
Pohon (Tree) – pengertian (1)

Pohon (tree) biasa digunakan untuk menggambarkan
hubungan yang bersifat hirarkis diantara elemen-
elemennya.
Contoh: silsilah keluarga, struktur organisasi
perusahan, head to head sebuah kompetisi atau
pertandingan olahraga, dsb.

Pedigree chart: pohon yang setiap elemennya paling 
banyak mempunyai dua buah cabang

Lineal chart: pohon yang setiap elemennya bisa
mempunyai lebih dari dua buah cabang



Pohon (Tree) – istilah dasar (1)

Pohon: kumpulan elemen, yang salah satu
elemennya disebut akar (root) dan elemen lainnya
disebut simpul (node atau vertex) yang terpecah
menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak
berhubungan satu sama lain, yang disebut dengan
subpohon (subtree).
Akar: elemen tertinggi dari sebuah pohon
Simpul (node / vertex) : lihat pengertian pohon…
Subpohon (subtree) atau cabang: lihat pengertian
pohon…
Hutan (forest): kumpulan sejumlah pohon yang tidak
saling berhubungan



Pohon (Tree) – istilah dasar (2)

Pohon beraturan (ordered-tree): urutan hubungan
antara satu simpul dengan simpul yang lain sangat
diperhatikan
Tingkat (level): tingkat suatu simpul akan semakin
besar, dihitung mulai dari akar menuju elemen-
elemen terhubung dibawahnya.
Akar dihitung mulai dari tingkat 1 atau tingkat 0.
Derajat (degree): derajat suatu simpul jumlah anak
atau turunan dari suatu simpul.
Daun (leaf): simpul yang berderajat nol, simpul yang 
tidak memiliki anak.



Pohon (Tree) – istilah dasar (3)

Simpul luar (external node): sebutan lain 
untuk daun (leaf)
Simpul dalam (internal node): selain simpul
luar (external node) dan akar (root)
Tinggi (height) atau kedalaman (depth): 
tingkat (level) maksimum dari pohon
dikurangi 1 
Ancestor: ancestor suatu simpul adalah
semua simpul yang terletak dalam satu jalur
dari akar menuju simpul tersebut. 



Pohon - Representasi pohon dan diagram venn



Jenis kunjungan pohon biner
(binary tree traversal)

PreOrder: 
kunjungi simpul (tengah) - cetak
kunjungi cabang kiri - cetak
kunjungi cabang kanan - cetak
InOrder: 
kunjungi cabang kiri - cetak
kunjungi simpul (tengah) - cetak
kunjungi cabang kanan - cetak
PostOrder: 
kunjungi cabang kiri - cetak
kunjungi cabang kanan - cetak
kunjungi simpul (tengah) – cetak
LevelOrder:
Cetak dari kiri ke kanan, dari level terendah ke level tertinggi



Ilustrasi Kunjungan
Ilustrasi kunjungan



Contoh implementasi

Misalkan suatu ekspresi berikut: 3 + 2 * 5 – 4 



Contoh…

Contoh dan latihan kunjungan pada pohon
biner secara preorder, inorder, dan post order 
dapat dilihat di file: 
pohon_kunjungan_preorder_inorder_postorder.pdf

Contoh dan latihan notasi penulisan secara
prefix, infix, dan postfix dapat dilihat di file 
pohon_notasi_prefix_infix_postfix.pdf
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