
Modul Perulangan 2 

 

1.1  Kompetensi  

1. Mahasiswa mampu memahami bentuk dasar perulangan 2 / nested loop 

2. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan nested loop. 

 

1.2 Alat Dan Bahan: 

- PC/Leptop 

- IDE Bahasa Pemrogaman C (Dev-Cpp) 

 

1.3 Ulasan Teori: 

1.3.1. Pengertian Perulangan 2 / Nested Loop 

Perulangan Bersarang (Nested Loop) adalah struktur perulangan yang berada didalam 

struktur perulangan lainnya. Pada umumnya, struktur perulangan yang berada didalam struktur 

perulangan lainnya memiliki hubungan yang saling terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus 

komputasi. Jika struktur perulangan luar (struktur perulangan yang menampung struktur 

perulangan lain didalamnya) tidak memiliki hubungan terkait dan tidak memiliki kepentingan 

dalam melakukan proses komputasi, sebaiknya jangan lakukan perulangan bersarang (nested 

loop), karena hanya akan menghabiskan waktu eksekusi yang sia-sia dan program berjalan tidak 

optimal. Berikut ini merupakan contoh bentuk umum nested loop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for (nilai awal; batas nilai; operator increment/decrement)  

  {  

    for (nilai awal; batas nilai; operator increment/decrement)  

  { 

 pernyataan yang akan di proses  

  }  

  …… 

  } 

 



1.4 Langkah Praktikum:  

1.4.1. Percobaan 1 

1. Buatlah project baru dan kemudian ketikkan kode berikut ini 

 

Gambar 1. Kode Program Nested Loop 1 

 

2. Jalankan program tersebut 

 

Gambar 2 Output Program Nested Loop 1 

3. Amati dan jelaskan jalannya program tersebut! 

 

 

 



1.4.2. Percobaan 2 

1. Buatlah project baru dan kemudian ketikkan kode berikut ini 

 

Gambar 3 Kode Program Nested Loop 2 

2. Jalankan program tersebut 

 

Gambar 4 Output Program Nested Loop 2 

3. Amati dan jelaskan jalannya program tersebut! 

 

 

 



1.4.3. Percobaan 3 

1. Contoh studi kasus: 

 

 

 

 

2. Dari studi kasus di atas dapat dibuat program yaitu: 

 

Gambar 5 Kode Program Loop dan Pemilihan 

 

 

 

 

 

Buatlah program untuk menginputkan 10 buah bilangan yang merupakan 

nilai ujian mahasiswa, dan mencetak nilai tertinggi (terbesar) dan yang 

terendah (terkecil) yang didapat mahasiswa. 



3. Output dari program tersebut jika dijalankan adalah 

 

Gambar 6 Output Program Loop dan Pemiliahan 

4. Pahami dan jelaskan alur jalannya kode program diatas! 

 

1.5 Tugas  

1. Buatlah  program  untuk menampilkan output sebagai berikut: 

a. Program 1 

 

 

 

Gambar 7 Output Tugas Program 1a 

 

 

 

 



b. Program 2 

 

Gambar 8 Output Tugas Program 1b 

 

c. Program 3 

 

Gambar 9 Output Program Tugas 1c 

2. Buatlah program untuk menyusun tabel berikut: 

 

Gambar 10 Output Program Tugas 2 

Dalam hal ini, jumlah baris dan jumlah kolom ditentukan dari keyboard. Angka 1 berada 

pada pojok kiri bawah dan amgka terbesar berada pada pojok kanan atas. 

 

3. Buatlah program untuk melakukan penjumlahan berselang seling seperti berikut: 

1-1/2+1/3-1/4+1/5-… 

Sampai suku ke n (n dimasukkan dengan menggunakan inputan keyboard) 



4. Buatlah  program untuk mengisi variabel X dengan 0 dan menginputkan nilai yang 

diterima oleh variabel A. Kemudian tambahkan terus menerus nilai X dengan 2 sampai 

nilai X menjadi lebih besar atau sama dengan nilai A. Sesudah itu periksa nilai X. 

 Bila nilai X sama dengan nilai A, maka cetak perkataan “GENAP” 

 Bila nilai X tidak sama dengan nilai A, maka cetak perkataan “GANJIL” 

5. Bermula dari ditemukannya seekor anak siput yang baru lahir. Setelah dua minggu, anak 

siput tadi sudah menjadi dewasa dan tepat memasuki minggu ke-3 anak siput tersebut 

melahirkan seekor anak siput yang baru. Dan setiap satu minggu berikutnya siput dewasa 

tadi melahirkan lagi seekor anak siput yang baru. Demikian juga untuk setiap anak siput 

yang baru lahir, setelah dua minggu dia menjadi dewasa dan melahirkan anak yang baru 

tepat memasuki minggu ke-3 umumnya. Buatlah program untuk mencetak jumlah siput 

tepat setelah memasuki minggu ke-10 semenjak siput pertama ditemukan! 

 


