
Latihan 2 Python 

Looping 

Untuk decision atau control flow suatu program, biasanya digunakan teknik percabangan dan 

looping. Beberapa fitur yang bisa digunakan untuk percabangan dan looping diantaranya: 

 if-else untuk melakukan pengambilan keputusan 

 for untuk melakukan iterasi secara berurutan dalam looping 

 while untuk melakukan iterasi blok kode berulang kali selama kondisinya benar 

Latihan berikut ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik penggunaan 

masing-masing. 

 

1. Cetak 10 angka pertama menggunakan perulangan while 

Solusi 

0 

i = 0 

while i <= 10: 

    print(i) 

    i += 1 

2. Cetak pola berikut ini 

1  

1 2  

1 2 3  

1 2 3 4  

1 2 3 4 5 

Solusi 

print("Second Number Pattern ") 

lastNumber = 6 

for row in range(1, lastNumber): 

    for column in range(1, row + 1): 

        print(column, end=' ') 

    print("") 

3. Terima sejumlah angka n dari pengguna dan hitung jumlah semua angka antara 1 dan n 

termasuk n. Misalnya pengguna memasukkan angka 10, maka outputnya seharusnya 55 

Solusi 

sum = 0 

n = int(input("Please enter number n")) 

for i in range(1, n+1, 1): 



    sum += i 

print("Sum is: ", sum) 

4. Terima sejumlah angka n dari pengguna dan cetak tabel hasil perkaliannya 

n = int(input("Enter number to calculate multiplication table")) 

for i in range(1, 11, 1): 

    product = n*i 

    print(product) 

 

Latihan Mandiri 2 

1. Diberikan daftar list iterasi. Tampilkan angka yang dapat dibagi 5 dan jika ditemukan angka 

yang lebih besar dari 120 hentikan iterasi loop tersebut. Berikut adalah list nya 

list1 = [12, 15, 32, 42, 55, 75, 122, 132, 150, 180, 200] 

2. Diberikan sejumlah angka. Hitung jumlah digit dari angka tersebut. Misal diberikan angka 

75869. Maka outputnya seharusnya 5. 

3. Cetak pola berikut ini menggunakan for loop 

5 4 3 2 1  

4 3 2 1  

3 2 1  

2 1  

1 

4. Balikkan daftar berikut ini menggunakan for loop 

list1 = [10, 20, 30, 40, 50] 

5. Tampilan -10 hingga -1 menggunakan untuk loop secara berurutan 

 


