
Latihan 1 

Python Dasar 

Latihan dasar Python ini untuk membantu pemula Python dalam mempelajari Python secara cepat. 

Konsep Dasar Python seperti looping, struktur kontrol, list, String, input-output, dan fungsi built-

in lainnya bisa dipelajari dalam latihan ini 

 

1. Buatlah program sederhana untuk menampilkan hasil perkalian 2 angka int dengan ketentuan 

jika hasil kali kedua angka tersebut lebih dari 1000, jumlahkanlah. Namun jika kurang dari 

1000 kalikanlah. Adapun hasil outputnya diharapkan sebagai berikut: 

Masukkan angka pertama 10 

Masukkan angka kedua 20 

Hasilnya adalah 200 

 

Solusi 1: 

m=int(input("Masukkan Angka pertama: ")) 

n=int(input("Masukkan Angka kedua: ")) 

r=m*n 

if r>1000: 

    print(m+n) 

else: 

    print(r) 

 

Solusi 2: 

def multiplication_or_sum(num1, num2): 

  total = num1 *num2 

  if(total < 1000): 

    return total 

  else: 

    return num1 +num2 

 

number1 = int(input("Masukkan Angka pertama ")) 

number2 = int(input("Masukkan Angka kedua ")) 

 

result = multiplication_or_sum(number1, number2) 

print("Hasilnya adalah ", result) 

 

2. Diberikan sejumlah angka. Iterasikan mulai dari 0 sampai angka terakhir dan cetaklah jumlah 

dari nomor saat ini dan nomor sebelumnya. Adapun tampilan yang diharapkan sbb: 



Cetak jumlah angka saat ini dan sebelumnya dalam kisaran yang 

diberikan  
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Solusi 1 

n=int(input("Masukkan Serangkaian angka : ")) 

a=0 

b=1 

for i in range(n): 

    if i == 0: 

        print("0") 

    else: 

        c=a+b 

        a=b 

        b=c 

        print(c) 

 

Solusi 2 

def sumNum(num): 

  previousNum=0 

  for i in range(num): 

    sum = previousNum + i 

    print(sum) 

    previousNum = i 

 

print("Cetak jumlah angka saat ini dan sebelumnya dalam kisaran yang 

diberikan ") 

sumNum(10) 

 

3. Terima string dari pengguna dan tampilkan hanya karakter-karakter yang ada pada indeks 

ganjil. Misalnya str = "pynative", seharusnya ditampilkan hanya ‘p’, ‘n’, ‘t’, ‘v’.  

Solusi 1: 

str = "pynative" 

for i in range(len(str)): 



    if i%2==0: 

        print(str[i]) 

 

Solusi 2: 

def printEveIndexChar(str): 

  for i in range(0, len(str)-1, 2): 

    print("index[",i,"]", str[i] ) 

 

inputStr = input("Enter String ") 

print("Orginal String is ", inputStr) 

 

print("Printing only even index chars") 

printEveIndexChar(inputStr) 

 

4. Diberikan sejumlah string dan int n. Hapuslah karakter dari string mulai dari nol hingga n 

dan tampilkan string barunya. Catatan: n harus kurang dari panjang string. Sebagai contoh 

removeChars("pynative", 4)  harusnya akan muncul “tive”. 

Solusi 1 

def remove(n): 

    return str[n:] 

 

str=input("Enter string : ") 

n=int(input("Enter Index : ")) 

print(remove(n)) 

 

Solusi 2 

def removeChars(str, n): 

  return str[n:] 

 

print("Removing n number of chars") 

print(removeChars("pynative", 4)) 

 

  



Latihan Mandiri 1 

1. Diberikan sejumlah angka int. Tampilkan True jika nomor pertama dan terakhir dari daftar 

tersebut sama. 

2. Diberikan sejumlah angka. Iterasikan dan cetak angka-angka yang bisa dibagi 5 saja 

3. Tampilkan berapa kali sebuah kata muncul dalam kalimat. Sebagai contoh Andi adalah 

developer yang baik. Andi juga seorang penulis. Dari kalimat tersebut Andi muncul sebanyak 

2 kali 

4. Cetaklah pola seperti berikut ini; 

1  

2 2  

3 3 3  

4 4 4 4  

5 5 5 5 5 

 

5. Diberikan dua list int, buat list ketiga sedemikian sehingga hanya boleh berisi angka ganjil 

dari list pertama dan angka genap dari list kedua. Contoh bisa dilihat sbb: 

List1 = [10, 20, 23, 11, 17] 

List2 = [13, 43, 24, 36, 12] 

 

List Gabungan adalah 

[23, 11, 17, 24, 36, 12] 

 

 

 


