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DASAR PEMROGRAMAN

List, Tuple, Dictionary



Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa mampu menjelaskan list, tuple, 
dan dictionary serta kegunaannya.

• Mahasiswa mampu membandingkan 
penggunaan list, tuple, dan dictionary.



Review

• Tipe skalar? Non skalar?

– setiap variabel hanya memiliki satu nilai.

– Variabel dapat memiliki banyak nilai.

• Array?

– sebuah/sekumpulan elemen bertipe sama dan 
diakses melalui indeks

• Deklarasi array?

– arr = [tipe]*5

– arr = [80,100,90,90,70]



• Di python, array yang dibuat sebelumnya 
di bentuk berdasarkan objek list.

• Lalu apa itu List?



Lists

• List berisi deretan informasi yang terurut 
yang di akses dengan index.

• Suatu list biasanya di simbolkan dengan kurung 
kotak [ ]

• Suatu list terdiri dari elemen-elemen yang:

– Biasanya homogen (semua elemennya bertipe sama)

– Dapat berisi tipe yang bercampur-campur (tidak 
umum)

• Suatu elemen list dapat dirubah-rubah nilainya, 
sehingga list adalah mutable



Indeks dan Urutan

Kode Keterangan

L = []
L = [2,'a',4,[1,2]]
len(L)

L[0]

L[2]+1

L[3]

L[4]

i = 2
L[i-1]

 list kosong
 list yang berisi elemen2
 fungsi untuk mengecek banyaknya elemen 

list sehingga menghasilkan nilai 4
 Menghasilkan elemen pertama (indeks 

mulai dari 0) dari List yaitu 2
 Elemen ketiga + 1 sehingga 4+1 

menghasilkan nilai 5
 menghasilkan list yang lain yaitu 

[1,2] !
 Error, karena hanya sampai indeks ke-3

 Menghasilkan nilai 'a' karena L[1] = 
'a'



Merubah elemen

• List adalah mutable !

• Melakukan assignment pada suatu elemen 
yang berada pada indeks tertentu akan 
dapat merubah nilainya:

L = [2, 1, 3]

L[1] = 5

• L sekarang bernilai [2, 5, 3], perhatikan 
bahwa hal ini tetap dilakukan pada objek 
yang sama yaitu variabel L



Pengulangan pada elemen list

• Misalnya, jumlahkan semua elemen list

• Biasa kita buat dengan:

• Perhatikan bahwa:

– Suatu elemen list terindeks mulai dari 0 
sampai len(L)-1

– range(n) secara otomatis akan melakukan 
pengulangan dari 0 sampai n-1



Operasi pada List -- ADD

• Tambahkan elemen pada akhir dari list dengan L.append(element)

• Mutasi List!

L = [2,1,3]

L.append(5)  L sekarang menjadi [2,1,3,5]

• Apa maksud dari titik antara L dan append?

– List merupakan objek python, semua di python adalah objek

– Objek memiliki data/variabel/properti

– Objek memiliki fungsi/method

– Akses informasi dengan nama_objek.lakukan_sesuatu()



Operasi pada List -- Concatenation

• Untuk menggabungkan list gunakan operator penggabung atau 
concatenation, yaitu operator +, dengan demikian list baru akan 
terbentuk:

L1 = [2,1,3]
L2 = [4,5,6]
L3 = L1 + L2  L3 bernilai [2,1,3,4,5,6]

meskipun demikian L1,L2 tidak berubah

• Cara lain mutasi list dengan L.extend(list_lain)
L1.extend([0,6])  list L1 dimutasi menjadi[2,1,3,0,6]



Operasi pada List -- Remove

• Hapus elemen list dengan indeks yang ditentukan 
dengan del(L[indeks])

• Hapus elemen terakhir dari list dengan L.pop()

• Hapus elemen spesifik dengan L.remove(element)

– Lihat elemennya dan hapus

– Jika element ditemukan lebih dari satu, hapus yang 
pertama ketemu

– Jika elemen yang di cari tidak ada di list akan memberikan 
error



Konversi list ke string dan sebaliknya

• Konversi suatu string ke list dengan list(<string>), 
mengembalikan suatu list untuk setiap karakter dari 
string sebagai elemen list

• Dapat menggunakan s.split(), untuk memisahkan string 
pada parameter karakter

• Gunakan ''.join(L) untuk mengembalikan list dari 
karakter ke string.



Nested List



Operasi yang lain di List yang 
dapat digunakan

• sort() 

• reverse()

• sum()

• Dan lebih banyak lagi! Kunjungi: 
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures
.html

• Beberapa fungsi yang ada HARUS 
DIPAHAMI tentang algoritma yang 
digunakan didalamnya. Kita akan pelajari 
pada Mata kuliah Algoritma dan struktur 
data!

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html


TUPLE

• Tuple berisi deretan informasi yang terurut yang dapat berisi 
bermacam-macam elemen

• Tidak dapat merubah nilai elemennya, sehingga tuple adalah 
immutable

• Direpresentasikan dengan kurung biasa ( )

te = ()  tuple kosong

t = (2,"aku",3)

len(t)  menghasilkan 3

t[0]  menghasilkan 2

t+(2.5,1)  menghasilkan (2,"aku",3,2.5,1)

t[1:2]  memotong tuple, menghasilkan ("aku",)

t[1:3]  memotong tuple, menghasilkan ("aku",3)

t[1] = 4  error, tidak bisa memodifikasi objek



Kenapa harus tuple?

• Karena tuple adalah immutable, maka iterasi
pada tuple lebih cepat dibandingkan list.

• Tuple bisa berisi anggota yang immutable yang 
dapat digunakan sebagai key untuk
dictionary. List tidak bisa dipakai untuk itu.

• Kalau kita memerlukan data yang memang tidak
untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa
menjamin bahwa data tersebut akan write-
protected.



Contoh pemanfaatan

• Untuk menukar variabel:

• Untuk mengembalikan lebih dari 1 nilai 
dari fungsi:



Bagaimana menyimpan informasi 
mahasiswa?

• Bagaimana kita menyimpan informasi untuk 
mahasiswa yang terdiri dari nim, kelas, dan nilai?

nim = ["22341", "22041", "12341", "22342"]

kelas = ["MTR1", "MTR1", "MTR2", "MTR2"]

nilai = [90, 70, 80, 90]

• Biasanya kita gunakan Array atau List untuk setiap 
variabel nim, kelas, dan nilai.

• Setiap list nim, kelas, & nilai memiliki panjang sama.

• Informasi yang disimpan diletakkan pada indeks yang 
sama, setiap indeks mereferensi ke setiap mahasiswa 
yang berbeda.



Bagaimana mendapatkan nilai 
setiap mahasiswa?

def GetNilai(mhs, nim_list, kls_list, 
nilai_list):

i = nim_list.index(mhs)
kelas = kls_list[i]
nilai = nilai_list[i]

• Akan menjadi kacau jika terdapat banyak sekali 
informasi yang harus dilacak

• Harus memelihara banyak list dan meneruskannya 
pada argumen

• Akan selalu menggunakan indeks yang bertipe 
integer

• Harus mengingat untuk merubah beberapa list



Cara yang lebih baik dan lebih 
bersih -- DICTIONARY

• Mudah untuk mengindeks suatu item secara langsung 
tanpa harus dengan indeks yang bertipe integer

• Mudah digunakan pada satu struktur data, tidak perlu 
list terpisah



Phyton Dictionary

• Menyimpan pasangan data:

– Key/kunci

– Value/nilai

my_dict = {} #dictionary kosong

nilai = {‘22341’:90, ‘22041’:70, ‘12341’:80, ‘22342’:90}

22341 90

22041 70

12341 80

22342 90

Custom index Element

Key1 val1 key2 val2         key3            val3         key4          val4



DICTIONARY LOOKUP

• Mirip dengan pengindeksan pada list

• Looks up dari key

• Mengembalikan nilai yang berkaitan

dengan key

• Jika key tidak ditemukan, 

akan memberikan error

nilai = {‘22341’:90, ‘22041’:70, ‘12341’:80, ‘22342’:90}

nilai[‘22341’]  menghasilkan nilai 90

nilai[‘22399’]  menghasilkan KeyError

22341 90

22041 70

12341 80

22342 90



Operasi pada Dictionary 

nilai = {‘22341’:90, ‘22041’:70, ‘12341’:80, ‘22342’:90}

• Menambahkan entry
nilai[‘22993’] = 100

• Mengecek jika key ada di dictionary
‘22041’ in nilai  mengembalikan True

‘22999’ in nilai  mengebalikan False

• Menghapus entry
del(nilai[‘22342’])

• Mendapatkan semua key dengan pengulangan otomatis
nilai.keys()  mengembalikan [‘22341’, ‘22041’, ‘12341’, ‘22342’,’22993’]

• Mendapatkan semua nilai dengan pengulangan otomatis
nilai.values ()  mengembalikan [90,70,80,90,100]

22341 90

22041 70

12341 80

22342 90

22993 100



Key dan Value pada Dictionary

• Values

– Apapun tipenya (bisa jadi immutable dan mutable)

– Dapat di duplikasi

– Nilai dictionary bisa juga suatu list, juga bahkan 
dictionary yang lain!

• Keys

– Harus unique (tidak boleh ada yang sama!)

– Harus bertipe immutable (int, float, string, tuple, bool)

• Sebetulnya membutuhkan objek yang hashable, tetapi pikirkan 
bahwa tipe immutable merupakan hashable.

– Hati-hati dengan tipe float sebagai key

• Tidak ada urutan untuk keys dan values!



LIST VS DICT

LIST

• Elemen yang terurut

• Melihat/look up elemen 
dengan indeks integer

• Indeks memiliki urutan

• Indeks harus integer

DICT

• Pasangan “kunci” dan 
“nilai”

• Melihat/look up satu item 
dengan item yang lain

• Tidak ada urutan apapun

• Kunci bisa apapun tipe 
immutable



LATIHAN : Membuat fungsi untuk 
menganalisis lirik lagu!

1. Membuat “dictionary frekuensi”, dimana memetakan 
string kata dalam lirik ke integer jumlah frekuensi

2. Mencari “kata yang sering muncul” dan sebanyak apa?
– Gunakan list, dalam kasus ini ada lebih dari satu kata
– Kembalikan dengan tuple (list,int) untuk (list_kata, 

frekuensi_terbanyak)

3. Mencari “kata yang muncul setidaknya X kali”
– Biarkan user memilih “setidaknya X kali”, dan jadikan parameter
– Kembalikan list dari tuple, setiap tuple adalah (list, int) yang 

berisi list dari kata-kata yang terurut berdasarkan frekuensinya
– IDE: dari dictionary song, cari kata yang berfrekuensi tinggi. 

Hapus kata yang paling biasa. Ulangi terus. Itu akan bekerja 
karena kamu merubah dictionary song
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