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Modul 0 : Running Modul 

 

 

0.1 Tujuan 

Setelah mengikuti Running Modul mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami peraturan kegiatan praktikum. 

2. Memahami Hak dan Kewajiban praktikan dalam kegiatan praktikum. 

3. Memahami komponen penilaian kegiatan praktikum. 

 

0.2 Peraturan Praktikum 

1. Praktikum diampu oleh Dosen Kelas dan dibantu oleh Laboran dan Asisten Praktikum 

2. Praktikum dilaksanakan di Gedung C  lantai 3 (Basic Laboratorium)  sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

3. Praktikan wajib membawa modul praktikum dan alat tulis 

4. Praktikan wajib mengisi daftar hadir   

5. Durasi kegiatan praktikum 100 menit 

a. 15 menit untuk pengerjaan Tes Awal atau wawancara Tugas Pendahuluan  

b. 60 menit untuk penyampaian materi 

c. 25 menit untuk pengerjaan Tes Akhir 

6. Jumlah pertemuan praktikum: 

 16 kali untuk 2 SKS  termasuk UTS dan UAS 

 8 kali 1 SKS termasuk UTS dan UAS 

7. Praktikan wajib hadir minimal 75% dari seluruh pertemuan praktikum di lab. Jika total 

kehadiran kurang dari 75% maka nilai UAS/ Tugas Besar = 0. 

8. Praktikan yang datang terlambat : 

 <= 15 menit : diperbolehkan mengikuti praktikum 

 > 30 menit : tidak diperbolehkan mengikuti praktikum 

9. Saat praktikum berlangsung, asisten praktikum dan praktikan: 

 Wajib mematikan/ men-silent semua alat komunikasi (smartphone, tab, iPad, dsb). 

 Dilarang membuka aplikasi yang tidak berhubungan dengan praktikum yang berlangsung. 

 Dilarang mengubah setting software maupun hardware komputer tanpa ijin. 

 Dilarang membawa makanan maupun minuman di ruang praktikum. 

 Dilarang memberikan jawaban ke praktikan lain (pre-test dan post-test). 
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 Dilarang menyebarkan soal pre-test dan post-test. 

 Dilarang membuang sampah/sesuatu apapun di ruangan praktikum. 

10. Pelanggaran terhadap peraturan praktikum ini akan ditindak secara tegas secara berjenjang di 

lingkup Kelas, Laboratorium, Program Studi, Fakultas, hingga Institusi. 

 

0.3 Penilaian Praktikum 

1. Komponen penilaian praktikum: 

60% nilai permodul dan 40% nilai Tugas Besar (atau UAS praktek) 

2. Seluruh komponen penilaian beserta pembobotannya ditentukan oleh dosen Penanggung 

Jawab Matakuliah (PJMK) 

3. Penilaian per modul dilakukan oleh asisten praktikum, sedangkan nilai Tugas Besar/UAS 

diserahkan kepada dosen PJMK 

4. Baik praktikan maupun asisten tidak diperkenankan meminta atau memberikan tugas 

tambahan untuk perbaikan nilai. 

5. Standar indeks dan range nilai ditentukan oleh dosen PJMK atas sepengetahuan Ketua 

Kelompok Keahlian 
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MODUL 1 : PENGENALAN ALGORITMA 

2.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep algoritma dalam pemrograman 

2. Mengimplementasikan algoritma dalam bahasa C++. 

3. Menggunakan algoritma untuk menyelesaikan berbagai kasus. 

 

2.2 Alat & Bahan 

Alat & bahan yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta kelengkapannya berjumlah 

40 PC dengan compiler C berupa CodeBlocks yang telah terinstall di masing-masing unit.  

 

2.3 Dasar Teori 

2.3.1 Definisi Algoritma  

Algoritma: sederetan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk 

memecahkan suatu masalah. Disebut Logis karena setiap langkah bisa diketahui dengan pasti. 

Algoritma lebih merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu 

masalah. 

Ciri Ciri Algoritma  

1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas.  

2. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti-dua (Ambiguitas).  

4. Algoritma memiliki nol atau lebih masukkan.  

5. Algoritma memiliki satu atau lebih keluaran. Algoritma harus efektif (setiap langkah 

harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal). 

2.3.2 Pengertian Struktur Data  

Struktur data adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer 

agar bisa dipakai secara efisien Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta 

atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk 

tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol 
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MODUL 2 :  ARRAY 

2.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep array dalam pemrograman 

2. Mengenal penggunaan array pada bahasa C++. 

3. Menggunakan array untuk menyelesaikan berbagai kasus. 

 

2.2 Alat & Bahan 

Alat & bahan yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta kelengkapannya berjumlah 

40 PC dengan compiler C berupa CodeBlocks yang telah terinstall di masing-masing unit.  

 

2.3 Dasar Teori 

 

      Array adalah kumpulan data-data beripe sama dan menggunakan nama yang sama. Dengan 

menggunakan array, sejumlah variabel dapat memakai nama yang sama. Antara satu variabel 

dengan variabel yang lain di dalam array dibedakan berdasarkan subscript. Sebuah subscript 

berupa bilangan didalam tanda kurung siku. Melalui subscript inilah masing-masing elemen 

array dapat diakses. Nilai subscribe pertama secara default adalah 0. 

Array dapat berupa array 1 dimensi, 2 dimensi bahkan n-dimensi. Suatu array dikatakan 

sebagai array1 dimensi, 2 dimensi, n-dimensi berdasarkan banyaknya petuntuk/posisi. 

2.3.1 ARRAY 1 DIMENSI 

Dikatakan Array 1 dimensi karena banyaknya petunjuk indek hanya satu. 

Bentuk umum pendeklarasian array satu dimensi: 

Tipe_data nama_variabel_array[ukuran]; 

Dimana : 

 Tipe_data  :menyatakan jenis tipe data elemen array( int, char, float,dll) 

 Nama_variabel_array : menyatakan nama variable yang dipakai 

 Ukuran  : menunjukkan maksimal banyak elemen array 

Contoh 

 Int nilai[10]; 
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Dengan deklarasi diatas maka akan disiapkan lokasi memori untuk variable array nilai sebanyak 

10, seperti dibawah ini. 

          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

main() 

{ 

 int nilai[10]={ 8, 12, 30, 15, 7, 5, 6, 4, 32, 3}; 

 int i, jumlah=10; 

 float rata; 

 

 for(i=0;i<10;i++) 

 { 

  jumlah+=nilai[i]; 

 } 

 rata = jumlah/10; 

 cout<<"Mencetak Deret Bilangan = "; 

 for(i=0;i<10;i++) 

 { 

  cout<<nilai[i]<<" "; 

 } 

 cout<<"\nJumlah Bilangan = "<<jumlah<<endl; 

 cout<<"Rata-rata Nilai = "<<rata; 

} 

 

Contoh array 1 dimensi dibaca dari media masukkan 

#include <iostream> 

using namespace std; 

main() 

{ 

 int nilai[5]; 

 int i, jumlah=0; 

 float rata; 

 

 for(i=0;i<5;i++) 

 { 

  cout<<"Masukkan Data ke "<<i<<" = ";cin>>nilai[i]; 

 } 
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 cout<<"Mencetak Deret Bilangan = "; 
 for(i=0;i<5;i++) 

 { 

  cout<<nilai[i]<<" "; 

        jumlah=jumlah+nilai[i]; 

 } 

 cout<<"\nJumlah Bilangan = "<<jumlah<<endl; 

} 

 

2.3.2 Array 2 Dimensi 

Array 2 dimensi sering digambarkan dengan sebuah matriks. Array 2 dimensi tersusun dalam 

bentuk baris dan kolom, dimana indeks pertama menyatakan baris dan indeks 2 menyatakan 

kolom. 

Bentuk umum pendeklarasian array 2 dimensi: 

Tipe_data nama_variabel_array[banyak_baris][banyak_kolom]; 

Dimana : 

 Tipe_data  :menyatakan jenis tipe data elemen array( int, char, float,dll) 

 banyak_baris  : menyatakan maksimum banyak baris 

 banyak_kolom  : menyatakan maksimum banyak kolom 

Contoh 

 Int mat_A[3][4]; 

Yang dapat digambarkan pengalokasian dalam memori seperti berikut 

 0 1 2 3 

0     

1     

2     

 

Contoh array 2 dimensi : 
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#include <iostream> 
using namespace std; 

main() 

{ 

    int mat_a[3][4]={{3,1,6,8},{5,2,3,4},{6,1,2,4}}; 

    int i,j; 

    for(i=0;i<3;i++) 

    { 

        for(j=0;j<4;j++) 

        { 

            cout<<mat_a[i][j]<<" "; 

        } 

        cout<<endl; 

    } 

 

} 

 

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

main() 

{ 

    int matriksA[10][10], b,k,i,j; 

    cout<<"Input Jumlah Baris = ";cin>>b; 

    cout<<"Input Jumlah Kolom = ";cin>>k; 

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

    { 

        for(j=0;j<k;j++) 

        { 

            cout<<"Input Nilai baris ke - "<<i+1<<" kolom ke - "<<j+1<<" = ";cin>>matriksA[i][j]; 

        } 

        cout<<endl; 

    } 

    cout<<"Tampilan Matriks = "<<endl; 

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

    { 

        for(j=0;j<k;j++) 

        { 

            cout<<matriksA[i][j]<<" "; 

        } 

        cout<<endl; 

    } 

} 

 

Latihan  

1. Buatlah program untuk membaca sebuah matriks A berordo m*n. Kemudian Tentukan A
T
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MODUL 3 : STRUCTURE 

3.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep strukture dalam pemrograman 

2. Mengenal penggunaan strukture pada bahasa C++. 

3. Menggunakan strukture untuk menyelesaikan berbagai kasus. 

 

3.2 Alat & Bahan 

Alat & bahan yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta kelengkapannya berjumlah 

40 PC dengan compiler C++ berupa CodeBlocks yang telah terinstall di masing-masing unit.  

 

2.3 Dasar Teori 

 

Structure (structure) adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. 

Dengan kata lain structure merupakan bentuk structure data yang dapat menyimpan variable-

variabel dalam satu nama. 

2.3.1 Deklarasi Structure 

 Pendeklarasian structure diawali kata baku struct diikuti nama structure dan deklarai 

field-field yang membangun structure diantara pasangan tanda kurung kurawal buka dan kurung 

kurawal tutup yang diakhiri dengan tanda titik koma(;). 

Bentuk umum : 

 struct nama_struct 

{ 

 <tipe_data> nama_field_1; 

 <tipe_data> nama_field_2; 

 . . .  

 <tipe_data> nama_field_n; 

}; 

 

Contoh : 

struct  Mahasiswa 

{ 

 char nim[9]; 

 string nama; 

 float ipk; 

}; 
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Untuk mendeklarasi suatu structure dapat dilakukan dengan : 

Nama_struct nama_var_structure; 

Contoh : 

  Mahasiswa mhs; 

2.3.2 Pemakaian Structure 

 Untuk menggunkan structure dapat dilakukan dengan menulis nama variable yang diikuti 

dengan feldnya yang dipisahkan dengan tanda titik(.). 

Contoh :  

cout<<mhs.nim; 

cout<<mhs.nama; 

cout<<mhhs.ipk; 

 

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct mahasiswa 

{ 

 char npm[9]; 

 string nama; 

 float ipk; 

}; 

mahasiswa mhs; 

main() 

{ 

 cout<<"Memasukkan Data"<<endl; 

 cout<<"Masukkan NPM = ";cin.getline(mhs.npm,9); 

 cout<<"Masukkan Nama = ";getline(cin,mhs.nama); 

 cout<<"Masukkan IPK = ";cin>>mhs.ipk; 

 cout<<"\n\nMenampilkan Data "<<endl; 

 cout<<"Npm\t\t = "<<mhs.npm<<endl; 

 cout<<"Nama\t\t = "<<mhs.nama<<endl; 

 cout<<"Ipk\t\t = "<<mhs.ipk<<endl; 

 

} 

 

2.3.3 Structure dalam Structure 

struct tinggal 
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{ 

 string jalan; 

 string kota; 

 char pos[8]; 

}; 

struct tgl_lahir 

{ 

 int tgl; 

 int bln; 

 int thn; 

}; 

struct mahasiswa 

{ 

 char npm[9]; 

 string nama; 

 int ipk; 

 tinggal alt; 

 tgl_lahir lahir; 

}; 

Kemudian deklarasu suatu variable structure yang bertipe structure mahasiswa, seperti : 

  mahasiswa mhs; 

Contoh program :  

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct tinggal 

{ 

 string jalan; 

 string kota; 

 char pos[8]; 

}; 

struct tgl_lahir 

{ 

 int tgl; 

 int bln; 

 int thn; 

}; 

struct mahasiswa 

{ 

 char npm[9]; 

 string nama; 

 int ipk; 

 tinggal alt; 

 tgl_lahir lahir; 

}; 

 

mahasiswa mhs; 
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main() 

{ 

 cout<<"Memasukkan Data Mahasiswa"<<endl; 

 cout<<"Masukkan NPM = ";cin.getline(mhs.npm,9); 

 cout<<"Masukkan Nama = ";getline(cin,mhs.nama); 

 cout<<"Masukkan IPK = ";cin>>mhs.ipk; 

 cout<<"Tanggal Lahir \n"; 

 cout<<"tanggal = ";cin>>mhs.lahir.tgl; 

 cout<<"Bulan = ";cin>>mhs.lahir.bln; 

 cout<<"Tahun = ";cin>>mhs.lahir.thn; 

 cout<<"Alamat \n"; 

 cout<<"Jalan = ";cin.ignore();getline(cin,mhs.alt.jalan); 

 cout<<"Kota = ";getline(cin,mhs.alt.kota); 

 cout<<"Kode POS = ";cin>>mhs.alt.pos; 

 

 cout<<"\n\nMenampilkan Data "<<endl; 

 cout<<"Npm\t\t = "<<mhs.npm<<endl; 

 cout<<"Nama\t\t = "<<mhs.nama<<endl; 

 cout<<"Ipk\t\t = "<<mhs.ipk<<endl; 

 cout<<"Tanggal Lahir = "<<mhs.lahir.tgl<<"-"<<mhs.lahir.bln<<"-"<<mhs.lahir.thn<<endl; 

 cout<<"Jalan\t\t = "<<mhs.alt.jalan<<endl; 

 cout<<"Kota\t\t = "<<mhs.alt.kota<<endl; 

 cout<<"Kode Pos\t = "<<mhs.alt.pos<<endl; 

 

} 

 

2.3.4 Array dalam structure 

 Suatu structure juga dideklarasi menjadi sebuah array apabila hendak menggunakan satu 

structure untuk beberapa kali. 

Contoh : 

struct mahasiswa 

{ 

 char npm[9]; 

 string nama; 

 string alamat; 

 float ipk; 

}; 

 

Kemudian Deklarasika variable bertipe struct diatas: 

mahasiswa mhs[5]; 

contoh program : 
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#include <iostream> 
using namespace std; 

struct mahasiswa 

{ 

 char npm[9]; 

 string nama; 

 string alamat; 

 float ipk; 

}; 

mahasiswa mhs[5]; 

main() 

{ 

    int i=0; 

    for(i=0;i<2;i++) 

    { 

        cout<<"Memasukkan Data Indek ke - "<<i<<endl; 

        cout<<"Masukkan NPM = ";cin.getline(mhs[i].npm,9); 

        cout<<"Masukkan Nama = ";getline(cin,mhs[i].nama); 

        cout<<"Masukkan Alamat = ";getline(cin,mhs[i].alamat); 

        cout<<"Masukkan IPK = ";cin>>mhs[i].ipk; 

        cin.ignore(); 

    } 

    for(i=0;i<2;i++) 

    { 

        cout<<"\n\nMenampilkan Data Indek Ke - "<<i<<endl; 

        cout<<"Npm\t\t = "<<mhs[i].npm<<endl; 

        cout<<"Nama\t\t = "<<mhs[i].nama<<endl; 

        cout<<"Alamat\t\t = "<<mhs[i].alamat<<endl; 

        cout<<"Ipk\t\t = "<<mhs[i].ipk<<endl; 

    } 

} 

 

Latihan 

1. Buatlah program untuk membanca dan mencetak isi suatu struct buku yang terdiri dari field-

field : kode buku, nama buku, tahun terbit, pengarang, dan harga. Gunakan array of struct 

 

2. Buatlah program untuk membaca dan mencetak biodata pegawai yang terdiri dari structure 

biodata yang terdiri dari field-field : NIP, Nama, Alamat dan jadwal. Struct jadwal terdiri 

dari field- field : bulan, tahun, 12old an total jam kerja. Buatlah output dalam suatu tabel. 

Gunakan array of struct. 

Dengan ketentuan : 

 Gol 1A besar gaji 4.000.000 

 Gol 1B besar gaji 5.000.000 

 Gol 1C besar gaji 6.000.000 
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MODUL 4 : SORTING DAN SEARCHING 

4.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep sorting dan searching dalam pemrograman 

2. Mengenal penggunaan sorting dan searching pada bahasa C++. 

3. Menggunakan sorting dan searching untuk menyelesaikan berbagai kasus. 

 

4.2 Alat & Bahan 

Alat & bahan yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta kelengkapannya berjumlah 

40 PC dengan compiler C++ berupa CodeBlocks yang telah terinstall di masing-masing unit.  

 

4.3 Dasar Teori 

 

4.3.1 Sorting 

 

Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. 

Urutan objek tersebut dapat menaik atau disebut juga ascending (dari data kecil ke data lebih 

besar) ataupun menurun/descending(dari data besar ke data kecil). 

Metode Sorting : 

 Bubble Sort / Pengurutan Gelembung 

 Selection Sort/Pengurutan Maksimum-minimum 

 

4.3.1.1 Bubble Sort 

Bubble sort adalah metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan 

elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari yang 

paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar (untuk urut menaik) atau lebih kecil 

(untuk urut  menaik) dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar, tetapi jika tidak maka 

posisinya tetap.   

Prinsip Kerja dari Bubble Sort adalah : 

1. Pengecekan mulai dari data ke-1 sampai  data ke-n 

2. Bandingkan data ke-n dengan data sebelumnya (n-1) 

3. Jika lebih kecil maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yg ada didepannya 

(sebelumnya) satu persatu  (n-1,n-2,n-3,....dst) 

4. Jika lebih besar maka tidak terjadi pemindahan 
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5. Ulangi langkah 2 dan 3 s/d sort optimal. 

 

 
 

Contoh program : 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

 

{ 

     int data[10]; //Deklarasi Data 

     int i, j, k, tmp, jumlah=0; //Deklarasi Pengulangan 

     cout<<"Masukkan jumlah bilangan : "; 

    cin>>k; //Input Banyak Data 

 

     for(i=0; i<k; i++)  { 

             cout<<"Masukkan Angka ke "<<(i+1)<<" : "; //Input Data 

              cin>>data[i]; 

             jumlah=jumlah+data[i]; 

 

        } 

 

  cout<<"\nData sebelum diurutkan : "<<endl; //Output Data Yang Di Input 
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   for(i=0; i<k; i++) 

         { 

         cout<<data[i]<<" "; 

         } 

       cout<<endl; 

 

 

     for( i=0;i<k;i++)//Disini Proses Bubble Sort 

      { 

          for(j=i+1;j<k;j++) 

          { 

               if(data[i]>data[j]) 

             { 

                 tmp=data[i]; 

                 data[i]=data[j]; 

                 data[j]=tmp; 

             } 

         } 

      } 

         cout<<"\nData setelah diurutkan  : "<<endl; 

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

       { 

        { 

           cout<<data[i]<<" "; 

            } 

       } 

     cout<<"\n\nJumlah dari bilangan  = "<<jumlah; 

     return 0; 

} 

 

4.3.1.2 Selection sort 

Algoritma sorting sederhana yang lain adalah Selection Sort. Ide dasarnya adalah 

melakukan beberapa kali pass untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk 

sorting ascending (menaik), elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut, 

disimpan indeksnya,kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan 

tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya, untuk sorting 

descending (menurun), elemen yang  paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. 

 

Algoritma Selection Sort Algoritma selection sort dapat dirangkum sebagai berikut: 

1.) Temukan nilai yang paling minimum (atau sesuai keinginan) di dalam struktur data. Jika 

ascending, maka yang harus ditemukan adalah nilai yang paling minimum. Jika 

descending, maka temukan nilai yang paling maksimum. 

2.) Tukar nilai tersebut dengan nilai pada posisi pertama di bagian struktur data yang  belum 

diurutkan.  

3.) Ulangi langkah di atas untuk bagian struktur data yang tersisa.  
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Contoh program : 

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
int main ( ) 
{ 
        int data[20]; 
        int tmp,jumlah; 
        cout<<"\tSELECTION SORT\n\n"; 
        cout<<"Masukkan Jumalh Data = ";cin>>jumlah; 
        for(int i=0;i<jumlah;i++) 
        { 
            cout<<"Masukkan Data Indek - "<<i<<" = ";cin>>data[i]; 
        } 
        cout << "Data yang akan di sebelum urutkan \t:"; 
        for( int i = 0; i < jumlah; i++) 
                cout << data[i] << " "; 
        cout << endl; 
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        for (int i = 0; i < jumlah-1; i++) 
        { 
            for (int j = i+1; j < jumlah; j++) 
            { 
                if (data[i] > data[j]) 
                    { 
                        tmp = data[i]; 
                        data[i] = data[j]; 
                        data[j] = tmp; 
                    } 
            } 
        } 
   cout<<"\nData yang telah di urutkan \t:"; 
        for( int i = 0; i < jumlah; i++) 
                cout << data[i] << " "; 
        cout << endl; 
        return 0; 
} 

 

4.3.2 Searching 

Pencarian (searching) merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam 

kumpulan data berdasarkan satu kunci (key) atau acuan data. Pada modul akan dibahas tentang 2 

metode searching, antara lain : sequential searc dan binary search. 

4.3.2.1 Sequential Search 

Sequential Search (pencarian beruntun) adalah metode pencarian yang paling mudah. 

Pencarian beruntun alah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara 

berurutan yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga 

elemen terakhir dari array. Pencarian berurut dapat dilakukan terhadap elemen array yang belum 

terurut atau terhadap elemen array terurut. 

Dengan demikian sequential search akan mencari data dengan cara membandingkannya satu 

persatu dengan data yang ada. 

Kelebihan dan Kekurangan atau Best and Worst Case pada Sequential Search ini adalah : 

 Kelebihan / Best Case : jika data yang dicari terletak di depan ataupun jumlah data yang 

tidak banyak, proses pencarian membutuhkan waktu yang sebentar. 

  

Kekurangan / Worst Case : jika data yang dicari terletak di akhir dan atau jumlah data 

yang sangat banyak, maka proses pencarian membutuhkan waktu yang lama atau tidak 

sebentar. 
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Contoh program : 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
 
main () 
{ 
    int z[20] ; 
    int j,jumlah,bilangan,index[20]; 
    bool ketemu; 
    j=0; 
    cout<<"Masukkan Jumlah Bilangan = ";cin>>jumlah; 
    for (int i=0;i<jumlah;i++) 
    { 
        cout<<"Masukkan elemen ke - ";cin>>z[i]; 
    } 
    cout<<endl; 
    cout<<"masukkan nilai yang dicari : ";cin>>bilangan; 
    for (int i=0;i<=jumlah;i++) 
    { 
        if (z[i]==bilangan) 
        { 
            ketemu=true; 
            index[j]=i; 
            j++; 
        } 
    } 
    if (ketemu) 
    { 
        cout<<"Nilai yang dicari = "<<bilangan<<" ada sejumlah = "<<j<< " buah"<<endl; 
        for (int i=0;i<j;i++) 
        { 
            cout<<"indeks ke "<<index[i]<<endl; 
        } 
        cout<<endl; 
    } 
    else 
    {cout<<"Nilai tidak ditemukan dalam array"<<endl;} 
 
    getch(); 
} 

 

4.3.2.2 Binary search 

Binary Search merupakan metode pencarian dimana data harus diurutkan terlebih dahulu 

sebelum dilakukan proses pencarian. Pada metode pencarian ini, data dibagi menjadi dua bagian 



Modul Praktikum Algoritma dan Struktur Data 
 

 

untuk setiap tahap pencarian. 

 

 

Algoritma binary search : 

1. Data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n 

2. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus: (posisi awal + posisi akhir) / 2 

3. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau 

lebih kecil, atau lebih besar? 

4. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah + 

1 

5. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah – 

1 

6. Jika data sama, berarti ketemu. 
 

Contoh program : 

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main () { 
 int n, angka[12], awal, akhir, tengah, temp, cari; 
 bool ketemu = false; 
 
 cout << "Masukan jumlah data =  "; 
 cin >> n; 
 for(int i=0; i<n; i++) 
 { 
    cout << "Angka ke - [" << i << "] : "; 
    cin >> angka[i]; 
 } 
 for (int i=0; i<n; i++) 
 { 
    for(int j=0; j< n-1; j++) 
    { 
        if(angka [j] > angka [j+1]) 
        { 
            temp = angka[j]; 
            angka[j] = angka[j+1]; 
            angka[j+1] = temp; 
        } 
    } 
 } 
 cout << "===============================================================\n"; 
 cout << "Data yang telah diurutkan adalah:\n"; 
 for(int i=0; i<n; i++) 
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 { 
    cout << angka[i] << " "; 
 } 
 cout << "\n=========================================================\n"; 
 cout << "Masukan angka yang dicari: "; cin >> cari; 
 awal = 0; 
 akhir = n-1; 
 do 
 { 
    tengah=(akhir + awal) /2; 
    if (cari < angka [tengah]) 
        akhir = tengah -1; 
    else 
        awal = tengah +1; 
 } 
 while((akhir>=awal)&&(angka[tengah]!=cari)); 
 if (angka[tengah] == cari) 
 { 
    cout << "Angka ditemukan! "; 
    cout << "Data berada pada indek ke-" << tengah; 
 } 
 else 
  cout << "Angka tidak ditemukan!"; 
 
} 
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MODUL 5 : RECORD DAN POINTER 

 

5.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep record dan pointer dalam pemrograman 

2. Mengenal penggunaan record dan pointer  pada bahasa C++. 

3. Menggunakan record dan pointer  untuk menyelesaikan berbagai kasus. 

 

5.2 Alat & Bahan 

Alat & bahan yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta kelengkapannya berjumlah 

40 PC dengan compiler C++ berupa CodeBlocks yang telah terinstall di masing-masing unit.  

 

5.3 Dasar Teori 

5.3.1 pengertian Pointer 

Pointer(variable penunjuk) adalah suatu variable yang berisi alamat memori dari suatu 

variable lain. alamat ini merupakan lokasi dari variable lain didalam memori. Dengan kata lain, 

pointer berisi alamat dari variable yang mempunyai nilai tertentu. 

5.3.2 operator pointer 

Suatu pointer dapat berisi alamat dari suatu variable lain untuk dapat mengakses nilai 

yang ada di dalam variable berpointer secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 

operator. Ada 2 pointer yang dijelaskan :  

 operator dereference (&) 

 operator reference (*) 

5.3.2.1 operator dereference (&) 

Untuk dapat mengetahui alamat suatu variable didalam memori kita dapat melakukan 

dengan operator dereference (&) . 

Nama_var_pointer = &variable; 

 

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 
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main() 

{ 

    int x=8; 

    cout<<"Nilai x = "<<x<<endl; 

    cout<<"Alamat x = "<<&x<<endl; 

} 

 

5.3.2.2 operator reference (*) 

Digunakan untuk mengakses secara langsung nilai yang terdapat didalam alamat yang 

merupakan nilai dari variable pointer. Dilakukan dengan menambah operator reference (*). 

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int x=8, y; 

    int *xPtr; 

    xPtr = &x; 

    y=*xPtr; 

    cout<<"Nilai x = "<<x<<endl; 

    cout<<"Alamat x = "<<&x<<endl; 

    cout<<"Alamat x = "<<&xPtr<<endl; 

    cout<<"Nilai yang Disimpan Pada Alamat "<<endl; 

    cout<<xPtr<<" Adalah "<<y<<endl; 

} 

 

5.3.3 Pointer pada Array 

 Variable array tidak menggunakan operator &. Hal ini disebabkan karena nama array 

sebenarnya sudah menyatakan pointer oleh sebab itu tidak memperlukan operator & lagi. 

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int nilai[]={45, 23, 50, 8, 12, 10,15}; 

    int *Ptr_nilai; 
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    int i; 
    Ptr_nilai = nilai; 

    cout<<"Nilai Ptr_nilai = "<<Ptr_nilai<<endl; 

    cout<<"Alamat array nilai = "<<Ptr_nilai<<endl; 

    cout<<"Nilai yang Ada Pada Alamat "<<Ptr_nilai<<" Adalah = "<<*Ptr_nilai <<endl; 

    cout<<"\nElemen array indeks pertama : "<<nilai[0]; 

    cout<<"\nElament array ( dengan Array) :"; 

    for(i=0;i<7;i++) 

        cout<<nilai[i]<<" "; 

    cout<<"\nElament array ( dengan Pointer) :"; 

    for(i=0;i<7;i++) 

        cout<<*(nilai+i)<<" "; 

 

} 

 

5.3.4 pointer pada pointer 

Variable vointer menunjukkan alamat suatu variable. Variable pointer juga dapat 

menunjukkan ke variable pointer lainnya. 

Contoh program : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int x=8; 

    int *xptr1; 

    int **xptr2; 

    xptr1 = &x; 

    xptr2 = &xptr1; 

    cout<<"Nilai x = "<<x<<endl; 

    cout<<"Nilai x = "<<*xptr1<<endl; 

    cout<<"Nilai x = "<<**xptr2<<endl; 

} 
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BAB 6 : LINKED LIST 

 

6.1 Tujuan Instruksional Umum 
1. Mahasiswa dapat melakukan perancangan aplikasi menggunakan struktur Linked 

List (Senarai Berkait) 
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis pada algoritma Linked List yang dibuat 
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma Linked List pada sebuah 

aplikasi secara tepat dan efisien 
6.2 Tujuan Instruksional Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Linked List 
2. Mahasiswa dapat membuat dan mendeklarasikan Abstraksi Tipe Data Linked List 
3. Mahasiswa mampu menerapkan operasi Single Linked List Non Circular : Insert, update, 

dan delete 
4. Mahasiswa mampu menerapkan operasi Single Linked List Circular : Insert, update, dan 

delete 

Pengertian Linked List 

Salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara 

sekuensial, saling bersambungan, dinamis dan terbatas adalah senarai berkait (linked list). 

Suatu senarai berkait (linked list) adalah suatu simpul (node) yang dikaitkan dengan simpul 

yang lain dalam suatu urutan tertentu. Suatu simpul dapat berbentuk suatu struktur atau 

class. Simpul harus mempunyai satu atau lebih elemen struktur atau class yang berisi data. 

Secara teori, linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linier dengan 

bantuan pointer. Dikatakan single (singly) linked apabila hanya ada satu pointer yang 

menghubungkan setiap node. single artinya field pointer-nya hanya satu buah saja dan satu 

arah. 

Senarai berkait adalah struktur data yang paling dasar. Senarai berkait terdiri atas 

sejumlah unsur-unsur dikelompokkan, atau terhubung, bersama-sama di suatu deret yang 

spesifik. Senarai berkait bermanfaat di dalam memelihara koleksi-koleksi data, yang serupa 

dengan array/larik yang sering digunakan. Bagaimanapun juga, senarai berkait 

memberikan keuntungan-keuntungan penting yang melebihi array/larik dalam banyak hal. 

Secara rinci, senarai berkait lebih efisien di dalam melaksanakan penyisipan-penyisipan 

dan penghapusan- penghapusan. Senarai berkait juga menggunakan alokasi penyimpanan 

secara dinamis, yang merupakan penyimpanan yang dialokasikan pada runtime. Karena di 

dalam banyak aplikasi, ukuran dari data itu tidak diketahui pada saat kompile, hal ini bisa 

merupakan suatu atribut yang baik juga. Setiap node akan berbentuk struct dan memiliki 

satu buah field bertipe struct yang sama, yang berfungsi sebagai pointer. Dalam 

menghubungkan setiap node, kita dapat menggunakan cara first-create-first-access ataupun 

first-create-last-access. Yang berbeda dengan deklarasi struct sebelumnya adalah satu field 

bernama next, yang bertipe struct tnode. Hal ini sekilas dapat membingungkan. Namun, 

satu hal yang jelas, variabel next ini akan menghubungkan kita dengan node di sebelah kita, 

yang juga bertipe struct tnode. Hal inilah yang menyebabkan next harus bertipe struct 

tnode. 

Bentuk Umum : 
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infotype  sebuah tipe terdefinisi yang menyimpan informasi sebuah elemen list 
next  address dari elemen berikutnya (suksesor) 

Jika L adalah list, dan P adalah address, maka alamat elemen pertama list L dapat diacu 

dengan notasi : first (L) 

Sebelum digunakan harus dideklarasikan terlebih dahulu : 

#define First(L) (L) 

Elemen yang diacu oleh P dapat dikonsultasi informasinya dengan notasi : 

info(P)deklarasi #define info(P) P->info 

next(P)deklarasi #define next(P) P->next 
 

Beberapa Definisi : 

1. List l adalah list kosong, jika First(L) = Nil 
2. Elemen terakhir dikenali, dengan salah satu cara adalah karena Next(Last) = Nil 
Nil adalah pengganti Null, perubahan ini dituliskan dengan #define Nil Null 

 

Senarai berkait tunggal (Single Linked List) 

Senarai berkait yang paling sederhana, di mana unsur-unsur terhubung oleh suatu pointer. 

Struktur ini mengizinkan senarai dilintasi dari elemen pertama sampai elemen terakhir. 

 
 

Senarai berkait ganda (Double Linked List) 

Senarai berkait di mana unsur-unsur yang terhubung oleh dua pointer sebagai gantinya. 

Struktur ini mengizinkan senarai untuk dilintasi kedua-duanya secara maju mundur. 

Senarai sirkular (Circular List) 

Senarai berkait di mana elemen yang terakhir terhubung dengan elemen yang pertama 
sebagai ganti set ke NULL. Struktur ini mengizinkan senarai untuk dilintasi secara lingkar. 

 

Abstraksi Tipe Data Single Linked List Non Circular 

Pembuatan struct bernama tnode berisi 2 field, yaitu field data bertipe integer dan field 
next yang bertipe pointer dari tnode. 

Deklarasi node dengan struct: 
struct tnode 

{ 

int data; 

struct tnode *next; 

} Gambar 1. Sebuah node pada Single Linked List 
 

Asumsikan kita memiliki sejumlah node yang selalu menoleh ke sebelah dalam arah 

yang sama. Atau, sebagai alat bantu, kita bisa mengasumsikan beberapa orang yang bermain 

kereta api. Yang belakang akan memegang yang depan, dan semuanya menghadap arah yang 

sama. Setiap pemain adalah node. Dan tangan pemain yang digunakan untuk memegang bahu 

pemain depan adalah variabel next. Sampai di sini, kita baru saja mendeklarasikan tipe data 

dasar sebuah node. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel pointer bertipe 
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struct tnode. Beberapa variabel tersebut akan kita gunakan sebagai awal dari linked list, node 

aktif dalam linked list, dan node sementara yang akan digunakan dalam pembuatan node di 

linked list. Berikan nilai awal NULL kepada mereka. Deklarasi node untuk beberapa 

keperluan, seperti berikut ini: 

struct tnode *head=NULL, *curr=NULL, *node=NULL; 
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Dengan demikian, sampai saat ini, telah dimiliki tiga node. Satu sebagai kepala (head), 
satu sebagai node aktif dalam linked list (curr) dan satu lagi node sementara (node). 

Sekarang telah siap untuk membuat single linked list. Untuk itu, akan dimasukkan nilai 

tertentu sebagai nilai untuk field data dengan cara melakukan perulangan sehingga campur 

tangan user tidak diperlukan. 

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa akan dibuat Single Linked List (SLL) 

dengan cara first-create-first-access. Dengan cara ini, node yang dibuat pertama akan menjadi 

head. Node-node yang dibuat setelahnya akan menjadi node-node pengikut. Untuk 

mempermudah pengingatan, ingatlah gambar anak panah yang mengarah ke kanan. Head 

akan berada pada pangkal anak panah, dan node-node berikutnya akan berbaris ke arah 

bagian anak panah yang tajam. 
 

Gambar 2 Single Linked List 

Apabila diperhatikan, setiap node memiliki petunjuk untuk node sebelahnya. Node 
terakhir akan diberikan nilai NULL. Dengan demikian, setiap node kebagian jatah. 

int i; 

for (i=0; i<5; i++) 

{ 

node = (struct tnode *) 

malloc (sizeof(struct tnode)); 

node -> data = i; 

if (head == NULL) 

{ 

 

 

}else 

{ 

 

 

} 

} 

head = node; 

curr = node; 

 

 

curr -> next = node; 

curr = node; 

curr -> next = NULL; 

Berikut adalah penjelasan kode-kode pembuatan singly linked list tersebut. Pertama- 

tama, akan dibuat perulangan dari 0 sampai 4, yang dimaksudkan untuk membuat lima buah 

node yang masing-masing field data nya berisikan nilai dari 0 sampai 4. Pembuatan node 

dilakukan dengan fungsi malloc(). 

for (i=0; i<5; i++) 

{ 

node = (struct tnode *) 

malloc (sizeof(struct tnode)); 

node -> data = i; 

... 

... } 
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Setelah itu, perlu dibuat node dan penghubung. Pertama-tama, akan diuji apakah head 

bernilai NULL. Kondisi head bernilai NULL hanya terjadi apabila belum dimiliki satu node 

pun. Dengan demikian, node tersebut akan dijadikan sebagai head. Node aktif (curr),  juga 

kita dapat dari node tersebut. 

Kalau head tidak bernilai NULL alias telah dimiliki satu atau lebih node, yang pertama 
dilakukan adalah menghubungkan pointer next dari node aktif (curr) ke node yang baru saja 

dibuat. Dengan demikian, baru saja dibuat penghubung antara rantai lama dengan mata rantai 

baru. Atau, dalam permainan kereta api, pemain paling depan dalam barisan lama akan 

menempelkan tangannya pada bahu pemain yang baru bergabung. Node aktif (curr)  

kemudian dipindahkan ke node yang baru dibuat. 

if (head == NULL) 

{ 

head = node; 

curr = node; 

} 
 

 

 

 

 

 

 
else 

{ 

 
 

} 

 

 

 

 

curr->next=node; 

curr = node; 

Gambar 3 Membuat elemen pertama SLL 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Penambahan elemen dibelakang SLL 

 

Setelah semuanya dibuat, sudah saatnya bagi kita untuk menghubungkan pointer next 

untuk mata rantai terakhir ke NULL. 

curr -> next = NULL; 

Single linked list baru saja diciptakan. Agar kita tahu bahwa linked list yang kita 

ciptakan adalah linked list yang benar, salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan 

mencetak field x untuk semua node. Dari head sampai node terakhir. 
curr = head; 

while (curr != NULL) 

{ 

printf(“%d “, curr -> data); 

curr = curr -> next; 

} 

printf(“\n”); 

Pertama-tama, kita meletakkan node aktif (curr) ke posisi head. Setelah itu, kita akan 

pindahkan kunjungi satu per satu node dengan memindahkan node aktif (curr) ke posisi 

sebelahnya. Semua kunjungan tersebut akan kita lakukan apabila node aktif (curr) tidak 

menemui NULL. Anda mungkin ingin menambahkan pemanggilan free() untuk melakukan 

dealokasi. 
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Kode selengkapnya: 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

struct tnode 

{ 

int data; 

struct tnode *next; 

}; 

struct tnode *head=NULL, 

*curr=NULL, *node=NULL; 

int i; 

for (i=0; i<5; i++) 

{ 

node = (struct tnode *) 

malloc (sizeof(struct tnode)); 

node -> data = i; 

if (head == NULL) 

{ 

 

 

}else 

{ 

 
 

} 

} 

head = node; 

curr = node; 

 

 

curr -> next = node; 

curr = node; 

curr -> next = NULL; 

curr = head; 

while (curr != NULL) 

{ 

printf(“%d “, curr -> data); 

curr = curr -> next; 

} 

printf(“\n”); 

free(); 

return 0; 

} 

 

Abstraksi Tipe Data Single Linked List Circular 

Hampir sama dengan single linked list non circular, bahwa dibutuhkan sebuah kait untuk 

menghubungkan node-node data yang ada, dimana pada node terakhir atau tail yang semula 

menunjukkan NULL diganti dengan menunjuk ke kepala atau head. Dimana inisialisasi 

senarai berkait tunggal sirkular menggunakan struc adalah sebagai berikut: 
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Deklarasi Single Linked List Circular: 
Struct tnode 

{ 

int data; 

tnode *next; 

}; 

void main() 

{ 

head = new tnode; 

head->next = head; 

} Gambar 5. Single Linked List circular 
 

Menambah node dan membuat tail dari single linked list circular 

Deklarasi penambahan node baru: 
Void main() 

{ 

node = new tnode; 

tail = new tnode; 

node->next = head->next; 

head->next = node; 

tail = node; 

} 

 

Gambar 6. Penambahan Node baru 
 

Menyisipkan Node baru 

 

Gambar 7 Menyisipkan Node Baru 

Deklarasi menyisipkan node baru menggunakan sintak berikut: 

Void main() 

{ 

node = new tnode; 

node->next = head->next; 

head->next = node; 

} 
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Menghapus Node dari Single Linked List Circular 

 

Gambar 8. Menghapus node dari SLLC 

 

Deklarasi menghapus node dari single linked list circular, menggunakan sintaks berikut: 
Void main() 

{ 

hapus = new tnode; 

if( head != tail) 

{ 

 

 

 

}else 

{ 

 

 

} 

} 

hapus = head; 

head = head->next; 

tail->next = head; 

delete hapus; 

 
 

head = NULL; 

tail = NULL; 

 

Latihan 

1. Membuat Single Linked List 
#include<iostream.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<malloc.h> 

#include<conio.h> 

 

#define Nil NULL 

#define info(P) P->info 

#define next(P) P->info 

#define First(L) NULL 
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typedef int InfoType; 

typedef struct telmtlist address; 

typedef struct telmtlist 

{ 

InfoType info; 

address next; 

}elmtlist; 

 

typedef address  list; 

void CiptaSenarai(list *L) 

{ 

First(L)=Nil; 

} 
 

list NodBaru(int m) 

{ 

list n; 

n=(list) (sizeof(elmtlist)); 

if(n!=NULL) 

{ 

info(n)=m; 

next(n)=Nil; 

} 

return n; 

} 
 

void SisipSenarai(list *L,list t,list p) 

{ 

if(p==Null) 

{ 

 

 

} 

else 

{ 

 
 

} 

} 

t->next=*L; 

*L=t; 

 

 

t->next=p->next; 

p->next=t; 

 

void CetakSenarai(list L) 

{ 

list ps; 

for(ps=L;ps!=Nil;ps=ps->next) 

{ 

cout<<" "<<info()<<"-->"; 

} 

cout<<"NULL"<<endl; 

} 
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int main() 

{ 

list pel; 

list n; 

int i,k,nilai; 

 

CiptaSenarai(&pel); 

cout<<"Masukkan banyak data="; 

cin>>k; 

for(i=1;i<=k;i++) 

{ 

cout<<"Masukkan Data Senarai ke-"<<i<<" = "; 

cin>>nilai; 

n=NodBaru(nilai); 

SisipSenarai(pel,n,NULL); 

} 
 

CetakSenarai(pel); 

return 0; 

} 
 

2. Pencarian Nilai Terkecil dan Nilai Terbesar dalam sebuah Single Linked List 
#include<iostream.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<malloc> 

#include<conio.h> 

 

#define Nil NULL 

#define info(P) P->info 

#define next(P) P->info 

#define First(L) (L) 

 

typedef int InfoType; 

typedef struct telmtlist *address; 

typedef struct elmtlist 

{ 

InfoType info; 

address next; 

}elmtlist; 

 

typedef address  list; 

void CiptaSenarai(list *L) 

{ 

First(*L)=Null; 

} 
 

list NodBaru(int m) 

{ 

list n; 

n=(list) malloc(size(elmtlist)); 



Modul Praktikum Algoritma dan Struktur Data 
 

 

if(n!=NULL) 

{ 

info(n)=m; 

next(n)=Nil; 

} 

return n; 

} 
 

void SisipSenarai(list *L,list t,list p) 

{ 

if(p==Nil) 

{ 

 

 

} 

else 

{ 

 

 

} 

} 

t->next=*L; 

*L=t; 

 

 

t->next=p->info; 

p->next=t; 

 

void CetakSenarai(list L) 

{ 

list ps; 

for(ps=L;ps!=Nil;ps=ps->next) 

{ 

cout<<" "<<info(ps)<<"-->"; 

} 

cout<<"NULL"; 

} 
 

InfoType Max(list L) 

{ 

address Pmax,Pt; 

Pmax=First(L); 

if(next(Pmax)==Nil) 

{ 

 

} 

else 

{ 

return(info(Pmax)); 

 

 

Pt=next(Pmax); 

while(Pt!=Nil) 

{ 

if(info(Pmax)<info(Pt)) 

{ 

Pmax=Pt; 
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} 

else 

{ 

 

} 

 

 

 
Pt=next(Pt); 

 

 

return(info(Pmax)); 

} 

} 
 

InfoType Min(list L) 

{ 

address Pmin,Pt; 

Pmin=First (L); 

if(next(Pmin)==Nil) 

{ 

return(info(Pmin)); 

} 

else 
 

Pt=next(Pmin); 

while(Pt!=Nil) 

{ 

if(info(Pmin)>info(Pt)) 

{ 

 

} 

else 

{ 

 

} 

} 

Pmin=Pt; 

 

 

Pt=next(Pt); 

 

return(info(Pmin)); 

} 

} 
 

void main() 

{ 

list pel; 

list n; 

int i,k,nilai,maks,min; 

 

CiptaSenarai(&pel); 

cout<<"Masukkan banyak data="; 

cin>>k; 

for(i=1;i<=k;i++) 
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{ 

cout<<"Masukkan Data Senarai ke-"<<k<<" = 

"; cin>>nilai; 

n=NodBaru(nilai); 

SisipSenarai(&pel,n,NULL

); 

} 
 

cout<<endl; 

CetakSenarai(pel

); 

maks=Max(pel); 

min=Min(pel); 
 

cout<<endl; 

cout<<"Nilai 

Terbesar:"<<max; 

cout<<endl; 

cout<<"Nilai Terkecil:"<<min; 

} 
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MODUL 7 : STACK 

7.1 TUJUAN 

 
1. Memahami terminologi yang terkait dengan struktur data stack 

2. Memahami operasi-operasi yang ada dalam stack 

3. Dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pemrograman yang harus 

diselesaikan dengan menggunakan stack, sekaligus menyelesaikannya 

7.2 Tujuan Instruksional Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai stack 
2. Mahasiswa dapat membuat dan mendeklarasikan Abstraksi Tipe Data stack 
3. Mahasiswa mampu menerapkan operasi stack : Insert, dan delete 
 

7.3 Dasar Teori Pengertian Stack 

Stack adalah sebuah kumpulan data dimana data yang diletakkan di atas data  yang 

lain. Dengan demikian stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO. Dengan 

demikian, elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil. 

Dalam proses komputasi, untuk meletakkan sebuah  elemen  pada  bagian atas dari  stack,  

maka  kita  melakukan  push.  Dan untuk memindahkan dari tempat yang atas tersebut, kita 

melakukan pop. 

Ada beberapa cara untuk  menyajikan  sebuah  stack  tergantung pada permasalahan 

yang akan kita selesaikan. Dalam bab ini kita akan menggunakan  cara  yang  paling  

sederhana,  tipe  data yang  sudah  kita  kenal, yaitu array. 

Kita dapat  menggunakan  array  untuk  menyajikan  sebuah stack,  dengan  anggapan  

bahwa banyaknya  elemen  maksimum  dari  stack tersebut  tidak akan  melebihi batas 

maksimum banyaknya elemen dalam array. 

Pada saat ukuran stack, kalau kita teruskan menambah data lagi, akan terjadi overflow. 

Dengan demikian perlu data tambahan untuk mencatat  posisi  ujung  stack. Dengan  

kebutuhan seperti ini, kita dapat menyajikan stack  dengan  menggunakan  tipe data  

struktur  (struct)  yang terdiri dari dua field. Field pertama bertipe array untuk menyimpan 

elemen stack, medan kedua bertipe integer untuk mencatat posisi ujung stack. 
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Operasi Pada Stack 

Operasi-operasi Dasar pada stack adalah sebagai berikut: 

 
1. Operasi data abstrak STACK 

struct stack 

{ 

   char data[5];   // data/elemen dalam stack 

    int bottom,top;     // bottom=bawah (depan), top=atas(belakang) 

}; 

stack st; 

2. Fungsi yang melakukan penginputan data 

int masuk() 

{ 

    if(st.top==4) 

    cout << "STACK PENUH\n"; 

   else 

   { 

            st.top=st.top+1; 

    cout << "\nINPUT DATA : "; cin >> st.data[st.top]; 

   } 

} 

 

3. Fungsi yang melakukan pengecekan dari stack 
int tampilan() 

{ 

    int je, i; 

    if (st.bottom>st.top) 

        cout << "STACK KOSONG\n"; 

    else 

    { 

        je=(st.top+1)- st.bottom; 

  cout << "\n\nIsi Stack terdapat "<< je <<" elemen "; 

        for(i=0; i<=st.top; i++) 

  { 
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    cout <<  st.data[i]<<"  "; 

  } 

  cout <<"\n\n"; 

 } 

} 

 

4. Fungsi untuk menghapus 
stack 

int hapus() 

{ 

    if(st.bottom>st.top) 

        cout << "Stack Sudah Kosong\n"; 

    else 

    { 

        st.top=st.top-1; 

        cout << "Penghapusan Berhasil\n"; 

  } 

} 

 

Contoh  program : 

// Aplikasi Stack (Tumpukan) 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <iostream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

struct stack 

{ 

   char data[5];   // data/elemen dalam stack 

    int bottom,top;     // bottom=bawah (depan), top=atas(belakang) 

}; 

stack st; 

int masuk() 

{ 

    if(st.top==4) 

        cout << "STACK PENUH\n"; 

    else 

    { 

        st.top=st.top+1; 

  cout << "\nINPUT DATA : "; cin >> st.data[st.top]; 

    } 

} 

int tampilan() 

{ 

    int i,je; 

    if (st.bottom>st.top) 

        cout << "STACK KOSONG\n"; 

    else 

    { 

        je=(st.top+1)- st.bottom; 

  cout << "\n\nIsi Stack terdapat "<< je <<" elemen "; 

        for(i=0; i<=st.top; i++) 

  { 
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    cout <<  st.data[i]<<"  "; 

  } 

  cout <<"\n\n"; 

 } 

} 

 

int hapus() 

{ 

    if(st.bottom>st.top) 

        cout << "Stack Sudah Kosong\n"; 

    else 

    { 

        st.top=st.top-1; 

        cout << "Penghapusan Berhasil\n"; 

  } 

} 

main() 

{ 

 

 int p=0;      // pilihan menu 

 int i;  // indeks elemen 

 st.bottom=0; 

 st.top=-1; 

 int je;  // jumlah elemen dalam stack 

 

 while (p<4)   // selama nilai p<4 (1,2,3) 

 { 

   system("cls"); 

   cout << "MENU PILIHAN PADA STACK\n\n"; 

   cout << "1. Tambah Data (Push) ke dalam STACK\n"; 

   cout << "2. Tampilan Data STACK\n"; 

   cout << "3. Hapus Data (Pop) dari STACK\n"; 

   cout << "4. KELUAR PROGRAM\n"; 

   cout << "Pilihan : ";  cin >> p; 

   switch (p) 

   { 

  case 1: 

                masuk(); 

   break; 

   case 2: 

       tampilan(); 

    break; 

   case 3: 

                hapus(); 

                break; 

    default : 

    cout << "\n SELESAI\n"; 

  } // akhir switch 

 getch(); 

  } // akhir while 

} // akhir main 
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MODUL 8 : QUEUE 

8.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep Queue dalam pemrograman 

2. Mengenal penggunaan Queue pada bahasa C++. 

3. Menggunakan Queue untuk menyelesaikan berbagai kasus. 

 

8.2 Alat & Bahan 

Alat & bahan yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta kelengkapannya berjumlah 

40 PC dengan compiler C++ berupa CodeBlocks yang telah terinstall di masing-masing unit.  

 

8.3 Dasar Teori 

Queue atau Antrian merupakan kumpulan elemen dengan dengan penyisipan dan 

penghapusan elemen yang dilakukan dari sisi / gerbang yang berbeda. Penyisipan dilakukan dari 

gerbang belakang dan penghapusan dilakukan dari gerbang depan. Hal ini menunjukkan bahwa 

untuk Queue mempunyai 2 gerbang yaitu gerbang depan dan gerbang belakang. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa Queue mempunyai sifat FIFO (First In First Out), yaitu elemen 

yang pertama masuk akan keluar pertama juga. 

    Pertama keluar A B C D E   Terakhir masuk 

 

1. Fungsi yang melakukan penginputan data 

void enqueue() 

{ 

 int no; 

 if (rear==SIZE) 

  cout<<"Antrian Penuh (queue is full)"; 

 else 

 { 

  cout<<"Masukkan nomor antrian (enter the number) : "; cin>>no; 

  q[rear]=no; 

 } 

 rear++; 

} 

 

2. Fungsi yang melakukan pencetakan isi dari queue 
void display() 

{ 

   int i,temp=front; 

   if (front==rear) 

      cout<<"Antrian Kosong (the queue is empty)"; 

   else 
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   { 

      cout<<"\n element in the queue : "; 

      for(i=temp;i<rear;i++) 

      { 

         cout<<q[i]<<" "; 

      } 

    } 

    getch(); 

} 

 

3. Fungsi untuk menghapus queue 
void dequeue() 

{ 

   int no; 

   if (front==rear) 

       cout<<"Antrian Kosong (queue is empty)"; 

   else 

   { 

       no=q[front]; 

       front++; 

       cout<<"\n"<<no<<" - no. antrian dihapus (removed from the queue)\n"; 

       getch(); 

   } 

} 

 

Contoh  program : 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

#include<stdlib.h> 

#define SIZE 5 

using namespace std; 

int q[SIZE]; 

int front=0,rear=0; 

 

main() 

{ 

  int p=0; 

  system("cls"); 

  void enqueue(); 

  void dequeue(); 

  void display(); 

  while(p<4) 

  { 

 

     system("cls"); 

     cout<<"Menu Pilihan Queue"; 

     cout<<"\n1. Menambahkan elemen"; 

     cout<<"\n2. Menghapus elemen"; 

     cout<<"\n3. Menampilkan Isi Queue"; 

     cout<<"\n4. Exit"; 

     cout<<"\nInputkan Pilihan : "; 

     cin>>p; 

    system("cls"); 

     switch(p) 
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     { 

        case 1: enqueue(); 

                break; 

        case 2: dequeue(); 

                break; 

        case 3: display(); 

                break; 

        case 4: exit(0); 

        default: cout<<"\n Pilihan salah"; 

     } 

   } 

} 

void enqueue() 

{ 

    int no; 

    if (rear==SIZE) 

        cout<<"Antrian Penuh (queue is full)"; 

    else 

    { 

       cout<<"Masukkan nomor antrian (enter the number) : "; cin>>no; 

       q[rear]=no; 

    } 

    rear++; 

} 

void dequeue() 

{ 

   int no; 

   if (front==rear) 

       cout<<"Antrian Kosong (queue is empty)"; 

   else 

   { 

       no=q[front]; 

       front++; 

       cout<<"\n"<<no<<" - no. antrian dihapus (removed from the queue)\n"; 

       getch(); 

   } 

} 

void display() 

{ 

   int i,temp=front; 

   if (front==rear) 

      cout<<"Antrian Kosong (the queue is empty)"; 

   else 

   { 

      cout<<"\n element in the queue : "; 

      for(i=temp;i<rear;i++) 

      { 

         cout<<q[i]<<" "; 

      } 

    } 

    getch(); 
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