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1 - Bahasa Pemrograman 
 

Pendahuluan 
 
Pada dasarnya, komputer difungsikan sebagai alat bantu untuk melakukan pengolahan data 
(berdasarkan operasi aritmatika dan logika). Komputer memerlukan suatu program yang 
ditanam di dalamnya untuk bisa melakukan suatu operasi. Program didefinisikan sebagai 
sederetan instruksi yang dikerjakan oleh komputer, untuk memproses data hingga 
menghasilkan output yang diinginkan. Pembuatan program didahului dengan proses 
perancangan langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis dan 
logis, yang disebut sebagai algoritma. Selanjutnya algoritma yang telah tersusun tersebut 
ditranslasikan ke dalam sederetan kode atau sintaks dengan aturan baku yang telah 
ditetapkan. Himpunan aturan-aturan sintaks atau kode yang digunakan untuk 
mendefinisikan program komputer tersebut yang dikenal sebagai bahasa pemrograman. 
Jadi, belajar membuat program berarti belajar untuk menyusun algoritma dan 
mentranslasikan algoritma tersebut ke bahasa pemrograman, hingga bisa dijalankan oleh 
komputer dan didapatkan hasil yang diinginkan. 
 
Secara global, bahasa pemrograman diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok: 

1. Bahasa tingkat rendah : bahasa pemrograman yang lebih dekat dengan bahasa 
mesin. Karena lebih dekat dengan mesin, maka bahasa pemrograman ini lebih sulit 
untuk dipahami manusia. Contoh : bahasa asembly. 

2. Bahasa tingkat tinggi : bahasa pemrograman yang lebih dekat manusia, karena 
menggunakan kata kunci-kata kunci yang dekat dengan bahasa manusia. Karena 
lebih dekat dengan bahasa manusia, maka bahasa pemrograman ini lebih mudah 
untuk dipelajari. Contoh : C/C++, Java, dsb 

 
Dewasa ini, penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi semakin luas. Agar bahasa 
pemrograman tingkat tinggi tersebut bisa dikenali dan dieksekusi oleh mesin/komputer, 
maka diperlukan Translator. Ada dua jenis 2 translator yaitu: 

1. Interpreter 
2. Compiler 

 
Dalam matakuliah ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah C/C++. Struktur dasar 
program C/C++ adalah sebagai berikut: 

 
#<preprocessor directive> 
 
<data type> main([argumen list]){ 
 <statement>; 

<statement>; 
} 

 
Penjelasan masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 

● Preprocessor Directive : bagian yang mengikutsertakan file atau berkas-berkas 
fungsi, pendefinisian konstanta, atau fungsi makro tertentu 
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● Fungsi main() : fungsi atau bagian program yang pertama kali akan dijalankan. 
Program C/C++ yang tidak memiliki main() maka ia tidak bisa dijalankan langsung 

● Statement : adalah baris instruksi tertentu. Dan setiap statement diakhiri dengan 
tanda ; 

 
Contoh: 
 

#include <stdio.h> 
 
int main (){ 
 printf(“Hello World...”); 

return 0; 
} 
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Percobaan 1: Instalasi IDE (Integrated Development Kit) Dev-C++ 
 
Tujuan: 
Mahasiswa memahami proses instalasi dan lingkungan pengembangan program dengan 
menggunakan bahasa C 
 
Prosedur Percobaan: 

1. Download installer IDE (dalam percobaan ini digunakan Dev-C++) dari alamat 
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

2. Klik tombol download yang berwarna hijau, untuk mengunduh installer (Dev-C++ 
versi 5.11 dengan compiler TDM GCC 4.9.2) 

 
 

3. Buka lokasi tempat menyimpan installer, kemudian klik ganda. 
4. Pilih bahasa yang akan digunakan dalam proses instalasi. 

 
5. Baca perjanjian lisensi dari program Dev-C++, untuk melanjutkan silahkan tekan 

tombol I Agree 
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6. Pilih komponen yang diperlukan, kemudian tekan tombol Next 

 
7. Pilih lokasi tujuan instalasi program, default lokasi C:\Program Files\Dev-Cpp, untuk 

melanjutkan tekan tombol Install. 
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8. Tunggu proses instalasi sampai selesai. 

 
9. Untuk mengakhiri proses instalasi, tekan tombol Finish 
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10. Pilih bahasa yang akan digunakan dalam program. 

 
11. Anda dapat mengganti Font, Color serta Icons sesuai dengan keinginan. Sebaiknya 

untuk Font, gunakan berjenis monospace. 
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12. Setelah muncul dialog seperti di bawah ini berarti pengaturan program telah selesai. 
Untuk mengakhiri tekan tombol OK. 

 
13. Program siap digunakan. 
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Catatan: 
  

Untuk sistem operasi selain Windows dapat menggunakan IDE alternatif: 
1. Codeblocks (http://codeblocks.org) 
2. Codelite (http://codelite.org) 
3. Eclipse CDT (http://eclipse.org/cdt) 

 
Pertanyaan: 

1. Mengapa dalam pembuatan program dengan bahasa pemrograman C dibutuhkan 
proses kompilasi? 

2. Jika dalam sebuah sistem operasi sudah tersedia compiler tanpa IDE, apakah dapat 
dibuat program dengan hanya menggunakan bantuan text editor (misalnya 
notepad)? Jelaskan! 

3. Jelaskan tahapan dalam proses pengembangan program dengan bahasa 
pemrograman C! 
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Percobaan 2: Aplikasi Sederhana Bahasa Pemrograman C 
Tujuan: 

1. Memahami contoh program sederhana dalam bahasa pemrograman C 
2. Memahami secara teknis tahap pengembangan serta struktur bahasa pemrograman 

C 
Prosedur Percobaan: 

1. Buka perangkat lunak IDE untuk bahasa pemrograman C, misalnya DevCpp 
2. Tulislah blok kode program di bawah ini! 

 
 

3. Setelah selesai, pilih lokasi dimana berkas akan disimpan. Simpan berkas dengan 
nama hello.c 

4. Setelah berkas tersimpan, tekan tombol Compile (F9) . Amati apa yang terjadi! 

5. Setelah proses kompilasi selesai, tekan tombol Run (F10) . Amati apa yang 
terjadi! 

Pertanyaan: 
1. Apa kegunaan baris #include <stdio.h> dalam blok kode program bahasa 

pemrograman C? 
2. Apa kegunaan blok kode int main(int argc, char *argv[]) ? 
3. Apa kegunaan tanda semicolon (;) dalam blok kode program? 
4. Apa kegunaan fungsi perintah printf? 
5. Dari blok kode program dalam percobaan, modifikasi program sehingga 

menghasilkan keluaran dengan ditambahkan informasi NIM dan nama anda! 
(Petunjuk: Gunakan karakter \n untuk pindah baris baru). 

 
 


