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Array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak 
variabel dengan tipe data sama, dimana masing-masing elemen 
variabel mempunyai nilai indeks. Setiap elemen array mampu 
untuk menyimpan satu jenis data (yaitu: variabel). Suatu array 
dinyatakan dengan type, sehingga variabel yang bekerja akan 
dinyatakan dengan:  
contoh type  
A = array [1..10] of integer;  



                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secara logika pendefinisian array di atas merupakan 
sekumpulan kotak , dimana tiap kotak mempunyai 
nilai indeks integer 1, 2, 3, ...,9, 10 tiap elemen array 
ditandai dengan:  
A[1], A[2], A[3], A[4], A[5], A[6], A[7], A[8], A[9], A[10] 

LANJUTAN ……………… 



Sifat Array

 Array merupakan struktur data yang statis, yaitu jumlah elemen yang 
ada harus ditentukan terlebih dahulu dan tak bisa di ubah saat program 
berjalan. Untuk menyatakan array dalam PASCAL kita harus terlebih 
dahulu:  
 - Mendefinisikan jumlah elemen array, 
- Mendefinisikan tipe data dari elemen array  

Contoh. const N=10;  
type  
A= array [1..N] of integer; 
 



Array Satu Dimensi

Pernyataan di atas merupakan penjelasan tentang array dengan satu 
dimensi. Pendefinisian array secara umum adalah sebagai berikut: 
jika kita ingin membuat beberapa array dengan tipe/jenis yang sama, 
kita lebih baik jika mendeklarasikan dengan type selanjutnya dengan 
deklarasi var.  
SYNTAX 

Type nama_array = ARRAY[bawah..atas] of tipe_data;  
var variabel_array : nama_array; 
 
atau dengan menggunakan statemen var :  
 
var variabel_array : ARRAY[bawah..atas] of tipe_data; 
 



Array Satu DimensiContoh:  
type intarray = ARRAY [1..20] of integer;  
Pernyataan diatas adalah pernyataan untuk membentuk suatu array 
bernama intarray, yang berisi 20 tempat untuk bilangan integer. Setiap 
posisi disebut elemen, yang menyimpan suatu bilangan integer.langkah 
berikutnya adalah membuat suatu variabel kerja dengan tipe intarray yaitu,  
var numbers : intarray; kita bisa melakukan operasi pada setiap elemen dari 
numbers secara individual. Contoh kita bisa memberi nilai pada suatu 
elemen array seperti berikut:  
numbers[2] := 10;  
 
perintah ini memberikan suatu nilai integer 10 pada elemen ke-2 dari array 
numbers. Nomor dari elemen ditempatkan didalam kurung tegak. Contoh 
berikut adalah merupakan array yang menyimpan variabel-variabel integer. 
Data dengan tipe integer hanya bisa dimasukkan satu persatu, kemudian 
baru bisa ditampilkan di monitor secara bersamaan 



Array Satu Dimensi

CONTOH   1 
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HASIL 
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CONTOH 3 



Array Satu Dimensi

TUGAS 

1. Menggunakan Array 1 dimensi buatlah program dengan ketentuan: 
Input--- Nilai PPN, Nilai PPA, Nilai Logika, Nilai Agama 
Output- Total Nilai 
 
Ket: Nama Array = nilai 

Nama variabel = n  
Jumlah Range = 5 

 
2. Untuk soal no.1 tambahkan proses untuk mendapatkan kelulusan jika nilai 

logika > 7 dan proses untuk mendapatkan grade ( A jika total >34, B jika 
total > 28, C jika total > 24 dan D jika total <=24 ). 


