FAKULTA
F
AS TEKNIIK
U
UNIVERSI
ITAS NEG
GERI YOG
GYAKART
TA
LA
AB SHEET
T ALGORIITMA PEM
MROGRAM
MAN
Semester : 2
Pen
ngenalan Alg
goritma dan Program
P
No. : LST/PTI/PTI
L
212/01
Revisi : 02
Tgl. : 15-2
2-2009

200 menit
H
Hal. 1 dari 2 hal.
h

1. Kompetenssi
Mengenal dan
d memah
hami notasi--notasi algo
oritma yang ada.
2. Sub Kompe
etensi
Dapat men
nyelesaikan
n suatu ma
asalah den
ngan memb
buat suatu algoritma dan
kemudian mengimplem
m
mentasikan
nnya ke dallam bentukk program d
dengan bah
hasa
pemrogram
man yang dikuasainya.
3. Dasar Teorri
Algoritm
ma adalah sederetan
n langkah-la
angkah log
gis yang d
disusun secara
sistema
atis. Algoritma lebih merupakan
m
alur pemikkiran untuk menyelesa
aikan
suatu pekerjaan
p
attau suatu masalah.
m
No
otasi algoritm
ma :
A. Ura
aian kalimat deskriptif (narasi)
Con
ntoh:
Dibe
erikan nam
ma dan nilaii mahasisw
wa, jika nilaii tersebut le
ebih besar atau
tersebut dinyatakan
lulus jika nilai
sam
ma dengan 60 maka mahasiswa
m
d
lebiih kecil dari 60 maka diinyatakan tiidak lulus.
Algo
oritma Kelulusan_mhs
DES
SKRIPSI :
1. baca nama
a dan nilai mahasiswa
m
2. jika nilai >=
= 60 maka
3. keterangan
n Å lulus
4. tetapi jika
5. keterangan
n Å tidak lu
ulus
6. tulis nama dan keteran
ngan
B. Flow
w Chart

o
:
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C. Pseudo Code
Algoritma kelulusan
Deklarasi
nama, keterangan : string
nilai : integer
Deskripsi
read (nama, nilai)
if nilai >= 60 then
keterangan Å ‘lulus’
else
keterangan Å ‘tidak lulus’
write(nama, keterangan)

4. Alat / Instrument / Aparatus / Bahan
5. Keselamatan Kerja
6. Langkah Kerja
1. Pahami permasalahan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
2. Buatlah Algoritma baik dalam bentuk Narasi, Flow Chart, dan Pseudo Code
untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.
3. Implementasikan algoritma yang anda buat ke dalam bentuk program sesuai
dengan bahasa pemrograman yang anda kuasai.
7. Bahan Diskusi
Buat algoritma dan program untuk :
1. Menghitung luas dan keliling lingkaran.
2. Mengkonversi suhu dari Celcius menjadi Reamur dan Farenheit dimana :
R = 4/5 * C
F = 9/5 * C + 32
3. Mencari sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, jika diketahui panjang sisi
yang membentuk sudut siku-siku.
4. Mengkonversi detik ke hari, jam, menit, dan detik.

8. Lampiran
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