
MODUL 

ALGORITMA PEMROGRAMAN 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami konsep algpritma 

2. Memahami struktur algoritma 

3. Memahami algoritma menggunakan bahasa natural algoritma 

4. Memahami pseudocode 

5. Memahami flowchart dan penggunaan tool flowchart 

6. Pengenalan variabel 

7. Memahami pengenalan tipe data 

8. Memahami pengenalan operator 

 

B. Materi Pembelajaran 

Belajar pemrograman merupakan belajar tentang strategi pemecahan masalah, 

metodologi dan sistematika pemecahan masalah tersebut kemudian menuangkannya 

dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Belajar bahasa pemrograman 

merupakan belajar memakai suatu bahasa, aturan sintaks (tata bahasa), setiap 

instruksi yang ada dan tata cara pengoperasian kompilator atau interpreter bahasa 

yang bersangkutan pada mesin tertentu. 

Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer maka seharusnya 

mengetahui siapa orang yang menemukan rumus dalam komputer. Dia adalah 

Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang merupakan seorang ilmuwan islam yang 

karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak 

menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dan dari namanya istilah yang akan 

dipelajari dalam materi ini dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algorithm 

dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang 

disusun secara sistematis. Algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

dalam waktu yang singkat memiliki tingkat kerumitan yang rendah, sementara 

algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah 

membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. 

Perhatikan struktur algoritma sederhana berikut ini: 

Jika seseorang ingin mengirimkan surat kepada kenalannya di tempat lain, 

langkah yang harus dilakukan adalah: 

1) Menyiapkan peralatan tulis 

2) Menulis surat 

3) Surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup 

4) Amplop ditempeli perangko secukupnya 

5) Pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya 

 

Algoritma menghitung luas persegi panjang: 

1) Masukkan panjang (P) 



2) Masukkan lebar (L) 

3) Luas = P x L 

4) Cetak Luas 

 

Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya: 

1) Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa 

pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa 

pemrograman dan komputer yang melaksanakannya 

2) Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman 

3) Apapun bahasa pemrograman, output yang akan dikeluarkan sama karena 

algoritmanya sama 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma: 

1) Teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. 

Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti 

dan dipahami. 

2) Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi 

bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut 

notasi algoritmik. 

3) Setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal 

ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Namun, supaya 

notasi algoritmik mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman 

tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan 

notasi bahasa pemrograman secara umum. 

4) Notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman, karena itu pseudocode 

dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankakn oleh komputer. Agar dapat 

dijalankan oleh komputer, pseudocode dalam notasi algoritmik harus 

ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman yang 

dipilih. Perlu diingat bahwa orang yang menulis program sangat terikat dalam 

aturan tata bahasanya dan spesifikasi mesin yang berjalan. Pseudocode adalah 

kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. 

5) Algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan 

suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. 

6) Algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual, supaya dapat dilaksanakan 

oleh komputer, algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa 

pemrograman. 

 

Perhatikan algoritma sederhana berikut: 

Algoritma menghitung luas segitiga 

1) Start (Mulai) 

2) Baca data alas dan tinggi 

3) Luas adalah alas kali tinggi kali 0.5 

4) Tampilkan Luas 

5) End (Selesai) 



 

C. Tugas Praktikum 

1) Menurut kalian, apa perbedaan dari algoritma dan pseudocode dalam 

pemrograman komputer ? 

2) Buatlah algoritma ketika kamu memasak mie instan dan dimulai dari 

memasak air ! 

3) Buatlah algoritma ketika kamu berangkat ke sekolah dan dimulai dari bangun 

tidur ! 

4) Buatlah algoritma ketika kamu belajar di rumah saja secara daring dan 

dimulai dari bangun tidur ! 

5) Buatlah algoritma untuk menghitung Volume dari Bangun Kerucut ! 
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