
Latihan Python 4 

Function 

Function di Python adalah blok kode atau grup pernyataan yang melakukan tugas tertentu. 

Function di Python bisa di pakai untuk menjalankan reuse sehingga dapat digunakan berulang kali 

dalam suatu program. Diharapkan latihan Function ini bisa membantu pengembang Python 

mempelajari dan mempraktikkan cara membuat function, function bersarang, dan menggunakan 

argumen function secara efektif.  

1. Buat sebuah function yang dapat menerima dua argumen nama dan umur serta cetak nilainya 

Solusi 

def demo(name, age): 

    print(name, age) 

 

demo("Ben", 25) 

 

2. Buatlah sebuah fungsi func1() sehingga dapat menerima argumen variabel dengan panjang 

yang bervariasi dan mencetak semua nilai tersebut. Sebagai gambaran bisa dilihat berikut ini 

func1(20, 40, 60) 

func1(80, 100) 

Output yang diharapkan 

Setelah dijalankan func1(20, 40, 60)  ditampilkan hasil sbb: 

20 
40 
60 

Setelah dijalankan func1(80, 100) : ditampilkan hasil sbb: 

80 
100 

Solusi: 

def func1(*args): 

    for i in args: 

        print(i) 

 

func1(20, 40, 60) 

func1(80, 100) 

Penjelasan :  



Untuk menerima variabel dengan panjang bervariasi bisa menggunakan * args dimana fungsi ini 

bisa mengambil n jumlah argumen posisional 

3. Buat sebuah function calculation() yang dapat menerima dua variabel dan menghitung 

penambahan, pengurangan dan juga mengembalikan penambahan dan pengurangan tersebut 

dalam satu panggilan kembali. Berikut adalah contoh codingannya. Modifikasilah codingan 

tsb agar bisa dihasilkan output seperti yang diharapkan. 

def calculation(a, b): 

    # Coding anda… 

 

res = calculation(40, 10) 

print(res) 

Hasilnya seharusnya adalah 50,30 

Solusi: 

def calculation(a, b): 

    return a+b, a-b 

 

res = calculation(40, 10) 

print(res) 

kita dapat mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi dengan cara memisahkan nilai kembali 

(return) dengan koma 

Alternatif solusi lain adalah sbgg: 

def calculation(a, b): 

    return a+b, a-b 

 

add, sub = calculation(40, 10) 

print(add) 

print(sub) 

4. Buat fungsi showEmployee () sedemikian rupa sehingga bisa menerima nama karyawan, dan 

gajinya serta bisa menampilkan keduanya. Jika gaji tidak ada dalam panggilan fungsi itu, tetap 

harus menunjukkan gaji yang dimasukkan. Contoh tampilannya adalah sbb: 

showEmployee("Andi", 9000) 

showEmployee("Andi") 

Seharunya yang muncul adalah sbb: 

Karyawan Andi gajinya 9000 
Karyawan Andi gajinya 9000 

 

 



Solusi: 

def showEmployee(name, salary=9000): 

    print("Karyawan", name, "gajinya:", salary) 

 

showEmployee("Andi", 9000) 

showEmployee("Andi") 

Di Python, kita bisa menentukan nilai default suatu argumen ketika mendefinisikan suatu fungsi. 

 

5. Buatlah fungsi di dalam fungsi untuk menghitung penambahan dengan cara sbb: 

 Buatlah fungsi induk yang menampung 2 parameter a dan b 

 Buatlah fungsi di dalam fungsi induk yang menghitung penambahan a dan b 

 Yang paling akhir, fungsi induk akan menambahkan dengan angka 5 dan 

mengembalikan hasilnya 

Solusi: 

def outerFun(a, b): 

    square = a**2 

    def innerFun(a,b): 

        return a+b 

    add = innerFun(a, b) 

    return add+5 

 

result = outerFun(5, 10) 

print(result) 

 

Dengan Python, kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi (bersarang/ nested). Kita bisa 

menggunakan fungsi bersarang untuk melakukan tugas kompleks sebanyak berapapun di dalam 

fungsi yang lain guna  menghindari duplikasi looping. 

 

Latihan Mandiri 4 

1. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung jumlah angka dari 0 hingga 10. Output yang 

diharapkan seharusnya 55 

2. Tetapkan nama lain untuk suatu fungsi dan panggil melalui nama baru tersebut. Berikut ini 

adalah contohnya. 

def displayStudent(name, age): 

    print(name, age) 

 

displayStudent("Andi", 26) 



Buatlah fungsi baru showStudent(name, age) dan panggillah dengan fungsi baru tersebut. 

 

3. Buat daftar dengan Python dari semua angka genap antara 4 hingga 40. Seharusnya outputnya  

[4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28] 

4. Kembalikan nilai terbesar dari list yang diberikan 

aList = [4, 6, 8, 24, 12, 2] 

Hasil outputnya seharusnya 24 

 


