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• Pengulangan memiliki dua macam elemen dasar:
– Kondisi pengulangan berhenti: ekspresi lojik
– Badan pengulangan: aksi yang diulang

• Terdapat lima macam notasi pengulangan:
1. Berdasarkan jumlah pengulangan
2. Berdasarkan kondisi berhenti
3. Berdasarkan kondisi pengulangan
4. Berdasarkan dua aksi
5. Berdasarkan pencacah



• Notasi

• Aksi akan diulang sebanyak n kali, dan bukan urusan
pemrogram untuk mengelola pengulangan tersebut

• Dengan hanya menyebutkan pengulangan tersebut,
pengulangan pasti akan berhenti suatu saat





• Notasi :

• Aksi akan dihentikan jika kondisi-berhenti dipenuhi (true),
akan diulang jika kondisi-berhenti belum dipenuhi.

• Badan pengulangan (Aksi) minimal akan diulang sekali
karena pada pengulangan pertama tidak ada pengecekan
kondisi-berhenti / pengecekan dilakukan setelah aksi

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





• Notasi:

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

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

• Pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi
“kosong” jika kondisi awal perulangan tidak
terpenuhi.







• Notasi:

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

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

• Tergantung kepada kondisi berhenti yang ditest:
– Aksi-2 akan diaktifkan dan kemudian aksi-1 yang

berikutnya diulang, atau

menghasilkan kondisi berhenti

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







• Notasi :

• nama-pencacah harus suatu type yang terdefinisi
suksesor dan predesesornya, setelah pelaksanaan
pengulangan selesai, harga yang tersimpan pada nama-
pencacah tidak terdefinisi: jika hendak dipakai, harus
didefinisikan kembali

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







• Pada umumnya digunakan dalam proses pengulangan.
• Hal ini dapat menentukan apakah pengulangan:

– diteruskan
– dihentikan
– dipindah ke statement lain

• Dalam bahasa C terdapat 3 keyword dalam stdio.h:
– Break
– Continue
– Goto



• Break digunakan untuk menghentikan pengulangan dan
program akan meloncat ke statement di bawah blok
pengulangan.

• Break ini juga digunakan untuk pada statement case.
• Break biasanya dilakukan untuk efesiensi pengulangan

yang sebernarnya tidak diperlukan lagi.
• Contoh:



• Continue digunakan untuk meneruskan pengulangan.
• Perhatikan contoh dibawah ini:



• Goto digunakan agar program dapat meloncat kebaris
tertentu yang kita pilih.

• Untuk menentukan baris tersebut kita dapat membuat
label, contoh:
– labelku; <nama_label> diakhiri tanda semicolon

(:)
• Contoh:




