Seal UTS Struktur Data 2013
Desen : Drs. Wahyu Pujiyene. M.Kem
Waktu ; 90 menit
Sifat : Open Diktat dan Medul Praktikum
1. [Nilai 30] Diberikan class AbstractList berikut ini :
template<c1ass T>
class LinearList ; AbstractList<T> {
public:
LinearList(int MaxListSize 10); /I constructor
-LinearListO {delete [) element:} /I destructor
boollsEmptyO const {return length
o:}
int LengthO const {return length:}
-----~
~
bool Find(int k. T& x) const:
'7
If return the k'th element of list in variable x >
int Search(const T& x) const; /I return position of x
AbstractList<T>& Delete(int k. T& xl:
/I delete k'th element of list and return in x
AbstractList<T>& Insert(int k. const T& x):
II insert x just after k'th element
void Output(ostream& out) const:
private:
jnt length:
int MaxSize;
T *element; /I dynamic array
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Berdasar class AbstractList dan rangkaian gambar animasi di alas, rancanglah main functionnya.
Perhatikan method (dari class ilU) dan bagian visual array dan messagenya.

2. [Nilai 30 Manipulasi Elemen Array] Diberikan sederetan angka (integer) yang
akan direpresentasikan penyimpanannya menggunakan struktur data array. ~il---.-r:r-:
Deretan angka ini, ada yang ganJIl dan ada yang genap. Buatlah algoritma I /
5{quI
untuk memindahkan semua elemen ganjil pada bagian kiri dan semua
elemen genap pada bagian kanan array. Kemudian buatlah function dari .1:0...
algoritma terse but.
guv (/111...

ILl

3. [Nilai 20] Berikut ini adalah struktur data dan gambar operasi dari link list.
Dalam tiap gambar, berilah code program dalam c++. Diberikan struktur
data untuk node adalah ;
,on f..... X
class Node {
IIt>./-O - x
private;
char info;
;2..
Node *berikutnya;
};
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dan "d". Posisi pointer awal, baru
sebagaimana dalam gam bar di atas.
lawablah seperti model berikut ini.
Langkah no 1 kodenya ;
Langkah no 2 kodenya ;

dan

p
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4. [Nilai 20] Berdasar class CircularLinkedList di bawah byatlah salah saW saja
raneangan gambar dan fungsi sesuai bagian tugas belajar bersama :
a. Menambah elemen di depan
b. Menambah elemen di tengah
e. Menambah elemen di belakang
d. Menghapus elemen di depan
e. Menghapus elemen di tengah
f. Menghapus elemen di belakang
g. Meneari elemen dalam CireularLinkedList
template <class T>
struct Node {
T data;
Node' next;
Node(T data) ; data(datal. next(NULL) {}
};

template <class T>
class CireularLinkedList {
public;
CircularLinkedList() ; head(NULL) {}
- CireularLi nkedList();
void addNode(T data);
void deleteNode(T data);
template <class U>
friend std:;ostream & operator«(std;;ostream & os. const
CircularLinkedList<U> & ell);
private:
Node<T> • head;
};
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dan lidak
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PETUNJUK:
1. Serdoalah sebelum mengerjakan soal dan nyatakan dalam hati anda bahwa
"Saya mengerjakan ujian ini dengan jujur".
2. Jawab pertanyaan dengan belill-utan, singkat dan jelas serta tulisan rapi.
3. Nilai maksimal adalah 100.

SOAl
1. [Nilai = 10] Dalam pendekatan objek,jelaskan apa yang dimaksud dengan
enkapsulasi dan mengapa hal ini penting?

2. [Nilai = 10] Jelaskan apa yang dimaksud dengan class, objek dan instansiasi?

3. [Nilai = 10] Jelaskan apa yang dimaksud dengan inheritance dan mengapa hal
ini penting? Seri satu ilustrasi/contohnya

4. [Nilai

= 10] Jelaskan

apa yang dimaksud dengan polimorfisme kapan konsep ini

digunakan?

5. [Nilai = 30] Suat program dalam java untuk membuat class Persegipanjang
dengan atribut panjang dan lebar, kemudian (tidak membuat method setter dan
getter)
a. Suat method hitungluas dan hitungKeliling
b. Suat class Salok yang merupakan class turunan dari class Persegipanjang
dengan method hitungVolume dan hitungLuasPermukaan
c. Suat class TesSangun yang akan membuat sebuah objek dari class
Persegiupanjang dan sebuah objek dari class Salok serta pemanggilan
method yang sudah dibuat i class-class sebelumnya.

{
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6. [Nilai = 30] Buat program dalam java untuk membuat class Bentor (Becak Motor)
yang merupakan multiple inheritance karena mendapat warisan sifat dari class
becak dan class motor.lmplementasikan dengan interface dimana untuk becak
menampilkan tulisan'kring-kring' dan untuk motor menampilkan tulisan 'grunggrung'. Dan terakhir buat class tester berupa instansiasi objek bentor dengan
memanggil interfacenya. (Tidak perlu membuat method setter dan getter)
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PERHA'rIKAN OENGAN CERMAT!
1. Mulai dan akhlrilah dengan berdoa.
2. Bagi rnahaslswa yang bernomor lllduk ganjll kerjakan seal /\Ornor ganjll, bagi yang bemomor
genap kerjakan $oal nomor genap,

SOAl
1. Jela$kan pengertian aqidah menurut Hasan AI Bannai
- 2. sebutkan beberapa istilah laill tentang aqidah!

3. Ternngkan sumber-sumber aqidahl
_ 4. Jelaskan hubungan aqidah dengan amal!
S. Slibutkan ruang lingkupnya aqidah!
- 6. Jelaskan klasiftkasi manusia terkait dengan aqidah!
7. Untuk membuklikan wUjuduliah itu dapa! dikernukakan dengan beberapa dalll dialltaranya dalll
Fiuah dan dahl akal, dan juga dan! Naqli. Jelaskan dalil Filrah saja!
8. Sebutkiln dan jelaskan dalil Naqll sehubungan dengan soill nomor 7!
g, Jetaskan Tauhid Rubbubiyah dengan lengkapi contoh!
~10. Jelaskiln Tauhid Uluhiyah dengan dilcngkapi contohl

11. Terangkan ayat-.ayat Qauliyah!
-' 12. Terangkan ayat-ayat Kauniyahl
13. Jelaskan pCIIgertian syirik mcnuM Terminilogil
,/ 14. Jelaskan contohnya pengertian syirikdalam dimensi Rubbubiyah!
15. Jelaskan contohnya pengcrl,an syirik dalam dimensi Uluhlyah l
./ 16. Jelaskan Syirlk Akbar dengan conloh!
17. Sebutkan bcberapa amal perbuatan yang tcrmasuk syirik kecill

J18. Sebutkan conloh·contoh Riya' yang disebut dalam hadits riwayat Muslim dan Abi Husairah ral
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PETUNJUK
1. Soal harus dikerjakan dengan sistematis
2. Mahasiswa dapat mempergunakan Kalkulator
3. Tidak boleh menggunakan Komputer dan HP
4. Semua soal wajib dijawab
5. Mahasiswa dilarang saling bekerja sama dengan alasan apapun.
SOAL
1. Jumlah penglnman barang (dalam kg) dari PT Tujuan Utama adalah sebagai
berikut:

36 23

37 28

49 57

18

35 29 22

35 22

19 20 42 45 52

28

Dari data di atas, tentukan :
a. Mean, Median dan Modus
b. Grafik
2. Untuk data yang sama dengan no 1. tentukan deviasi rata-rata, varians dan deviasi
standart !
3. Dibawah ini diberikan sebuah data nilai mahasiswa sebagi berikut :
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CJi ~ ~..ee- 95 ~ -64
-00 @ JX ® }~J!j))<r.

89

~
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Dari data di atas, tentukan :
a. Kuartil
b. Deviasi Rata-rata
c. Variansi dan
d. Standar deviasi
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:

Close Book

SOAl
1.

Apakah modull/O itu dan mengapa ia diperlukan (Nilai 5)

2.

Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik penanganan program interupsi (Nilai 5)

3.

Diketahui alamat memori 200 tersimpan instruksi ADD (600), pada Accumulator tersimpan data 1,
pada alamat memori 600, tersimpan data 3 dan pada ala mat memori 601, tersimpan data 2.
Jelaskan langkah-Iangkah yang dilakukan untuk melaksanakan instruksi tersebut mulai dari siklus
fetch sampai siklus execute (Nilai 10)

f4.Jsuatu sistem computer memiliki memori utama sebesar 512 Mbyte, memiliki cache sebesar 526

L/ Kbyte. Transfer data antara memori utama dengan cache dalam ukuran blok besarnya 32 byte.
a.

Jika digunakan pemetaan langsung (direct mapping) tunjukkan masing-masing berapa bit
untuk tag, slot/line dan word. (Nilai20)

b.
5.

Jika digunakan pemetaan Asosiatif (Associative mapping) tunjukkan masing-masing
berapa bit untuk tag dan word (Nilai 20)

Terdapat persamaan sebagai berikut Y=(A-B)"C
a.

Buatlah istruksi untuk persamaan tersebut untuk format instruksi 3 alamat (Nilai 10)

b.

Buatlah istruksi untuk persamaan tersebut untuk format instruksi 2 alamat (Nilai 10)

c. Buatlah istruksi untuk persamaan tersebut untuk format instruksi 1 alamat (Nilai 10)
d.

Buatlah istruksi untuk persamaan terse but untuk format instruksi 0 ala mat (Nilai 10)
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PETUNJUK
1. Berdoalah sebelum mengerjakan.
2. Soal dikerjakan secara individu.
3. Jawablah soal secara sistematis dan dengan tulisan yang jelas.
4. Skor maksimal adalah 100.
SOAl
I. Proses penyampaian gagasan, inforrnasi dan ernosi untuk mencapal sesuatu bersama
disebut
b. Konsolidasi
c. Koordinasi
~Komunikasi
2. Menurut Hovland, komunikasi bertujuan
a. Merubah energy
jYMenyampaikan sinyal

c. Merubah perilaku

3. Manakah yang bukan unsur dari komunikasi
a. Komunikan
Pemaknaan

c. Dampak

£.

4. Individu atau kelompok yang mengirimkan pesan kepada individu atau kelompok lain
disebut
b. Komunikan
c. Media
Komunikator

I

5. Setelah sorang mahasiswi selesai presentasi, beberapa ternan di kelas bertepuk tangan dan
tersenyum. Pesan yang disampaikan bersifat
a. Verbal
Non verbal
c. Ekspresi

;tr.

6. Manakah dibawah ini yang bukan dampak dari terjadinya komunikasi
a. Kognisi
)S. Konasi
c. Kompetensi
7. DjPawah ini adalah prinsip - prinsip dari komunikasi, kecuali
;6.. _Timbal balik
b. Simbolik
c. Media
8. Ketika Andi berbicara dengan ayahnya ia menggunakan bahasa yang halus dan sopan,
namun berbeda ketika berkumpul dengan temannya satu kelompok futsal ia terlihat lebih
santai dan menggunakan bahasa nonformal. Andi melakukan komunikasi dengan
mengenal konteks
a. Waktu
b. Tempat
prang

!

9. System pemrosesan informasi yang terjadi
pengolahanlpenyimpanan-output disebut
ft Komunikasi interpersonal
Komunikasi intrapersonal
c. Komunikasi massa

:z:

di

dalam individu meliputi

input-

FM-UAO-PBM-04-16/

10. Berfikir, introspeksi diri adalah contoh dari
Komunikasi intrapersonal
b. Komunikasi interpersonal
c. Komunikasi kelompok

r

11. Pidato kenegaraan presiden yang disiarkan oleh media cetak maupun elektronik adalah
contoh dari
a. Komunuikasi kelompok ..Y'Komunikasi massa
c. Komunikasi public
12. Yang bukan bagian darijenis komunikasi intrapersonal adalah
/ ' Konseling
b. Persepsi
c. Berpikir
13. Kemampuan alat indera untuk menyerap dan merasakan stimulus eksternal seperti bau,
suara, gambar adalah
a. Persepsi
b. Atensi
ySensasi
14. Pemaknaan atau penafsiran stimulus eksternal yang merupakan kelanjutan dari sensasi
adalah
a. Atensi
b. Persepsi
isensasi
15. Fatamorgana adalah contoh dari
a. lIusi
/Delusi

c. Hal usinasi

16. Agar menarik perhatian orang, iklan harus memperhatikan factor eksternal yaitu
a. Ada gerakan
b. Ada perulangan
F Ada warna
17. Manusia memiliki tempat penyimpanan informasi yaitu memori. Dilihat dari strukturnya
memori dibagi atas
~ STM dan LTM
b. Encoding dan storage
c. Storage dan Retrieval
18. Berfikir kreatif adalah berfikir
a. Konvergen
/Divergen

c. Autistic

19. Lawan dari berfikir realistic adalah
a. Autistic
Fantasi

c. Evaluative

;5.

20. Melamun, senang lari dari masalah adalah ciri dari berfikir
a. Fantasi
Autistic
c. Evaluative

'f

21. Menurut George Miller ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan tindakan dan
pikiran manusia,yaitu
Emosi
b. Bahasa
(Kecerdasan

;Jl!

22. Bahasa dalam ari luas adalah
a. Sopan - santun (perbuatan) b. System lambing
23. Manakah dibawah ini yang bukan ciri-ciri bahasa
a. Berkembang dinamis
/
Memiliki struktur yang tidak teratur
c. Dapat digunakan untuk berkomunikasi

{.Perkataan lisan

FM-UAD-PBM-04-16/R 1

24. Dalam teod language acquisition, mengapa anak kecil lebih mudah belajar bahasa kedua
di bandingkan orang dewasa
/proses dibawah kesadaran
b. Proses diatas kesadaran
c. Memperhatikan tata bahasa
25. Dalam tata b<lhasa, ada cara perubahan kalimat agar lebih efektif dan efisien seperti pasifaktif, tunggal-majemuk, disebut
Struktur kalimat
b. Transformasi
c. Asosiasi

;'!

26. Sebagai alat komunikasi, fungsi bahasa dalam kehidupan adalah
a. Memperlancar pergaulan
b. Mengembangkan kepribadian
/
Mengekspresikan perasaan
27. Mahasiswa yang satu dengan yang lainnya memiliki kelancaran berbahasa yang berbedabeda. Hal ini dipengaruhi oleh
/
Factor kepribadian
b. Factor kekayaan
c. Factor orang tua
28. Manakah dibawah ini yang bukan macam komunikasi ditinjau dari hierarki
a./ownward communication
){ Vertical communication
c. Diagonal communication
29. Dari segi perkembangan bahasa, bayi usia 6 bulan sudah mayu
~ Bahasa satu kata
b. Bahasa kalimat sempuma
Mengoceh

fl:

30. Seorang staff di sebuah perusahan yang menyampaikan feedback kebijakan dari atasan
disebut komunikasi
;;
a. Downward
j' Upward
c. Horizontal
31. D~onal communication adalah
/ . ~omunikasi antar ternan kerja
b. Komunikasi dari atasan kepada bawahan
c. Komunikasi yang memotong mata rantai perintah organisasi
32.

D~

~

QS Ar Rahman: 4, Allah SWT mengajarkan manusia
Membaca
rerbicara
c. Menulis

33. Komunikasi interpersonal berfungsi sebagai establishing self konsep artinya
a. Memperoleh kebahagiaan
b. Eksistensi diri
/
Membangun konsep diri
34. Cara berbicara kita baik nada suara, volume suara, tempo, intonasi dan dialek merupakan
hal mempengaruhi persepsi interpersonal yang biasa disebut
/
Petunjuk wajah
b. Petunjuk proksemik
c. Petunjuk para linguistic
35. Jika kita berkomunikasi dengan orang lain hendaknya kita berbaik sangka atau
khusnudhon karena kepribadianra ini akan mempengaruhi
a. Konsep diri
Persepsi interpersonal
c. Atraksi

?
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36. Manakah dibawah ini yang bukan factor yang mempengaruhi ketertarikan kita untuk
berkomunkasi dengan orang lain
a. Daya tarik fisik
b. Kesamaan karakter
;JSelektivitas
37. Percaya, menerima, empati dan jujur adalah factor yang mempengaruhi
/
Hubungan interpersonal
b. Komunikasi interpersonal
c. Atraksi interpersonal
38. Manakah dibawah ini yang bukan indicator komunikasi efektif
a. Positiveness
b. Equality
ySimpaty
39. Berdasarkan hasil penelitian factor manakah yang paling berperan dalam komunikasi
a. Kata-kata
lntonasi
c. Bahasa tubuh

f

40. Yang harus kita hindari ketika berkomunikasi dengan orang lain adalah
/
Memberi label
b. Mendukung
c. Terbuka
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