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 Komentar

Macam-macam manipulator

Basic Input dan Output(1)

 C + + menggunakan stream untuk melakukan C + + menggunakan stream untuk melakukan 
operasi input dan output dalam media 
sekuensial seperti layar, keyboard atau file. 
Sebuah stream adalah sebuah entitas di 
mana sebuah program dapat menyisipkan 
atau ekstrak karakter ke / dari. Yang perlu g p
diketahui bahwa aliran adalah sumber / 
tujuan dari karakter, dan karakter ini 
disediakan / diterima secara berurutan (yaitu, 
satu demi satu).
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Standard Output Cout(1)

 Pada kebanyakan lingkungan program Pada kebanyakan lingkungan program, 
standard output secara default adalah 
layar, dan stream objek C++ yang 
didefinisikan untuk mengaksesnya 
adalah cout.

 cout digunakan bersama dengan 
operator penyisipan, yang ditulis 
sebagai << (yaitu, dua tanda "kurang 
dari").



Standard Output Cout(2)
 Contoh

cout << "Output sentence"; // prints Output sentence on screen

cout << 120;               // prints number 120 on screen

cout << x;                 // prints the value of x on screen  

cout << "Hello";  // prints Hello

cout << Hello;    // prints the content of variable Hello

 Beberapa operasi penyisipan (<<) dapat dirangkai Beberapa operasi penyisipan (<<) dapat dirangkai
dalam sebuah pernyataan tunggal:
cout << "This " << " is a " << "single C++ statement";
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Standard Output Cout(3)

 Rangkaian insersi sangat berguna untuk mencampur Rangkaian insersi sangat berguna untuk mencampur 
literal dan variabel dalam satu pernyataan:

cout << "I am " << age << " years old and my zipcode 
is " << zipcode;

 Dengan asumsi variabel age berisi nilai 24 dan 
variabel zipcode berisi 90064, output dari pernyataan 
sebelumnya akan menjadi:sebelumnya akan menjadi:

I am 24 years old and my zipcode is 90064 

Standard Output Cout(4)

 cout tidak dapat menambahkan pindah baris secara cout tidak dapat menambahkan pindah baris secara 
otomatis, kecuali diperintahkan untuk melakukannya. 
Sebagai contoh, dua pernyataan cout berikut: 

cout << "This is a sentence.";
cout << "This is another sentence."; 

 Output akan berada dalam satu baris, tanpa jeda 
baris di antara keduanya, seperti beriku:
This is a sentence.This is another sentence. 
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Standard Output Cout(5)

 Untuk menyisipkan line break dalam C + + karakter Untuk menyisipkan line break dalam C + +, karakter 
new-line dapat ditetapkan sebagai \n (yaitu, karakter 
backslash diikuti dengan huruf n kecil). Sebagai 
contoh:

cout << "First sentence.\n";

cout << "Second sentence.\nThird sentence.";

Ini menghasilkan output berikut: 
First sentence.
Second sentence.
Third sentence.

Standard Output Cout(6)

 Alternatif lain manipulator endl dapat Alternatif lain, manipulator endl dapat 
digunakan untuk break lines. Sebagai 
contoh: 
cout << "First sentence." << endl;

cout << "Second sentence." << endl;

 Ini akan menghasilkan output:
First sentence.
Second sentence.
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Standard Output Cout(7)

 Manipulator endl menghasilkan karakter newline Manipulator endl menghasilkan karakter newline, 
persis seperti '\ n’; tetapi juga memiliki perilaku 
tambahan: buffer stream dibersihkan, yang berarti 
bahwa output diminta untuk secara fisik ditulis ke 
perangkat, jika itu belum. Ingatlah bahwa operasi 
flash menimbulkan overhead tertentu, dan pada 
beberapa perangkat mungkin menghasilkan p p g g g
penundaan.

Standard Input Cin(1)

 Dalam kebanyakan lingkungan Program Dalam kebanyakan lingkungan Program, 
standar input secara default adalah keyboard, 
dan stream objek C + + yang didefinisikan 
untuk mengaksesnya adalah cin.

 cin digunakan bersama dengan operator 
extraction yang ditulis sebagai >> (yakni duaextraction, yang ditulis sebagai  (yakni dua 
tanda “lebih besar dari“). Operator ini 
kemudian diikuti dengan variable dimana 
data yang diekstrak disimpan. 
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Standard Input Cin(2)

 Sebagai contoh:Sebagai contoh:

int age;

cin >> age;

 Dalam hal ini, perhatikan bahwa karakter yang 
diperkenalkan menggunakan keyboard hanya 
ditransmisikan ke program ketika tombol ENTER ditekan.

 Operasi ekstraksi pada cin menggunakan jenis variabel Operasi ekstraksi pada cin menggunakan jenis variabel 
setelah operator >> untuk menentukan bagaimana 
menafsirkan karakter yang dibaca dari input, jika itu 
adalah bilangan bulat, format yang diharapkan adalah 
serangkaian angka, jika string urutan karakter , dll 

Standard Input Cin(3)

// i/o example

#i l d i t#include <iostream>

using namespace std;

int main ()

{

int i;

cout << "Please enter an integer value: ";

cin >> i;

cout << "The value you entered is " << i;

cout << " and its double is " << i*2 << ".\n";

}
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Standard Input Cin(4)

 Ekstraksi pada cin juga dapat dirangkai Ekstraksi pada cin juga dapat dirangkai 
untuk meminta lebih dari satu data
dalam sebuah pernyataan tunggal

cin >> a >> b;

 Ini sama dengan:Ini sama dengan:

cin >> a;

cin >> b;

Cin dan String(1)

 Operator ekstraksi dapat digunakan pada cin untuk Operator ekstraksi dapat digunakan pada cin untuk 
mendapatkan strings dalam cara yang sama dengan 
tipe data dasar:

string mystring;

cin >> mystring;

 Namun, ekstraksi cin selalu menganggap spasi 
(whitespace, tab, new-line ...) untuk mengakhiri nilai 
yang diambil, dan dengan demikian ekstraksi string 
berarti untuk selalu mengambil satu kata, bukan 
kalimat atau seluruh kalimat.
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Cin dan String(2)
 Untuk mendapatkan seluruh baris dari cin, terdapat fungsi, yang disebut getline, 

yang mengambil aliran (cin) sebagai argumen pertama, dan variabel string 
sebagai kedua. Sebagai contoh:g g

// cin with strings

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

int main ()

{ string mystr;

cout << "What's your name? ";cout << "What's your name? ";

getline (cin, mystr);

cout << "Hello " << mystr << ".\n";

cout << "What is your favorite team? ";

getline (cin, mystr);

cout << "I like " << mystr << " too!\n"; }

Input Data Dengan Scanf(1)

 Fungsi pustaka scanf() digunakan untuk menginput Fungsi pustaka scanf() digunakan untuk menginput
data berupa data numerik, karakter dan string secara
terformat.

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian
fungsi scanf() :

 Fungsi scanf() memakai penentu format

 Fungsi scanf() memberi pergantian baris secara
otomatis

 Fungsi scanf() tidak memerlukan penentu lebar field

 Variabelnya harus menggunakan operator alamat &
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Input Data Dengan Scanf(2)

 Kode Penentu Format: Kode Penentu Format:
- %c : Membaca sebuah karakter

- %s : Membaca sebuah string

- %i, %d : Membaca sebuah bilangan bulat (integer)

- %f, %e : Membaca sebuah bilangan pecahan (real)

% b b h bil t l- %o : membaca sebuah bilangan octal

- %x : Membaca sebuah bilangan heksadesimal

- %u : Membaca sebuah bilangan tak bertanda

/* Program memasukan inputan dengan beberapa tipe data */
#include <stdio.h>
main()
{ int jumlah;

char huruf, nim[10];
fl t il ifloat nilai;
printf("Masukkan sebuah bilangan bulat : ");
scanf("%d", &jumlah ); /* membaca sebuah bilangan bulat */
printf("Masukkan sebuah karakter : ");
scanf("%c", &huruf ); /* membaca sebuah karakter */
printf("Masukkan nim Anda : ");
scanf("%s", &nim ); /* membaca sebuah string */
printf("Masukkan sebuah bilangan pecahan : ");p ( g p );
scanf("%f", &nilai ); /* membaca sebuah bilangan float */
printf("\nNilai variable yang Anda masukkan adalah :\n");
printf("jumlah = %d\n", jumlah );
printf("huruf = %c\n", huruf );
printf("nim = %s\n", nim );
printf("nilai = %f\n", nilai ); scanf(“%d”,&r);

}
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Gets()

 Fungsi gets() digunakan untuk memasukkan Fungsi gets() digunakan untuk memasukkan 
data bertipe karakter dan tidak dapat 
digunakan untuk memasukkan data numerik.

 Harus diakhiri dengan penekanan tombol 
enter

 Cursor secara otomatis akan pindah baris Cursor secara otomatis akan pindah baris

 Tidak memerlukan penentu format

Contoh Gets()

/* Program inputan tipe data karakter/string *//  Program inputan tipe data karakter/string /

#include “stdio.h”

main()

{

char nama[20];

clrscr();clrscr();

printf(“Masukkan nama Anda : “);

gets(nama);

printf(“Hello, Nama Anda adalah %s”, nama);

}
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MENAMPILKAN DATA

 Menampilkan data ke layar monitor Menampilkan data ke layar monitor
 Menggunakan fungsi printf(), puts(), dan 

putchar().

 Fungsi printf() digunakan untuk menampilkan 
semua jenis data (numeric dan karakter)

 Fungsi puts() digunakan untuk menampilkan 
data string dan secara otomatis akan diakhiri 
dengan perpindahan baris.

 Fungsi putchar() digunakan untuk 
menampilkan sebuah karakter.

Slide 

MENAMPILKAN DATA

 Mengatur tampilan bilangan pecahan (float). Mengatur tampilan bilangan pecahan (float).

Bentuk umum :

printf(“%m.nf”, argument);

m : menyatakan panjang range

n : menyatakan jumlah digit di belakang koma.

argument : nilai atau variable yang akan ditampilkanargument : nilai atau variable yang akan ditampilkan.

 Contoh :

printf(“%5.2f”, nilai);

artinya variable nilai akan ditampilkan sebanyak 5 
digit dengan 2 digit di belakang koma.

Slide 
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Contoh Program 1

/* Program untuk menampilkan data berupa bilangan pecahan */g p p g p

#include “stdio.h”

main()

{ 

float nilai;

clrscr();

t (“M kk il i A d ) f(“%f” & il i)puts(“Masukkan nilai Anda : ); scanf(“%f”, &nilai);

printf(“Anda memperoleh nilai %5.2f”, nilai);

printf(“Apakah Anda telah puas mendapat nilai %6.4f ?”, nilai);

}

Slide 

Contoh Program 2
/* Program untuk menampilkan data berupa bilangan integer 

d t i */dan string */

#include “stdio.h”

main()

{  int umur;

char nama[20];

puts(“Masukkan nama Anda : ); gets(nama);

puts(“Masukkan umur Anda : “); scanf(“%d”, &umur);

printf(“Nama Anda : %s \n”, nama); //tipe data string

printf(“Umur Anda : %d \n”, umur); //tipe data integer

}

Slide 
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MENAMPILKAN DATA

 Menampilkan data ke printer Menampilkan data ke printer

• Untuk menampilkan data ke printer dapat 
menggunakan fungsi fprintf(), fputs() dan fputc().

• Fungsi fprintf() digunakan untuk mencetak semua 
jenis tipe data ke printer dan secara otomatis 
memberikan efek perpindahan baris.

• Fungsi fputs() digunakan untuk mencetak tipe data 
string ke printer

• Fungsi fputc() digunakan untuk mencetak tipe data 
karakter ke printer

Slide 

Contoh Program

#include “stdio h”#include stdio.h

main()

{

fprintf(stdprn, “Hallo, Saya akan tercetak di 
printer”);

fputs(stdprn, “Saya juga akan tercetak di 
printer”);

}

Slide 
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Komentar(1)

 Seperti disebutkan di atas komentar Seperti disebutkan di atas, komentar 
tidak mempengaruhi operasi dari 
program, namun mereka menyediakan 
alat penting untuk mendokumentasikan 
secara langsung dalam kode sumber 

dil k k dprogram apa yang dilakukan dan 
bagaimana beroperasi.

Komentar(2)

C++ mendukung dua cara untk kodeC++ mendukung dua cara untk kode 
kmentar:

1. // line comment

2. /* block comment */
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Komentar(3)

 Yang pertama dikenal sebagai line Yang pertama dikenal sebagai line 
comment, membuang segala sesuatu 
dari sepasang tanda garis miring (//) 
ditemukan sampai akhir dari baris yang 
sama. 

 Yang kedua, yang dikenal sebagai blok 
komentar, membuang segala sesuatu 
antara  karakter /* dan karakter */.

Komentar(4)

 Tambahkan komentar pada program Tambahkan komentar pada program 
sebelumnya: 

/* my second program in C++ Hello World! I'm a C++ program

with more comments */

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << "Hello World!"; // prints Hello World!

std::cout << "I'm a C++ program"; // prints I'm a C++ program

}
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Komentar(4)

 Jika komentar disertakan dalam source Jika komentar disertakan dalam source 
code sebuah program tanpa 
menggunakan kombinasi karakter 
komentar //, /* atau */, compiler akan 
menganggap sebagai ekspresi C++, 
k b k b bkkebanyakan menyebabkan satu atau 
beberapa pesan kesalahan.

LATIHAN 

Buatlah Program dalam Bahasa C untuk :Buatlah Program dalam Bahasa C untuk :

1. Menginput dan menampilkan biodata pribadi 
seseorang yang terdiri dari nama, tempat, tanggal 
lahir, alamat, nomor telepon, agama, dan jenis 
kelamin.

2. Mencetak sejumlah deret bilangan ganjil antara 1 
sampai N dimana N dimasukkan oleh usersampai N, dimana N dimasukkan oleh user.

3. Menentukan bilangan terbesar dan terkecil dari 
sejumlah bilangan yang dimasukkan oleh user 
(misalnya N buah bilangan).

Slide 
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