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Latihan

1. Menampilkan bilangan yang lebih besar
antara a dan b

2. Menghitung harga yang harus dibayarkan
pelanggan, jika member maka harga
dikalikan pajak 5%, jika pelanggan biasa
maka dikalikan pajak 10%.



Review

• Input/Output

• Analisa Kasus

– Satu Kasus

– Dua Kasus



Banyak Kasus (>2)

• Memilih variasi aksi berdasarkan pasangan
kondisi yang sesuai



Elif

• Elif adalah singkatan dari "else if“. Pada bahasa 
pemrograman lain umumnya menggunakan keyword 
“else if”

• Sering kali dipakai untuk menggunakan ekspresi Boolean 
majemuk (compound boolean expression) dalam 
pengujian kondisional, misalnya,

if x > 0:

print('x adalah bilangan positif')

elif x < 0:

print(‘x adalah bilangan negatif')

else:

print(‘x adalah 0')



Kondisi dengan ekspresi konstan

• Jika kondisike-1, kondisike-2…, kondisi ke-n dapat 
dinyatakan dalam bentuk: nama = const-exp (const-
exp adalah suatu ekspresi konstan), maka dapat 
digunakan switch.



Contoh Ekspresi Konstan

depend on (bulan)

bulan=1 : output “Januari”

bulan=2 : output “Februari”

bulan=3 : output “Maret”

bulan=4 : output “April”

else : output “pilihan bulan salah”



Kondisi Bersarang

• Ketika salah satu blok benar atau blok salah dari suatu kondisi 
memiliki kondisi yang lain, kondisi ini dikatakan 
bersarang/nested.

• Dalam kode di bawah ini, ada kondisi bersarang di kedua 
cabang dari pernyataan if di tingkat atas.

if x%2 == 0:

if x%3 == 0:

print('Habis dibagi 2 dan 3')

else:

print('Habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 3')

elif x%3 == 0:

print('Habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 2')



Latihan

1. Identifikasi wujud air berdasarkan
temperatur T dengan menyertakan kasus
peralihan (Beku, beku-cair, cair, cair-uap, 
uap).

2. Buat ranking dari nilai terkecil hingga
terbesar dari 3 bilangan a,b,c yang 
nilainya tidak boleh sama.

3. Cek sebuah bilangan yang diinputkan
apakah positif / negatif, cek pula bilangan
tersebut ganjil atau genap.



Praktikum

• Perhatikan saat melakukan praktikum di laboratorium

• Laboratorium merupakan tempat untuk benar-benar 
melakukan pemrograman (bukan cuma teori)

• Tempat untuk berekspresi menyalurkan ilmu 
pengetahuan dalam bentuk teknis pemrograman

• Silahkan bereksperimen dan tentunya mengikuti aturan 
yang berlaku

• Lakukan membuat program dengan semangat yang 
tinggi

• Jika tidak tahu tanyakan kepada asisten atau teman

• Bawa catatan dan alat tulis, karena membayangkan
program itu terlalu sulit.



TERIMA KASIH


