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Dibuat oleh: 
Pipit Utami 

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin 
tertulis dari FT UNY 

Diperiksa oleh: 

 

1. Kompetensi 

Dengan mengikuti perkuliahan praktek, diharapkan mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab, 

mandiri dan dapat berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa lain saat menyelesaikan suatu 

masalah perulangan, dalam hal-hal berikut ini:  

a. Mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan program 

b. Membuat uraian kalimat deskriptif, flowchart, pseudo code suatu program 

c. Menerapkan algoritma untuk membuat program pada software developer 

2. Dasar Teori 

Untuk mengerjakan suatu atau beberapa perintah secara berulang-ulang digunakan perintah 

perulangan. Beberapa jenis perulangan, diantaranya: 

Deskripsi: apabila angka yang dimasukan 

kurang sama dengan dari 5, maka angka-

angka tersebut dituliskan dan jika lebih 

program berhenti. 

flowchart while kondisi do aksi, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

flowchart repeat aksi until kondisi 

 
flowchart for variabel=nilai_awal to  kondisi 

nilai_akhir do aksi 
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3. Bahan Diskusi 

a. Buatlah program untuk menampilkan baris angka ganjil dengan jumlah angka ganjil yang 

tertampil ditentukan oleh user (pengguna aplikasi) menggunakan ketiga jenis program 

perulangan. Sertakan deskripsi, flowchart, pseudo code dan tampilan VB yang menarik! 

b. Buatlah program untuk menampilkan baris angka ganjil dengan jumlah angka ganjil yang 

tertampil ditentukan oleh user (pengguna aplikasi) menggunakan ketiga jenis program 

perulangan. Sertakan deskripsi, flowchart, pseudo code dan tampilan VB yang menarik! 

c. Buatlah program untuk menampilkan baris angka fibonacci series dengan jumlah angka yang 

tertampil ditentukan oleh user (pengguna aplikasi) menggunakan ketiga jenis program 

perulangan. Sertakan deskripsi, flowchart, pseudo code dan tampilan VB yang menarik! 

 


