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MODUL IV C STANDARD LIBRARY, FUNGSI 
DAN VARIABEL 

IV.1.      C Standard Library  

Dengan terlebih dahulu memanggil library terkait, secara langsung programmer dapat 

menggunakan fungsi-fungsi yang telah tersedia pada library tersebut. Misalnya pada library 

math.h, fungsi-fungsi yang tersedia yaitu: 

a. sqrt(variabel): untuk menghitung akar kuadrat dari variable.  

b. exp(variabel): untuk menghitung evariabel .  

c. sin(variabel): untuk menghitung sinus dari variable 

d. dll. 

Ada banyak library standar C yang dapat digunakan di dalam program. Diantara library-library 

yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut. 

 <assert.h> 

 <complex.h> 

 <ctype.h> 

 <errno.h> 

 <fenv.h> 

 <float.h> 

 <inttypes.h> 

 <iso646.h> 

 <limits.h> 

 <locale.h> 

 <math.h> 

 <setjmp.h> 

 <signal.h> 

 <stdarg.h> 

 <stdbool.h> 

 <stddef.h> 

 <stdint.h> 

 <stdio.h> 

 <stdlib.h> 

 <string.h> 

 <tgmath.h> 

 <time.h> 

 <wchar.h> 

 <wctype.h> 

 

... 

#include <math.h> 

... 

int main(void) 

{ 

sqrt(25); 

... 

return 0; 

} 
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IV.2.      Fungsi 

Selain hanya menggunakan fungsi-fungsi yang telah tersedia, programmer juga dapat 

memodifikasi fungsi yang sudah ada atau bahkan membuat fungsi-fungsi baru. Pada bagian ini 

akan diuraikan bagaimana membuat fungsi-fungsi baru di dalam pemprograman C. 

... 

tipe_return nama_fungsi(tipe_variable nama_variabel);/*Prototype 

fungsi*/ 

... 

int main(void) 

{ 

... 

... 

return 0; 

} 

 

tipe_return nama_fungsi(tipe_variable nama_variabel) //definisi fungsi 

{ 

 pernyataan; 

} 

} 

Perhatikan Contoh Program IV.2.1 berikut: 

Contoh Program IV.2.1 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int besar(int a, int b); //Prototype fungsi 

int c; 

 

int main(void) 

{ 

 int x1,x2;  

 printf("masukan angka pertama> "); 

 scanf("%d",&x1); 

 printf("masukan angka kedua> "); 

 scanf("%d",&x2); 

 

 printf("Angka yang lebih besar adalah %d \n", besar(x1,x2)); 

 system("pause"); 

 return (0); 

} 

 

int besar(int a, int b) //Definisi fungsi besar(x) 

{ 

 c = (a >= b) ? a : b ; 

 return c; 

} 
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IV.3.      Variable Lifetime 

IV.3.1 Passing by Value dan Passing by Reference 

Pada bagian ini, termasuk contoh di atas, dipelajari bagaimana menjalankan fungsi dengan cara 

passing by value.  Sedangkan cara passing by reference akan dipelajari pada modul selanjutnya. 

IV.3.2 Variable Lokal dan Variable Global 

Variabel Lokal: 

a. Variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi, termasuk fungsi main(); 

b. Hanya dapat diakses oleh fungsi tersebut; 

Variabel Global: 

a. Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, termasuk di luar fungsi main(); 

b. Dapat diakses oleh seluruh fungsi di dalam program; 

Contoh Program IV.3.1 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void kecil(int a, int b); //Prototype fungsi 

int c; //Deklarasi variabel global 

 

int main(void) 

{ 

 int x1,x2; //Deklarasi variabel lokal 

 printf("masukan angka pertama> "); 

 scanf("%d",&x1); 

 printf("masukan angka kedua> "); 

 scanf("%d",&x2); 

 kecil(x1,x2); 

 system("pause"); 

 return (0); 

} 

 

void kecil(int a, int b) //Definisi fungsi besar(x) 

{ 

 c = (a <= b) ? a : b ; 

 printf("Angka yang lebih kecil adalah %d \n", c); 

 return ; 

} 
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IV.4.      Latihan 

a. Lengkapi dan jalankan seluruh Contoh Program di atas dan analisis hasilnya. 

b. Tuliskan sebuah program yang berisikan perhitungan volume limas segitiga dan 

volume bola dengan kondisi berikut: pada tahap awal kita harus memilih: jika 

mengetikan angka 1 maka perhitungan volume limas segitiga dimulai atau jika 

mengetikan angka 2 maka pehitungan volume bola dimulai atau apabila  tidak 

mengetikan angka 1 atau 2 maka pada layar ditampilkan kalimat “Anda tidak 

mengetikan angka 1 atau 2” dan kembali ke tahap awal. Masing-masing 

direpresentasikan dengan fungsi 

c. Buatlah program yang dapat menampilkan Zodiak berdasarkan masukan nama bulan 

dan tanggal kelahiran. 

d. Buatlah program yang menerima masukan integer tahun, dan mengembalikan Apakah 

tahun tersebut kabisat atau tidak. 

e. Buatlah program yang menerima masukan berat dan tinggi, serta menentukan apakah 

seseorang memiliki berat badan yang kurang, ideal, atau lebih. Dengan rumus yang 

ditentukan oleh programmer. 

f. Apa saja fungsi yang dapat dihasilkan oleh library math.h? Buatlah sebuah file yang 

mengunakan 10 dari fungsi library math.h tersebut. 


