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TREE

Tree merupakan salah satu bentuk struktur data
tidak linear yang menggambarkan hubungan
yang bersifat hierarkis (hubungan one to
many) antara elemen-elemen. Tree biasa
didefinisikan sebagai kumpulan simpul/node
dengan elemen khusus yang disebutRoot.
Node lainnya terbagi menjadi himpunan-
himpunan yang saling tak berhubungansatu
sama lain (disebut Subtree).
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Istilah dalam TREE
Predecessor : Node yang berada di atas node tertentu
Successor : Node yang berada dibawah node tertentu
Ancestor : Seluruh node yang terletak sebelum node 

tertentu dan terletak pada jalur yang sama
Descendant : Seluruh node yang terletak sebelum node 

tertentu dan terletak pada jalur yang sama
Parent : Predecessor satu level di atas suatu  node
Child : Successor satu level di bawah suatu node
Sibling : Node-node yang memiliki parent 

yang sama dengan suatunode
Subtree : Bagian dari tree yang berupa suatu node 

beserta descendantnya dan memiliki semua 
karakteristik dari tree tersebut.



• Size : Banyaknya node dalam suatu tree
• Height : Banyaknya tingkatan / level dalam 

suatu tree
• Root : Satu-satunya node khusus dalam 

tree yang tak punyakpredecessor
• Leaf : Node-node dalam tree yang tak 

memiliki successor
• Degree  : Banyaknya child yang dimiliki suatu node



TERMINOLOGI

Elemen dari tree disebut node. Setiap node 
memiliki path yang unik yang 

menghubungkannya ke root dari tree. Path 
adalah rangkaian dari elemen yang 

berdampingan. Panjang path adalah jumlah
koneksi yang berdampingan dan setidaknya

satu lebih sedikit dari jumlah node yang 
dihubungkannya.



Jenis-Jenis Tree
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Binary Tree
Binary Tree adalah tree dengan syarat bahwa tiap node 
hanya boleh memiliki maksimal dua subtree dan kedua 
subtree tersebut harus terpisah. Sesuai dengan definisi 
tersebut tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki 
paling banyak dua child.
Jenis- Jenis Binary Tree :
•Full Binary Tree
Jenis binary tree ini tiap nodenya (kecuali leaf) memiliki 
dua child dan tiap subtree harus mempunyai panjang path 
yang sama.

path

leaf
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Complete Binary Tree
Jenis ini mirip dengan Full Binary 
Tree, namun tiap subtree boleh 
memiliki panjang path yang berbeda 
dan setiap node kecuali leaf hanya 
boleh memiliki 2 child.

Skewed Binary Tree
Skewed Binary Tree adalah Binary 
Tree yang semua nodenya (kecuali 
leaf) hanya memiliki satu child



Implementasi Binary Tree
Binary tree dapat diimplementasikan 
dalam C++ dengan menggunakan 
double linkedlist.   



Operasi-Operasi pada Binary Tree
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Create : Membentuk binary tree baru yang masih kosong
Clear : Mengosongkan binary tree yang sudah ada
Empty : Function untuk memeriksa apakah binary tree masih 

kosong
Insert : Memasukkan sebuah node ke dalam tree. Ada tiga 

pilihan insert : sebagai root, left child, atau right child. 
Khusus insert sebagai root, tree harus dalam keadaan kosong
Find : Mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu 

node. (tree tidak boleh kosong).
Update : Mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh 

pointer curret (Tree tidak boleh kosong)
Retrieve : Mengetahui isi dari node yang ditunjuk oleh 

pointer current (Tree tidak boleh kosong)



12

DeleteSub : Menghapus sebuah subtree (node beserta 
seluruh descendantnya) yang ditunjuk current. 

Tree tidak boleh kosong. Setelah itu, pointer current dakan 
berpindah ke parent dari node yang dihapus.
Characteristic : Mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni: 

size, height, serta average length. Tree tidak 
boleh kosong.

Traverse : Mengunjungi seluruh node-node pada tree, 
masing-masing sekali. Hasilnya adalah urutan 
informasi secara linear yang tersimpan dalam 
tree. Ada tiga cara traverse,yaitu PreOrder, 
InOrder, dan PostOrder.

Langkah-langkah Tranverse :
· PreOrder : cetak isi node yang dikunjungi, kunjungi Left 
Child, kunjungi Right Child
· InOrder : kunjungi Left Child, cetak isi node yang 
dikunjungi, kunjungi Right Child
· PostOrder : kunjungi Left Child, kunjungi Right Child 
cetak isi node yang dikunjungi.
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Binary Search Tree
Binary Tree ini memiliki sifat dimana semua left child harus lebih 
kecil dari pada right child dan parentnya. Semua right child juga 
harus lebih besar dari left child serta parentnya. Binary search tree 
dibuat untuk mengatasi kelemahan pada binary tree biasa, yaitu 
kesulitan dalam searching / pendarian node tertentu dalam binary 
tree.
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Pada dasarnya operasi dalam Binary Search Tree sama dengan 
Binary Tree biasa, kecuali pada operasi insert, update, dan delete.

Insert
Pada Binary Search Tree insert dilakukan setelah lokasi yang tepat 
ditemukan (lokasi tidak ditentukan oleh user sendiri ).
Update
Update ini seperti yang ada pada Binary Tree biasa, namun di sini 
update akan berpengaruh pada posisi node tersebut selanjutnya. 
Bila update mengakibatkan tree tersebut bukan Binary Search Tree 
lagi, harus dilakukan perubahan pada tree dengan melakukan 
rotasi supaya tetap menjadi Binary Search Tree.
Delete
Seperti halnya update, delete dalam Binary Search Tree juga turut 
mempengaruhi struktur dari tree tersebut.



Deklarasi C Pada Pohon Pencarian Biner

Item data ditempatkan dalam node yang menyusun struktur pohon,
Typedef struct item_tag
{ 
Key_type key;

} Item_type;

Typedef struct node_tag
{
Item_type info;
Struct node_tag *left;
Struct node_tag *right;

} Node_type;
Node_type root; // pointer menuju akar pohon biner
Node_type p; // pointer sementara untuk pohon
Key_type target; // kunci yang kita cari



Pada pencarian target, pertama-tama kita
mebandingkannya dengan kunci pada akar pohon. Jika

tidak sama, kita menuju ke subpohon kiri atau kanan dan
mengulang pencarian pada subpohon tersebut. Jika kita
menemukan kunci,maka fungsi selesai. Jika tidak, maka
kita terus mencari hingga mencapai subpohon kosong. 

Dengan menggunakan pointer p untuk berpindah dalam
pohon, kita juga bisa menggunakan p untuk mengirimkan
hasil pencarian pada pemanggilan program,maka; fungsi

pohon pencarian () menerima pointer p sebagai salah satu
parameter pemanggilan. Pointer ini harus merupakan akar

dari pohon pencarian. Fungsi mengembalikan pointer 
pada node berisi target jika pencarian berhasil, dan NULL 

jika gagal.
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AVL-TREE

• AVL-Tree : merupakan jenis pohon biner seimbang yang 
pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer.  

• dinamai menurut nama para penemunya, yaitu Adelson-Velskii 
dan Landis.

• Pada AVL-Tree, masing-masing simpul (Node) menyimpan 
potongan data tambahan, yaitu : perbedaan antara tinggi 
subpohon sebelah kiri dan tinggi subpohon sebelah kanan.

• Dalam hal ini, perbedaan tinggi itu tidak boleh lebih dari 1. 
• AVL-Tree, sebagai pohon biner seimbang yang memiliki 

struktur pohon biner serta mematuhi aturan pohon biner, 
merupakan kasus khusus dari suatu pohon pencarian biner. 
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Height Balanced n Tree

• Height Balanced n Tree, yakni Binary Search Tree yang 
memiliki perbedaan level antara subtree kiri dan subtree kanan
maksimal adalah n s

• dengan kata lain AVL Tree adalah Height Balanced 1 Tree. 
• Untuk memudahkan dalam menyeimbangkan tree, digunakan

simbol-simbol Bantu :
• (tanda minus) : digunakan apabila Subtree kiri lebih

panjang dari Subtree kanan.
• + (tanda plus) : digunakan apabila Subtree kanan lebih 

panjang dari Subtree kiri.
• 0 (nol) : digunakan apabila Subtree kiri dan Subtree kanan

mempunyai height yang sama.



Contoh Program Tree 
uses wincrt;

Type pohon=^node;
node=record
data:integer;
kiri,kanan:pohon;

end;
var  T:pohon;

info:integer;
{--------------------------------------------------------------------}
Procedure Buat_BST(info :integer;var T:pohon);
var

b,p,q:pohon;
begin

new(b);b^.data:=info;b^.kiri:=nil;b^.kanan:=nil;

if T=nil then T:=b
else
begin
p:=T;q:=T;
while (info<>p .̂data) and (q<>nil) do
begin

p:=q;
if info<p^.data then q:=p .̂kiri
else q:=p .̂kanan;

end;



if q=nil then
if info<p .̂data then p .̂kiri:=b
else

p .̂kanan:=b
else

writeln('Data sama');
end;

end;
{--------------------------------------------------------------------}
Procedure Baca_BST_pre(b:pohon);
begin

if (b<>nil) then
begin
write(b^.data);
Baca_BST_pre(b^.kiri);
Baca_BST_pre(b^.kanan);

end;
end;
{--------------------------------------------------------------------}
Procedure Baca_BST_in(b:pohon);
begin

if (b<>nil) then
begin

Baca_BST_in(b^.kiri);
write(b^.data);
Baca_BST_in(b^.kanan);

end;
End;



Procedure Baca_BST_in(b:pohon);
begin

if (b<>nil) then
begin

Baca_BST_in(b^.kiri);
write(b^.data);
Baca_BST_in(b^.kanan);

end;
end;
{--------------------------------------------------------------------}
Procedure Baca_BST_post(b:pohon);
begin

if (b<>nil) then
begin

Baca_BST_post(b^.kiri);
Baca_BST_post(b^.kanan);
write(b^.data);

end;
end;
{--------------------------------------------------------------------}



begin
clrscr;
new(T);T .̂kiri:=nil;T^.kanan:=nil;
writeln('Memasukkan data ke dalam tree');
repeat
write('Nilai data : ');readln(info);
if info<>0 then Buat_BST(info,T);

until info=0;

writeln;
readln;
writeln('Pembacaan secara Pre order');
baca_BST_pre(T);
writeln;
readln;
writeln('Pembacaan secara In order');
baca_BST_in(T);
writeln;
readln;
writeln('Pembacaan secara Post order');

baca_BST_post(T);
end.



Hasilnya adalah:



Program Tree C++

struct tnode
{
char *info; /*pointer ke text*/
int counter /*urutan nomor node*/
struct tnode *left; /*left successor*/
struct tnode *right; /*left successor*/
}

#define MAXWORD 20
main()
{

struct tnode *root, *tree();
char word[MAXWORD];
int t;
root = NIL;
while((t=getword(word,MAXWORD)) !=EOF)

if (t == LETTER)
root = tree(root, word);

treeprint(root);
}



/* w disisipkan di bawah p*/
struct tnode *treex(p,w)
struct tnode *p;
char *w;
{
struct tnode *talloc();
char *strsave();
int cond;
if (p == NIL) /*Ada kata baru*/
{

p = talloc(); /*node baru*/
p->word = strsave(w);
p->count = 1;
p->left = p->right = NIL;

}
else if ((cond = strcmp(w,p->num)) == 0)

p->count++ /* pengulangan kata*/
else if (cond > 0) /* lebih kecil : kiri bawah*/

p->left = treex (p->left);
else   /*lebih besar : kanan bawah*/

p->right = treex(p->right);
return(p);

}


