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SMA SANTO PAULUS PONTIANAK
KELAS X

LEMBAR KERJA SISWA UNTUK PRAKTIKUM

===========================================================
Kompetensi Dasar : Menggunakan Aplikasi Pemrograman Pascal
Waktu : 2 x 45 Menit
Tujuan : 

1. Siswa mampu mengenal dan menggunakan tool dan menu pada aplikasi pemrograman 
Free Pascal

2. Siswa dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan kode program di 
Free Pascal

Menjalankan Aplikasi Pemrograman Bahasa Pascal
Langkah-langkah membuka program pascal :
Klik Start  pilih all program  pilih Free Pascal, sampai tampil seperti gambar berikut.

Kemudian lakukan langkah-langkah berikut, amati setiap perubahan yang ada serta jawab 
pertanyaan-pertanyaan yang bertanda titik-titik dalam setiap langkah-langkah yang dilakukan :

1. Pilih File, klik New apa yang terjadi ………..
2. Pilih File, pilih Change Dir akan tampil jendela di bawah kemudian klik Chdir pada 

Directory Tree pilih direktori di mana folder anda berada

3. Apa fungsi Change Dir …….
4. Apa kegunaan Chdir ……………..
5. Pilih File lalu klik New tuliskan code program berikut kemudian simpan file tersebut 

pada folder semester genap anda masing-masing dengan nama helloworld.pas
Program HeloWorld;{program ini untuk menampilkan hello word ke layar}

Begin

Writeln (‘Hello World’);

End.

6. Compile kode program tersebut atau tekan pada keyboard Ctrl + F9 amati yang terjadi, 
pesan tampilan apa yang muncul ………………………..apa maksudnya……….apa 
gunanya Ctrl + F9 ……………………

7. Hapuslah tanda titik koma pada baris pertama kode program, kemudian compile kembali 
kode program tersebut. Apa yang terjadi ……………………pesan apa yang ditampilkan 
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pada bagian bawah Free Pascal……………………apa maksud pesan tersebut. 
Perbaikilah kode program kembali sesuai pesan yang diterima.

8. Buanglah tanda kurung kurawal dibelakang Program HelloWorld; kemudian compile 
program kembali. Apa yang terjadi …………………pesan apa yang ditampilkan pada 
bagian bawah Free Pascal. Apa maksud pesan tersebut 
………………………..perbaikilah kode program kembali sesuai pesan yang diterima.

9. Tambahkan tand kurung kurawal pada Begin sehingga menjadi {Begin}, compile 
kembali kode program. Apa yang terjadi ………………………pesan apa yang 
ditampilkan pada bagian bawah Free Pascal …………………………apa maksud pesan 
tersebut. Perbaikilah kembali kode program sesuai dengan pesan yang diterima.

10. Buang kata begin, apa yang terjadi ………………………kenapa bisa terjadi seperti itu 
………………. Perbaikilah kode program kembali sesuai dengan pesan yang anda 
terima.

11. Tambahkan di bawah kata begin code berikut
Write (‘Belajar pemrogman pascal’);

Writeln(‘Sungguh’);

Write (‘menyenangkan’);

Setelah selesai compile kembali program anda, apa perubahan yang terjadi 
………….kenapa bisa terjadi seperti itu…………………………..

12. Ganti tanda petik pada Write (‘menyenangkan’); menjadi write (“menyenangkan”);. 
Compile progam anda, apa perubahan yang terjadi pada program 
anda………………..kenapa bisa terjadi seperti itu.

13. Apa perbedaan write dan writeln…
14. Hapus kata end. Apa yang terjadi pada bagian bawah Free Pascal. Kenapa bisa demikian 

…………………………………. Perbaiki program anda lagi sesuai dengan pesan yang 
diterima.

15. Apa maksud kata end pada program anda tersebut …………………………………….

== kerjakan praktikum anda dengan teliti bukan copy paste jawaban atau program dari teman di 
samping anda. 

Selamat mengerjakan semoga sukses ==
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