
 
 

REQUIREMENT 

1. Tugas merupakan tugas kelompok (1 kelompok 2 anggota) 

2. Program dibuat dengan menerapkan konsep ADT + Single Linked List 

 

SOAL 

 

1. Berdasarkan cuplikan code diatas. Modifikasi program diatas dengan ketentuan: [30 

Point] 

a. Buatlah header.h berisi deklarasi variable yang mendukung fungsi diatas 

b. Masukkan nilai pada awal list dengan kondisi, nilai dapat dimasukkan jika nilai pada 

list awal adalah bilangan genap 

Ilustrasi:  

                                                

                     head 

 

            

                  temp 

 

TUGAS PENGGANTI KULIAH 

Mata Kuliah : Struktur Data Sifat : Tugas Kelompok 

Hari/Tanggal  : Kamis/10 Oktober 2019 Waktu : Deadline Terlampir 

Kelompok : A11.4313 Dosen : Danang Wahyu Utomo,M.Kom 

     

void insertdepan(Index * L,int value){ 

    List * temp; 

    temp=(List*)malloc(sizeof(List)); 

    temp->data=x; 

    temp->next=L->head; 

    L->head=temp; 

} 
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Nilai tidak ditambahkan, 
karena data awal list 
adalah ganjil 



c. Masukkan nilai pada akhir list (insert belakang) dengan kondisi, nilai dapat 

dimasukkan jika nilai pada list akhir adalah bilangan ganjil 

 

                                                

                     head 

 

                                                                                                

                                                                                                      temp 

Note: Program dapat disesuaikan dengan code style masing – masing kelompok 

2. Tugas wajib disertakan referensi (minimal 2 referensi): paper/jurnal, buku, atau video 

[20 Point] 

3. Buat laporan (maksimal 6 Halaman) dengan ketentuan ditulis menggunakan font Times 

New Roman 12, Spasi 1.5, Justify [30 Point] 

Struktur Laporan: 

i. Cover (berisi judul, logo udinus, nama kelompok dan nim, bulan dan tahun) 

ii. Pendahuluan (berisi deskripsi double linked list) 

iii. Header (berisi penjelasan deklarasi variable)  

iv. Insert Depan 

v. Insert Belakang 

vi. Referensi 

 

BAB iii, iv, v, vi,vii berisi penjelasan bagaimana alur (sertakan gambar alur), 

tahapan urutan eksekusi fungsi dan source code.  

 

WAKTU PENGUMPULAN TUGAS 

- Kamis 10 Oktober 2019 (maks. 23.59 WIB) 

- Komponen pengumpulan tugas: code program (3 file) dalam codeblock dan laporan 

(ms.word) 

- Via email : danang.wu@dsn.dinus.ac.id , kirim dengan nama file :  

4313_NIM Ketua. Contoh: 4313_A11.2017.10001 

- Toleransi Keterlambatan: 60 Menit. 

PENGUMPULAN TUGAS MELEBIHI TOLERANSI KETERLAMBATAN, DIANGGAP TIDAK 

MENGERJAKAN TUGAS PENGGANTI KULIAH  
DAN KEHADIRAN DIANGGAP ALFA 
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Nilai tidak dapat 
ditambahkan, karena 
data pada list akhir 
adalah genap 


