
Jika,

Nilai terendah (low) < nilai tertinggi (high)

Maka :

Bagi data menjadi 2 :

mid=(low+high)/2;

Panggil fungsi pembagi data :

partition(arr,low,mid);

Panggil fungsi softing data :

sort(arr,low,mid,high);

ya

tidak

inisial variabel :

int mid,low,high;

inisial variabel :

int i,j,k,l,b[20];

 l=low;

 i=low;

 j=mid+1;

Bila, nilai l dan j <= mid dan high :

while((l<=mid)&&(j<=high))

Jika, array ke l <= array ke j :

if(arr[l]<=arr[j])

Tukar nilai 

array ke i dengan l

Dan nilai l +1:

b[i]=arr[l];

l++;

Tukar nilai 

array ke i dengan j

Dan nilai j +1:

b[i]=arr[j];

j++;

Naikkan nilai i :

i++;

Jika, l > mid :

if(l>mid)

ya

ya no / else

tidak

Ulang,

nilai k hingga <= high

for(k=j;k<=high;k

++)

Ulang,

nilai k hingga <= mid

for(k=l;k<=mid;k++)

Ulang, nilai k hingga <= high

for(k=low;k<=high;k++)

Tukar nilai 

array ke i dengan k

Dan nilai k +1:
b[i]=arr[k];

i++;

Tukar nilai 

array ke i dengan k

Dan nilai k +1:
b[i]=arr[k];

i++;

Proses tukar array :

arr[k]=b[k];

ya

ya

yes yes

tidak

no no

Proses 

Fungsi 

softing data :

End

tidak

Start

inisial variabel :

int array[20],n;

Input data :

Enter number of 

data ?

n ;

Panggil fungsi pembagi data :

partition(arr,0,n-1);

Proses 

Fungsi 

pembagian 

data :

Output data yang ada save di

arr[i]

Ulang,hingga nilai i  < n :

for(int i=0; i<n; i++)

ya

tidak

Panggil fungsi output data sorting :

display(arr,n);

input data yang ada save di

&arr[i]

Ulang,hingga nilai i < n :

for(int i=0; i<n; i++)

Panggil fungsi 

penyimpan input data :

getdata(arr,n);

ya

tidak

tracing/telusur flowchart

n=4 n=8

Proses memangggil fungsi 

penyimpan data

getdata(arr,n);

Proses memangggil fungsi 

penyimpan data

getdata(arr,n);

Proses pengulangan 

hingga ke n<4

Yang dimalai dari index 

ke-0

Jika sudah tidak n<4 maka 

keluar dari fungsi 

penyimpanan

Proses pengulangan 

hingga ke n<8

Yang dimalai dari index 

ke-0

Jika sudah tidak n<8 maka 

keluar dari fungsi 

penyimpanan

Input data dimalai dari 

index ke-0

Input data dimalai dari 

index ke-0

Fungsi

penyimpanan

Fungsi output

Proses pemanggilan 

fungsi pembagi data

partition(arr,0,n-1);

Proses pemanggilan 

fungsi pembagi data

partition(arr,0,n-1);

Nilai low dari fungsi adalah 0

Nilai high dari fungsi adalah 3

Jika low < high, maka lanjut ke bagi 

data

Jika tidak, maka lanjut ke output data

Nilai low dari fungsi adalah 0

Nilai high dari fungsi adalah 7

Jika low < high, maka lanjut ke bagi 

data

Jika tidak, maka lanjut ke output data

Low (0) dan high (3) akan 

diproses dan hasilnya 

akan disimpan di mid

Low (0) dan high (7) akan 

diproses dan hasilnya 

akan disimpan di mid

Panggil ulang 

fungsi pembagi data :

partition(arr,mid+1,high);

Proses pemanggilan 

fungsi pembagi data

Dengan parameter seperti berikut

partition(arr,low,mid);

Proses pemanggilan 

fungsi pembagi data

Dengan parameter seperti berikut

partition(arr,low,mid);

Proses pemanggilan 

fungsi pembagi data

Dengan parameter seperti berikut

partition(arr,mid+1,high);

Proses pemanggilan 

fungsi pembagi data

Dengan parameter seperti berikut

partition(arr,mid+1,high);

Proses pemanggilan fungsi sorting data

sort(arr,low,mid,high);
Proses pemanggilan fungsi sorting data

sort(arr,low,mid,high);

Proses penentuan

Apakah nilai l dan j lebih 

kecil dari sama dengan 

mid dan high

Jika ya, lanjut cek index 

ke-l <= index ke-j

Jika tidak, lanjut l>mid

Proses penentuan

Apakah nilai l dan j lebih 

kecil dari sama dengan 

mid dan high

Jika ya, lanjut cek index 

ke-l <= index ke-j

Jika tidak, lanjut l>mid

Pengecekan apakah index 

ke-l lebih kecil sama 

dengan j

Jika ya, tukar niali i 

dengan l dan nilai l+1

Jika tidak, tukaar nilai i 

dengan j dan nilai j+1

Pengecekan apakah index 

ke-l lebih kecil sama 

dengan j

Jika ya, tukar niali i 

dengan l dan nilai l+1

Jika tidak, tukaar nilai i 

dengan j dan nilai j+1

Proses penukaran index

Dan penambahan urutan 

index l atau j menjadi +1

Proses penukaran index

Dan penambahan urutan 

index l atau j menjadi +1

Nilai variabel i+1 Nilai variabel i+1

Proses cek apakah

 nilai l lebih besar dari mid

Jika ya, lanjut nilai k 

bertambah hingga lebih 

kecil sama dengan high

Jika tidak, lanjut nilai k 

bertambah hingga lebih 

kecil sama dengan mid

Proses perulangan untuk 

variabel k hingga <=high 

taupun <= mid

Proses petukaran isi index 

k dengn index i

Dan jadi i+1

Proses cek apakah

 nilai l lebih besar dari mid

Jika ya, lanjut nilai k 

bertambah hingga lebih 

kecil sama dengan high

Jika tidak, lanjut nilai k 

bertambah hingga lebih 

kecil sama dengan mid

Proses perulangan untuk 

variabel k hingga <=high 

taupun <= mid

Proses petukaran isi index 

k dengn index i

Dan jadi i+1

Pengecekan nilai k apakah lebih kecil sama 

dengan  high

Jika ya, lakukan pertukaran index denan index 

penyimpan sementara di b

Jika tidak kembali keluar dari fungsisorting 

data dan dilanjut dengan pengecekan variabel 

low dan high kembali

Pengecekan nilai k apakah lebih kecil sama 

dengan  high

Jika ya, lakukan pertukaran index denan index 

penyimpan sementara di b

Jika tidak kembali keluar dari fungsisorting 

data dan dilanjut dengan pengecekan variabel 

low dan high kembali

Proses tukar index array 

ke-k dengan index be ke-k

Proses tukar index array 

ke-k dengan index be ke-k

Proses pemanggilan 

fungsi output data
Proses pemanggilan 

fungsi output data

Proses penunjukan index 

dalam array ke-i hingga 

i<3

Proses penunjukan index 

dalam array ke-i hingga 

i<7

Proses menampilkan isi 

index ke-i

Proses menampilkan isi 

index ke-i
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