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MODUL 13 SORTING 
 

13.1  Kompetensi  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai algoritma sorting. 

2. Mahasiswa mampu membuat dan mendeklarasikan struktur algoritma 

sorting. 

3. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan algoritma 

sorting. 

13.2 Alat Dan Bahan: 

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

13.3 Ulasan Teori: 

1. Dasar Sorting 

Sorting adalah suatu proses (operasi) mengurutkan data dalam suatu urutan 

yang dikehendaki. Terdapat dua jenis pengurutan, pengurutan data secara naik 

dikenal dengan istilah ascending dan pengurutan data secara menurun dikenal 

dengan istilah descending. Ilustrasi proses pengurutan dapat dilihat pada Gambar 

13.1 

 
Gambar 13.1 Ilustrasi proses algoritma sorting 

 

Dalam proses sorting (dalam modul ini hanya dibahas 4 metode), dikenal 

beberapa metode yang digunakan, antara lain:  
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1. Bubble Sort 

2. Selection Sort 

3. Insertion Sort 

4. Merge Sort 

2. Bubble Sort 

Bubble Sort adalah salah satu metode sorting yang paling mudah 

diimplementasikan. Tetapi dengan metode ini, proses sorting kurang efektif jika 

dibandingkan dengan metode lain. Metode ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data mulai dari data pertama dengan data-data setelahnya. Setiap 

kali pembandingan akan diikuti dengan proses penukaran (swap) jika nilai yang 

dibandingkan sesuai dengan model pengurutan (ascending atau descending). 

Proses pembandingan serta penukaran akan diulang untuk data kedua 

(dibandingkan dengan data ketiga hingga sampai data terakhir. Begitu juga yang 

terjadi dengan data ketiga dibandingkan dengan data berikutnya. Proses ini akan 

berakhir sampai tidak ada data yang dibandingkan lagi. Ilustrasi proses 

pengurutan dengan metode Bubble Sort, diilustrasikan pada Gambar 13.2 sampai 

Gambar 13.5. 

 
Gambar 13.2 Ilustrasi bubble sort tahap 1 
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Gambar 13.3 Ilustrasi bubble sort tahap 2 

 
Gambar 13.4 Ilustrasi bubble sort tahap 3 

 
Gambar 13.5 Ilustrasi bubble sort tahap 4 

3. Selection Sort 

Pengurutan dengan metode Selection Sort mengkombinasikan antara proses 

sorting dan searching. Metode ini memperbaiki pengurutan dengan metode 

Bubble Sort dengan cara mengurangi jumlah proses penukaran. Metode ini akan 
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mencari nilai terkecil dari deretan data terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan 

proses penukaran (swap). Proses ini akan dilakukan sampai data terakhir. Ilustrasi 

proses pengurutan dapat dilihat pada Gambar 13.6. 

 
Gambar 13.6 Ilustrasi Selection Sort 

4. Insertion Sort 

 
Gambar 13.7 Ilustrasi Insertion Sort 

Metode Insertion Sort dilakukan dengan cara menyisipkan (insert) suatu 

data pada posisi yang seharusnya. Langkah-langkah dalam proses ini, dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Ambil satu data ke-i, simpan nilai ke dalam temp (i dimulai dari 2) . 

2. Bandingkan nilai dari data temp dengan data yang ada di sebelah kiri satu 

per-satu. 

3. Cek apakah data temp lebih kecil dari data di sebelah kiri. 
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4. Jika langkah nomor 3 bernilai benar, lakukan pergeseran data satu per-satu 

kemudian pada posisi yang tepat sisipkan data temp. 

5. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4, sehingga nilai i sama dengan data 

terakhir. 

 

5. Merge Sort 

 
Gambar 13.8 Ilustrasi Merge Sort 

 

Pengurutan dengan metode ini sering juga disebut dengan metode Divide 

and Conquer. Metode ini terdiri dari 3 tahapan. Divide membagi permasalahan 

atau koleksi data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Conquer mengurutkan 

dari bagian yang paling kecil. Dan tahapan yang terakhir yaitu Combine, 

mengkombinasikan atau menggabungkan solusi dari bagian yang paling kecil 

sehingga menjadi solusi utama. Ilustrasi proses pengurutan yang terjadi 

dijabarkan pada Gambar 13.8. 
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13.4 Langkah Praktikum: 

• Tulislah kode program bahasa C di bawah ini 

 
• Jalankan program, amati apa yang terjadi! 

• Apa fungsi dari blok percabangan di dalam nested loop? 

13.5 Tugas / Laporan 

1. Sempurnakan program pada praktikum sebelumnya, sehingga bisa 

melakukan sorting secara ascending atau descending berdasarkan pilihan 

user! 

2. Buatlah program yang dapat melakukan pencarian pada array berikut ini 

menggunakan Binary Search: 

 { 2, 5, 90, 12, 50, 5, 7, 10, 100, 20, 30, 91, 27 } 

Petunjuk: 

a. Urutkan terlebih dahulu data di atas menggunakan Bubble Sort 

b. Setelah itu lakukan pencarian data yang sudah terurut tersebut 

menggunakan Binary Search. 

  

#include <stdio.h> 
#define SIZE 10 
 
int main() { 
  int data[SIZE] = { 35, 24, 32, 8, 1, 10, 78, 5, 52, 9 }; 
  int swap; 
  for (int i = 0; i < SIZE - 1; i++) { 
    for (int j = 0; j < SIZE - i - 1; j++) { 
      if (data[j] > data[j + 1]) { 
        swap = data[j]; 
        data[j] = data[j + 1]; 
        data[j + 1] = swap; 
      } 
    } 
  } 
 
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) { 
    printf("%d\t", data[i]); 
  } 
  return 0; 
} 
 


