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OBJEKTIF 
Dalam bab ini mahasiswa mempelajari tentang pengenalan : 
1. Top Down Analysis 
2. Input & Output dengan menggunakan Bahasa C++ 
3. Runtunan dalam Pemrograman Terstruktur 

 
TUJUAN & SASARAN 
Setelah mempelajari materi dalam bab ini mahasiswa diharapkan dapat : 
1. Menjelaskan analisis Top-Down 
2. Menjelaskan proses input dan output, serta cara penulisannya dalam program 
3. Membedakan proses input dan output 
4. Menjelaskan proses runtunan/sequence 
5. Menggunakan analisis top-Down 
6. Menggunakan proses input dan output 
7. Menggunakan proses runtunan/sequence 

 
WAKTU & TEMPAT 
1. 2 x 50 menit pertemuan di kelas 

a. 50 menit materi 
b. 50 menit tutorial (latihan soal) 

2. 3 x 50 menit belajar di rumah 
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3.1  Top Down Analysis 
Top down analysis merupakan salah satu bentuk mekanisme untuk menyelesaikan suatu 

masalah dimana permasalahan yang ada dipecah atau dibagi menjadi sub masalah yang lebih 
kecil atau operasi yang lebih sederhana sampai sub masalah tersebut bisa lebih mudah untuk 
diselesaikan (oleh komputer).  Penggunaan pendekatan top down memungkinkan kita 
mendapatkan hasil pembagian sub masalah secara lebih detail, walaupun, harus diingat bahwa 
tujuan pembagian sub masalah adalah untuk lebih mudah menyelesaikan suatu masalah. 

Kelemahan dari pendekatan top-down ini diantaranya :  
1. Hasil rancangan berakhir dengan struktur tree yang sangat besar 
2. Tidak ada identifikasi yang helas dari aliran kontrol  
3. Sulit untuk merepresentasikan beberapa bentuk seperti seleksi, pengulangan dan 

pemanggilan fungsi 
Belum ada definisi yang jelas untuk menyatakan ”suatu sub masalah yang lebih mudah 

diselesaikan”. Hal ini tergantung pada pengalaman dan latar belakang dari perancang atau 
pembuat program, namun sebagai petunjuk dapat dikatakan bahwa ”suatu sub problem akan 
lebih mudah diselesaikan jika dapat dibuat dalam bentuk sebuah prosedur atau fungsi dalam 
program”. Untuk materi fungsi dan prosedur belum akan kita pelajari pada bagian ini, namun 
anda akan mempelajarinya pada pertemuan ke 11 dan 12. Contoh penerapan pendekatan top 
down untuk kasus konversi suhu dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini 

 
Gambar 3.1. Implementasi Pendekatan Top Down untuk Konversi Suhu 

 
3.2 Runtunan/Sequence  

Seperti halnya dalam algoritma (yang bisa kita sebut juga sebagai rancangan dari 
program), dalam permograman terstruktur atau mungkin dalam semua jenis pemrograman, 
semua instruksi atau perintah dalam program dikerjakan secara beruntun atau sequence, hal 
ini berarti[3 bab 5] : 
1. Setiap instruksi atau perintah dikerjakan satu per satu 
2. Tiap instruksi atau perintah tepat dilaksanakan satu kali, tidak ada yang diulang 
3. Urutan instruksi atau perintah yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan 

instruksi atau perintah seperti yang ditulis dalam algoritma atau program 
4. akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari porgram. 
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3.3 Input Dan Output  Data Tidak Terformat 
Input dan output yang dihasilkan dengan menggunakan perintah ini tidak akan 

dimanipulasi sesuai dengan tipe datanya karena input dan output yang dihasilkan atau 
diperloleh melalui perintah ini dianggap sebagai suatu karakter atau string. Library header 
yang digunakan adalah stdio.h dan conio.h 
Tabel 3.1. Fungsi untuk input data tidak terformat 

Nama Fungsi Kegunaan 
getche() Memasukan sebuah karakter dari media input (keyboard) serta 

menampilkannya di layar dengan tanpa diakhiri dengan Enter 
getchar() Memasukan sebuah karakter dari media input (keyboard) dan 

menampilkannya di layar dengan diakhiri dengan Enter 
getch() Memasukan sebuah karakter dari media input (keyboard) namun tidak 

tampil di layar dengan tanpa diakhiri dengan Enter 
gets() Memasukan suatu string tidak terformat dari media input (keyboard) 

putchar(int c) Menampilkan nilai karakter tidak terformat yang disimpan di c 
puts() Menampilkan nilai string tidak terformat 

Contoh : 
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
int main() 
{ 
 char string1[15],string2[15]; 
 char hrf; 
 printf("Contoh gets()"); 
 printf("Masukan Nama Lengkap Anda : "); 
 scanf("%s",string1); 
 gets(string2); 
 puts("\npake scanf outputnya : \n");puts(string1); 
 puts("\npake gets outputnya  : \n");puts(string2); 
 printf("\nContoh putchar()"); 
 printf("\nhuruf ke-2 string yang diinputkan pake perintah scanf() : "); 
 putchar(string1[2]); 
 printf("\nhuruf ke-2 string yang diinputkan pake perintah gets() : "); 
 putchar(string2[2]); 
 hrf=getchar(); 
 printf("\ncontoh getchar()\n",hrf); 
 hrf =getche(); 
 printf("\ncontoh getche()\n",hrf); 
 hrf =getch(); 
 printf("\ncontoh getch()\n",hrf); 
 return 0; 
} 
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Outputnya adalah : 

 
 
3.4 Input Dan Output  Data Terformat 

Input dan output yang dihasilkan dengan menggunakan perintah ini akan dimanipulasi 
sesuai dengan tipe datanya. Library header yang digunakan adalah : 
1. Input Data Terformat  

a. Library header : stdio.h.  
Menggunakan fungsi scanf() yang menggunakan kode-kode format untuk 
menunjukan format dan tipe dari data yang dimasukan melalui media input 
(keyboard).  
Cara penulisannya adalah : 
 scanf(“<kode format data-1>,…,<kode format data-n>”,&<Nama data-

1>,…,&<Nama data-n>); 
kecuali untuk tipe data string cara penulisannya menjadi : 

 scanf(“%s”,<Nama String>); 
Tabel 3.2. Kode Format data untuk fungsi scanf() 

Kode Format Kegunaan 
Bilangan bulat 

%d Membaca sebuah nilai integer desimal 
%i Membaca sebuah nilai integer desimal 
%o Membaca sebuah nilai oktal 

%x atau %X Membaca sebuah nilai hexadesimal 
%h Membaca sebuah nilai short integer desimal 
%l Membaca sebuah nilai long integer desimal 

Bilangan Real/pecahan 
%e atau % E Membaca sebuah nilai double (dengan format Eksponensial, 

contoh : 1.5e+006) 
%f Membaca sebuah nilai float 

%g atau %G Membaca sebuah nilai double 
%lf Membaca sebuah nilai long double 

Huruf 
%c Membaca sebuah karakter 
%s Membaca sebuah string 
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Contoh ; 
 Bilangan bulat 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 int a,b,c,d,e,f,g; 
 printf("Masukan 7 buah bilangan integer : "); 
 scanf("%d%i%i%i%o%u%x",&a,&b,&c,&d,&e,&f,&g); 
 printf("Output yang dihasilkan adalah :\n"); 
 printf("%d %d %d %d %d %d %d",a,b,c,d,e,f,g); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
 Bilangan Real/Pecahan 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 double a,b,c; 
 printf("Masukan 3 buah bilangan real : "); 
 scanf("%le%lf%lg",&a,&b,&c); 
 printf("Output yang dihasilkan adalah :\n"); 
 printf("%f\n%f\n%f\n",a,b,c); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
 Huruf 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 char a;  char b[9]; 
 printf("Masukan sebuah string : "); 
 scanf("%c%s",&a,b); 
 printf("data yang dimasukan adalah :\n"); 
 printf("Karakter \"%c\" dan string \"%s\"\n",a,b); 
 return 0; 
} 
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Outputnya adalah : 

 
b. Library header : iostream.h.  

Menggunakan fungsi cin). Cara penulisannya adalah : 
cin>>{Nama data}; 
Contoh : 

#include<iostream> 
using std::cout; 
using std::cin; 
using std::endl; 
int main() 
{ 
 char a; 
 int b; 
 float c; 
 char d[15]; 
 cout<<"Masukan sebuah karakter : "<<endl; 
 cin>>a; 
 cout<<"Masukan sebuah nilai integer "<<endl; 
 cin>>b; 
 cout<<"Masukan sebauh nilai real : "<<endl; 
 cin>>c; 
 cout<<"Masukan sebuah string : "<<endl; 
 cin>>d; 
 cout<<"Data karakter : "<<a<<" Data Integer : "<<b<<" Data Real : 
"<<c<<" Data String : "<<d; 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
 

3.5 Output 
1. Output Data Tidak Terformat (library header : conio.h) 

Tabel 3.3. Fungsi untuk output data tidak terformat 
Nama Fungsi Kegunaan 

putchar() Menampilkan nilai karakter tidak terformat 
puts() Menampilkan nilai string tidak terformat 
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2. Output Data Terformat () 
a. Library header : stdio.h.  

Menggunakan fungsi printf() yang akan menampilkan hasil yang akan diatur 
formatnya demgan menggunakan kode-kode format sesuai tipe datanya . Cara 
penulisannya adalah : 
 printf(“<kode format data ke-1>,…,<kode format data ke-n>”,<Nama 

data ke-1>,…,<Nama data ke-n>); 

Tabel 3.4. Kode Format data untuk fungsi printf() 
Kode Format Kegunaan 

Bilangan bulat 
%d Menampilkan sebuah nilai integer desimal 
%i Menampilkan sebuah nilai integer desimal 
%o Menampilkan sebuah nilai oktal 

%x atau %X Menampilkan sebuah nilai hexadesimal 
%h Menampilkan sebuah nilai short integer desimal 
%l Menampilkan sebuah nilai long integer desimal 

Bilangan Real/pecahan 
%e atau % E Menampilkan sebuah nilai eksponensial, dengan format 

####e+### atau ####E+### , contoh : 1.5e+006 
%f Menampilkan sebuah nilai float, dengan format ####.###, contoh 

123.456 
%g atau %G Menampilkan sebuah nilai double 

%lf Menampilkan sebuah nilai long double 
Huruf 

%c Menampilkan sebuah karakter 
%s Menampilkan sebuah string 

Contoh ; 
 Bilangan bulat 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 printf("%d\n",455); 
 printf("%i\n",455); 
 printf("%d\n",+455); 
 printf("%d\n",-455); 
 printf("%hd\n",32000); 
 printf("%ld\n",2000000000); 
 printf("%o\n",455); 
 printf("%u\n",455); 
 printf("%u\n",-455); 
 printf("%x\n",455); 
 printf("%X\n",455); 
 return 0; 
} 
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Outputnya adalah : 

 
 Bilangan Real/Pecahan 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 printf("%e\n",1234567.89); 
 printf("%e\n",+1234567.89); 
 printf("%e\n",-1234567.89); 
 printf("%E\n",1234567.89); 
 printf("%f\n",1234567.89); 
 printf("%g\n",1234567.89); 
 printf("%G\n",1234567.89); 
 printf("%lf\n",1234567.89); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
 Huruf 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 char character='A'; 
 char string[] = "Ini adalah kalimat"; 
 printf("%c\n",character); 
 printf("%s\n",string); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 

IF - UTAMA Versi/Revisi : 1/0 Halaman :   III-8 
 



  Materi Kuliah Pemrograman Terstruktur I
   

Tabel 3.5. Kode Flag data untuk fungsi printf() 
Kode Flag Kegunaan 

- (minus sign) Left-justify the output within the specified field 
+ (plus sign) Display a plus sign preceding positive values and a minus sign 

preceding negative values 
Space Print a space before a positive value not printed with the + flag 

# Prefix 0 to the output valuer when used with the octal conversion 
specifier 0. prefix 0x or 0X to the output value when used with the 
hexadesimal conversion specifier x or X. 

0 (zero) Pad a field with leading zeros 

Tabel 3.6.. Konstanta Karakter Escape 
Karakter  Keterangan 

\a Bunyi bell (bell atau allert) 
\b Mundur satu spasi (backspace) 
\f Ganti halaman (form feed) 
\n Ganti baris baru (line feed) 
\r Pindah ke kolom pertama pada baris yang sama (carriage return) 
\t Tabulasi horisontal 
\v Tabulasi vertikal 
\0 Nilai kosong (null) 
\’ Karakter petik tunggal 
\” Karakter petik tunggal 
\\ Blackslash 

Contoh ; 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 printf("%10s%10d%10c%10f\n\n","Cape Deh",15,'a',3.21); 
 printf("%-10s%-10d%-10c%-10f\n\n","Cape Deh",15,'a',3.21); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
b. Library header : iostream.h.  

Menggunakan fungsi cout<<  
Contoh : 

#include<iostream> 
using std::cout; 
using std::endl; 
int main() 
{ 
 cout<<455<<endl; 
 cout<<+455<<endl; 
 cout<<-455<<endl; 
 cout<<32000<<endl; 
 cout<<2000000000<<endl; 
 return 0; 
} 
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Outputnya adalah : 
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3.7 Bahan Renungan (Semoga bisa menjadi tambahan motivasi) 
1. Hari ini sebelum kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, Pikirkan tentang seseorang yang 

tidak dapat berbicara sama sekali 
2. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, Pikirkan tentang seseorang yang tidak 

punya apapun untuk dimakan. 
3. Sebelum anda mengeluh tidak punya apa-apa, Pikirkan tentang seseorang yang meminta-minta 

dijalanan. 
4. Sebelum kamu mengeluh bahwa kamu buruk, Pikirkan tentang seseorang yang berada pada 

tingkat yang terburuk didalam hidupnya. 
5. Sebelum kamu mengeluh tentang suami atau istri anda, Pikirkan tentang seseorang yang 

memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup 
6. Hari ini sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, Pikirkan tentang seseorang yang 

meninggal  terlalu cepat 
7. Sebelum kamu mengeluh tentang anak-anakmu, Pikirkan tentang seseorang yang sangat ingin 

mempunyai anak tetapi dirinya mandul 
8. Sebelum kamu mengeluh tentang rumahmu yang kotor karena pembantumu tidak mengerjakan 

tugasnya, Pikirkan tentang orang-orang yang tinggal dijalanan 
9. Sebelum kamu mengeluh tentang jauhnya kamu telah menyetir, Pikirkan tentang seseorang 

yang menempuh jarak yang sama dengan berjalan 
10. Dan disaat kamu lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu,Pikirkan tentang 

pengangguran,orang-orang cacat yang berharap mereka mempunyai pekerjaan seperti anda. 
11. Sebelum kamu menunjukkan jari dan menyalahkan orang lain, Ingatlah bahwa tidak ada 

seorangpun yang tidak berdosa. 
12. Dan ketika kamu sedang bersedih dan hidupmu dalam kesusahan, Tersenyum dan berterima 

kasihlah kepada Tuhan bahwa  kamu masih hidup ! 
Life is a gift, Live it..., Enjoy it..., Celebrate it..., And fulfill it. 
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