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PRAKTIKUM  3
LOOPING

I. TUJUAN
Tujuan praktikum 3 adalah mahasiswa bisa membuat program yang mengandung

perintah untuk pengulangan suatu proses. Pada praktikum 3 ini akan dibuat program untuk
menghitung jumlah bilangan dari suatu deret angka. Ada 4 program yang akan disusun,
pertama dengan menggunakan statement For – Next, program kedua menggunakan statement
Do – While, program ketiga menggunakan Do – Until dan keempat menggunakan statement
While – Wend.

II. DESAIN  TAMPILAN
Program 1 sampai dengan program 4 dibuat untuk menghitung jumlah bilangan dari

suatu deret angka yang ditentukan melalui input data yang terdiri dari nilai awal, nilai akhir
dan step. Desain tampilan propgram 1 sampai dengan program 4 dibuat sama yaitu terdiri
dari bagian input data, bagian untuk menampilkan hasil dan tombol-tombol untuk proses.

Jalankan software VB 6.0 sampai muncul sebuah form kosong. Aturlah ukuran form
dan letakkan beberapa kontrol seperti desain tampilan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Desain tampilan program 1 s/d program 4 Looping.

Rubahlah nilai-nilai property form dan kontrol yang telah dipasang pada form sebagai
berikut :
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Form1
Property Nilai

Name FLoop
Caption Looping

Frame1
Property Nilai

Caption Input
Font Font style : Bold,  Size : 12

Label1
Property Nilai

Alignment 2 – Center
Caption PENJUMLAHAN  BILANGAN  DARI  SUATU  DERET  ANGKA
Font Font : Arial,  Font style : Bold,  Size : 16
Fore color Pilih dalam tabulasi Palette : warna merah

Label2
Property Nilai

Caption Awal :
Font Size : 10

Label3
Property Nilai

Caption Akhir :
Font Size : 10

Label4
Property Nilai

Caption Step :
Font Size : 10

Text1
Property Nilai

Name TNilai
Text
Font Size : 10
Index 0
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Text2
Property Nilai

Name TNilai
Text
Font Size : 10
Index 1

Text13
Property Nilai

Name TNilai
Text
Font Size : 10
Index 2

Frame2
Property Nilai

Caption Jumlah Bilangan
Font Font style : Bold,  Size : 12

Label5
Property Nilai

Name LKet
Caption
Font Font style : Bold,  Size : 10

Label6
Property Nilai

Name LHasil
Caption Hasil :
Font Font style : Bold,  Size : 10

Command1
Property Nilai

Name CBHitung
Caption Hitung
Font Font style : Bold,  Size : 12

Command2
Property Nilai

Name CBSelesai
Caption Selesai
Font Font style : Bold,  Size : 12
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III. DESAIN  PROGRAM
Pada desain tampilan program seperti gambar 3.1, kontrol TextBox TNilai(0), TNilai(1)

dan TNilai(2) berturut-turut digunakan untuk menerima input nilai awal, nilai akhir dan step
deret bilangan dari user yang nilainya berupa bilangan integer. Program akan memberikan
respon jika user meng-klik salah satu dari 2 tombol berikut :
• Tombol Hitung diklik maka program akan menghitung jumlah bilangan dari deret

bilangan mulai dari nilai awal sampai nilai akhir dengan langkah sebesar step. Pada
bagian hasil akan ditampilkan tulisan :

Dari <nilai awal> sampai <nilai akhir> step <step>
Hasil : <jumlah bilangan>

Dimana tulisan yang berada diantara tanda “<>” akan diisi oleh program.
• Tombol Selesai digunakan untuk mengakhiri program dan menutup jendela program.

IV. LISTING  PROGRAM
A. PROGRAM 1

Kode program yang dituliskan pada program 1 pada dasarnya adalah untuk menangani
event-event yang terjadi jika tombol Hitung dan tombol Selesai diklik. Program akan
memberikan respon setelah user meng-klik tombol Hitung atau tombol Selesai. Respon
program yang menghasilkan jumlah bilangan dari suatu deret angka dengan batas-batas yang
diinputkan pada prinsipnya diproses melalui statement pengulangan (looping) For – Next.
Buatlah terlebih dahulu algoritma dan flowchart dari program 1. Listing program dari
program 1 adalah sebagai berikut :

Private Sub CBHitung_Click()
Dim Awal%, Akhir%, Sel%, Jumlah%, i As Integer
  Awal = TNilai(0).Text
  Akhir = TNilai(1).Text
  Sel = TNilai(2).Text
  TNilai(2).Text = Sel
  Jumlah = 0
  For i = Awal To Akhir Step Sel
    Jumlah = Jumlah + i
  Next
  LKet.Caption = "Dari " + Str(Awal) + " sampai " + Str(Akhir) + " step " + Str(Sel)
  LHasil.Caption = "Hasil : " + Str(Jumlah)
End Sub

Private Sub CBSelesai_Click()
  End
End Sub

B. PROGRAM 2
Program 2 sama persis dengan program 1, hanya statement pengulangan (looping) yang

digunakan adalah Do – While. Buatlah terlebih dahulu algoritma dan flowchart dari program
2. Listing program untuk event klik tombol Hitung pada program 2 adalah sebagai berikut :

Private Sub CBHitung_Click()
Dim Awal%, Akhir%, Sel%, Jumlah%, i As Integer
  Awal = TNilai(0).Text
  Akhir = TNilai(1).Text
  Sel = TNilai(2).Text
  TNilai(2).Text = Sel
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  Jumlah = 0
  i = Awal
  Select Case Sel
    Case Is > 0
      Do While i <= Akhir
        Jumlah = Jumlah + i
        i = i + Sel
      Loop
    Case Is < 0
      Do While i >= Akhir
        Jumlah = Jumlah + i
        i = i + Sel
      Loop
  End Select
  LKet.Caption = "Dari " + Str(Awal) + " sampai " + Str(Akhir) + " step " + Str(Sel)
  LHasil.Caption = "Hasil : " + Str(Jumlah)
End Sub

C. PROGRAM 3
Program 3 sama persis dengan program 2, hanya statement pengulangan (looping) yang

digunakan adalah While – Wend. Semua kode program yang dituliskan sama persis dengan
program 2, hanya statement Do – While diganti dengan While – Wend seperti penulisan di
bawah ini :

  While i <= Akhir
      
  Wend

  While i >= Akhir
      
  Wend

D. PROGRAM 4
Program 4 pada dasarnya sama dengan program 1 sampai dengan program 3, hanya

statement pengulangan (looping) yang digunakan adalah Do – Until. Buatlah terlebih dahulu
algoritma dan flowchart dari program 4 kemudian cobalah membuat programnya dengan
menggunakan statement Do – Until untuk looping.

V. EKSEKUSI  PROGRAM  DAN  PELACAKAN  KESALAHAN
Jalankan program 1 sampai dengan program 4, lakukan beberapa kali memasukkan

input dan ujilah apakah program sudah sesuai dengan yang diinginkan. Program akan
menghasilkan jumlah bilangan dari suatu deret angka dengan batas-batas yang diinputkan.
Hasil program seperti ditunjukkan pada gambar 3.2.
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(a) (b)
Gambar 3.2 Hasil eksekusi dari program 1 sampai dengan program 4, (a) untuk deret
bilangan naik, (b) untuk deret bilangan turun.

Lakukan pelacakan kesalahan jika hasil program dari nilai yang dimasukkan tidak
seperti yang diinginkan dan betulkan kesalahan. Lakukan terus proses pelacakan kesalahan
sampai tidak ada kesalahan lagi.

VI. DISKUSI
Ikutilah petunjuk berikut, diskusikan dan cobalah memperbaikinya :

• Pada TextBox input untuk porgram 1 sampai program 4 buatlah agar yang bisa
diinputkan hanya angka saja, bisa positif atau negatif.

• Cobalah memasukkan nilai awal yang lebih besar daripada nilai akhir seperti pada contoh
(b) pada gambar 3.2, tetapi step yang dimasukkan adalah angka positif yang maksudnya
adalah step antara angka satu dengan angka yang berikutnya adalah sebesar angka yang
diinputkan. Apa yang terjadi ? Bagaimana caranya agar program juga dapat merespon hal
seperti ini ?


