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PASCAL
Struktur Perulangan WHILE-DO
Struktur Perulangan REPEAT-UNTIL

REPEAT – UNTIL

1. Struktur Perulangan FOR
2. Penggunaan gabungan struktur perulangan antara
WHILE-DO, REPEAT-UNTIL dan FOR.

1. Statemen IF
1.1. Struktur IF THEN
1.2. Struktur IF THEN ....... ELSE ........
1.3. Struktur IF tersarang

Bentuk Perintah If Tunggal
Bentuk paling sederhana pilihan tunggal adalah IF-THEN, yakni jika hanya ada
satu pilihan yang disediakan.
Statement IF-THEN digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi, bila kondisi yang diseleksi
terpenuhi, maka statement yang mengikuti THEN akan diproses. Sebaliknya bila kondisi tidak
terpenuhi, maka yang akan diproses adalah statement berikutnya. Bentuk umum statemen
kendali IF untuk pilihan tunggal
IF kondisi THEN
Contoh:
Program Suhu1;
USES Crt;

VAR
Suhu : Real;
BEGIN
ClrScr;
Write (‘Suhu Tubuh : ‘);
Readln (Suhu);
IF Suhu > 37 THEN
WriteLn(‘Suhu Tinggi !’);
WriteLn(‘Selesai’);
END.

Bentuk Perintah If Ganda
Bentuk yang digunkan adalah IF pilihan ganda, yakni dengan memilih salah satu dari 2
alternatif yang disediakan . Bentuk Umum:
IF kondisi THEN
Statement1
ELSE
Statement 2

Bentuk Perintah If Bertingkat
Bentuk statement IF bertingkat merupakan variasi statement IF yang lengkap. Dalam
pengambilan keputusan disediakan lebih dari 2 alternatif. Bentuk Umum:
IF kondisi THEN
Statement1

ELSE IF kondisi2 THEN
Statement2
ELSE
Statement selanjutnya

2. Statemen CASE
2.1. Struktur CASE OF
Struktur CASE OF .... ELSE

Case ….. Of …..
Pernyataan CASE …. OF …. Digunakan untuk pengambilan keputusan jika terdapat lebih dari dua
alternatif jawaban yang tersedia.
Bentuk umum :
CASE ungkapan OF
Label 1 : Statemen 1
Label 2 : Statemen 1
………..
………..
………..
Label n : Statemen n
END;
Pernyataan CASE …. OF …. boleh diikuti ELSE. Perlu diketahui, ELSE dalam pernyataan CASE …. OF
…. Hanya bersifat pilihan, dalam artian boleh disertakan boleh tidak. Jika ELSE disertakan, pernyataan
yang mengikuti ELSE akan dieksekusi hanya bila nilai dari syarat-pemilih tidak ada dalam semua label.

1. Parameter Dalam Procedure
a. Pengiriman parameter secara nilai
b. Pengiriman parameter secara acuan
2. Procedure memanggil procedure yang lain
3. Procedure Tersarang

1.
2.
3.
4.
1.

Fungsi tanpa parameter
Parameter dalam fungsi
Fungsi Standart aritmatika
Fungsi tersarang
Fungsi
Memanggil
dirinya
sendiri.

4. Procedure memanggil dirinya sendiri.

Prosedur diawali dengan kata cadangan Procedure di dalam bagian deklarasi prosedur. Prosedur
dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan judul
prosedurnya.
Prosedur
banyak
digunakan
pada
program
yang
terstruktur,
karena
:
1. Merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit
menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur.
2. Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam
prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
Sebagaimana halnya sebuah program, suatu procedure juga memiliki header dan block.
Perbedaan bentuknya dengan program hanyalah pada bagian header-nya saja.

Pendeklarasian tipe data array
Array satu dimensi beserta Input dan outputnya
Array dua dimensi beserta Input dan outputnya

Larik atau array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen kompenen yang
mempunyai tipe yang sama Komponen-Komponen ini disebut dengan tipe komponen
(component type) atau tipe basis (base type). Larik mempunyai jumlah kompunen yang
banyaknya tetap. Banyaknya kompunen dalam suatu larik ditunjukkan oleh suatu indeks yang
disebut dengan tipe indeks (index tipe). Tipe indeks ini berbentuk ungkapan tipe ordinal. Tiaptiap komponen di larik atau array dapat diakses dengan menunjukan nilai indeksnya (indec
value) atau disebut juga dengan istilah subscript .
Ada beberapa cara mendefinisikan larik. Salah satu bentuk harus didefinisikan bisa digunakan
secara konsisten dalam algoritma, antara lain :
a, nama_array: array [1..n] of tipe data;
contoh : A:Array[1..10] fo integer;

b. tipe_data nama_array[n];
contoh : integer A[10];
c. type larik : array[1..n] of tipe data;
nama_array : larik;
contoh : type larik : array [1..10] of integer ;
A : larik;

A.

B.

Array Satu dimensi.
Array satu dimensi adalah array yng memiliki satu indeks saja. Bentuk umumya adalah :
tipe_data nama variabel [ukuran];
Array dua dimensi
Array dua dimensi adalah yang memiliki dua indeks . Bentuk umum :
tipe_data nama_variabel[index1][index2];.

