
Latihan Python 3 

Input dan Output 

Dengan Python, kita dapat menggunakan input() untuk menerima input dari pengguna dan 

print() untuk menampilkan output di konsol. Juga, kita dapat melakukan penanganan file 

(membaca, menulis, menambahkan, dan menghapus file). Latihan Input dan Output Python ini 

bertujuan membantu pengembang Python mempelajari dan mempraktekkan fungsi  built-in print() 

dan input() untuk melakukan tugas input dan output di Python. Selain itu, kita akan berlatih juga 

dalam menangani file dengan Python. 

 

1. Masukkan dua angka dari pengguna dan hitung hasil kali nya 

Solusi 

num1 = int(input("Enter first number")) 

num2 = int(input("Enter second number")) 

res = num1 + num2 

print(res) 

 

2. Tampilkan "Nama saya Andi" sebagai "Nama ** Saya ** Andi" menggunakan format output 

print () 

Solusi 

print('Nama', 'Saya', 'Andi', sep='**') 

 

3. Ubah angka desimal menjadi oktal menggunakan format keluaran print (). Contoh tampilan 

yang diharapkan sbb: 

Display decimal number 8 as 10 

Solusi 

print('%o,' % (8)) 

 

4. Tampilkan angka float dengan 2 tempat desimal menggunakan print (). Contoh tampilan yang 

diharapkan sbb: 

Display 458.541315 as 458.54 

Solusi 



print('%.2f' % 458.541315) 

 

5. Tulis semua konten file ke file baru dengan melewatkan baris 5 dari file berikut 

test.txt 

line1 

line2 

line3 

line4 

line5 

line6 

line7 

newFile.txt seharunya menjadi sbb: 

line1 

line2 

line3 

line4 

line6 

line7 

 

Solusi 

count = 0 

with open("test.txt", "r") as fp: 

    lines = fp.readlines() 

    count = len(lines) 

with open("newFile.txt", "w") as fp: 

    for line in lines: 

        if (count == 3): 

            count -= 1 

            continue 

        else: 

            fp.write(line) 

        count-=1 

 

Latihan Mandiri 3 

1. Masukkan daftar 5 angka float sebagai input dari pengguna. Contoh angka bisa seperti berikut ini 

[78.6, 78.6, 85.3, 1.2, 3.5] 

2. Terima tiga string dari satu panggilan input () 

3. Ada data sebagai berikut. 



jumlah = 3 

jumlahUang = 1000 

harga = 450 

Ubah tampilan data tersebut menjadi seperti ini 

Saya memiliki 1000 dollar sehingga bisa membeli 3 bola untuk 450.00 dollar. 

4. Bagaimana cara mengecek suatu file kosong atau tidak? 

5. Bacalah baris ke 4 dari file berikut ini 

test.txt: 

line1 

line2 

line3 

line4 

line5 

line6 

line7 

 


