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Pengulangan



Latar Belakang

• Melakukan suatu instruksi / aksi secara
berulang-ulang;  menulis hal yang sama
dengan banyak dan berulang

• Komputer: performansi sama

• Manusia: 

cenderung melakukan

kesalahan (letih/bosan)



Pengulangan

Proses untuk melakukan instruksi berulang-
ulang sampai terdapat kondisi berhenti.

Bagian Pengulangan :

• Kondisi pengulangan berhenti

– Mengevaluasi ekspresi lojik yang 
menyebabkan perulangan berhenti

• Badan pengulangan

– Aksi yang diulang



Jenis Notasi Pengulangan

• Notasi pengulangan:

1. Berdasarkan jumlah pengulangan

2. Berdasarkan kondisi berhenti

3. Berdasarkan kondisi pengulangan 

4. Berdasarkan dua aksi

5. Berdasarkan pencacah



Berdasarkan jumlah Pengulangan

• Ekspresi akan diulang sebanyak n kali, 

• Pengulangan pasti akan berhenti suatu saat, bukan 
urusan pemrogram untuk mengelola pengulangan 
tersebut atau terus mengetikkan ekspresi yang serupa

Notasi 
Algoritmik

Python (while) Python (for-loop)

repeat n times
<expresi>

while n:
<ekspresi>
<drecrement n>

for <var> in range(n):
<ekspresi>



Contoh penerapan (for-loop)

Notasi Algoritmik Python #1 Python #2

{Mencetak kata “lari” 
sebanyak 10 kali}

Kamus
N 10

Algoritma
repeat N times

output("lari")

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata
# “lari” sebanyak 10 
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 10
#Algoritma
for i in range(N):

print("lari")
if __name__ == 
'__main__':

main()

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata
# “lari” sebanyak 10 
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 0
#Algoritma
for N in range(10):

print("lari")
if __name__ == 
'__main__':

main()



Contoh penerapan (while)

Python #3

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” sebanyak 10 
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 10
#Algoritma
while N:

print("lari")
N-=1

if __name__ == '__main__':
main()



Berdasarkan Kondisi Berhenti

• Suatu ekspresi atau aksi akan dihentikan jika kondisi-berhenti terpenuhi 
(bernilai True), jika tidak, ekspresi atau aksi tersebut akan di ulang terus 
menerus.

• Tes kondisi-berhenti dilakukan setelah ekspresi/aksi dilakukan, sehingga 
setidaknya ada 1 ekspresi/aksi yang akan dilakukan lebih dulu.

• Pengulangan berpotensi mengalami “kebocoran”, jika ada kemungkinan 
bahwa seharusnya ekspresi / aksi tidak pernah boleh dilakukan untuk 
kasus tertentu

Notasi Algoritmik Python (while) Python (for-loop)

repeat
<expresi>

until kondisi-berhenti

while True:
<ekspresi>
<increment n>
if <stop-condition>:

break

for <var> in range(999):
<ekspresi>
if <stop-condition>:

break



Contoh penerapan

Python (while) Python (for-loop)

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” sebanyak
# 10 kali
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 1
#Algoritma
while True:

print("tes")
N+=1
if N > 10:

break
if __name__ == '__main__':

main()

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” sebanyak
# 10 kali
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 1
#Algoritma
for N in range(999):

print("tes")
if N > 10:

break
if __name__ == '__main__':

main()



Berdasarkan kondisi pengulangan

• Aksi akan dilakukan selama kondisi-pengulangan masih dipenuhi (true)

• Test terhadap kondisi-pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi 
dilaksanakan

• Pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi “kosong” (tidak pernah 
melakukan apa-apa) karena pada test yang pertama, kondisi-
pengulangantidak dipenuhi (berharga false)

– Badan pengulangan (aksi) pada notasi ini mungkin tidak akan pernah dilakukan, 
karena sebelum aksi yang pertama dieksekusi dilakukan test terhadap kondisi-
berhenti

Notasi Algoritmik Python (while)

while (kondisi-pengulangan) do
<ekspresi>

while <kondisi-pengulangan>:
<increment n>
<ekspresi>



Contoh penerapan (while)

Python #3

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” sebanyak 10 
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 0
#Algoritma
while N>=0 and N<10:

N+=1
print("lari")

if __name__ == '__main__':
main()



Berdasarkan dua ekspresi

• Pengulangan ini seolah-olah adalah “gabungan” antara bentuk 
pengulangankedua dan ketiga

• Mekanisme yang dilakukan oleh pengulangan ini adalah dengan 
melakukan secara otomatis ekspresi-1 pada eksekusi yang pertama 
kemudian dilakukan test terhadap kondisi berhenti

• Pengulangan ini berguna untuk kasus-kasus di mana Ekspresi-2 
merupakan hal yang harus dilakukan tergantung dari hasil Ekspresi-1.

Notasi Algoritmik Python (while)

iterate
<ekspresi-1>

stop (kondisi berhenti)
<ekspresi-2>

while True:
<ekspresi1>
<increment n>
if <stop-condition>:

<ekspresi2>
break



Contoh penerapan (while)

Python

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” sebanyak
# 10 kali
import os,sys

def main():
#Kamus
N = 1
#Algoritma
while True:

print("tes")
N+=1
if N > 10:

print("stop")
break

if __name__ == '__main__':
main()



Berdasarkan pencacah

• Aksi akan dilakukan dengan memperhitungkan harga dari 
nama-pencacah yang di-”jelajahi”

• range-harga bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya.

Notasi Algoritmik Python (for tanpa step) Python (for dengan step)

Nama-pencacah traversal [range-
harga]

<ekspresi>

{n adalah nilai awal, m 
adalah nilai akhir}
for <var> in range(n,m):

<ekspresi>

{n adalah nilai awal, m 
adalah nilai akhir, o 
adalah step}
for <var> in 
range(n,m,o):

<ekspresi>



Contoh penerapan

Python (tanpa step) Python (dengan step)

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” 
sebanyak
# 10 kali
import os,sys

def main():
for i in range(0,10):

print("lari")
if __name__ == '__main__':

main()

# File: loop1.py
# Judul: Mencetak kata “lari” 
sebanyak
# 10 kali
import os,sys

def main():
for i in range(0,20,2):

print("lari")
if __name__ == '__main__':

main()



Break vs continue Statement

• Break: Langsung keluar dari pengulangan

– Skip semua ekspresi/aksi yang tersisa

– Keluar hanya pada pengulangan terluar (akan
dipelajari nanti lebih lanjut minggu depan pada
nested loop)

• Continue: menolak semua statement yang 
tersisa dalam pengulangan saat ini dan 
memindahkan kontrol kembali ke atas 
pengulangan.

– Skip 1 step, kemudian pengulangan di lanjutkan



Latihan

• Buat algoritma untuk membuat deret
berikut menggunakan pengulangan

a. 0,2,4,6,8,…,100

b. 10,8,6,4,2

c. 1,4,7,10,13,16,19 dan hitung berapa
jumlah angka yang muncul

d. Tuliskan angka yang diinputkan selama
inputan bukan 11.



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


