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1. Kompetensi 

Mengenal dan memahami algoritma pemrograman untuk mengurutkan data. 
2. Sub Kompetensi 

Dapat menyelesaikan suatu masalah dengan membuat algoritma untuk 
mengurutkan sekumpulan data dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk 
program. 

3. Dasar Teori 
Sorting (pengurutan) adalah algoritma untuk meletakkan sekumpulan data ke 
dalam urutan tertentu, yaitu ascending (naik) atau descending (turun). 
Ada banyak metode pengurutan data, antara lain : 
1) Exchange Sort 
2) Selection Sort 
3) Insertion Sort 
4) Bubble Sort 
5) Quick Sort, Shell Sort, dan Binary Insertion Sort (modul 11) 
 
A. Exchange Sort 

Semua data dibandingkan terhadap data pertama, jika data pertama lebih 
besar dari data kedua maka kedua data ditukar. Pada iterasi pertama data 
paling kecil ada di urutan pertama. 
Untuk iterasi kedua, data kedua dibandingkan dengan sisa data yang ada. 
Prosesnya sama dengan iterasi pertama. Demikian seterusnya. 
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