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OBJEKTIF 
Dalam bab ini mahasiswa mempelajari tentang : 
1. Pengenalan proses Pengulangan (Looping) 
2. Penggunaan proses Pengulangan (Looping) 

 
TUJUAN & SASARAN 
Setelah mempelajari materi dalam bab ini mahasiswa diharapkan dapat : 
1. Menjelaskan mengenai proses pengulangan (Looping) , serta cara penulisannya dalam 

program 
2. Menjelaskan penggunaan proses pengulangan (Looping) 
3. Membedakan proses pengulangan (Looping) 
4. Menggunakan proses pengulangan (Looping) 
 
WAKTU & TEMPAT 
1. 2 x 50 menit pertemuan di kelas 

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

2. 4 x 50 menit belajar di rumah 
 

 

IF - UTAMA Versi/Revisi : 1/0 Halaman :   V-1 
 



  Materi Kuliah Pemrograman Terstruktur I
   

Pengulangan (Looping) berarti mengulang satu atau lebih statement/proses/perintah 
hingga kondisi tertentu. Tujuan pengulangan (looping) adalah menghindari penulisan 
statemen/proses/perintah secara berulang-ulang. Konsep dasar yang harus dipahami dengan 
baik dalam teknik pengulangan (looping) adalah berapa jumlah pengulangan suatu 
statemen/proses/perintah yang terjadi harus diketahui dengan baik, karena kekurangan atau 
kelebihan suatu tahap pengulangan akan  mengakibatkan tidak validnya suatu 
statemen/proses/perintah dalam sebuah loop. 

Dalam sebuah pengulangan (looping), yang harus ditentukan pertama kali adalah kapan 
sebuah loop harus dimulai (awal loop) dan kapan suatu loop harus berakhir atau berhenti 
(akhir loop). Untuk pergerakan dari titik awal sampai pada titik terakhir, maka diperlukan 
suatu langkah (step) untuk mengontrol nilai pergerakan loop. Langkah (step) ini dapat bernilai 
positif (menaik/maju) atau negatif (menurun/mundur). Dalam C/C++ terdapat lima jenis 
struktur pengulangan (looping), yaitu :  
1. goto 

Pernyataan goto tidak akan dibahas karena pernyataan ini akan menyebabkan suatu 
program menjadi tidak terstruktur. Selain itu pernyataan goto sangat labil (tidak stabil) 
dan sering membuat program menjadi terhenti (hang). 

2. Pengulangan (looping) for 
3. Pengulangan (looping) while 
4. Pengulangan (looping) do 
5. Nested loop (loop bersarang) 

 
5.1 Pengulangan (Looping) for  

Pengulangan (Looping) for adalah bentuk pengulangan (looping) yang terurut. Dikatakan 
terurut karnea dalam penggunaanya ada suatu variabel yang bergerak secara berurutan atau 
dikenal dengan nama counter. Cara penulisannya adalah : 

for (awal;akhir;peningkatan)  
{ 
      blok statemen; 
}  

atau  
 

 
dimana 

  
 

atau dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini 
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Contoh :  
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 int counter,awal,akhir; 
 printf("Masukan Batas Awal  : "); 
 scanf("%d",&awal); 
 printf("Masukan Batas Akhir : "); 
 scanf("%d",&akhir); 
 for(counter=awal;counter<=akhir;counter++) //counter++  counter = counter + 1 
 { 
  printf("step %d\n",counter); 
  printf("Dosen Pemrograman Tertruktur 1 ganteng\n"); 
  printf("dilarang protes apalagi sirik...!!!\n"); 
 } 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
 

5.2 Pengulangan (Looping) while  
Pengulangan (looping) while adalah bentuk pengulangan yang lebih umum (tidak harus 

terurut atau menggunakan counter). Perintah dalam blok loop ini akan terus berulang apabilsa 
kondisi bernilai true dan akan berhenti (keluar dari blok while) jika kondisi bernilai false. 
Sebelum masuk ke dalam blok loop while, nilai awal pengulangan harus didefinisikan terlebih 
dahulu, yang kemudian akan dibandingkan dengan batas loop (kondisi). Step pada loop while 
tidak harus bernilai 1 atau -1 seperti pada loop for, sehingga loop  ini mempunyai flesibilitas 
lebih tinggi dalam penggunaanya. Cara penulisannya adalah : 

 
Dimana  
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Atau dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini : 

 

False 

True 

Contoh :  
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 int counter,awal,akhir; 
 printf("Masukan Batas Awal  : "); 
 scanf("%d",&awal); 
 printf("Masukan Batas Akhir : "); 
 scanf("%d",&akhir); 
 counter = awal; 
 while(counter<=akhir) 
 { 
  printf("step %d\n",counter); 
  printf("Dosen Pemrograman Tertruktur 1 ganteng\n"); 
  printf("dilarang protes apalagi sirik...!!!\n"); 
  counter++; 
 } 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 
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5.3 Pengulangan (Looping) do 
Bentuk loop ini merupakan alternatif dari bentuk loop  while. Jika pada loop while 

pengontrol loop terdapat pada awal loop, sebaliknya pada loop do pengontrol loop disimpan 
pada akhir dari blok loop, sehingga proses dalam blok loop ini pasti dikerjakan minimal satu 
kali. Perintah dalam blok loop ini akan terus berulang apabilsa kondisi bernilai false dan akan 
berhenti (keluar dari blok while) jika kondisi bernilai true.Cara penulisannya adalah : 

 
Dimana  

 
Atau dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini : 

 
Contoh : 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 int counter,awal,akhir; 
 printf("Masukan Batas Awal  : "); 
 scanf("%d",&awal); 
 printf("Masukan Batas Akhir : "); 
 scanf("%d",&akhir); 
 counter = awal; 
 do 
 { 
  printf("step %d\n",counter); 
  printf("Dosen Pemrograman Tertruktur 1 ganteng\n"); 
  printf("dilarang protes apalagi sirik...!!!\n"); 
  counter++; 
 }while(counter<=akhir); 
 return 0; 
} 

False 

True 
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Outputnya adalah : 

 
 
5.4 Nested Loop 

Pada bentuk loop ini terdapat suatu loop di dalam blok loop  yang lain, artinya suatu 
proses loop  bergantung pada proses dari loop yang lain. Tidak bentuk standar dari loop ini 
karena bentuk ini sangat fleksibel tergantung pada kasus yang terjadi. Bentuk loop ini dapat 
dibedakan menjadi : 
1. Nested loop for (terdapat loop for di dalam suatu blok loop for yang lain) 
2. Nested loop while (terdapat loop while di dalam suatu blok loop while yang lain) 
3. Nested loop do (terdapat loop do di dalam suatu blok loop do yang lain) 
4. Nested loop compound (gabungan dari loop for, while, do) 
Contoh : 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
int main() 
{ 
 int counter,awal,akhir; 
 char tau,ngerti; 
 printf("Masukan Batas Awal  : "); 
 scanf("%d",&awal); 
 printf("Masukan Batas Akhir : "); 
 scanf("%d",&akhir); 
 for(counter=awal;counter<=akhir;counter++)  
 { 
  printf("\nstep %d\n",counter); 
  printf("Dosen Pemrograman Tertruktur 1 ganteng\n"); 
  printf("dilarang protes apalagi sirik...!!!\n"); 
  printf("Dimana ngajarnya ???\n"); 
  do 
  { 
   printf("\nUniversitas Widyatama Bandung\n"); 
   printf("tau alamatnya...[Y/T] : "); 
   tau = getche(); 
   while (tau == 'T' || tau =='t') 
   { 
    printf("\nJl. Cikutra No.204-A\n"); 
    printf("dah tau [Y/T] : ");tau = getche(); 
   } 
   printf("\ndah ngerti [Y/T] : ");ngerti = getche(); 
  }while(ngerti == 'T' || ngerti == 't'); 
 } 
 return 0; 
} 
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Outputnya adalah : 
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5.6 Bahan Renungan (Semoga bisa menjadi tambahan motivasi) 

 
Surat dari Tuhan 

 
Saat kau bangun dipagi hari, Aku memandangmu dan berharap engkau akan berbicara 
kepadaKu, walaupun hanya sepatah kata, meminta pendapatKu atau bersyukur kepadaKu atas 
sesuatu hal indah yang terjadi di dalam hidupmu kemarin, tetapi aku melihat engkau begitu 
sibuk mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. 

Aku kembali menanti. 

Saat engkau sedang bersiap, Aku tahu akan ada sedikit waktu bagimu untuk berhenti dan 
menyapaKu, tetapi engkau terlalu sibuk. Di satu tempat, engkau duduk di sebuah kursi selama 
lima belas menit tanpa melakukan apapun. 

Kemudian Aku melihat engkau menggerakkan kakimu. Aku berpikir engkau ingin berbicara 
kepadaKu, tetapi engkau berlari ke telepon dan menelepon seorang teman untuk 
mendengarkan gosip terbaru. Aku melihatmu ketika engkau pergi bekerja dan Aku menanti 
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dengan sabar sepanjang hari. Dengan semua kegiatanmu, Aku berpikir engkau terlalu sibuk 
untuk mengucapkan sesuatu kepadaKu. Sebelum makan siang Aku melihatmu memandang 
kesekeliling, mungkin engkau merasa malu untuk berbicara kepadaKu, itulah sebabnya 
mengapa engkau tidak menundukkan kepalamu. Engkau memandang tiga atau empat meja 
sekitarmu dan melihat beberapa temanmu berbicara kepadaku dengan lembut sebelum mereka 
makan, tetapi engkau tidak melakukannya. 

Tidak apa-apa. 

Masih ada waktu yang tersisa, dan Aku berharap engkau akan berbicara kepadaKu, meskipun 
saaat engkau pulang ke rumah kelihatannya seakan-akan banyak hal yang harus kau kerjakan. 
Setelah beberapa hal tersebut selesai engkau kerjakan, engkau menyalakan televisi, Aku tidak 
tahu apakah kau suka menonton televisi atau tidak, hanya saja engkau selalu ke sana dan 
menghabiskan banyak waktu setiap hari di depannya, tanpa memikirkan apapun hanya 
menikmati acara yang ditampilkan. 

Kembali Aku menanti dengan sabar saat engkau menonton TV dan menikmati makananmu 
tetapi kembali kau tidak berbicara kepadaKu. Saat tidur Kupikir kau merasa terlalu lelah. 
Setelah mengucapkan selamat malam kepada keluargamu, kau melompat ke tempat tidur dan 
tertidur tak lama kemudian. Tidak apa-apa karena mungkin engkau tidak menyadari bahwa 
Aku selalu hadir untukmu. Aku telah bersabar lebih lama dari yang kau sadari. Aku bahkan 
ingin mengajarkanmu bagaimana bersabar terhadap orang lain. Aku sangat mengasihimu, 
setiap hari Aku menantikan sepatah kata, doa atau pikiran atau syukur dari hatimu. 

Baiklah... engkau bangun kembali dan kembali. 

Aku akan menanti dengan penuh kasih bahwa hari ini kau akan memberiKu sedikit waktu. 
Semoga harimu menyenangkan. 
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