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1 MODUL 2 DASAR BAHASA C/C++ 

MODUL 2 

DASAR-DASAR BAHASA C/C++ 

 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu: 

- Mengenal dan memahami penggunaan Identifier, tipe data (data type), variabel, 

assignment, komentar, dan konstanta. 

- Membuat program sederhana dengan menerapkan dasar-dasar Bahasa C/C++ 

 

B. PETUNJUK 

1. Awali setiap aktivitas anda dengan doa, agar anda lancer dalam belajar. 

2. Pahami tujuan, dasar teori dan latihan- latihan praktikum dengan baik. 

3. Kerjakan  tugas-tugas praktikum dengan baik, jujur dan sabar. 

4. Tanyakan kepada asisten praktikum apabila ada hal-hala yang kurang jelas. 

 

C. ALAT dan BAHAN 

- PC/Laptop yang memenuhi kapasitas untuk pemrograman Bahasa C++  

- Software C++ 

- Modul/handout materi yang akan di praktikkan. 

 

D. DASAR TEORI 

- STRUKTUR SEDERHANA PROGRAM C/C++ 
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2 MODUL 2 DASAR BAHASA C/C++ 

 

LATIHAN   

 

KOMPONEN BAHASA C/C++  

IDENTIFIER (PENGENAL)  

Pengenal adalah suatu nama yang biasa dipakai dalam pemrograman untuk  

menyatakan variabel, konstanta, tipe data, dan fungsi. Aturan untuk penulisan  

identifier antara lain:   

 

 

-karakter ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) + ` - = { } [ ] :  

" ; ' < > ? , . / |    
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3 MODUL 2 DASAR BAHASA C/C++ 

TIPE DATA 

Berikut ini tipe data yang terdapat dalam C++: 

 

DEKLARASI VARIABEL  

Seperti   halnya   Pascal,   variabel   yang   digunakan   dalam   program   harus  

dideklarasikan  terlebih dahulu.  Pengertian deklarasi  di  sini  yaitu mengenalkan  

variabel ke program dan menentukan tipe datanya.   

Berikut ini contoh pendeklarasian variabel:  

  

ASSIGMENT  

Proses assignment adalah proses pemberian nilai kepada suatu variabel yang telah   

dideklarasikan.   

Berikut adalah contoh assignment: 
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4 MODUL 2 DASAR BAHASA C/C++ 

 

 

KONSTANTA 

Untuk pendeklarasian konstanta dalam C++ mirip dengan Pascal. Contoh penulisan  

konde program (sintaks) adalah seperti berikut: 

 

KOMENTAR 

Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan pada program dan tidak akan  

dieksekusi dalam program. Contoh penulisan komentar dalam program adalah sebagai  
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5 MODUL 2 DASAR BAHASA C/C++ 

berikut: 

 

E. LATIHAN 

1. Tuliskan kode program berikut! (dengan ekstenti .cpp) 

  

2. Buat project baru dan eksekusi kode program dengan ekstensi .c 

 

3. Adakah perbedaan output kedua program diatas? Jelaskan! 
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6 MODUL 2 DASAR BAHASA C/C++ 

F. TUGAS PRAKTIKUM 

1. Identifikasi kode program di bawah ini 

 

2. Identifikasi kesalahan kode program di bawah ini. Kemudian tuliskan kembali kode 

program yang benar. 

 


