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Pertemuan 4

• Dibutuhkan dua variabel pointer : head dan tail

• Head selalu menunjuk pada node pertama, sedangkan
tail selalu menunjuk pada node terakhir.

• Kelebihan dari Single Linked List dengan Head & Tail 
adalah pada penambahan data di belakang, hanya
dibutuhkan tail yang mengikat node baru saja tanpa
harus menggunakan perulangan pointer bantu.

Single Linked List non Circular 

Menggunakan Head dan Tail

Inisialisasi Linked List

TNode *head, *tail;

Fungsi Inisialisasi Linked List
void init(){

head = NULL;
tail = NULL;

}

Function untuk mengetahui kondisi LinkedList kosong / tidak
int isEmpty(){

if(tail == NULL) return 1;

else return 0;
}

void insertDepan(int databaru){
TNode *baru;

baru = new TNode;

baru->data = databaru;
baru->next = NULL;

if(isEmpty()==1){

head=tail=baru;
tail->next=NULL;

}

else {
baru->next = head;

head = baru;

}
printf(”Data masuk\n”);

}

Menambah Node di Depan

Dengan Head dan Tail  
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void tambahBelakang(int databaru){
TNode *baru,*bantu;

baru = new TNode;

baru->data = databaru;
baru->next = NULL;

if(isEmpty()==1){

head=baru;
tail=baru;

tail->next = NULL;

}
else {

tail->next = baru;

tail=baru;
} 

printf("Data masuk\n“);

}

Menambah Node di Belakang

Dengan Head dan Tail   

• Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan
node sedang ditunjuk oleh pointer, maka harus

dilakukan penunjukkan terlebih dahulu dengan pointer 
hapus pada head, kemudian dilakukan pergeseran head 
ke node berikutnya sehingga data setelah head menjadi
head baru,  kemudian menghapus pointer hapus dengan

menggunakan perintah delete.

• Jika tail masih NULL maka berarti list masih kosong!

Menghapus Node di Depan

(Dengan Head dan Tail) 

void hapusDepan(){
TNode *hapus;

int d;

if (isEmpty()==0){
if(head!=tail){

hapus = head;

d = hapus->data;
head = head->next;

delete hapus;

} else {
d = tail->data;

head=tail=NULL;

}
printf(“%d terhapus\n“,d);

} else printf("Masih kosong\n“);

}
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• Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan
node sedang ditunjuk oleh pointer, maka harus
dilakukan penunjukkan terlebih dahulu dengan variabel
hapus pada tail. Jika tail masih NULL maka berarti list 
masih kosong! 

• Dibutuhkan pointer bantu untuk membantu pergeseran
dari head ke node berikutnya sampai sebelum tail, 
sehingga tail dapat ditunjukkan ke bantu, dan bantu
tersebut akan menjadi tail yang baru.  

• Setelah itu hapus pointer hapus dengan menggunakan
perintah delete.

Menghapus Node di Belakang

(Dengan Head dan Tail) 

void hapusBelakang(){
TNode *bantu,*hapus;

int d;

if (isEmpty()==0){

bantu = head;

if(head!=tail){

while(bantu->next!=tail){

bantu = bantu->next;
}

hapus = tail;

tail=bantu;

d = hapus->data;

delete hapus;

tail->next = NULL;

}else {
d = tail->data;

head=tail=NULL;

}

cout<<d<<" terhapus\n";

} else cout<<"Masih kosong\n";

}

null

Function untuk menghapus semua elemen
LinkedList dengan HEAD & TAIL

void clear()
{

TNode *bantu,*hapus;

bantu = head;
while(bantu!=NULL)

{

hapus = bantu;
bantu = bantu->next;

delete hapus;

}
head = NULL;

tail = NULL;

}

Latihan Soal I Struktur Data 

(Pertemuan 4)

1. Kelebihan dari Single Linked List dengan Head & Tail adalah :
a. Penambahan data dibelakang

b. Penambahan data didepan
c. Penghapusan data dibelakang

d. Penghapusan data didepan

2. Head dan Tail menunjuk pada node …. 

a. Head menunjuk node pertama, tail menunjuk node 
terakhir

b. Head menunjuk node terakhir, tail menunjuk node 
pertama

c. Head menunjuk node pertama, tail menunjuk node 
pertama

d. Head menunjuk node terakhir, tail menunjuk node 
terakhir

2. Head dan Tail menunjuk pada node …. 
a. Head menunjuk node pertama, tail menunjuk node 

terakhir
b. Head menunjuk node terakhir, tail menunjuk node 

pertama
c. Head menunjuk node pertama, tail menunjuk node 

pertama
d. Head menunjuk node terakhir, tail menunjuk node 

terakhir

3. Jika Tail = Null, maka kondisi Linked List adalah :  

a. Penuh c. Tidak dapat ditambah
b. Kosong d. Baru
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3. Jika Tail = Null, maka kondisi Linked List adalah :  

a. Penuh c. Tidak dapat ditambah

b. Kosong d. Baru

4.

Gambar diatas menunjukkan bentuk penghapusan
node pada posisi : 

a. Belakang c. Tengah

b. Depan d. Depan dan Belakang

4.

Gambar diatas menunjukkan bentuk penambahan
node pada posisi : 

a. Belakang c. Tengah

b. Depan d. Depan dan Belakang

5. Perintah yang tepat untuk menyatakan Linked list 

berada dalam kondisi kosong, adalah …. 

a. head=tail c. bantu=head

b. head=tail=null d. bantu=tail

5. Perintah yang tepat untuk menyatakan Linked list 
berada dalam kondisi kosong, adalah …. 
a. head=tail c. bantu=head
b. head=tail=null d. bantu=tail

1. Kelebihan dari Single Linked List dengan Head & Tail 
adalah :

a. Penambahan data dibelakang
b. Penambahan data didepan
c. Penghapusan data dibelakang
d. Penghapusan data didepan

Latihan II Soal Struktur Data 

(Review Materi Pertemuan 3 & Pertemuan 4)

Buatlah Ilustrasi / Penggambaran untuk

menambah dan menghapus node di posisi

tengah pada : 

1. Single Linked List dengan Head 

2. Single Linked List dengan Head & Trail


