: 

1) Float di bahasa C : float (3.4 x 10
-38

  s/d 3.4 x 10
38

). Format : %f 

2) Double di bahasa C : double (1.7 x 10
-308

  s/d 1.7 x 10
308

).  

Format : %f 

3) Long Double di bahasa C : long double (3.4 x 10
-4932

  s/d 3.4 x 10
4932

) 

Format : %f 

e. Unsigned digunakan pada pengenal awal tipe data untuk menghilangkan nilai 

negatif dan dialihkan nilainya menjadi nilai positif  

Contoh: jika int jangkauan range nilai yang dapat di tampung (-32k s/d 32k) 

maka bila unsigned int jangkauan range nilai menjadi (0k s/d 64k) 

1.5. Perintah Masukkan (Input) 

Perintah input adalah perintah masukkan yang harus digunakan apabila 

program membutuhkan nilai atau data masukkan dari pengguna program. Perintah 

input yang dapat digunakan pada bahasa pemrograman C++ adalah. 

1. scanf() 
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Perintah masukkan sesuai format yang ditentukan. Perintah ini membutuhkan 

processor stdio.h. 

Contoh penggunaan : scanf(“%s”, &nama);  

 

2. gets() 

Perintah masukan huruf yang lebih dari satu. Perintah ini memungkinkan 

pengguna memasukkan text dengan spasi. Berbeda dengan perintah scanf yang 

bila diberikan spasi data harus dibaca lebih dari satu variable. Perintah gets 

membutuhkan include stdio.h. 

Contoh penggunaan:  
char nama[20]; 

gets(nama); 

 

3. getch() 

Perintah masukkan untuk satu karakter. Nilai karakter yang dibaca menjadi nilai 

balik pada pemanggilan fungsi ini. Biasanya perintah getch digunakan untuk 

menahan tampilan program C++ yang berbasis command line yang berjalan diatas 

Windows. Karena pada, bila tidak ada instruksi yang harus dijalankan lagi, maka 

program akan keluar dari memori. Perintah getch membutuhkan include stdio.h.  

Contoh penggunaan biasanya diletakkan pada akhir baris perintah program 

sebelum tanda penutup badan program. 

  

4. cout 

Perintah masukkan hampiur mirip seperti perintah scanf, namun tidak perlu format 

tipe data penerima. Perintah ini membutuhkan include iostream.h dan hanya ada 

pada C++ tidak dikenal pada bahasa C yang biasa.  

Contoh penggunaan:  
char nama[20]; 

cout<<nama; 

 

1.6. Perintah Keluaran (Output) 

Perintah output atau keluaran merupakan perintah yang digunakan untuk 

menghasilkan text yang tampil dilayar. Biasanya tampilan ini untuk menampilkan 

instruksional cara penggunaan program, notifikasi, meminta masukan data maupun 

hasil pengolahan data. Perintah-perintah keluaran yang dikenal yaitu: 

1. printf 

Perintah ini adalah perintah keluaran yang menggunakan format tipe data. Perintah 

keluaran ini memungkinkan gabungan antara string konstan dengan string 

variable. Untuk menggunakan printf harus menggunakan preprocessor stdio.h.  

Contoh: printf(“Hello saya belajar c++”); 

2. puts 

Perintah ini merupakan perintah keluaran yang tidak dapat digabungkan antara 

string konstan dengan string variable, yang berarti harus menggunakan salah 

satunya. Membutuhkan preprocessor stdio.h. 
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Contoh: puts(“Kuliah…? BSI Aja!!!”); 

3. putchar 

Perintah keluaran untuk sebuah nilai karakter saja. Membutuhkan preprocessor 

stdio.h 

Contoh: putchar(„B‟); putchar(„S‟); putchar(„I‟); 

4. cout 

Perintah keluaran ini mirip scanf, yaitu perintah keluaran yang dapat 

mengkombinasikan string kosntan dengan string variable. Namun untuk 

menggunakan perintah cout harus menggunakan preprocessor iostream.h 

 

1.7. Praktek 

1. Program Tampil Biodata 

Ketikkan kode program berikut: 

 

Kemudian jalankan: 

 

Lakukan analisis pada program yang telah anda ketikkan. 

a. Apakah kegunaan perintah \” ? 

b. Apakah kegunaan perintah \n? 

c. Apa yang terjadi bila preprocessor #include <iostream.h> dihilangkan? 

d. Apa yang terjadi bila preprocessor #include <conio.h> dihilangkan? 

e. Apa yang terjadi bila perintah getch() dihilangkan? 

f. Apa yang terjadi bila bagian kode main() diubah menjadi Main()? 

g. Apa yang terjadi bila symbol panah perintah cout diubah menjadi 

cout>>”nama : Budiman \n” ? 

h. Hilangkan tanda semicolon (;) atau tanda titik-koma setiap baris, kemudian 

jalankan program, apa yang akan terjadi? Mengapa demikian? 

i. Apa yang terjadi apabila penanda kurawal buka ( { ) diawal dan kurawal tutup 

(}) diakhir program dihilangkan? Mengapa demikian? 
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2. Mengenal Penggunaan Tipe Data 

Ketikkan kode program berikut: 

 

Jalankan hasil dari kode program diatas, akan menampilkan hasil sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa pada program yang telah anda ketikkan: 

a. Int, float adalah tipe data atau perintah? 

b. Jika perintah int a; diubah menjadi int x; kemudian jalankan program, apa 

yang akan terjadi? Kenapa demikian? 

c. Dari hasil program diatas, nilai c adalah nilai a + nilai b. Diketahui nilai a 

adalah 10, dan nilai b adalah 2.5, sehinga 10 + 2.5 menghasilkan 12.5, sesuai 

tampilan pada hasil program. 

1) Bila nilai pada a = 10; diubah menjadi a = 11.5;. Kemudian jalankan 

program, berapakah hasil nilai c? Bila dihitung nilai a adalah 11.5 dan 

nilai b adalah 2.5, maka nilai c seharusnya adalah 14. Apakah hasil 

nilai c sesuai? Bila tidak kenapa? 

d. Jika pada baris perintah 
 

printf(“Nilai c adalah %f”, c); 

 

diubah format %f menjadi %d, sehingga menjadi: 
 

printf(“Nilai c adalah %d”, c); 

 

Jalankan program, berapakah nilai sekarang? Kenapa demikian?  
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Kesimpulan  

Dari praktikum yang telah dilakukan pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan perintah output harus sesuai dengan preprocessor yang 

digunakan. Bila menggunakan printf harus menggunakan stdio.h. dan 

untuk cout harus menggunakan iostream.h 

2. Setiap haris baris program membutuhkan pembatas dengan kode program 

selanjutnya berupa tanda semicolon (;) 

3. Badan program harus ditandai pembukanya dengan tanda kurawal buka 

({)dan diakhiri kurawal tutup (}). 

4. Badan program main() adalah entry point program, yaitu alamat dimana 

bagian program pertama kali dijalankan. 

5. Tipe data merupakan penentu jenis data yang akan disimpan oleh variable. 

6. Penggunaan  format tipe data untuk perintah masukkan dan keluaran harus 

sesuai dengan tipe data variable yang digunakan. Sebagai contoh tipe data 

variable angka bilangan pecahan harus menggunakan %f, sedangkan tipe 

data bilangan bulat harus menggunakan format %d. untuk lebih jelas lihat 

pada sub bab. 1.4. Tipe Data diatas. 

  



Pertemuan 2 

Pada praktikum kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembuatan 

program yang memiliki interaksi masukan, proses dan keluaran hasil proses data. 

Dari materi pertemuan 1 sebelumnya, saya berharap anda telah memahami apa saja 

perintah keluaran dan perintah masukan. 

Tujuan: 

1. Dapat mengetahui kapan menggunakan perintah keluaran dan kapan menggunakan 

perintah masukkan 

2. Memahami penggunaan scanf dan cin sebagai perintah masukkan 

3. Memahami penggunaan printf dan cout sebagai perintah keluaran lebih lanjut 

 

2.1. Input & Output 

Perintah masukan dan keluaran telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Ingat-ingat kembali apa saja perintah masukan (input) dan perintah keluaran (output).  

 

1. Praktekan kode program berikut: 

 

 

 

 

 

 

Jalankan program, lihat hasilnya. Masukkan nilai angka dan tekan “Enter”, apa yang 

terjadi selanjutnya? 

 

Contoh, ketikkan angka 20, kemudian “Enter”. 

 

Lakukan analisa program diatas: 

a. Apakah kegunaan perintah printf ? 

b. Apakah kegunaan perintah scanf? 

c. Bisa dilihat program diatas apa yang dimasukan dengan nilai yang 

dikeluarkan sesuai. 
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d. Lakukan perubahan pada baris perintah  
scanf("%d", &a); 

menjadi: 
 scanf("%f", &a); 

Lengkapnya seperti: 
 

 

Jalankan program kemudian isikan nilai, apa yang terjadi? Apakah nilai yang 

ditampilkan sama seperti nilai yang kalian masukkan? Kenapa demikian? 

2. Praktek input output lebih dari satu variable. 

 

Jalankan program, dan lihat hasilnya. Masukan nilai angka untuk masing-masing 

bagian, sehingga sebagai berikut: 
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Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa setiap variable yang 

hendak diisikan nilai sesuai masukan angka dari pengguna maka perintah masukkan 

harus per variable. 

Lakukan analisa program diatas: 

a. Apakah kegunaan perintah: 
printf("Nilai a=%d, b=%d, c=%d", a, b, c); 

b. Bila susunan parameter baris perintah diatas diubah menjadi 
printf("Nilai a=%d, b=%d, c=%d", c, a, b); 

Jalankan program, apa yang terjadi? 

c. Apa yang terjadi bila semua baris perintah scanf dihapus? 

d. Buatlah program untuk meminta masukkan 5 variabel dengan melihat 

contoh program diatas. 

 

3. Praktik penggunaan input output preprocessor iostream.h 

Ketikkan kode program berikut: 

 

Jalankan kode program diatas, lihat hasilnya dan masukkan nilai angka apa saja, 

contoh sebagai berikut: 
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Dari kode program diatas, lakukan analisa mengenai: 

a. Apakah perbedaan menggunakan perintah cout dengan printf ? 

b. Apakah perbedaan menggunakan perintah cin dengan scanf? 

c. Apa yang terjadi apabila preprocessor #include <iostream.h> diganti menjadi 

#include <stdio.h>, jalankan program setelah melakukan perubahan tersebut. 

 

2.2. Sequence 

1. Mengenal sifat Sequence Pada algoritma 

Pada pemrograman, alir yang terjadi secara berurutan, yaitu dari atas kebawah 

dan dari kiri kekanan. Untuk membuktikan hal tersebut mari kita lakukan praktek 

sebagai berikut: 

 

Jalankan kode program diatas, menghasilkan nilai berapa? 

Kemudian bandingkan dengan hasil program pada kode program dibawah?  
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Amati dari kedua program diatas, perbedaan terletak pada baris kode program yang 

mana? Apa yang menyebabkan kedua program tersebut menghasilkan keluaran yang 

berbeda?   

2.3.Operator Aritmatika 

Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi 

perhitungan pada variable yang dikenal pada bahasa pemrograman. Operator yang 

dikenal adalah: 

Tabel 2.1. Daftar Operator Aritmatika 

No Operator Symbol Kegunaan 

1. Pengurangan - Mengurangi nilai  

2. Penjumlahan + Menambahkan nilai  

3. Perkalian * Mengalikan nilai 

4. Pembagian / Membagi nilai 

5. 

Modulo % 

Mendapatkan sisa pembagian. Contoh: 5 % 3 

menghasilkan 2. 

10 % 2 menghasilkan 0 

11 % 4 menghasilkan 3 

 

1. Kode Program Kalkulator Sederhana 

 

Jalankan kode program diatas, dan masukan nilai 1 dan nilai 2 pada saat program 

dijalankan. Contoh hasil program sebagai berikut: 
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Dari hasil program diatas, dapat dianalisa sebagai berikut: 

a. Nilai yang dimasukkan adalah 18 untuk nilai pertama, dan 7 untuk nilai ke 

dua 

b. Penjumlahan 18+7 = 25 

c. Pengurangan 18-7 = 11 

d. Perkalian 18*7 = 126 

e. Pembagian 18/7 = 2.571429 (Tidak sesuai dengan hasil program) 

i. Analisa-lah mengapa hasil program pembagian contoh diatas hanya 

menghasilkan angka 2, dan bukan 2.571429? 

ii. Apa saja yang harus diperbaiki agar program diatas menjadi benar! 

f. Modulo 18 % 7 = 4 

 

2. Kode Program Hitung Luas Persegi Panjang 

 

Jalankan kode program diatas, dan masukkan nilai panjang dan lebar. Contoh 

tampilan sebagai berikut: 
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Analisa lah hasil program diatas: 

a. Kenapa tipe data program diatas menggunakan float, seperti pada baris: 

float panjang, lebar, luas; 

Apa alasannya? Bila diganti dengan tipe int, apa boleh? Jika tidak apa 

alasannya? 

b. Pada baris perintah: 
printf("Luas persegi panjang adalah %.2f m2", luas); 

Apa kegunaan format %.2f? Apa yang terjadi bila format diganti menjadi %f 

saja? 

 

3. Kode Program Hitung Luas Segitiga 

 

Jalankan program diatas. Ujikan masukkan tinggi dan alas dan lihat hasil luas 

segitiga. Contoh: 

 

Lakukan analisa program diatas. 

a. Apakah kegunaan perintah endl? 

b. Apakah perbedaan perintah endl dengan “\n” 
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c. Rumus perhitungan luas segitiga berada pada baris apa? 

d. Bila tipe data float pada baris 

float tinggi, alas, luas; 

Diubah menjadi int seperti: 

int tinggi, alas, luas; 

Kemudian jalankan, dan masukkan nilai tinggi dan alas bilangan pecahan, apa 

yang terjadi? 

 

4. Kode Program Hitung Kecepatan Rata-Rata 

 

Jalankan program, dan ujikan dengan mengisikan jarak tempuh serta waktu tempuh. 

Contoh sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa mengenai program diatas: 

a. Bila nama variable diatas seperti velocity, scale, time diubah menjadi v,s,t 

seperti berikut: 
float velocity, scale, time; 

Menjadi: 
float v, s, t; 

 

Apa saja yang harus diperbaiki agar program dapat berjalan? 
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b. Agar hasil keluaran kecepatan rata-rata dapat menghasilkan nilai meter/detik 

perintah apa yang harus diubah? 

Kesimpulan: 

 Dari praktikum yang telah dilakukan pada hari ini, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Alir perintah program yang dijalankan selalu berurutan baris perbaris dari atas 

kebawah, dari kiri kekanan. 

2. Semua variable yang digunakan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Bila 

penulisan penggunaan variable pada badan program berbeda dengan nama 

variable yang dideklarasikan akan mengakibatkan program tidak berjalan. 

3. Perintah input digunakan pada saat program ingin mendapatkan data dari 

pengguna. 

4. Perintah output digunakan untuk menampilkan informasi, pemberitahuan atau 

permintaan atau sebagai alat komunikasi kepada pengguna program. 

 



Pertemuan 3 

Pada praktikum kali ini diharapkan mahasiswa telah memahami apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan 1 s/d pertemuan 2. Pertemuan 3 ini akan membahas pola 

pemilihan instruksi program atau yang dikenal sebagai control percabangan.  

Tujuan: 

1. Mengenal kondisi Boolean nilai 

2. Mengetahui Percabangan dan penggunaan IF 

3. Mengetahui pembuatan nested if 

4. Mengetahui penggunaan switch 

5. Dapat membuat program menggunakan control percabangan. 

 

3.1. Kondisi 

Kondisi pada algoritma hanya mengenal keadaan benar atau salah, true atau 

false, 1 atau 0 atau yang juga dikenal dengan istilah boolean. Operator yang 

menghasilkan keadaan nilai Boolean yaitu operator pembanding. 

Tabel 3.1. Daftar Operator Pembanding 

No Operator Symbol Contoh 

1. Lebih besar > 10 > 2 menghasilkan nilai benar 

10 > 3+5 menghasilka nilai benar 

10 > 10 menghasilkan nilai salah 

10 > 5+5 menghasilkan nilai salah 

2. Lebih kecil < 10 < 2 menghasilkan nilai salah 

10 < 100 menghasilkan nilai benar 

3. Lebih besar sama dengan >= 10 >= 10 menghasilkan nilai benar 

10 >= 9 menghasilkan nilia salah 

4. Lebih kecil sama dengan <= 10 <= 10 menghasilkan nilai benar 

10 <= 9 menghasilkan nilai salah 

5. sama dengan == 29 == 29 menghasilkan nilai benar 

29 ==30 menghasilkan nilai benar 

6. Tidak sama dengan != 29 != 30 menghasilkan nilai benar 

29 != 29 menghasilkan nilai salah 
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1. Kode program Praktik kondisi 

 

Jalankan program diatas, maka menghasilkan: 

 

Analisa lah program diatas, mengapa hasil a > b = 1, dan a < b = 0. 

3.2. Operator Logika 

Operator logika adalah operator yang membandingkan dua kondisi untuk 

menghasilkan nilai benar atau salah, 1 atau 0. Biasanya operator logika disandingkan 

dengan operator pembanding. 

Tabel 3.2. Tabel Simbol Logika 

No. Operator Symbol Keterangan 

1 AND && 

1 && 0 menghasilkan 0 

0 && 1 menghasilkan 0 

0 && 0 menghasilkan 0 

1 && 1 menghasilkan 1 

2 OR || 

1 && 0 menghasilkan 1 

0 && 1 menghasilkan 1 

0 && 0 menghasilkan 0 

1 && 1 menghasilkan 1 
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1. Contoh penggunaan operator logika 

 

Jalankan program diatas, dan lihat hasilnya: 

 

Analisa lah dari hasil program diatas, simpulkan sendiri apa kegunaan logika OR dan 

logika AND. Bila kurang mengerti tanyakan kepada dosen anda. 

Latihan 

1. Diketahui nilai a = 10, b = 7, c = 29; Apakah hasil dari nilai d berikut: 

a. d = a+8 < c-9 && b*a >= c 

b. d = a+c > b * 3 || b + a > c && a + b > c 

 

2. Diketahui nilai a = 4, b = 17, c = 9; Apakah hasil dari nilai d berikut: 

c. d = a+8 < c-9 || b*a >= c 

d. d = a+c > b * 3 && b + a > c && a + b > c 
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3.3.Kontrol Percabangan IF 

Kontrol percabangan merupakan perintah pada algoritma yang akan 

menentukan kode program mana yang akan dijalankan dari berbagai kode program 

yang dibuat pada rangkaian scenario alir program. Pada dasarnya setiap perintah 

percabangan menggunakan suatu kondisi sebagai penentu apakah bagian kode 

program akan dijalankan atau tidak. 

Struktur dasar 

  If(kondisi) 

{ 

    Pernyataan 1; 

} 

 

If(kondisi) 

{ 

   Pernyataan 1; 

}else{ 

    Pernyataan 2 

} 

 

I. Kode Percabangan IF Sederhana 

 

Jalankan kode program diatas, dan masukkan nilai diatas 50, lihat hasilnya. 

Kemudian jalankan program kembali dan coba masukkan nilai kurang dari 50, 

apa hasilnya? 

Analisalah hasil program diatas: 
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a. Mengapa program bisa menghasilkan keadaan yang berbeda berdasarkan dari 

nilai variable a yang diisikan? 

b. Bila nilai yang dimasukkan nilai 50 apa yang dihasilkan?  

c. Bila perintah cout pada bagian bawah else dihilangkan, jalankan program. 

Masukkan nilai dibawah 50 apa yang terjadi? 

 

II. Menentukan status Lulus atau tidak dari rerata nilai 

 

 
 

Jalankan kode program diatas. Masukkan nilai 1 dan nilai 2. Apa hasilnya? 

 

 

III. program untuk menentukan diskon berdasarkan total penjualan. Inputan yang 

dibutuhkan adalah harga barang, jumlah pembelian. Menghasilkan total penjualan. 

a. Bila total penjualan diatas 100.000 maka mendapat diskon 20% dari total 

b. Bila total penjualan lebih dari 50.000 maka mendapat diskon 10% dari total 

c. Selain itu tidak mendapatkan diskon 
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 Jalankan program diatas, isikan harga barang dan jumlah beli. Lihat apa hasil 

dari program tersebut. Isikanlah dengan beberapa scenario nilai. Dari yang akan 

menghasilkan total diatas 100.000, diatas 50.000 dan dibawah 50.000. Analisa 

program diatas, mengapa program dapat bekerja demikian? 

Latihan 

1. Buatlah program untuk menghasilkan nilai berupa grade berdasarkan nilai 

rata-rata. Inputan : nilai tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester 

a. Hitung rata-rata = nilai tugas + ujian tengah semester + ujian akhir 

semester / 3 

b. Jika nilai rata-rata diatas 80 maka tampilkan tulisan “Grade A” 

c. Jika nilai rata-rata diatas 60 maka tampilkan tulisan “Grade B” 

d. Jika nilai rata-rata diatas 50 maka tampilkan tulisan “Grade C” 
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e. Jika nilai rata-rata diatas 40 maka tampilkan tulisan “Grade D” 

f. Selain itu tampilkan grade “E” 

 

3.4. Kontrol Percabangan NESTED IF 

Kontrol percabangan memungkinkan pengendalian percabangan didalamnya 

atau dengan istilah percabangan didalam percabangan (nested loop). 

Struktur dasar: 

 if (kondisi) 

 { 

  if(kondisi2) 

{ 

   Pernyatan; 

} 

} 

 

1. Program Sederhana Nested Loop 
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Jalankan program diatas, lihat hasilnya. Contoh hasil program sebagai berikut: 

 

 

 

 Perhatikan dan analisalah program yang telah anda buat, mengapa hasilnya 

bisa demikian. 
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3.5. Kontrol Percabangan SWITCH 

Kontrol percabangan switch merupakan bentuk percabangan yang melihat nilai 

variable secara konstan. 

Struktur dasar: 

 switch(variable) 

 { 

  case nilai_konstan_1: 

   pernyataan; 

   break; 

  case nilai_konstan_2: 

   pernyataan; 

  case nilai_konstan_n: 

   pernyataan; 

  default:  

   pernyataan; 

} 

Keterangan: 

1. Variable = variable yang akan di uji nilainya sebagai penentu pernyataan yang 

akan dijalankan 

2. Nilai_konstan = nilai yang menjadi penentu dengan variable yang akan diuji. 

Bila nilainya sama maka akan menjalankan pernyataan pada baris perintah 

dibawa case ini hnya. 

3. Break = perintah untuk menahan perintah agar tidak menjalankan perintah yang 

ada dibawah. Bila break tidak dibuat akan menjadikan suatu case yang terpilih 

menjalankan case yang ada dibawahnya. 

 

Contoh Program: 
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Jalankan program diatas, lihat hasil program, cobalah untuk memilih menu dari 

program tersebut berbeda-beda. Amati dan analisa program diatas mengapa dapat 

menjalankan proses demikian. 

 

 

Kesimpulan 

1. Percabangan merupakan perintah untuk memilih perintah tertentu yang akan 

dijalankan dari beberapa perintah yang dituliskan pada satu grup percabangan. 

2. Percabangan IF menggunakan status nilai kondisi true untuk menjalankan 

perintah percabangan. 

3. Percabangan SWITCH menggunakan keadaan nilai yang sama antara variable 

yang diuji dengan nilai konstan pada case. 

 



Pertemuan 4 

Tujuan: 

1. Memahami penggunaan perintah perulangan FOR 

2. Dapat menggunakan perulangan WHILE dan DO WHILE 

3. Dapat membedakan perulangan kondisi diawal dan kondisi diakhir 

4. Memahami konsep perulangan 

 

4.1. Perulangan 

Perulangan merupakan perintah pemrograman untuk mengulang alir program 

sebanyak kondisi yang ditentukan. Perintah ini akan sangat sering digunakan pada 

program yang mengharuskan pembacaan data yang jumlahnya banyak, menampilkan 

data, pencarian, pengurutan data, penggambaran dan lain sebagainya. 

 

4.2. Kontrol Perulangan FOR 

Struktur dasar: 

 for( kondisi awal; kondisi berhenti; peubah kondisi) 

{ 

  pernyataan; 

} 

 

1. Contoh kode program perulangan sederhana 

 

Jalankan program diatas, akan menghasilkan tulisan sebanyak 5 baris: 

 

Analisalah program di atas: 
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a. Ubah kondisi berhenti perulangan diatas : 
for(ulang=0; ulang<5; ulang++) 

diganti menjadi: 
for(ulang=0; ulang>5; ulang++) 

Jalankan program lihat hasilnya, apa yang terjadi? Mengapa demikian? 

b. Ubah kembali kondisi perulangan diatas menjadi 
for(ulang=0; ulang<5; ulang--) 

Jalankan program, apa hasilnya sekarang? Mengapa bisa demikian? 

c. Ubah kembali kondisi perulangan diatas menjadi 
for(ulang=0; ulang<50; ulang++) 

Jalankan program, apa hasilnya sekarang? Mengapa bisa demikian? 

d. Ubah kembali kondisi perulangan diatas menjadi 
for(ulang=1; ulang<=10; ulang+=2) 

Jalankan program, apa hasilnya sekarang? Mengapa bisa demikian? 
 

2. Perulangan Akumulasi nilai 

 

 
 

Jalankan program diatas, lihat hasilnya! 

Dari contoh program kedua, lakukan analisa dan perubahan-perubahan seperti 

pada contoh program perulangan pertama diatas. Tanyakan apa yang anda kurang 

pahami dari struktur perintah diatas. 
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3. Perulangan dalam Perulangan 

 

 
 

Jalankan hasil dari kode program diatas, maka akan menghasilkan seperti 

berikut: 

 
 

Lakukan analisa terhadap : 

a. Perintah for (y) dan for (x)! 

b. Pahami maksud dari perulangan for(y) yang akan menjalankan perulangan 

selanjutnya setelah semua pekerjaan perulangan didalamnya, yaitu for(x) 

telah selesai menjalankan semua tugasnya. 

c. Buatlah hasil perulangan menjadi 7 baris dan 2 kolom! 

d. Apa yang akan terjadi bila perintah cout<<endl; diatas dihilangkan? Coba 

jalankan program dan lihat hasilnya! 

e. Didalam dunia nyata apa saja yang bisa dianalogikakan sebagai nested for 

ini? 
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4. Perulangan Membentuk Persegi 

 

Jalankan program diatas, dan lihat hasilnya! 

 

Lakukan analisa dan eksplorasi kemampuan anda terhadap kode program diatas: 

a. Apa yang harus diubah untuk menghasilkan bentuk persegi panjang dengan 10 

baris dan 20 kolom? 

b. Modifikasi perintah diatas untuk menghasilkan bentuk persegi (9 x 9) 

c. Eksplorasi pengetahuan anda dengan mengkombinasikan perintah IF untuk 

menghasilkan tampilan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 



Modul Algoritma dan Pemrograman 1 (C++) - Agung Sasongko | AMIK “BSI Pontianak” – Halaman 35 

5. Perulangan Membentuk Segitiga 

 
 

Jalankan  program diatas, maka akan menghasilkan sebagai berikut: 

 

 

Analisa hasil kode program diatas, mengapa bisa membentuk segitiga demikian! 

a. Apa kegunaan bagian perintah pada baris: 

for(x=y; x<=5; x++) 

b. Buat tampilan segitiga menjadi 10 baris dan 10 kolom 
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Jalankan program diatas, maka akan menghasilkan segitiga sebagai berikut: 

 
 

Eksplorasikan pengetahuan anda berdasarkan materi perulangan dan percabangan 

untuk menghasilkan segitiga sebagai berikut: 

 

 
 
 

4.3. Kontrol Perulangan WHILE 

Struktur WHILE biasanya digunakan untuk perulangan yang jumlah 

perulangannya belum diketahui. Namun hal seperti ini tidap menutup kemungkinan 

juga dapat ditangani oleh perulangan FOR.  

Struktur Dasar: 

 while(kondisi) 

{ 

       Pernyataan; 

} 

 

Perintah while akan selalu mengulang pernyataan didalamnya apabila kondisi selalu 

berstatus true. 

1. Program While Kondisi 

 

Jalankan program diatas, kemudian isikan 1. Kemudian isikan 0, apa perbedaannya? 
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Amatilah perintah program diatas,  

a. Apa yang terjadi apabila nilai ulang di set menjadi 0 saat pertama kali. Yaitu 

dengan cara ubah baris perintah: 
int ulang = 1; 

Menjadi 
int ulang = 0; 

Jalankan program, apa hasilnya? Berikan pendapat anda mengenai hasil 

program yang telah diubah! 

 

2. Program While untuk counter angka 

 

Jalankan program diatas, maka hasilnya akan sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa terhadap kode program diatas. 

a. Apa yang terjadi apabila nilai ulang di set menjadi 6. Pada baris perintah 
int ulang=1; 

diubah menjadi: 
 int ulang=6; 

Kemudian jalankan program, apa hasilnya? Berikan pendapat anda mengenai 

hal itu! Bila kurang jelas, tanyakan! 

b. Apa yang terjadi apabila baris perintah ulang = ulang + 1; dihapus? 
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4.4. Kontrol Perulangan DO WHILE 

Kontrol perulangan do..while merupakan bentuk perulangan yang melakukan 

pengecekan kondisi setelah melakukan badan perintah perulangan. 

Struktur dasar: 

 do{ 

  pernyataan; 

}while(kondisi); 

1. Program contoh do while  

 

Jalankan program, lihat hasilnya selama anda tidak mengisi angka 3! 

 

Amatilah perintah program diatas,  

a. Apa yang terjadi apabila nilai ulang di set menjadi 0 saat pertama kali. Yaitu 

dengan cara ubah baris perintah: 
int ulang = 1; 

Menjadi 
int ulang = 0; 

Jalankan program, apa hasilnya? Berikan pendapat anda! 

b. Apakah perbedaan antara while.. dengan do…while? 
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2. Program perulangan do while  

 

Jalankan program diatas, maka hasilnya sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa pada hasil program diatas.  

a. Bila diamati hasil dari do..while bisa mengerjakan perintah yang ada pada for 

atau while.  

b. Apa yang terjadi apabila nilai variable ulang diset menjadi 10, yaitu baris 

perintah: 
int ulang=1; 

Diubah menjadi 
 int ulang=10; 

Jalankan program, apa hasilnya? Mengapa demikian, berikan alasan anda! 

c. Kembalikan nilai ulang dari 10 menjadi 1 kembali. Namun pada baris perintah 

ulang = ulang + 1; 

dihapus. 

Jalankan program, apa hasilnya? Analisa dan tarik kesimpulan dari perintah 

tersebut. Bila kurang jelas tanyakan! 

Kesimpulan 

1. Perintah perulangan yang telah dipelajari adalah for, while dan do while 

2. Perintah perulangan dibutuhkan inisialisasi nilai awal dan kondisi berakhir 

yang jelas agar tidak terjadi perulangan yang tidak berhingga. 
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3. Perintah while dan for merupakan perintah perulangan yang menguji kondisi 

perulangan atau pemberhentian diawal bagian sebelum menjalankan isi 

perintah perulangannya 

4. Perintah do..while adalah perintah perulangan yang menguji kondisi 

perulangan atau kondisi akhir perulangan setelah menjalan ka nisi perintah 

perulangannya terlebih dahulu. 



Pertemuan 5 

Tujuan: 

1. Memahami apa itu procedure / subroutine 

2. Dapat membuat procedure atau sub routine 

 

5.1. Procedure / Sub Routine 

Procedure atau subroutine merupakan blok rangkaian kode program yang 

mengerjakan sesuatu sebagai bagian pembentuk suatu program yang tidak 

memberikan hasil nilai kembalian pada pemanggilnya. Gambaran Subroutine dapat 

ditunjukan sebagai berikut: 

 

Gambar 5.1. Ilustrasi Procedure / Subroutine 

Struktur dasar: 

  

 

 

 

 Biasanya procedure dibuat untuk memudahkan pengelolaan suatu program. 

Karena program yang dibuat secara kompleks memiliki banyak baris perintah, dengan 

adanya procedure maka akan membagi blok-blok perintah menjadi bagian-bagian 

tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

void namasubroutine([parameter]) 

{ 

 [Perintah-perintah / blok kode program]; 

} 
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1. Contoh Pembuatan Procedure 

 

Jalankan kode program diatas, lihat hasilnya! 

 

Lakukan analisa kode program diatas terhadap hasil yang terjadi. 

a. Apa yang terjadi bila susunan perintah didalam blok main() menjadi 
badanTampilan(); 

prosedurku(); 

Jalankan program, dan apa hasilnya? 

b. Apa yang terjadi bila baris perintah badanTampilan(); dihilangkan 

Lihat hasilnya, berikan pendapat anda terhadap hasil programnya. 

c. Modifikasilah kode program diatas, tambahkan sebuah procedure biodataku() 

yang didalamnya berisikan perintah menampilkan tulisan dilayar mengenai 

biodata anda masing-masing. 
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2. Procedure Penjumlahan melalaui parameter byvalue 

 

Jalankan contoh program diatas, hasilnya sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa terhadap kode program tersebut. 

a. Bila perintah  
penjumlahan(10, 12); 

Diubah menjadi 
penjumlahan(100, 500); 

Jalankan, program apa hasilnya? Tarik kesimpulan dari hasil praktikum yang 

telah dilakukan! 

 

3. Procedure dengan parameter by referensi 
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Jalankan program diatas, dan ujikan dengan memasukan nilai angka.  

Lakukan analisa terhadap kode program dan hasilnya! 

a. Jalankan program dan isikan nilai kembali berapapun, missal 210 

b. Bila dilihat variable x digunakan untuk menerima masukan dari pengguna 

Kemudian pada perintah perubahan(x); dijalankan yang artinya nilai x akan 

diberikan ke parameter n. Sehingga tampil Nilai variable n adalah : 210, 

Lihat pada baris perintah dibadan prosedur perubahan, yaitu n = 17;. 

Jika pada baris perintah: 

 n=17; dihapus, kemudian program dijalankan kembali, apa hasilnya?  

 

Kesimpulan: 

1. Procedure dapat digunakan untuk memisahkan sekumpulan kode program 

menjadi bagian-bagian tersendiri 

2. Procedure dapat menerima parameter sebagai nilai masukkan untuk diolah baik 

secara byvalue maupun byreference 

3. Pengiriman input secara byvalue tidak akan merubah isi nilai variable 

pengirimnya 

4. Pengiriman input secara byreference akan merubah isi nilai variable 

pengirimnya. 

5. Procedure tidak akan mengembalikkan nilai karena tugasnya hanya mengerjakan 

sesuatu, terkecuali mengembalikan nilai melalui parameter. 

 

 



Pertemuan 6 

Tujuan 

1. Mengenali fungsi 

2. Semakin memahami perbedaan procedure dan fungsi 

3. Dapat membuat fungsi 

 

6.1. Fungsi 

Fungsi merupakan blok kode program yang mengerjakan sesuatu untuk 

menghasilkan suatu nilai yang akan diterima secara assignment pada pemanggilan 

nya. Ilustrasi fungsi dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 

.  

Gambar 6.1 Ilustrasi Fungsi 

 

1. Fungsi Penjumlahan Sederhana 
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Jalankan kode program diatas, dan masukkan nilai 1 dan nilai 2 untuk dihitung 

penjumlahannya. Contoh hasil program sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa dan eksplorasi terhadap program diatas,  

a. Baris perintah return hasil; pada badan fungsi penjumlahan dihilangkan. 

Jalankan program dan isikan data seperti biasa, lihat hasilnya! 

b. Buatlah fungsi pengurangan, perkalian, pembagian dan modulo serta gunakan 

pada main program. 

 

2. Fungsi Hitung Panjang Text 

 

Jalankan program diatas, maka hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Analisa kode program diatas: 

a. Apakah kegunaan perintah : 
while(s[pjg] != 0) 

b. Apa yang terjadi apabila perintah pjg++ pada badan fungsi panjang text 

dihilangkan? Coba lakukan dan jalankan program lihat hasilnya! Lakukan 

analisa terhadap perintah diatas! Diskusikan kepada rekan dan dosen. 

c. Bagian mana yang menjadi inputan pada fungsi yang dibuat diatas? 
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3. Fungsi Faktorial Recursive 

 

 
 

Jalankan program diatas, maka akan tampil sebagai berikut: 

 
 

Lakukan analisa program diatas: 

a. Coba jalankan program serta ujikan nilai-nilai lainnya untuk dihitung nilai 

factorial. Cocokan dengan hitungan manual anda, apakah sama? 

b. Pahamilah kode program diatas, terutama pada fungsi factorial. Bagian yang 

menandakan sebagai recursive terletak pada baris perintah mana? 

c. Hapuslah baris perintah return 1 pada fungsi factorial. Kemudian jalankan 

program seperti biasa, lihat hasil factorial? Berikan alasan anda! 

d. Modifikasilah perintah baris : 
return n * faktorial(n-1); 

Menjadi 
 return n * faktorial(n); 

Jalankan program, apa hasilnya sekarang? Lakukan analisa dengan berdiskusi 

bersama teman dan dosen anda. 
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6.2. Fungsi String 

Fungsi string yang telah tersedia pada bahasa C yaitu sebagai berikut: 

1. strlen 

Fungsi untuk mengetahui jumlah teks pada data karakter.  Parameter nya adalah 

variable yang mengandung teks, nilai baliknya adalah angka bernilai panjang 

teksnya. Fungsi ini membutuhkan preprocessor string.h, namun juga tersedia 

pada iostream.h. Contoh: 

 

 
 

Hasil: 

 
 

2. strcpy 

Fungsi ini digunakan untuk menyalin nilai text pada suatu variable ke variable 

lain. Fungsi ini membutuhkan preprocessor string.h, namun juga tersedia pada 

iostream.h. Contoh: 
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Jalankan kode program diatas, maka akan menghasilkan sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa pada program diatas. 

a. Nilai variable x pada awalnya dijalankan menampilkan data text yang tidak 

teratur 

b. Setelah baris perintah strcpy(x, nama) dijalankan, isi nilai x selanjutnya 

memiliki nilai yang sama dengan variable nama. 

c. Coba ubah pada baris perintah 
strpcy(x, nama); 

Menjadi 
 strcpy(nama, x); 

Jalankan program sekarang, apa hasilnya? Beri pendapat anda mengenai 

proses diatas!  

 

3. strcat 

Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan nilai text suatu variable maupun 

string konstan dengan nilai text lainnya. Seperti fungsi-fungsi string lainnya, 

fungsi ini tersedia pada string.h, namun juga tersedia pada iostream.h 

 

 
 

Jalankan kode diatas, maka hasil programmnya seperti apa? Lakukan analisa 

penggunaan dan kegunaan strcat. 
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4. strcmp 

Fungsi ini digunakan untuk membandingkan nilai text. Kesamaan text akan 

memberikan nilai balik 0, namun bila ada perbedaan maka fungsi ini akan 

menghasilkan jarak karakter yang berbeda. 

 

 
 

Hasil dari program diatas: 

 
 

Bisa dilihat hasil strcmp diatas adalah -32. Yaitu perbedaan pada huruf “S” pada 

kata Sarana pada nilai a dengan huruf “s” pada kata sarana pada nilai b. 

 

5. strupr 

Fungsi ini digunakan untuk mengganti nilai text menjadi huruf capital. 

Preprocessor string.h maupun iostream.h. 

 

 
 

Jalankan contoh kode program diatas, analisa kode program dan apa hasilnya? 
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6. strlwr 

Fungsi ini digunakan untuk merubah nilai teks menjadi huruf kecil. Preprocessor 

string.h maupun iostream.h. 

 

 
 

Jalankan kode program diatas dan lakukanlah analisa! 

 
 

7. itoa 

Fungsi ini digunakan untuk merubah nilai tipe data angka bilangan bulat (int, 

long) menjadi tipe data karakter (char). Parameter fungsi ini adalah (variable 

angka, variable karakter, radix). Preprocessor stdlib.h 

 

 
 

Jalankan program diatas, lihat hasilnya dan analisa program diatas: 
 



Modul Algoritma dan Pemrograman 1 (C++) - Agung Sasongko | AMIK “BSI Pontianak” – Halaman 52 

Hasil dari program diatas adalah:  

 Apa bedanya dengan merubah perintah : 

itoa(x, a, 10);  

menjadi 

 a = x; 

 

8. atoi 

Fungsi atoi adalah kebalikan dari itoa. Preprocessor stdlib.h 

 

 

 Jalankan kode program diatas, dan lakukan analisa terhadap variable a sebagai 

karakter dan x sebagai angka. Setelah diberikan perintah atoi maka x kemudian 

memiliki nilai yang dimiliki oleh a. Coba ubah perintah: 

x = atoi(a); 

menjadi: 

 x = a; 

Jalankan program, apakah hasilnya? 

 

6.3. Fungsi Matematika 

Fungsi matematika yang telah tersedia pada bahasa C++ berada pada 

preprocessor math.h. diantaranya: 
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1. pow 

Fungsi untuk menghitung nilai pangkat.   

 

 
 

Jalankan program diatas, hasilnya adalah  

 

2. sqrt 

Fungsi ini untuk menghitung akar kuadrat.  

 

 
 

Jalankan program diatas, maka hasilnya  
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3. sin 

 

 

Jalankan program diatas, hasilnya  

 

Kesimpulan 

1. Fungsi dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengelompokan kode program 

menjadi bagian-bagian yang berfokus pada pekerjaannya. 

2. Fungsi dapat memiliki parameter sebagai input maupun tanpa parameter. 

3. Pada pembuatan fungsi harus ada perintah return <nilai yang dikembalikan>; 

Agar pemanggil fungsi menerima nilai hasil dari pemrosesan. 

4. Fungsi-fungsi yang tersedia pada libaray C++ cukup banyak tersedia, namun bila 

ada yang kurang maka solusinya harus dibuat secara sendiri. 



Pertemuan 7 (Soal Pra UTS) 

1. Buatlah program untuk perhitungan nilai Kursus Ms. Office dengan tampilan 

sebagai berikut:  

 

        Tampilan awal:  

 
            LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS KOMPUTER  

           ====================================  

           KODE SISWA            : <INPUT>  

           NAMA SISWA            : <INPUT>  

           NILAI MS. WORD        : <INPUT>  

           NILAI MS. EXCEL       : <INPUT>  

           NILAI MS. POWER POINT : <INPUT>  

 

___________________________________________________________________  

 

Tampilan layar selanjutnya:  

 
                       LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS KOMPUTER  
          ====================================  

          KODE SISWA             : <OUTPUT>  

          NAMA SISWA             : <OUTPUT>  

          NILAI MS. WORD         : <OUTPUT>  

          NILAI MS. EXCEL        : <OUTPUT>  

          NILAI MS. POWER POINT  : <OUTPUT>  

          ====================================  

          TOTAL NILAI            : <OUTPUT>  

          STATUS                 : <OUTPUT>  

 

Keterangan:  

a. Setelah tampilan awal semua data sudah di inputkan, maka masuk ke tampilan 

baru selanjutnya 

b. Total nilai = (nilai ms word + nilai ms. Excel + nilai ms. Power point ) / 3  

c. Status : Jika total nilai lebih dari 80 maka status “Sangat Baik”  

 Jika total nilai lebih dari 70 maka status “baik”  

 Jika total nilai lebih dari 60 maka status “cukup”   

 Selain itu “gagal” 
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2. Buatlah program untuk menghitung penjualan di swalayan  

 

Tampilan awal:  

 
   SWALAYAN  

===========================  

KODE BARANG         : <IN>  

NAMA BARANG         : <OUT>  

HARGA SATUAN        : <OUT>  

JUMLAH BELI         : <IN>  

 

___________________________________________________________________  

 

Tampilan selanjutnya :  
 

   SWALAYAN  

===========================  

KODE BARANG         : <OUT>  

NAMA BARANG         : <OUT>  

HARGA SATUAN        : <OUT>  

JUMLAH BELI         : <OUT>  

===========================  

HARGA TOTAL         : Rp. <OUT>  

DISKON              : Rp. <OUT>  

===========================  

SUB TOTAL           : Rp. <OUT>  

PPN 10%             : Rp. <OUT>  

===========================  

GRAND TOTAL         : RP. <OUT>  

BAYAR               : Rp. <IN>  

KEMBALIAN           : Rp. <OUT>  

 

TERIMA KASIH  

   ATAS KUNJUNGAN ANDA  

 

 

 

KODE          NAMA BARANG          HARGA     DISKON  

BARANG                                           SATUAN  

 

D012             Tepung terigu 1Kg               12000 5%  

D013             Margarin 1Kg                     5600 0%  

D014             Gula 1Kg                         9600 7%  

D015             Minyak Sayur 1Kg                 6500 2.5%



Pertemuan 8 

8.1. Array Satu Dimensi 

Array adalah tipe data yang terdiri dari sejumlah komponen elemen yang 

berjenis sama. 

Struktur dasar: 

 tipeData  namaVariabel[jumlahElemen]; 

Contoh penerapan:  

char x[8]; 

Deklarasi diatas akan menghasilkan 8 elemen dengan bentuk sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 8.1 Ilustrasi elemen array 

Contoh deklarasi pembuatan variable array satu dimensi: 

 char nama[20]; 

 double daftarGaji[100]; 

 float  y[10]; 

 long  dfthrg[100]; 

 

1. Pengisian array teks cara pertama 

 

 

 

2. Pengisian array teks cara kedua 
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3. Pengisian array teks per elemen 

 

4. Pengisian array teks menggunakan strcpy 

 

 

 

 

 

5. Pengisian array angka 
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6. Pengisian array angka per-elemen 

 
 

7. Membaca isi array 
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8. Program Isi dan baca Elemen menggunakan perulangan 

 

Jalankan kode program diatas, lihat hasilnya. Contoh sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa terhadap perintah perulangan untuk meminta masukan data serta 

perintah perulangan untuk menampilkan data. Buatlah program untuk menyimpan 

data nama dan alamat lebih dari satu data. 
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9. Pencarian isi elemen array 

 

Jalankan program, lihat hasilnya. Isikan angka yang dicari misalkan 20, 50, 100 atay 

angka-angka yang terdaftar pada variable data pada kode program diatas. 

Contoh hasil program: 

 

Lakukan analisa pada kode program diatas, diskusikan dengan teman anda dan 

jelaskan bagaimana program diatas bekerja menurut pendapat anda! 

Latihan: 

1. Buatlah program input data NIP dan nama karyawan 

2. Buatlah kemampuan program tersebut untuk mencari karyawan berdasarkan 

NIP. 
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8.2. Array Multi Dimensi 

Array multidimensi adalah sekumpulan data yang dapat dianalogikan sebagai 

matrix, yang terdiri dari baris dan kolom. 

Struktur dasar: 

 tipeData namaVariabel[jmlvariabel][jmlvariabel]; 

Contoh: 

int data[4][3]; 

Variabel diatas dapat diilustrasikan berupa elemen sebagai berikut: 

 

Contoh deklarasi variable array multidimensi: 

int    data[4][3];  

 char   dft[5][20];  

 float  x[100][200]; 

 

1. Program sederhana Membaca Array 2 dimensi 
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Jalankan program diatas, analisa kode program diatas! Hasil program sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa terhadap kode program untuk mengisi array dan menampikan array! 

2. Mengisi dan Membaca array 2 dimensi 
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Jalankan kode program diatas, amati dan analisa setiap baris perintahnya. Diskusikan 

kepada teman anda dan tanyakan bila kurang paham ke dosen. 

 

 

3. Array Multidimensi dengan String 
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Jalankan program diatas, amati dan analisa setiap perintah perulangan dan 

percabangan. Diskusikan kepada teman, bila kurang jelaskan tanyakan kepada dosen. 

Pada pengujian pertama masukkan data barang yang terdaftar pada variable data. 

Contoh: 

 

Kemudian jalankan kembali program, cobalah memasukan data barang yang tidak 

terdaftar, apa yang tampil? Apakah hasil pencarian benar? 

Kesimpulan: 

1. Array atau larik dapat digunakan untuk memetakan data baik secara satu dimensi 

maupun multidimensi 

2. Pembacaan atau akses terhadap arrau akan lebih banyak menggunakan perintah 

perulangan 

3. Untuk pencarian data pada array dibutuhkan perintah perulangan dan 

percabangan untuk mencocokan isi elemen array dan data yang dicari secara satu 

persatu. 

 



Pertemuan 9 

Tujuan: 

1. Memahami bentuk struct 

2. Dapat Membuat program menggunakan struct\ 

 

9.1. Struct 

Struct adalah statement yang berguna untuk mengkelompokkan sejumlah data 

dengan tipe yang berlainan. 

Struktur dasar: 

struct  nama_struktur  

{ 

   tipe_data var_anggota_struktur; 

};  

 

Contoh pendeklarasian struktur: 

struct Mahasiswa  

{ 

  char  nim[9]; 

  char  nama[20]; 

  int  thnmasuk; 

}; 

 

1. Program Contoh Penggunaan Struct 
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Jalankan program diatas, lihat hasilnya. Lakukan pengamatan dan analisa terhadap masing-

masing baris kode program diatas. Diskusikan dengan teman anda untuk memahami cara 

menggunakan struct, mengisi nilai anggota struct dan menampilkan isi nilai anggota struct. 

 

2. Program Isi Data Barang 
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Jalankan program diatas untuk mengetahui hasil program. Analisa program diatas: 

a. Kegunaan dari procedure isiData dan tampilData.  

b. Bagaimana cara komunikasi Struct dari isiData ke tampilData? 

c. Eksplorasi kemampuan anda untuk mengembangkan kode program diatas 

menjadi struct ber-array, yaitu dapat menyimpan data barang lebih dari 1. 

Kesimpulan 

1. Struct digunakan untuk mengelompokan beberapa data  

2. Struct dapat dianalogikakan sebagai sebuah table yang terdiri dari beberapa 

kolom dengan jenis data yang berbeda-beda 

3. Untuk menyimpan lebih dari satu data, maka struct dapat dideklarasikan dalam 

bentuk array. 

 



Pertemuan 10 

Tujuan 

1. Mengetahui pointer 

2. Memahami penggunaan pointer 

3. Dapat membuat aplikasi menggunakan pointer 

 

10.1. Pointer 

Merupakan variabel yang dapat digunakan menunjuk ke alamat memori suatu 

variable. Penggunaan pointer biasanya untuk mengendalikan suatu nilai variable pada 

blok kode program. 

Struktur dasar: 

 tipeData *namaVariabel; 

Contoh pembuatan variable pointer: 

 char *nama; 

 int *a; 

 float *x; 

 

10.2. Pointer Sebagai Pengendali Variabel 

Agar pointer dapat mengendalikan variable, pointer harus memiliki informasi 

alamat dari variable yang akan dikendalikan nilainya.  

 

1. Reference (&) 

Reference adalah symbol yang digunakan untuk mendapatkan alamat dari suatu 

variable. Berikut percobaan yang membuktikan bahwa reference memberikan 

informasi alamat memori variable. 

 

 
 

Hasil kode program diatas akan menghasilkan. . 0x0012ff50 

pada tampilan merupakana lamat memori variable int a. Alamat ini tidak akan 

sama pada tiap komputer atau pada tiap waktunya, karena pengalamatan ini 

dimanajemen oleh sistem operasi. 
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2. Contoh Penggunaan Pointer Mengendalikan Variabel. 

 

Jalankan program diatas, lihat hasilnya. Sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa terhadap kode dan hasil program di atas.  

a. Variabel int a adalah variable yang akan dikendalikan pada program ini. 

Sedangkan int *b merupakan variable pointer.  

b. Pada baris perintah: 
cout<<"Nilai variabel a sebelum dikendalikan : "<<a<<endl; 

Hasil tampilan program adalah: 

   
Hal ini dikarenakan variable a nilainya tidak diset pada kode, yang artinya 

nilainya diberikan secara default oleh sistem operasi. 

c. Amatilah pada baris perintah berikut:  

b = &a; 

Maksudnya adalah member referensi alamat memori variable a ke pointer b. 

Kemudian pada perintah baris dibawahnya 

*b = 10; 

Pointer b diset nilainya 10. Kemudian pada baris perintah dibawahnya:

 
Menghasilkan keluaran program. 

 
Dapat dilihat bahwa nilai variable a kini berubah mengikuti nilai pointer b. 

 

Dari kode program diatas, dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Perintah b = &a; 

 

Gambar 10.1 Penunjukkan alamat. 

 

Gambar 10.2. Hasil Penunjukkan Alamat. 

Perintah *b = 10; 

 

Gambar 10.3 Hasil kendali nilai melalui pointer b. 

 

10.3. Pointer Pengendali variable Array 

Bentuk reference pada variable array tidak menggunakan symbol (&). Namun 

cukup menuliskan nama variable array tanpa symbol bracket ([ ]) sebagai alamat 

elemen. 
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Jalankan program diatas, lihat hasilnya! Lakukan analisa terhadap kode 

program dan tampilan programnya. 

 

Diketahui bahhwa nilai variable a pada awalnya 10, 23, 1000. Namun setelah 

diberikan perintah: 

 

Isi variable a berubah menjadi : 10, 100. 1000. Kemukakan pendapat anda 

mengenai hal ini! 

Lakukan eksplorasi kemampuan pointer untuk mengendalikan variable tipe 

data char ber-array! 
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10.4. Pointer Sebagai Penyimpan Data 

Selain digunakan untuk mengendalikan variable, pointer dapat juga untuk 

mengalokasikan memori untuk penyimpanan tanpa menunjuk ke variable lain. 

Struktur dasar:  

 tipeData* namaVariabel = new tipeData; 

1. Pointer alokasi data bertipe angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalankan contoh program diatas, lihat hasilnya. 

 

Lakukan analisa kode dan hasil program diatas.  

a. Hapuslah bagian perintah 

b = new int; 

Kemudian jalankankan program, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian, 

berikan pendapat anda! 

b. Pada baris perintah: 
cout<<"Isi nilai *b adalah : "<<*b; 

Ubahlah menjadi: 
cout<<"Isi nilai *b adalah : "<<b; 

Kemudian jalankan program, apa yang terjadi? 

c. Pahamilah setiap baris perintah diatas, diskusikan kepada teman anda, bila 

kurang mengerti tanyakan kepada dosen. 
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2. Pointer alokasi data bertipe array. 

 

Jalankan kode program diatas, lihat hasilnya! Berikut contoh hasil eksekusi program 

diatas. 

 

Lakukan analisa pada kode dan hasil program diatas! 

a. Ubahlah baris perintah: 
b = new int[4]; 

Menjadi 
  b = new int; 

Kemudian, jalankan program lihat hasilnya. Apa yang terjadi? Diskusikan 

kepada teman anda untuk masing-masing perintah diatas. 
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Latihan. Perbaikilah kode program berikut agar dapat berjalan! 

#include <iostream> 

#include <conio> 

 

struct barang 

{ 

  char no_brg[5]; 

  char nmbrg[30] 

  long hrgbarang; 

  int stok; 

}; 

 

 

void isiData(Barang *b, int n) 

{ 

  int index; 

 

  for(index=0; index < n; index++) 

  { 

   cout<<"Data ke-"<<(index+1)<<endl; 

 cout<<"No. Barang    : ";  cin>>b[index].nobrg; 

      cout<<"Nama Barang   : "; 

       cin.getlines(b[index].nmbrg, 30); 

       cin.getlines(b[index].nmbrg, 30); 

      cout<<"Harga Barang  : ";  cin>>b[index].hrgbarang; 

      cout<<"Stok          : ";  cin>>b[index].stok; 

  } 

} 

 

void tampilData(Barang *b, int n) 

{ 

   for(i=0;i<n;i++) 

   { 

    cout<<"Data ke-"<<(i+1)<<endl; 

 cout<<"No. Barang    : "<< b[i].nobrg <<endl; 

      cout<<"Nama Barang   : "<< b[i].nmbrg <<endl; 

      cout<<"Harga Barang  : "<< b[i].hrgbarang <<endl; 

      cout<<"Stok          : "<< b[i].stok <<endl; 

   } 

} 

 

main() 

{ 

   Barang b[10]; 

 

   isidata(b, 3); 

   clrscr(); 

   cout<<"Isi Data Struct Barang adalah : \n; 

   tampilData(b, 3); 

 

   getch(); 

}



Pertemuan 11 

Tujuan: 

1. Memahami Konsep Object Oriented Programming 

2. Dapat membuat class dan object 

3. Mengetahui fungsi overloading 

 

11.1. Konsep Object Oriented Programming 

Secara sederhana Class merupakan cara untuk mengelompokkan data maupun 

bagian blok-blok program menjadi satu bagian. 

 

Gambar 11.1 Ilustrasi Pengertian Class dan Object 

 Class seperti halnya cetak biru dalam kode program yang harus di instance 

menjadi Object agar siap digunakan. 

Object merupakan segala sesuatu yang memiliki suatu prilaku dan status. 

Prilaku adalah kemampuan suatu object (method), sedangkan status adalah ciri-ciri 

(properties) dari objek. 
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Gambar 11.2. Ilustrasi Class Sebagai cetak biru, objek sebagai benda. 

Struktur dasar: 

class nama_class  

{ 

   private:  

 variabel_atau_subrutin; 

   public: 

 variabel_atau_subrutin; 

   protected: 

 variabel_atau_subrutin; 

}; 

 

Keterangan: 

1. Private : Area yang tidak dapat diakses diluar Class 

2. Public : Area yang dapat diakses diluar kelas  

3. Protected : Area yang hanya dapat diakses didalam dan di class turunan 

Kita telah mempelajari subroutine / procedure dan fungsi. Pada pemrograman 

object oriented semua itu akan sering digunakan yang istilahnya sebagai method atau 

kemampuan-kemampuan pada suatu kelas. Sedangkan variable-variabel yang 

diciptakan diluar dari method merupakan properties dari suatu objek. 

1. Contoh Pembuatan Class Sederhana 
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2. Implementasi Class Pada Program 

Class yang dibuat diatas tidak dapat bisa langsung digunakan atau memiliki 

kegunaan. Class diatas harus diimplementasikan menjadi objek agar berjalan 

sesuai dengan kegunaannya. Contoh, tambahkan main dibawah kode program 

diatas, seperti berikut: 

 

 
 

Jalankan program diatas, amati dan lakukan analisa terhadap class yang dibuat 

serta implementasi pada main(). Diskusikan kepada teman anda! Bila kurang 

paham tanyakan kepada dosen anda. 

 

 

11.2. Karakteristik Class 

Pada dasarnya class pada pemrograman berorientasi objek memiliki 

karakteristik, yaitu: 

1. Encapsulate 

Kemampuan suatu kelas untuk membungkus variable ataupun method agar tidak 

digunakan diluar class.  

 

2. Inheritance / extends 

Kemampuan suatu kelas untuk menurunkan sifat atau diperluas kemampuan ke 

class turunan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengembangkan kemampuan 

suatu class dengan nama yang berbeda namun tidak harus membuat ulang 

struktur kode class utama. 
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3. Polymorphism 

Kemampuan class untuk menerima informasi atau bertransformasi menjadi class 

lain dengan catatan bahwa class yang dituju adalah class yang masih memilih 

garis turunan yang sama. 

 

11.3. Overloading 

Overloading adalah kemampuan suatu Class untuk menerima nilai atau data 

dari luar. Overloading akan sering digunakan pada class yang menggunakan 

encapsulation. 

 

1. Program Overloading Data  

 

Perhatikan kode program diatas, overloading yaitu pada bagian: 
 void setNama(char *nama); 

 Int setUmur(int u) 

Method tersebut berperan untuk menerima data dari luar kelas untuk kemudian 

disimpan pada variable umur dan nama. Walaupun sebenarnya variable nama dan 

umur pada kode diatas dapat langsung diberi nilai dengan cara: k.umur = 12; namun 

hal ini tidak dapat dilakukan bila benar-benar menggunakan konsep encapsulate.  
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Latihan: 

1. Buatlah class dengan nama Handphone 

a. Method akses Public yang dibuat: 

1) hidup() : menampilkan tulisan “Hape dihidupkan..!” 

2) berdering() : menampilkan tulisan “Kring..kring..kring...!” 

3) terimaSms()  : menampilkan tulisan “Ting tong.. eSeMeSS!” 

4) mati()  : menampilkan tulisan “Bye..byee..!” 

b. Properties akses Private: 

1) Warna 

2) Merk 

c. Overloading untuk kedua properties 

2. Implementasikan class Handphone yang telah anda buat di dalam main program. 

3. Buatlah class dengan nama Mobil 

a. Method akses Public yang dibuat: 

1) klakson() : menampilkan tulisan “Tiiit...!” 

2) jalan()  : menampilkan tulisan “Breem…brrremmm..bremmm…!” 

3) berhenti()  : menampilkan tulisan “Ciiiii‟iiit..!” 

b. Properties akses Private: 

1) Warna 

2) Merk 

c. Overloading untuk kedua properties 

4. Implementasikan class Mobil yang telah anda buat di dalam main program. 

 

Kesimpulan 

1. Class tidak dapat langsung digunakan sebelum diciptakan menjadi object 

(instance object). 

2. Instance object dari class sama halnya mendeklarasikan variable. 

3. Pemrograman object oriented meng-andaikan semua perintah pada pemrograman 

seperti halnya obyek yang memiliki kemampuan (method) serta ciri-ciri 

(properties) 

4. Perintah this adalah untuk menyatakan obyek dimana perintah tersebut 

digunakan. Contoh ada property warna pada obyek Mobil. Maka perintah untuk 

akses warna pada method didalam obyek Mobil dapat menggunakan perintah 

this->warna. 

 

 



Pertemuan 12 

Tujuan: 

1. Memahami konsep pembungkusan (Encapsulation) dan penurunan sifat 

(inheritance) 

2. Dapat membuat Class dengan konsep Encapsulation 

3. Dapat membuat Class Turunan. 

 

12.1. Encapsulation 

Encapsulation digunakan untuk melindungi variable ataupun method yang 

dianggap privasi agar tidak diakses secara langsung dari luar Class. 
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Jalankan program diatas, Hasil program diatas menghasilkan seperti berikut: 

 

Lakukan analisa pada perintah kode dan hasil program. 

Perhatikan pada baris perintah: 

 

Ubahlah kode program berikut 

 
Menjadi 

 
Kemudian jalankan program, amati hasil program sekarang dengan hasil 

program sebelumnya! 

a. Mengapa hal diatas bisa demikian? Bila gaji selalu diset minus tidak akan 

pernah mengikuti nilai minusna. 
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Latihan: 

1. Buatlah class Mahasiswa dengan menerapkan Enkapsulasi 

a. Attribute / Status: 

b. Nama (Public) 

c. Gender (Protected) 

d. Alamat (Public) 

e. Prilaku / Method 

f. setNama 

g. getNama 

h. setGender (hanya bisa diisikan “L” atau “P” 

i. getGender 

j. setAlamat 

k. getAlamat 

2. Implementasikan class Mahasiswa pada main program. Gunakan semua method 

setter dan tampilkan semua data melalui method getter. 

 

12.2. Inheritance 

Seperti yang telah dibahas pada sub bab 11.2 mengenai karakteristik class, 

bahwa class memungkinkan untuk memperluas kemampuannya dengan melakukan 

penurunan sifat.  

Struktur dasar: 

class namaClas : public namaClassInduk 

{ 

 Pernyataan; 

} 

 

Tentunya untuk dapat membuat class turunan harus ada class induk yang akan 

diperluas kemampuannya. Konsep seperti ini contoh: 

 

Gambar 12.1. Ilustrasi turunan Mobile 
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1. Class Ayah  

 

Ketikkan program diatas terlebih dahulu. Ini adalah class Ayah yang akan digunakan 

sebagai class Induk.  
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2. Class Anak sebagai class Turunan 

Berikut kode class turunan 

 

Ketikkan kode diatas dibawah class Ayah yang telah kita buat tadi. 

 

3. Implementasi 

Agar class Ayah dan anak dapat berjalan, sekarang kita implementasikan di main 

program. 

 

 
 

Jalankan program diatas, lihat hasilnya. Disini kita tidak melihat seberapa 

banyak kode yang telah kita tuliskan namun hasilnya sedikit, namun yang kita 

pelajari adalah sifat dari inheritance itu sendiri. 
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Hasil program diatas sebagai berikut: 

 
 

Amati pada baris program berikut yang menghasilkan tampilan diatas 

 

a. Method setNama pada class Anak tidak ada, coba anda perhatikan, setNama 

hanya ada pada class Ayah. Namun pada implementasinya setNama bisa 

digunakan pada class Anak karena saat ini class Anak adalah turunan dari 

class Ayah. 

b. Amati pada baris kode program: 

 
Ubahlah menjadi 

 
 

Kemudian jalankan program. Bagian mana yang error? Mengapa demikian? 

Diskusikan dengan teman anda, pahami mengenai pewarisan (inheritance). 

c. Kembalikan class Anak ke keadaan semula, yaitu sebagai turunan class Ayah. 

Namun pada bagian main program ubah baris berikut: 
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Menjadi: 

 
Kemudian jalankan program apa yang terjadi? Pesan kesalahan yang tampila 

apa? Jelaskan sifat dari inherintance ini! 

 

Latihan: 

1. Buatlah kelas Induk bernama MakhlukHidup dengan ketentuan  

a. Attribut / status: 

b. Nama ordo (public) 

c. Prilaku / method 

d. reproduksi()  

e. Isinya tampilkan tulisan “berkembang biak…” 

 

2. Buatlah kelas Pohon sebagai anak atau turunan dari MakhlukHidup  

a. Attribut / status 

b. Nama (public) 

c. Prilaku / Method 

d. berbuah() 

e. Isinya tampilkan tulisan “pohon sedang berbuah…” 

 

3. Implementasikan kelas Pohon pada program utama. Panggil method induknya, 

yaitu reproduksi… Apakah bisa berjalan???    

 

Kesimpulan 

1. Encapsulation baik digunakan untuk menjaga variable yang ada di dalam class 

agar tidak diakses secara bebas dan langsung dari luar class. Hal ini biasanya 

bertujuan agar nilai atau aturan dapat dijaga pada penggunaan class. 

2. Inheritance baik digunakan pada perluasan kemampuan suatu class tanpa 

merubah class utamanya. Hal ini tentnunya akan membuat class baru. 

 

  

 



Pertemuan 13 

13.1. Polymorphisme 

Polymorphisme merupakan kemampuan suatu class untuk berubah bentuk 

sepanjang bentuk class yang dituju masih berada pada garis turunan yang sama. 

 

Jalankan kode program diatas. Hasil dari program sebagai berikut: 
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Lakukan analisa pada kode dan hasil program diatas! 

a. Terdapat dua kelas, yaitu Dasar sebagai kelas induk, dan kelas menengah 

sebagai kelas turunan 

b. Pada main program, obyek class Menengah men-set nilai sebagai berikut: 

 
Kemudian obyek pointer class Dasar menunjuk ke class Menengah 

 
Saat obyek dasar menjalankan method1, maka yang tampil adalah nilai-nilai  

yang juga dimiliki oleh class Menengah. 

  
 

 

13.2. Konstruktor 

Konstruktor adalah bagian yang secara otomatis bekerja pertama kali saat class 

di-instance menjadi object. Pembuatan konstruktor menggunakan nama Class. 

Contoh: 

class namaClass 

{ 

public: 

    //konstruktor 

     namaClass() 

     { 

       //perintah yang akan dijalankan 

     } 

} 

 

1. Konstruktor Dasar 
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Jalankan kode program diatas, maka kita akan melihat tulisan:  

 

Dimana perintah ini berada pada konstruktor Latihan. Perintah ini berjalan karena 

pada bagian main program terjadi instance object Latihan, yaitu pada perintah 

 Latihan a; 

Perintah diatas menciptakan obyek Latihan yang bernama a. 

2. Konstruktor Overloading 

Konstruktor overloading biasanya dibuat untuk menerima inisialisasi nilai pada 

saat obyek akan diciptakan. 
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Jalankan kode program diatas untuk melihat hasilnya. Contoh hasil sebagai berikut: 

 

Amati dan analisa kode program diatas: 

a. Konstruktor ada dua, yaitu konstruktor dasar dan konstruktor overloading 

b. Pada badan main program, penciptaan obyek “a” menggunakan konstruktor 

overloading.  

c. Pada badan konstruktor overloading terdapat perintah mengisikan variable 

nama pada class latihan dengan isi parameter konstruktor, hal ini yang 

akhirnya membuat perintah: 
cout<<"Nama Latihan : "<<a.nama; 

Menghasilkan: 

  
d. Hapuslah konstruktor dasar, kemudian jalankan program. Tentunya program 

masih dapat berjalan dengan baik. Kemudian instance obyek Latihan dengan 

nama b. contoh: 

Latihan b; 

Kemudian jalankan program, apa hasilnya? Diskusikan hal ini dengan teman 

anda. Dan tanyakan kepada dosen anda bila anda belum paham. 

 

13.3. Desktruktor 

Desktruktor atau bagian yang akan secara otomatis dijalankan setelah obyek 

dimusnahkan dari memori. Pembuatannya mirip dengan konstruktor, yaitu method 

yang namanya sama dengan nama class, namun ada symbol tilde (~) diawal nama 

methodnya. 

Struktur dasar: 

class namaClass 

{ 

 //destruktor 

 ~namaClass() 

{ 

  //perintah yang akan dijalankan saat destruksi 

} 

} 
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1. Destruktor Pada Obyek 

 

 
 

Jalankan program diatas, maka hasilnya sebagai berikut: 

 
 

Amati pada kode dan hasil program diatas. 

a. Pada bagian main program terdapat perintah coba(), yaitu memanggil 

procedure coba() 

b. Pada bagian isi procedure coba() terdapat perintah: 

Yaitu menciptakan Latihan a. Kemudian perintah cout yang menampilkan 

tulisan Obyek telah diciptakan pada baris sebelum ini. 

Namun setelah perintah cout tidak ada perintah lain lagi, yang artinya akhir 

dari procedur coba(). Tapi pada hasil program muncul tulisan “Destruksi 

dijalankan” dimana perintahnya berada pada desktruktor class Latihan; 
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2. Destruktor Pada Obyek Pointer 

 

Jalankan kode program diatas, maka hasilnya sebagai berikut: 

 

Lakukan analisa terhadap perintah kode program diatas! 

a. Hapuslah perintah: 

delete a; 

pada bagian main program. Kemudian jalankan program kembali dan lihat 

hasilnya, apakah masih sama dengan sebelumnya? 

b. Diskusikan kepada teman anda mengenai perbedaan penciptaan obyek secara 

langsung maupun secara pointer. Bila lupa buka kembali pada pembahasan 

pointer pada sub bab. 10.4. 
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Latihan: 

1. Buatlah Class Mobil  

a. method public : berjalan() : Menampilkan tulisan “Breemmm…” 

b. method public : klakson() : Menampilkan tulisan “Tiit..tiiit…” 

c. Properties private : warna 

d. Overloading Properties warna 

e. Method Konstruktor() : menampilkan tulisan “mobil siap” 

f. Method konstruktor overloading (warna) 

2. Buatlah Class Ambulan turunan Mobil 

a. Method public : sirine() : menampilkan tulisan “wiiieeew…wiieeew” 

b. Method Destruktor() : menampilkan tulisa “Mobil selesai” 

3. Implementasikan dua kelas di main program dengan menerapkan konsep 

Polymorphism dengan melihat contoh pada bagian sub bab 13.1 mengenai 

Polymorphism. 

4. Perbaiki kode program berikut agar dapat berjalan dengan baik. 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

class Kendaraan 

{ 

  private: 

       int jmlRoda; 

  public: 

   void setjmlroda(int j); 

       int getJmlRoda(); 

}; 

 

void Kendaraan::setjmlRoda(int j){ 

 this->jmlRoda = j; 

} 

 

int Kendaraan::getJmlRoda(){ 

 return this->jmlRoda; 

} 

 

class Motor : public Kendaraan 

{ 

  private: 

   char* warna; 

  public: 

    void setWarna(char* w); 

       char *getWarna(); 

}; 

 

void Motor::setWarna(char* w) 

{ strcpy(this->warna, w); } 

 

char* Motor::getWarna(){ 

  

} 
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class Scooter : public Motor 

{ 

  private: 

      bool inject; 

  public: 

      void setInject(bool s); 

      bool getInject(); 

}; 

 

void Scooter::setInject(bool s){ 

 inject = s; 

} 

 

bool Scooter::getInject(){ 

 return inject; 

} 

 

 

main() 

{ 

  Scooter s; 

  Motor *m; 

 

  s->setWarna("Merah"); 

  m = &s; 

  cout<<"Warna Motor obyek m : "<<m->getWarna(); 

  getch(); 

} 

 



14. Pertemuan 14 (Soal Pra UAS) 

 

1. Soal A 

Buatlah program berikut menggunakan Class, Struct, Array, Perulangan dan 

Percabangan! 

Tampilan Program:  

 
==========================================  

   PROGRAM HITUNG HONORIUM GURU HONORER  

==========================================  

Jumlah Data Guru             : <input>  

 

<berulang sebanyak jumlah data Guru>  
 

Data ke - <counter>  

NIP                       : <input>  

Nama                      : <out>  

Golongan                  : <out>  

Jumlah jam Mengajar       : <input>  

 

<berulang …>  

 

Hasil Akhir tampilan program  

 
==========================================================================  

No. NIP       Nama          Golongan      Honor            Jam       Total  

              Guru                                     Mengajar  

==========================================================================  

 1. <out>     <out>             <out>       <out>      <out>   <out> 

 2. ……………     ……….           ………..         ……………          ………         ………  

 …. ……………     ……….           ………..         ……………          ………         ………  

===========================================================================  

                                  Total Keseluruhan     : Rp. <out>  

                                  Total Honor Tertinggi : Rp. <out>  

                                  Total Honor terendah  : Rp. <out>  

 

Keterangan: 

Gunakan table dibawah sebagai acuan data untuk menampilkan output pada program diatas.  
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2. Soal B 
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