
Start

End

inisial variabel :

char array[20],n;

Input data :

Enter number of 

data ?

n

Panggil fungsi 

penyimpan input data :

getdata(arr,n);

Panggil fungsi pembagi data :

selectionsoft(arr,n);

Ulang,hingga nilai j < len :

for(int j=0; j<len; j++)

Nilai save=j :

save=j;

Ulang, hingga nilai i < len :

for(int i=j; i<len; i++)

Jika, array ke save > aray ke i :

if(arr[save]>arr[i])

Maka :

Nilai save=i :

save=i;

Proses penukaran data :

temp=arr[j];

arr[j]=arr[save];

arr[save]=temp;

inisial variabel :

int save,temp;

ya

ya

ya

T

T

T

n=3

Pemanggilan fungsi

getdata(arr,n);

Tunjuk index 

pertama yaitu ke-0

Dan apakah index 

masih lebih kecil dari 3

Jika tidak keluar dari 

fungsi pembagi data

Nalai save pertama = 

index 0

Tunjuk index kedua 

yaitu ke-1

Dan apakah index 

masih lebih kecil dari 3

Jika tidak tunjuk

Indek berikutnya

Apakah index ke-0

lebih besar 

dari index ke-1

Jika tidak bandingkan

Dengan index

berikutnya

Tukar index 

sebelumnya 

ke index 

serikutnya

Tukar data yang telah di 

urut yang di simpan di 

temp, ke array

Secara perindex ke-0

Tukar data yang telah di 

urut yang di simpan di 

temp, ke array

Secara perindex ke-0

Tukar index 

sebelumnya 

ke index 

serikutnya

Apakah index ke-0

lebih besar 

dari index ke-1

Jika tidak bandingkan

Dengan index

berikutnya

Tunjuk index ketiga 

yaitu ke-1

Dan apakah index 

masih lebih kecil dari 5

Jika tidak tunjuk

Indek berikutnya

tracing/telusur flowchart

n=5

Output data yang ada save di

&arr[i]

Ulang,hingga nilai i  < n :

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

ya

tidak

input data yang ada save di

&arr[i]

Ulang,hingga nilai i < n :

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

ya

tidak

Pemanggilan fungsi

getdata(arr,n);

Fungsi penyimpan

Fungsi 

Pembagi data

Fungsi 

output data sorting

Proses pengulangan 

hingga ke n<3

Yang dimalai dari index 

ke-0

Jika sudah tidak n<3 maka 

keluar dari fungsi 

penyimpanan

Proses pengulangan 

hingga ke n<5

Yang dimalai dari index 

ke-0

Jika sudah tidak n<5 maka 

keluar dari fungsi 

penyimpanan

Input data dimalai dari 

index ke-0

Input data dimalai dari 

index ke-0

Pemanggilan fungasi

selectionsoft(arr,n);

Pemanggilan fungasi

selectionsoft(arr,n);

Tunjuk index 

pertama yaitu ke-0

Dan apakah index 

masih lebih kecil dari 5

Jika tidak keluar dari 

fungsi pembagi data

Nalai save pertama = 

index 0

Pemanggilan output

Data sorting

display(arr,n);

Pemanggilan output

Data sorting

display(arr,n);

Proses pengulangan 

hingga ke n<3

Yang dimalai dari index 

ke-0

Jika sudah tidak n<3 maka 

keluar dari fungsi 

penyimpanan

output data sorting dimalai 

dari index ke-0

Proses pengulangan 

hingga ke n<3

Yang dimalai dari index 

ke-0

Jika sudah tidak n<3 maka 

keluar dari fungsi 

penyimpanan

output data sorting dimalai 

dari index ke-0

Panggil fungsi output data 

sorting :

display(arr,n);
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