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MODUL 10 Fungsi 
 

10.1  Kompetensi  

1. Mahasiswa mampu membagi logika program dengan menggunakan 

fungsi. 

2. Mahasiswa memahami konsep rekursif serta mengimplementasikan 

dengan menggunakan  fungsi. 

10.2 Alat Dan Bahan: 

1. PC / Laptop 
2. IDE bahasa pemrograman C (Dev-Cpp) 
 

10.3 Ulasan Teori: 

1. Dasar Fungsi 

Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk 

melaksanakan tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari progam yang 

menggunakananya. Elemen utama dari program bahasa C berupa fungsi-fungsi, 

dalam hal ini program dari bahasa C dibentuk dari kumpulan fungsi pustaka 

(standar) dan fungsi yang dibuat sendiri oleh pemrogram. Fungsi banyak 

digunakan pada program C dengan tujuan: 

a. Program menjadi terstruktur, sehingga mudah dipahami dan mudah 

dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau 

lebih fungsi-fungsi, maka fungsi utama (main()) menjadi lebih pendek, 

jelas dan mudah dimengerti. 

b. Dapat mengurangi pengulangan (duplikasi) kode. Langkah-langkah 

program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat 

dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. 

Selanjutnya bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak 

perlu selalu menuliskannya tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi 

tersebut. 

2. Deklarasi Fungsi 

Fungsi seperti halnya variabel, sebelum dapat dipanggil harus 

dideklarasikan. Deklarasi fungsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deklarasi 

fungsi sebelum fungsi main() atau setelah fungsi main(). Deklarasi fungsi setelah 
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main(), dibutuhkan prototipe fungsi. Prototipe fungsi digunakan untuk 

menjelaskan kepada kompiler mengenai: 

• tipe keluaran dari fungsi 

• jumlah parameter 

• tipe dari masing-masing parameter 

Informasi dalam prototipe akan digunakan untuk memeriksa kevalidan 

parameter dalam pemanggilan fungsi. Contoh penulisan prototipe fungsi: 
float total(float x, float y); 

atau 
 float total(float, float); 

Untuk fungsi yang tidak memiliki argumen, maka deklarasi prototipenya adalah 
 void menu(void); 

Catatan: 

• Untuk fungsi-fungsi library, prototipe dari fungsi-fungsi berada pada file-

file header. Contohnya fungsi printf() dan scanf() prototipenya berada 

pada file dengan nama stdio.h. 

• Untuk fungsi library pencantuman pada prototipe fungsi dapat dilakukan 

dengan menggunakan preprocessor directive #include 

Deklarasi fungsi diawali dengan tipe data kembalian diikuti dengan nama serta 

parameter (argumen) dari fungsi. Nama fungsi bersifat case sensitive. Parameter 

dari fungsi ditulis di antara tanda kurung setelah nama fungsi, yang terdiri dari 

tipe data dan nama parameter. Bentuk umum fungsi dapat ditulis: 

 
tipe_data nama_fungsi(tipe_data arg1, tipe_data arg2) { 

 pernyataan; 

pernyataan; 

return tipe_data; 

} 

Contoh: 
int volume(int p, int l, int t)  

{ 

    return p * l * t; 

} 

void halo() { 

    printf(“Halo\n”); 

} 
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3. Parameter Formal dan Parameter Aktual 

Parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter dalam 

definisi fungsi. Adapun parameter aktual adalah parameter (tidak selalu berupa 

variabel) yang digunakan dalam pemanggilan fungsi.  

 
 

float total(float x, float y) { 

  return (x + y); 

} 

void main() { 

  … 

  c = total(a, b); 

  d = total(10, 20); 

  … 

} 

Gambar 10.1 Parameter formal dan parameter aktual 

 

 Pada Gambar 10.1 x dan y merupakan parameter formal dari fungsi total(). 

Sedangkan a dan b merupakan parameter aktual. Parameter aktual dapat berupa 

variabel atau bukan. Contoh parameter aktual yang berupa variabel yaitu a dan b 

sedangkan yang bukan variabel yaitu 10 dan 20. 

4. Parameter pass by value dan pass by refference 

Proses pemanggilan fungsi, membutuhkan parameter. Proses pemasukkan 

nilai parameter ke dalam fungsi dibagi menjadi dua, pass by value dan pass by 

refference. Pada pass by value, nilai dari parameter aktual akan disalin ke 

parameter formal. Dengan demikian nilai parameter aktual tidak bisa dirubah 

meskipun nilai parameter formal berubah. Silahkan perhatikan contoh fungsi 

tukar() berikut. 
#include <stdio.h> 

void tukar (int, int); 

int main() { 

    int x = 4, y = 3; 

    printf(“Nilai sebelum pemanggilan fungsi\n”); 

    printf(“x = %d\ty = %d\n”, x, y); 

    tukar(x, y); 

    printf(“Nilai setelah pemanggilan fungsi\n”); 

    printf(“x = %d\ty=%d\n”, x, y); 

    return 0; 

} 
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void tukar(int x, int y) { 

    int temp; 

    temp = x; 

    x = y; 

    y = temp; 

    printf(“Nilai di akhir fungsi tukar()\n”); 

    printf(“x = %d\ty = %d\n”, x, y); 

} 

 

Ketika program ini dieksekusi, maka nilai variabel x dan y baik sebelum 

maupun sesudah pemanggilan fungsi tukar() tidak mengalami perubahan. 

Perubahan nilai pada parameter formal hanya terjadi di dalam blok fungsi. 

Sedangkan pass by reference, yang dimasukkan ke dalam parameter fungsi 

bukanlah nilai tetapi alamat yang menyimpan variabel. Dengan pendekatan ini 

dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel dari luar fungsi dengan proses 

pengubahan di dalam fungsi. Perhatikan fungsi tukar() yang telah diubah 

dengan pass by refference. 

 
void tukar(int *px, int *py) { 

    int temp; 

    temp = *px; 

    *px = *py; 

    *py = temp; 

    printf(“Nilai di akhir fungsi tukar()\n”); 

    printf(“x = %d\ty = %d\n”,  *px, *py); 

} 

Untuk pemanggilan fungsi tukar() menjadi: 
 tukar(&x, &y); // alamat x dan alamat y 

Sedangkan untuk deklarasi parameter dapat menggunakan 
 int *px, *py; // deklarasi menggunakan pointer 

 

 Tanda * diawal variabel px dan py menunjukkan variabel pointer. Variabel 

pointer adalah suatu variabel yang merujuk ke variabel lain. Variabel pointer 

berisi alamat dari variabel lain. Modifikasi nilai pada variabel pointer, akan 

merubah nilai variabel yang dirujuk. 
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 Pada pemanggilan fungsi, yang dimasukkan adalah alamat variabel. Untuk 

menuliskan alamat variabel dapat dinotasikan dengan tanda &x dan &y, yang 

berarti alamat x dan alamat y. Variabel pointer px akan merujuk ke variabel x 

sedangkan variabel pointer py akan merujuk ke variabel y. 

5. Fungsi Rekursif 

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi 

rekursif umumnya digunakan untuk beberapa kasus perulangan yang rumit 

sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Fungsi rekursif membutuhkan kondisi 

dimana fungsi berhenti dieksekusi, jika hal ini tidak didefinisikan akan 

mengakibatkan infinite loop seperti pada kasus perulangan. Contoh sederhana 

program rekursif: 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> // untuk memanggil fungsi exit() 

 

void ucapkanHalo(int n) { 

    if (n == 0) { 

        exit(0); 

    } else { 

        printf(“Halo\n”); 

        ucapkanHalo(n – 1); 

    } 

} 

 

int main() { 

    ucapkanHalo(5); 

    return 0; 

} 

 

Program akan menghasilkan tulisan Halo sejumlah nilai parameter yang 

dimasukkan. Pada fungsi ucapkanHalo, jika nilai yang dimasukkan tidak sama 

dengan nol maka akan memanggil fungsi ucapkanHalo kembali. Setiap 

pemanggilan fungsi, nilai parameter dikurangi dengan angka satu. Proses ini akan 

dilakukan sampai nilai parameter yang dimasukkan menjadi nol. 
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10.4 Langkah Praktikum: 

1. Pembuatan Fungsi 

a. Buka IDE Dev-Cpp yang sudah ter-install pada komputer/laptop anda. 

b. Klik tombol New Source File (Ctrl+N) simpan dengan nama fungsi.c. 

Ketikkan blok kode dasar struktur C di bawah ini: 
#include<stdio.h> 
int main() { 
  return 0; 
}  

c. Deklarasikan fungsi jumlah (digunakan untuk menambahkan dua 

bilangan) dengan dua parameter a dan b. Sisipkan di antara header dan 

fungsi main. 
int jumlah(int a, int b); 

d. Kemudian implementasikan fungsi jumlah. 
int jumlah(int a, int b) { 
  return a + b; 
} 

e. Tambahkan proses input nilai yang kemudian disimpan dalam variabel-

variabel yang akan dijumlahkan dengan menggunakan fungsi scanf. 

f. Tampilkan hasil penjumlahan, dengan fungsi printf. 

g. Kompilasi berkas sumber (source code). 

h. Jalankan program, sehingga menghasilkan tampilan di bawah ini. 

2. Fungsi Rekursif 

a. Buka IDE DevCpp yang sudah ter-install pada komputer/laptop anda. 

b. Klik tombol New Source File (Ctrl+N) simpan dengan nama faktorial.c. 

Ketikkan blok kode dasar struktur C di bawah ini: 
#include<stdio.h> 
int main() { 
  return 0; 
}  

c. Deklarasikan fungsi faktorial dengan satu parameter. Sisipkan di antara 

header dan fungsi main. 
int faktorial(int i); 

d. Kemudian implementasikan fungsi faktorial. 
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int faktorial(int i) { 
   if(i <= 1) { 
      return 1; 
   } 
   return i * factorial(i - 1); 
} 

e. Tambahkan proses input nilai inputan dengan menggunakan fungsi 

scanf(). 

f. Panggil fungsi faktorial dengan memasukkan nilai inputan sebagai 

parameter aktual. 

g. Tampilkan hasil faktorial, dengan fungsi printf(). 

h. Kompilasi berkas sumber (source code). 

i. Jalankan program, serta amati hasilnya. 

 

10.5 Tugas / Laporan 

1. Buat program yang di dalamnya terdapat fungsi untuk konversi dari nilai 

angka ke nilai huruf, dengan aturan sebagai berikut: 

a. Jika angka > 80, maka nilai huruf = A 

b. Jika 65 < angka <= 80, maka nilai huruf = B 

c. Jika 55 < angka <= 65, maka nilai huruf = C 

d. Jika 40 < angka <= 55, maka nilai huruf = D 

e. Jika angka <= 40, maka nilai huruf = E 

Panggil fungsi konversi dari fungsi main! 

Catatan: 

a. Fungsi konversi membutuhkan 1 parameter yaitu berupa data 

dengan tipe data bilangan bulat. 

b. Dan tipe data fungsi konversi berupa karakter 

2. Buat program yang di dalamnya terdapat fungsi untuk: 

a. Menghitung luas segitiga 

b. Menghitung luas segiempat 

c. Menghitung luas lingkaran 

d. Menu 

Dari fungsi-fungsi tersebut panggil dari fungsi main! 
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3. Dengan konsep parameter/argumen pass by reference buatlah fungsi untuk 

menukar tiga nilai, nilai1 menjadi nilai2, nilai2 menjadi nilai3, nilai3 

menjadi nilai1! 

4. Buatlah dua fungsi masing-masing, untuk: 

a. Menampilkan deret fibonacci dengan menggunakan konsep 

perulangan. 

b. Menampilkan deret fibonacci dengan menggunakan fungsi 

rekursif.  

Catatan: 

Deret Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 

5. Kumpulkan hasil percobaan serta tugas kepada dosen pengajar dengan 

dilengkapi komentar untuk setiap baris kode. 

  


