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SOAl UJIAN AKHIR SEMESTER GASAl TA 2012/2013
1

IFAKUlTAS TEKNOlOGllNDUSTRI

~~
MATA KULIAH Dasar - Dasar Pemrograman PRODI Teknik Informatika

DOSEN Fiftin Noviyanto, S.T. M.Cs. KELAS/SEM A,B/I

HARlfTANGGAL Senin, 7 Januari 2013 RUANG Aud,309

1 WAKTU 90 menit SIFAT UJIAN Open book/close
laptop etc.

PETUNJUK:
1. Berdoalah sebelum mengerjakan.

2. Penilaian soal berdasarkan point yang tertu!is di soal

3. Skor maksimal adalah 100

4. Soal bonus tidak menggantikan soal wajib

SOAL

1. [25 pain] jelaskan langkah aperasi dan output dari perulangan berikut

a. for ( int x = 0; x <= 3; x++ ) {
for ( int y = 0; y <~ 3; y++) {

if (x==y)
data[xJ[y] = 1;

else
da'Ca [xl [yl = 0;

b.
main ()

int X,Yi

char ddp [12} =" INFORlVlATlKA";

for (x=O;x<l1;xTT) {
cout«x«end1;

for (y~O;y<ll;y++)

cout«ddp[y];

cout«end1;

2. [15 pain] jelaskan fungsi string berikut ini:

a. find("infarmatika","info");

b. substring (kata, 4);

c. strupr(kata)

d. strlen(kata)
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3. [25 poin] Buatlah program untuk menghitung bilangan Faktorial menggunakan

FUNCTION

4. [35 poin] Buatlah program menggunakan tipe data absensi. yang terdiri dari :

nim char [15J, nama char [30J. int tanggal, hadir char[2J

program tersebut dapat menerima masukkan presensi dari luar dan

menampilkannya.

Soal Bonus [30 poin]

Ubahlah program yang anda buat dari soal nomor 4 ke dalam bentuk CLASS

Diverifikasi oleh : Disusun oleh :

Ketua Program Studi

I
Penanggungjawab Keilrnuan Dosen Pengampu

Hl~?: >~",~l.,,~I I
Sri Winiarti. S.T.. M.Cs. I
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SOAL UJIAN ULANG SEMESTER GASAL TA 2012/2013
FAKUlTAS TEKNOlOGllNDUSTRI

MATA KULIAH Dasar -dasar Pemrograman PRODI Teknik informalika
"-

DOSEN Fiftin Noviyanto, ST., M.Cs. KELAS/SEM A,B/I

HARIITANGGAL Rabu, 6 Februari, 2013 RUANG 311

WAKTU 90 menit SIFAT UJIAN Open book/close
laptop etc_,__

PETUNJUK:
1. Berdoalah sebelum mengerjakan.
2. Penilaian soal berdasarkan point yang tertulis di soal
3. Skor maksimal adalah 100
4. Soal bonus tidak menggantikan soal wajib

SOAl
1. [25 poin] Jelaskan langkah operasi dan output dari perulangan berikut

a. int main(int argc, char *argv[])
{

for ( int x = 0; x <= 3; x++ ) {
for ( int y ~ 0; y <~ 3; y++) {

if (x==y)
data [x] [y] = l;

else
data[x][y] =y;

b. Program berikut ini merupakan lanjutan dari program pacta poin l.a

//melanjutkan soal nomor 1 pain a

for ( int x ~ 0; x <= 3; x++ ) {
for ( int y = 0; y <~ 3; y++) {
if (x==y)

cout«data[xj [y];
else

cout«data[x] [y];
}

cout«endl;

~"",'-'''.IO '1lI\101l~G'O.~'

""'" ,J ''''''<1<>&.00
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2. [15 poin] jelaskan fungsi string berikut ini:
a. find("informatika","info");
b. substring (kata, 4);
c. strupr(kata)
d. strlen(kata)

3. [25 point Buatlah program untuk menghitung bilangan pangkat menggunakan
FUNCTION. Nilai pangkat dan bilangan yang dipangkatkan diinputkan dari

keyboard.

4. [35 poin] Buatlah program menggunakan tipe data mahasiswa, yang terdiri dari :
nim char [15], nama char [30], a/amat char[50], int semester
program tersebut dapat menerima masukkan data dari keyboard dan
menampilkannya.

Soal Bonus [30 poin]
Ubahlah program yang anda buat dari soal nomor 4 ke dalam bentuk CLASS

Diverifikasi oleh : Disusun oleh :

Ketua Program Studi Penanggungjawab Keilmuan Dosen Pengampu

I

Sri Winiartl. ST.. M.Cs. Eko Aribowo.ST..M.Kom Fiftin Noviyanto. ST.. M.es.

I~ -----
l®~

~"""""''''''''O\~\lf-'0lI'<)"J'__~
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T SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TA 2012/2013 I

!FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
- TEKNIK !
.~

MATA KUllAH (SKS) Kalkulus Informatika I PRODI
INFORMATIKA i~ 0 -----J'" 'X,. ~ ~ DOSEN Murinto, S.Si,M.Kom KELAS/SEM A,C / I

,
:z: >.)l. ,
" - ~ I

~ HARI/TANGGAL Rabu/9 januari 2013 IRUANG Aud, 309 I,
i JAM MULA! / WAKTU 120 MENIT SIFAT

Open BooksUJIAN
PETUNJUK:

Berdoa/ah terlebih dahu/u sebelum mengerjakan soa/.

SOAL:

1. Tentukan turunan pertama dy dari fungsi berikut ini:
fix

3x 2 + 1
a. y=

5x +2
Nilai : 10

b. 3x' -8y' = 24 Nilai: 10

c. y =sec' (n - 3x) Nilai : 10

I
d. y = arc lan( )

.Jx' - I
Nilai: 10

e. y=esm.llnsinx Nilai : 10

2. Diberikan fungsi lex) = Xl - 4x + 7

Tentukan:

a. Di mana grafik fungsi f(x) naik dan turun

b. Di mana grafik fungsi f(x) convex dan concav

3. Asimtot grafik

Nilai: 10

Nilai : 15

a. Tentukan asimtot tegak dan datar fungs! lex) 4x

x' -16
Nilai : 15

b. Tentukan asimtot miring fungsi lex) = .x~..:J::~
x

Nilai: 10

~-~-- ---------------_.-,-----_._---
Diverifikasi oleh :

Murlnto, 5.SI. M.Kom

Disusun oleh :
---+---

Dosen PengampuPenanggungjawab
Keilmuan

Murlnto, S.SI., M.Kom.

Ketua Program Studi

(" L\ \ 111.1
Ii J VJV Iv

./ /
Sri Wlnlarti, S.T., M.Cs.
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SOAl UJIAN AKHIR SEMESTER GASAl TA 2012/ 2013
FAKUlTAS TEKNOlOGI INDUSTRI

-

~
MATA KULIAH Studi Islam I PRODI Teknik Informatika I--

IDOSEN Drs. H.M. Sudarto M.Ag. KELAS/SEM 1'.,611
-

I

I
I! HARI,TANGGAL Jum'at, 11 Januall 2013 ! RUANG ~ 310,311,312

I -

J WAKTU
I I t

i 90 menit ______J SIFAT UJIAN~_~R~U~UP1 _

Petunjuk: 1. Mulai dan akhirilah dengan berdoa

2. Skor maksimallOO

50al:

I. a. Tuliskan pengertidn Hadits Nabi SA\N!

b. Jelaskall fungsi dar. kedudukan Hadits dalarn Islam!

II Terangkan sejarah perl<embangan Haclits sebugai beril<ut:_....
a. Pada rnasa Rasulullah

b. Pada masa l<huiafaur Rosyidin

c. Pada rnasa UtslTian bin Affan

III. Terangkarl klasifikas; hadits

a. DitinjaLJ dari banyak sedillitnya Rawy

b. Dit",jau dari kua;itas Hadits

IV:- n Se-butka., dan je!J"s\djll-..HJits hacits ,'allg dapat untuk berhuJah:

b. 5ebutkan cula dengan penjelasan hadits-nadits yang tidak dapat untuk berhujah l cll~f

b. Tulisllan kembal' ayat AI-Qur'an Sural Ibrahim ayat 36, kemudian terjemahkan:

..... b!T "" ~ '" 7

P r;» I---:;:l:l~ I".:"" )."'1' ... ' ",' I~(' "1"':'<- --"t"';$
~ j j#~£<3 J~ Lr'j t..b JD,j,1.3~ crl '-!" L:Ji~ ~~ ILh-h-'j

n.~\Jl"'v"" re.r...... "''j''>''''l-.. V'i4 L.e ,...\,;.""( .... i fv,. ~<--'\.. ............ .."

C. Jelaskan istilah-rst:lah da1am ulumul hauits b~rikut 'e "--roC'" "'-~~.

• Sanad Hadits

• Matan Hadits

•
•
•
•

Perowy Hadits .....~ Jty..'t(ll h-- J../... .......-,.'\

Sahabat Nabi -"I I".,')~) ~ IVt-,

.. ~_. )ll , ... kl't.... _Jo-
Tablln -<' 1--'-) J .

d. .; Q. '-r ( V\.
Tabiit Tabiin ...'~ \--or- j
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SOAL U1IAN AKHIR SEMESTER GASAL TA 2012/2013
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MATA KUUAH (5ks) :
Logika lnformatika PROD! : Teknik lnformatika(3 sks)

II DOSEN lmana Malia Kondou,S.T. KELAS/SEM A & D / 1.r~ ... :
> ~. ::toIz "'~ ~)
" " HARl/TANGGAL 5enin,14 Januari 2013 RUANG Auditorium, 310
~~

:

CLOSE !lOOK

WAKTU : 90 Menit SlFAT UJIAN (Open 1 note
HVS Asli tulis
tallQan)

..

PETUNJUK: Kerjakon soal dengan Teliti. benar dan jelas
Tulis Jawaban sesuai dengan soal
Kumpulkan one note HVS ke dalam lembar jawaban
Kerjakan Sendiri. "Ketidakjujuran dalam bentuk apapun terkena

~~g/'! I1kC1r/!!ila1"

A. Pemahaman Konsep Logika (Total Skor =15)

SoCt Skills + Hard Skills ~ Core
Skills

a. Tulis maksud/makna dari gambar poster diatas [7]

b. Ubah pernyataan/proposisi pada slogan diatas dalam notasi simbolik dan ekspresi

logika [8]

B. Rangkaian logika dan Penyederhanaan (Total Skor =30)

Diketahui fungsi rangkaian berikut : F{X,Y,Z) = I.m(2,3.5,7)

a. Nyatakan fungsi dalam variabel X,Y dan Z [5]

b. Sederhanakan rangkaian dengan manipulasi aljabar/K-Map [15]

c. Gambar rangkaian setelah disederhanakan (ubah du/u da/am ekspresi ba/ean) [10]
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C. Logika Algoritma, FI_ehart dan AUran Kontrol (Total Skor =25)

Kasus:

Menentukan nHai huruf matakuliah L09ika Informatika (Nilai A,B,C,D,E) untuk nilai

skor ketercapaian (0-100) . misal : 0 - 30 nilai E , 31-40 nilai D; dst . maka:

a. Buat algoritma kasus diatas [15]

b. Buat flowchart dari algoritma kasus tsb [10]

O. Logika Prcdikat dan Pengkuantoran (Total Skor =30)

Perhatikan argument berikut ini:
Setiap hari Sabtu, ibu tidak masuk kerja. Jika tidak masuk kerja, ibu suka berkebun .

Jadi setiap hari Sabtu, ibu suka berkebun. Maka :

a. Ubah argument diatas dalam logika predikat [15]

b. Buktikan validitas argument diatas dengan aturan penarlkan keslmpulan [15]

i.

Diverifikasi oleh : Disusun oleh :

Ketua Program Studi Penanggungjawab Keilmuan Dosen Pengampu

~- ~
Sri Wjnjartj.5,LM.Cs Dewj SoyYsjawaty, S,T. eM T. Imana Malia Koodou,S,T,



I SOAl UJIAN AKHIR SEMESTER GASAl TA 201212013 I
~_ FAKUlTAS TEKNOlOGllNDUSTRI ~

L~_IA_H +_+_B_A_H_A_S__A_I_N_D_O_N_ES_I_A_(_3_S_kS_)__~-P-R-O-D-I---++T-e-k-nt-k-ln-fo~matika

lOOSEN I. Ani Yuliati, Ora, M.Si. KELAS/SEM A,C/I

ER-I-,T-A-N-G-GAL -I-'_.+t_R_a_b_u_,_16_Ja_n_u_ar_i_2__01_3 --tI_R_u_A_N_G ++-A-ud-i-to~-iu-m-,3-0-6_ 1
____----!IL_'_N_A_K_T_u_. 13.00 -14.30 (90 menit) SIFAT UJIAN BUKU TERTUTU~

PETUNJUK:
1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal ujian.

2. Kerjakan dengan teliti, cermat, dan percaya diri.

3. Pilihlah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada abjad a, b, c, atau d

pada lembar jawab (tiap soal nilainya 2)

SOAl:

1. Bentuk berikut (soal no 1 - 10) yang termasuk bentuk bahasa yang baku adalah :
yhipotesis, metode, karier C.•-5 kg., 2 cm.,51., Rp. 10.000,·
b. semi final, sepak bola, segijiga d. transport, import, komplek, instr;!-DJent

2 a. ke,.pada, dari pada, di cari
b. Masuklah satu per§.atu

3. ytelepon, syukur, standardisasi
b. tradisionil, pr~k,prosentase

4. a ken)8fen, karna, klas
b. }liamat, kwalitet, kuatir

5. a. imbau, k~u, cabai
b. ijasah,jenerik, P'J,oto

6. / antarprovinsi, nonblok, November
b. musium" fikir, nara pidana

7. a. tauladan, cra, putera
b. Romadon, rasionil, tahta

8. a. taQP, kartoon, asses
b. taxi, ratio, exklusif

9. a. 10 Watt, pasca panen, hari.natal
jY aero dinamik, multi lateral, semi final

10. / caturwarga, multidimensional, prasejarah
b. antar warga, catur warga, Pan'r sila

C Aku lah yang salah
y biarpun, meskipun, walaupun

c. Qur'an, do'a, JUJl'l"1li
d. multi vitamin, p~aku, tatabahasa

;I desain, dwiwarna, fotokopi
d. bis, batbin, homogin

c. R~, jadual, infra merah
elf koordinir, organisir, diproklamirkan

/

C pasca sarjana, k;Jedah, adi kuasa
d. Jlffian, ujud, merubah

/' subbab, teknik, tata bahasa
d. saJlera, cabe, tentram

c. disebarluaskan, diindonesiakan, diberi tahu
/ hidayahNya, Maha Kuasa, Mahaesa

c. Danau Toba, bahasa Mandarin, Pulau Bali
d. a/n, UQ'. Jaya, NIP.

c. seper empat, anda, anti bodi
d. sistim, disain, nopember

11. Berikut ini (soal no 11 - 20) bentuk yang salah adalah :
a. variable, semi konduktor, anda J/. paramagnetik, konvergen, analisis
b. termodinamika, kurva, kuadrat d. sistem, terima kasih, mengubah



12. a. aktivitas, makhluk, azan

ytelgram, team, kerdus

13. a. samudra, wasalam, kllrs
b. jenazah, si pengirim, terampil

14. a. mengecek, menaati, mesti
.~mentertawakan, menyintai, menyolok

15. a. ekstrakurikuler, problem, planet
~ propinsi, beaya, tradisionil

16./non islam, dilnggriskan, anda
b Mahakllasa, kacamata, matahari v

17~. peri bahasa, ekstra kurikuler, konggres
b. anal isis, a.n., aktiva

18. a. motivasi, paham, kabar
A( gula Jawa, kacang Bogor, kertas Manila
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c. telur, kartll, Ramadan
d. silakan, sekretaris, kategori

./. kwarto, Rebo, rapih
d. mantra, mubazir, pasien

c. pegai, paspor, pahil
d. Februari, prangko, pertanggungjawaban

c. Masuklah satu per satu
d. Jika saya pergi, dia pun ikut pergi

c. se-DIY, ber-KTP Bantul, SIM-nya hilang
d. informal, malpraktik, multivitamin v

c. PT Tiga Roda, subjek, produktivitas J

d. Haji Agus Salim, di sini, ketua V

c. suku Sunda, bahasa Inggris, bangsa Belanda
d. devide et impera, oriza sativa, ora et labora

Objek terletak di belakang P
Objek dapat terletak di depan P

19 a. hancur lebur, sebar luas, tanggung jawab
/ dihancur leburkan, disebar luaskan, bertanggungjawab

c kacamata, daripada, kepada
d. kuambil, dia pukul, bukunya

20. a. unsur pokok kalimat adalah S dan P c.
y unsur kalimat yang bersifat manasuka adalah Ket d.

21. WIMAX salah satu teknologi memudahkan untuk mendapatkan koneksi internet yang
berkualitas .
Pembetulan kalimat tersebllt yang tepat adalah :
a. Wimax salah satu teknologi untuk mendapatkan koneksi internet yang berkualitas.
b. Wimax adalah salah satu teknologi memudahkan untuk mendapatkan koneksi internet yang

berkualitas .
c. Wimax merupakan salah satllteknologi memudahkan untuk mendapatkan koneksi internet

yang berkualitas.
/Wimax merllpakan salah satu teknologi untuk memlldahkan mendapatkan koneksi internet

yang berkualitas.

22. Dua ribu tahun kemudian, Galileo Galilei mempersoalkan pandangan Aristoteles.
Pola kalimattersebut adalah:' ~ -:,

y. Ket SPOe.Ket S P Pel
b. Ket PSOd.Ket S P Ket

23. Banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan sebelum reaKtor fusi dapat digunakan

secara komersil.
Kysalahan pada kalimat tersebut adalah :

;a. banyak masalah-masalah c. yang harus dipecahkan
b. dapat digunakan d. salah semua

24. Penulisan Daflar Pustaka berikut yang benar adalah :
a. Gates. 2009 Introduction to Electronics New York; Delmar Publishers. ,..
b. Gates. 2009. Introduction to Electronics. New York,-Delmar Publishers. >(

~

c. Gates, 2009, Introduction to Electronics, New York: Delmar Publishers. '"
/Gates. 2009. Introduction to Electronics. New York: Delmar Publishers.



25. Pairing adalah sebuah proses di mana ada salah satu perangkat yang bertindak sebagai
"pencari " dan perangkat lainnya menjadi yang "dicari". Kesalahan pada kalimat itu
adalah:

7 Pemakaian kata di mana )if Predikatnya tidak jelas
b. Penulisan kata dicari d. Penulisan kata pencari

26. Satuan kebahasaan berikut yang salah adalah adalah:
a. Sedangkan perangkat yang dapat dikombinasikan dengan bluetooth di alltaranya ..
;f Adapun perangkat yang dapat dikombinasikan dengan bluetooth di antaranya ...
c. Jadi, perangkat yang dapat dikombinasikan dengan bluetooth di antaranya...
d. Perallgkat yang dapat dikombinasikan dengan bluetooth di antaranya ...

27. Ibunya sakit kepala.
a. Keterangan

Kata kepala da!am kalimat itu menduduki fungsi :
b. Predikat c. Objek ,..e. Pelengkap

28. Ketika hujan turun, dia masih berada
sebagai keterangan adalah :
a. Ketika hujan turun

/Oi perpustakaan

di perpustakaan. Satuan kebahasaan yang berfungsi

c. Ketika hujan turun dan di perpustakaan
d. Masih berada

29. Yang saya sudah sarankan kepada mereka
Kesalahan dalam kalimat tersebut adalah :

jVYang saya sudah sarankan
b. kepada mereka

adalah merevisi proposal masing-masing.

c. adalah
d. masing-masing

/.,.
J 1\ (

30. Karena hari ini sakit, maka saya tidak kuliah. Kesalahan dalam kalimat tersebut adalah :
pemakaian penghubung yang tumpang tindih c. Keterangan di awal kalimat

b. Klausa terikat tidak ada subjeknya d. penggunaan kata saya
/~

'I,<.J

Pelengkapd.

Kalimat topik
Kalimat penjelasd.

C.

ObjekC.

Kota Jakarta dalam keadaan aman. Satuan kebahasaan dalarn keadaan aman dalam kalimat
tersebut berfungsi sebagai :
a. Kelerangan )1>. Predikat

32. Perbedaan Objek dan Pelengkap adalah :

(
~_~ /a Objek dapat menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan

;., ., b. Pelengkap dapat menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan
J c. Pelengkap terletak di depan predikat

I" d. Jawaban a,b,c salah semua
Q.....

\ ...

, 33. Struktur paragraf berupa .
~ ;/.Kalimat topik dan kallmat penjelas

15{ b. Kalimat topik dan kalimat utama

\, ....04. Syarat paragraf yang baik ada 3 yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pengertian

,.DvJ"r(fA' kelengkapan adalah :
a. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang mendukung satu gagasan pokok

YDalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok
c. Hubungan antarkalimat yang padu
d. Dalam satu paragraf ada penggunaan kata penghubung yang bervariasi

35. Sentuk kebahasaan berikut yang salah adalah (nomor 35 - 46):
~ Tapi tantangan terbesar justru bagaimana tren positif itu dapat direalisasikan.

b. Tantangan terbesar justru bagaimana tren positif itu dapat direalisasikan.
c. Tantangan terbesar adalah bagaimana tren positif itu dapat direalisasikan.
;I Adapun tantallgan terbesar justru bagaimana tren positif itu dapat direalisasikan.

r(i'l' r=,!I ,~

'I) ! vI _,G,",'!I



FM-UAD-PBM-04-16/Rl

36. a. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut
dunia maya.

b. Di dunia maya setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan
individu yang lain.

c. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah terjadi di dunia maya.
La. Sektor bisnis merupakan sektor yang paling banyak terkena dampak perkembangan

teknologi informasi.

37/Diode dibentuk daripada bahan semikonduktor.
b. Beberapa diode memiliki keistimewaan khusus.
c. Di dalam diode tidak akan terjadi perpindahan elektron.
d. Diode sering disebut PN junction.

38. / Perangkat itu dapat saling bertukar-tukaran informasi.
b. Kemajuan teknologi sedikit demi sedikit mengubah gaya hidup manusia.
c. Kombinasi antara circuit switching dan packet switching ....
d. Teknologi ini menggunakan mekanisme ...

39. ,a. Saya membuat makalah ini bertujuan untuk menambah nilai pada ujian semester genap.
b. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan ...
c. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan ..
d. Makalah ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan ...

40. yTndonesia negara berkembang berpeluang mengembangkan tenaga surya.
b. Setiap komputer yang ada sebaiknya dilengkapi UPS.
c. Penelitian ini didasarkan pada studi Tyndall.
d. Wilbur Peters dan Lawrence E. Curtus telah berusaha keras mengembangkan metode ini.

41. 7 Saya menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat
kita hindari.

b. Internet pertama kali ditemukan oleh sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang
bernama ARPA.

c. Sebagai sarana pertukaran data dan informasi, keberadaan internet sangat diperlukan.
d. Email adalah singkatan dari electronicmail yang berarti surat elektronik.

42. a. Sehingga kita dengar istilah jarak sudah "mati".
b. Mobil .nasa depan tidak dapat dihidupkan bila sopirnya mabuk.

4istem komputer yang sudah menjadi net-work intelligence akan memudahkan kehidupan
konsumen.

d. Tersedianya fasilitas internet dan Intranet memungkinkan orang bekerja di mana saja.

43. a. Sampai dua ratus tahun yang lalu ekonomi dunia bersifat agraris dengan salah satu Giri
utamanya adalah tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan.

jj{l Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat.
/ c. Masyarakat· baru ini juga sering disebut sebagai masyarakat pascaindustri.

/ Para hadirtn sekalian dimohon duduk kembali.

44. iMenyebaQkan i>erusakan kurang.
b. Windows stiefi jauh berbeda dari Windows XP.
~indows Vista menawarkan fasilitas untuk tetap terhubung dengan kalender terbaru.

d. Komputer bukanlah alat elektronik yang sulit digunakan.
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45.~ Dengan demikian, tidak akan timbul kesulitan-kesulitan dalam mempelajarinya.
b. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kampus.
c. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.
d. Karena melanggar aturan, atasan memecatnya.

46 a. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut
dunia maya.

b. Di dunia maya setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan
individu yang lain.

c. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah terjadi di dunia maya.
A Sektor bisnis merupakan sektor yang paling sering terkena dampak perkembangan

teknologi informasi.

47. Bentuk kebahasaan berikut yang benar adalah (47-50) :
a. Maka dalam suatu instansi komputer merupakan bahan kebutuhan dalam menciptakan dan

memperoleh suatu sistem informasi yang setiap saat selalu berkembang.
b. Agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi pada era globalisasi

ini.
c. Dapat memberikan keuntungan dalam efisien waktu dan tenaga.
~Windows Vista merupakan salah satu dari sistem operasi terbaik yang dikembangkan oleh

Microsoft

48. a. Bua) masa kini keperluan sistem untuk pemasangan Windows Vista boleh dikatakan agak,
berat

b. Dan diharapkan dapat dipahami oleh para pembaca.
c. Selain syarat yang dapat membangun adalah makalah tersebut sebaiknya dibuat

berdasarkan materi yang ada dan berkualitas sempurna.
/Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini.

49 a. Dalam hal in; ~y,a mempunyai batasan-batasan masalah terhadap spesifikasi komputer.
.Y Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, di mana segala kegiatan

dalam kehidupan sehari-hari qkan berbasis komputer.
C. Setiap masing-masing darLki{~ past! mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas

ATM .
.~. Pada awalnya layanan Phone Banking hanya bersifat informasi.

50. a. Windows Vista sangat memberikan banyak taksiran negatif.
b. Windows Vista ad~~h merupakan versi keenam bagi keluarga sistem pengendalian

Microsoft. ~

C. Ada beberapa aplikasi yang be)um support di Vista.
;f'Di masa depan, produk yang akan dibeli dirancang sendiri oleh konsumen.

Disusun oleh :

Dosen Pengampu
V

---
iilliYulia i,_Dr_a_.. _~1_.s_i, 1..1__=======~_.J

Diverifikasi oleh : --r
Ketua Program 5tudi pellang~gjawab kei'm~-T·

/
. r

~iarti, ST., M.es
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Kamis, 17 Januari 2013

. Peng Teknologlinformasl PRODI Teknlk Informatika

---,
SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TA 2012-2013d

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

DOSEN

HARlfTANGGAL

MATA KULIAH

r---
I

JAM MULAII WAKTU 90 menit SIFAT UJIAN Buku Terbuka

PETUNJUK:
1. Berdoalah sebelum menjawab soal-soal.
2. Kerjakan dengan tenang dan teliti. Tidak perlu buru-buru.

SOAL:
1. Jeiaskanlah pengertian dari e-Learning itu Jelaskan pula bagaimana proses pembelajaran

yang terjadi dalam e-Learning (sertakan dengan eontoh) (Sobot: 20%)

2 Diketahui Plaintext: UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN MORAL AND INTELLECTUAL
INTEGRITY. Buatlah Ciphertext-nya dengan ketentuan:
Setiap huruf Konsonan digeser 7 huruf ke depan dan setiap huruf Vokal ditampilkan dalam
bentuk angka berdasarkan urutannya dalam abjad dan harus sudah dikuadratkan.
Tuliskan pula kunei untuk melakukan Dekripsi dari Ciphertext tersebut sehingga dapat
memuneulkan kembali Plaintext-nya. (Sobot: 20%)

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan jaringan komputer:
a. Gambarkan dan jelaskan mengenai topolcgi jaringan Sus, Sintang (stat') dan Cinein

(ring).
b_ Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari topologi bintang. (Sobot: 20%)

4. Misalnya seseorang masuk ke kamar temannya dan mendapati kamar temannya tersebut
dalam keadaan kosong. Sedangkan komputernya dalam keadaan menyala dengan aplikasi
email yang sedang aktif terbuka. Berdasarkan kondisi tersebut jelaskanlah skenario tindakan
pelanggaran apa saja yang sangat mungkin dilakukan orang tersebut dari aspek (Sobot:
20%):

a. Privacy & Confidentiality
b. Integrity
e. Autentikasi

5. Dari sekian banyak maeam profesi dan karir yang bisa digeluti sebagai lulusan Teknik
Informatika. Kira-kira apa yang menjadi eita-eita profesilkarir Anda? Jelaskan mengapa Anda
memilih karir tersebut dan hambatan apa yang bisa menghambat eita-eita Anda tersebut?
(Sobot: 20%)

Diverifikasioleh : Disusunoleh :

Ketua Program Studi PenanggungjawabKeilmuan DosenPengampu



FM-UAD-PBM-04-16/Rl

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TA 2012/2013
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

, AH

i~
MATI'. KULIAH Pendidikan Kewarganegaraan PRODI Teknik Informatika

tt '",- ,.
I~ ~'~~) DOSEN ' . Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. KELAS/SEM A/I (satu)

? - - ;$., ~
, .

~
,, .

~ HARIITANGGAL I Jum'at, 18 Januan 2013 RUANG Auditorium

IWAKTU 08.00-09.30 (90 men!t) SIFAT UJIAN Close book

PETUNJUK:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat!

SOAL:

1. a. Seseorang dalam memperoleh kewarganeg.araan terkadang menemui problem

kewarganegaraan diantaranya Bipatride (memiliki 2 kewarganegaraan) atau

Apatride (tidak memiliki kewarganegaraan). Bagaimana solusi yang dapat ditempuh

dari kedua problematika tersebut?silahkan saudara jelaskan (Sobot 10)

b. Jelaskan definisi dari "masyarakat"! Menurut Hasan Shadily seseorang memiliki

kecenderungan untuk hidup bersama dalam masyarakat, silahkan saudara jelaskan

faktor-faktor apasaja yang melatarbelakanginya! (Sobot 15)

2. a. Jelaskan definisi dari wawasan nusantara l . (Sobot 5)
<c.../

b. Melihat kondisi geostrategis wilayah Indonesia, sebenarnya kita sangat diuntungkan

dengan letak wilayah tersebut. Silahkan saudara berikan argumentasi peranan

apasaja ~ang dapat kita lakukan dalam lalu lintas internasional! (Sobot 10)

3. Silahkan saudara jelaskan latar belakang mengapa perlu dilakukan amandemen

dalam UUO 1945 hingga amandemen ke 4? (Sabot 10)

~Oalam usaha pertahanan dan keamanan negara TNI dan Polri merupakan kekuatan

utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Silahkan anda uraikan perbedaan

tugas dan wewenang antara TNI dan Polri, sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat

(3) (4) (Sobot 10)

5. Sebutkan tugas-tugas dari masing-masing lembaga-Iembaga negara berikut ini; BPK,

OPR, MPR, Presiden, OPO, MA, dan MK! (Sobot 15)

6. a. Sebutkan min.4 faktor internal penyebab memudarnya nasionalisme pada anak?

(Sobot 10)

b. Mengapa rasa patriotisme terutatama pada anak dan generasi muda perlu

ditumbuhkan? Jelaskan analisis saudara! (Sobot 5)
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7. Sifat ketahanan nasional bangsa Indonesia ada 7 macam, silahkan saudara sebutkan
------

dan jelaskan apasaja! (minimal 4) (Bobot 10)

~-selamatmengerjakan, semoga sukses==

Diverifikasi oleh : Disusun oleh :

Ketua Program Studi Penanggungjawab Keilmuan

Rahmat Muhajir N., S.H., ~1.H.

Dosen Pengampu

Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.
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