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1. Kompetensi
Mengenal dan memahami tentang algoritma rekursi dalam pemrograman.
2. Sub Kompetensi
Dapat menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan algoritma rekursi pada
program komputer.
3. Dasar Teori
Rekursi adalah kemampuan sub rutin untuk memanggil dirinya sendiri. Dengan
demikian rekursi merupakan kemampuan prosedur atau fungsi untuk dari dalam
prosedur atau fungsi itu sendiri.
Contoh rekursi 1 :
algoritma rekursi1
procedure latihan1(n : integer)
deskripsi
if n>1 then
latihan1(n-1)
write(n)
end procedure
procedure latihan2(n : integer)
deskripsi
if n>1 then
write(n)
latihan2(n-1)
end procedure

Contoh rekursi 2 :
algoritma rekursi2
function fungsi(n : integer) : integer
deskripsi
if (nÅ0) or (nÅ1) then
fungsi Å 4
else
fungsi Å fungsi(n-1)+3
end function
deklarasi
n : integer
deskripsi
read(n)
write(fungsi(n))

deskripsi
latihan1(5)
writeln
latihan2(5)

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 rekursi yang anda buat ke dalam bentuk program.
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7. Bahan Diskusi
Buat program dengan menggunakan rekursi untuk :
1. Menampilkan semua bilangan genap dari 1-20 dan bilangan ganjil dari
30–50!
2. Tabel harga foto kopian dari 1 – 20 lembar, dimana harga perlembarnya
adalah :
¾ 50 rupiah untuk kertas buram.
¾ 60 rupiah untuk kertas 60 gram.
¾ 70 rupiah untuk kertas 70 gram.
¾ 80 rupiah untuk kertas 80 gram.
Output program seperti berikut :

3. Menghitung persamaan matematika sebagai berikut :
1 1 1
1
S 1
…
2 3 4
N
4. Menghitung persamaan matematika sebagai berikut :
1 1 1
S 1
….
3 5 7
8. Lampiran
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