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Tujuan Pembelajaran
mahasiswa dapat menjelaskan konsep dekomposisi dan abstraksi serta menerapkannya pada 
pemrograman dengan membuat suatu fungsi dengan pengembalian dan prosedur.



Berpikir Komputasional
Cara berpikir yang memungkinkan
untuk menguraikan suatu masalah
menjadi beberapa bagian yang lebih
kecil dan sederhana, menemukan pola
dalam dan masalah tersebut, serta
menyusun langkah-langkah solusi
mengatasi masalah



Berpikir Komputasional
• Dekomposisi : memecah masalah yang kompleks

menjadi bagian lebih kecil dan mudah dikelola

• Abstraksi : fokus pada informasi penting dibanding
detail yang kurang relevan

• Mengenal Pola : mencari kesamaan di dalam atau antara
masalah

• Algoritma : membangun urutan solusi untuk
menyelesaikan masalah



Bagaimana kita menuliskan kode?
Sejauh ini..
◦ Menyinggung mekanik bahasa pemrograman

◦ Setiap file terdiri dari beberapa baris kode

◦ Setiap kode berisi instruksi sekuensial

Masalah yang timbul dari pendekatan ini:
◦ Mudah bagi permasalahan dengan skala kecil, Kacau untuk permasalahan yang lebih besar

◦ Sulit untuk tetap melacak detail (bagian kode program yang memiliki tugas khusus)

◦ Bagaimana kita tahu informasi yang benar yang diberikan pada bagian kode yang benar?



Memprogram yang baik dan benar
Banyak koding yang ditulis (berbaris-baris) belum tentu sesuatu yang baik

Untuk menghitung baik tidaknya programmer dengan menghitung banyaknya 
fungsionalitas yang berhasil diselesaikan.

Diperkenalkan suatu fungsi

Fungsi merupakan mekanisme untuk mencapai dekomposisi dan abstraksi.



Contoh- Proyektor
Bayangkan suatu proyektor adalah kotak hitam (black box)

Kita tidak tahu bagaimana alat tersebut bekerja

Kita hanya tahu interface: input/output

Kita bisa menghubungkan peralatan elektronik apapun padanya yang dapat berkomunikasi 
dengan input pada proyektor

Black box : entah bagaimana caranya mengkonversi gambar dari sumber input ke dinding, dan 
memperbesarnya.

IDE ABSTRAKSI: kita tidak perlu tahu bagaimana proyektor bekerja untuk melakukan hal 
tersebut



Contoh- Proyektor
Menampilkan gambar besar dari Olimpiade yang di dekomposisikan pada tugas-tugas terpisah 
dari proyektor yang terpisah

Setiap proyektor mengambil input dan memproduksi output terpisah

Semua proyektor bekerja bersama untuk memproduksi gambar yang lebih besar

IDE DEKOMPOSISI: peralatan-peralatan yang berbeda bekerja bersama untuk mencapai satu 
tujuan.

LAKUKAN KONSEP ABSTRAKSI DAN DEKOMPOSISI INI PADA SAAT MEMPROGRAM!



Membuat struktur pemrograman dengan 
konsep dekomposisi
Pada contoh sebelumnya, ingat peralatan yang terpisah

Pada pemrograman, pisahkan potongan kode pada suatu modul-modul
◦ Yang berdiri sendiri (self-contained)

◦ Yang digunakan memecah kode (break up code)

◦ Yang dimaksudkan untuk digunakan kembali (reusable)

◦ Yang menjaga kode selalu terorganisir (organized)

◦ Yang mempertahankan kode yang koheren (coherent), koheren menurut kbbi, keserasian atau 
kekompakan akibat dari adanya koordinasi.

Pada paradigma fungsional, kita akan menerapkan dekomposisi dengan fungsi

Pada paradigma berorientasi objek, kita akan menerapkan dekomposisi ini dengan class



Merinci detail program dengan
ABSTRAKSI
Pada contoh proyektor, instruksi-instruksi dari bagaimana kita menggunakan 
proyektor mencukupi, kita tidak perlu tahu untuk bagaimana membuat 
proyektor

Pada pemrograman, pikirkan potongan kode sebagai suatu black box, dimana
◦ Kita tidak dapat melihat detail-detail

◦ Tidak butuh untuk melihat detail-detail

◦ Tidak ingin untuk melihat detail-detail

◦ Menyembunyikan detail koding yang “membosankan”

Terapkan abstraksi dengan spesifikasi fungsi atau docstring



Fungsi
Menuliskan beberapa potongan kode yang dapat digunakan kembali, disebut 
dengan fungsi

Fungsi hanya akan berjalan pada program yang kita buat jika mereka dipanggil 
(atau called atau invoked) pada program kita.

Karakteristik fungsi:
◦ Memiliki nama

◦ Memiliki parameter ( bisa jadi 0 atau lebih)

◦ Memiliki docstring/spesifikasi fungsi (opsional tetapi sangat direkomendasikan)

◦ Memiliki badan fungsi

◦ Mengembalikan sesuatu (bisa jadi mengembalikan sesuatu yang kosong)



Notasi Algoritma untuk suatu Fungsi
Fungsi NamaFungsi (<parameter>)  <tipe hasil>

{Spesifikasi fungsi}

Kamus lokal

{Semua variabel-variabel yang dipakai dalam algoritma dari fungsi yang tidak bisa dipaggil diluar 
fungsi}

Algoritma

{Isi atau badan fungsi, dimana suatu algoritma akan dituliskan disini}

{perhatikan bahwa nilai akhir fungsi harus sesuai dengan tipe data dari hasil}

 hasil



Contoh notasi algoritma fungsi is_Genap
Fungsi isGenap(i:integer) boolean

{diberikan suatu bilangan i dengan tipe integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut 
bilangan genap atau bukan}

Kamus lokal

Algoritma

output(“keterangan di dalam fungsi is_Genap“)

 i%2=0



Bagaimana cara menulis dan memanggil 
fungsi pada python?
def is_Genap ( i ):

""" 

diberikan suatu bilangan i dengan tipe

integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut

bilangan genap atau bukan

""" 

print("keterangan didalam fungsi is_Genap")

return i%2 == 0

is_Genap(4)

Keyword untuk fungsi Nama fungsi Parameter fungsi

spesifikasi/docstring

Body/isi

Suatu saat nanti pada program utama kita, kita akan
memanggil fungsi ini dengan memanggil nama fungsinya 
dan diberikan suatu nilai untuk paramter



Perhatikan pada body fungsi
def is_Genap( i ):

""" 

diberikan suatu bilangan i dengan tipe

integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut

bilangan genap atau bukan

""" 

print("keterangan didalam fungsi is_Genap")

return i%2 == 0

Beberapa
Baris statement

Keyword untuk nilai 
pengembalian

Ekspresi untuk menghasilkan nilai yang akan dikembalikan.
Kita bisa menampung ekspresi pada variabel, kemudian 
kembalikan nilai dari variabel tersebut, contoh:
a = i%2 == 0
return a



Cakupan variabel (Variable scope)
Parameter formal untuk mengikat nilai dari parameter aktual ketika fungsi di panggil. 

Cakupan/Scope/frame yang baru akan diciptakan ketika sudah masuk dalam fungsi

Scope memetakan nama ke objek 

Definisi fungsi

Main program
1. Inisialisasi variabel x
2. Panggil fungsi f dengan parameter dari variabel x
3. Assign nilai pengembalian dari fungsi pada variabel z



Variable scope



Variable scope



Variable scope



Yang terjadi jika tidak ada return
def is_Genap( i ):

""" 

diberikan suatu bilangan i dengan tipe

integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut

bilangan genap atau bukan

""" 

print("keterangan didalam fungsi is_Genap")

i%2 == 0 Python, akan mengembalikan nilai None, jika tidak diberikan 
return
None merepresentasikan ketidakhadiran suatu nilai!



Return vs Print

RETURN

return hanya berarti didalam fungsi

Hanya ada 1 return yang di eksekusi didalam 
satu fungsi

Beberapa kode setelah return didalam fungsi 
akan diabaikan setelah return di eksekusi

return memiliki nilai yang terkait dengan tipe 
data tertentu ketika fungsi dipanggil

PRINT

print dapat digunakan juga diluar fungsi

Dapat dieksekusi berkali-kali didalam suatu 
fungsi

Beberapa kode setelah print didalam fungsi 
akan akan tetap dapat dieksekusi

Memiliki nilai yang terkait dengan tipe data 
tertentu dan di outputkan pada console 
(CMD/Terminal)



Fungsi sebagai prosedur
Perbedaan mendasar antara prosedur dengan fungsi adalah ketidakhadiran suatu “return”

Sebuah prosedur sama halnya dengan fungsi, ditulis dan kemudian dipanggil dengan 
menyebutkan namanya. 

Prosedur berisi sederetan perintah algoritmik yang memiliki tujuan spesifik yang akan 
menghasilkan efek neto yang terdefinisi

Perhatikan bahwa pemanggilan prosedur tidak perlu di assign ke suatu variabel

Karakteristik prosedur:
◦ Memiliki nama

◦ Memiliki parameter ( bisa jadi 0 atau lebih)

◦ Memiliki docstring/spesifikasi prosedur (opsional tetapi sangat direkomendasikan)

◦ Memiliki badan prosedur



Notasi Algoritma untuk suatu Prosedur
Prosedur NamaProsedur (<parameter>) 

{Spesifikasi prosedur}

Kamus lokal

{Semua variabel-variabel yang dipakai dalam algoritma dari prosedur yang tidak bisa dipaggil 
diluar prosedur}

Algoritma

{Isi atau badan prosedur, dimana suatu algoritma akan dituliskan disini}



Notasi Fungsi vs Prosedur
Fungsi kali(i,j:integer) integer

{mengkalikan dua buah bilangan integer}

Algoritma

 i*j

Prosedur kali(i,j:integer) 
{mengkalikan dua buah bilangan integer}
Algoritma
Output(i*j)



Fungsi vs Prosedur (Python)

def kali(i,j):
# mengalikan dua buah bilangan integer    
print(i*j)

x = 2
y = 3
kali(x,y)

def kali(i,j):
# mengalikan dua buah bilangan integer    
return i*j

x = 2
y = 3
hasil = kali(x,y)
print(hasil)

Fungsi

Prosedur



Fungsi sebagai argumen
Argumen dapat menerima apapun bentuk tipe, termasuk fungsi atau prosedur



Fungsi sebagai argumen



Fungsi sebagai argumen



Fungsi sebagai argumen



Scope Lebih dalam..
Didalam suatu fungsi/prosedur, dapat mengakses variabel yang didefinisikan di luar. 
memunculkan istilah kamus global

Didalam fungsi, tidak dapat memodifikasi suatu variabel yang didefinisikan diluar, kecuali 
menggunakan variabel global, tetapi juga masih menimbulkan masalah



Scope Lebih dalam..
Didalam suatu fungsi/prosedur, dapat mengakses variabel yang didefinisikan di luar. 
memunculkan istilah kamus global

Didalam fungsi, tidak dapat memodifikasi suatu variabel yang didefinisikan diluar, kecuali 
menggunakan variabel global, tetapi juga masih menimbulkan masalah



Konsep Dekomposisi dan Abstraksi dalam 
komputasi
Sangat berguna jika digunakan bersama!

Suatu kode dapat digunakan berkali-kali tetapi hanya didebug sekali.



Struktur program secara utuh  versi 
prosedur
(contoh: voltase)

Program Voltase

{Program yang dapat membaca hambatan dan arus, menghitung voltase dan mencetak hasil perhitungan}

Kamus

R: integer {hambatan dalam ohm}

A: integer {arus dalam ampare}

V: integer {tegangan dalam volt}

prosedur HitungVoltase(r,a:integer)

{prosedur untuk memproses hambatan dan arus menjadi tegangan}

Algoritma

input(R,A)

HitungVoltase(R,A)



Prosedur HitungVoltase 
Prosedur HitungVoltase(r,a:integer)

{prosedur untu memproses hambatan r dan arus a menjadi tegangan}

Kamus lokal

Algoritma

v  r*a

output(v)



Python Voltase.py
def HitungVoltase(r,a):

v = r*a

print(v)



Python MainProgram.py
import Voltase

def main():

#kamus

R = int(input())

A = int(input())

#algoritma

Voltase.HitungVoltase(R,A)

if __name__ == '__main__':

main()



Struktur program secara utuh  versi fungsi
(contoh: voltase)

Program Voltase

{Program yang dapat membaca hambatan dan arus, menghitung voltase dan mencetak hasil perhitungan}

Kamus

R: integer {hambatan dalam ohm}

A: integer {arus dalam ampare}

V: integer {tegangan dalam volt}

fungsi HitungVoltase(r,a:integer)integer

{fungsi untuk memproses hambatan dan arus menjadi tegangan}

Algoritma

input(R,A)

v = HitungVoltase(R,A)

output(v)



Fungsi HitungVoltase 
Fungsi HitungVoltase(r,a:integer)integer

{prosedur untu memproses hambatan r dan arus a menjadi tegangan}

Kamus lokal

Algoritma

 r*a



Python Voltase.py
def HitungVoltase(r,a):

return r*a    



Python MainProgram.py
import Voltase

def main():

#kamus

R = int(input())

A = int(input())

#algoritma

v = Voltase.HitungVoltase(R,A)

print(v)

if __name__ == '__main__':

main()



Perhatikan
Fungsi/Prosedur didefinisikan sebelum fungsi main()

Jika Fungsi/Prosedur dibuat di file terpisah gunakan import <namafile>

Setelah itu panggil fungsi atau prosedur dengan cara:

<namafile>.<namafungsi/namaprosedur>



Variabel Global
Misalnya terdapat prosedur NyalakanTV dengan parameter onoff yang merupakan boolean.

Jika dalam satu file:

global g_onoff

def NyalakanTV(onoff):

g_onoff = True

return g_onoff

def main():

print("Status TV:",NyalakanTV(True))

main()



Variabel Global berbeda file
Ide: pisahkan global pada file berbeda, misal: globals.py

Bungkus variable global dalam suatu prosedur didalam globals.py

Import globals pada library yang berisi fungsi2 atau prosedur2 dan main program



globals.py
def Init():

global g_onoff



TV.py
import globals

def NyalakanTV(onoff):

globals.g_onoff = True

return globals.g_onoff



MainProgram.py
import globals

import TV

def main():

globals.Init()

print("Status TV:",TV.NyalakanTV(True))

main()



Entry Point
Tempat instruksi pertama suatu program dieksekusi

def main():
#kamus

#algoritma

if __name__ == '__main__':
main()



Latihan
Buat fungsi untuk penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian

Buat prosedur untuk meminta pilihan

Buat kalkulator sederhana yang memanggil fungsi dan prosedur tersebut dalam file terpisah
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