
SOAL TUGAS STRUKTUR DATA 

Catatan Tugas: 
- Terdiri dari  15 soal Pilihan berganda dan 3 soal essay yang dapat dipilih. 
- Tugas ini wajib di kerjakan untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas Senarai Berantai (tugas 

optional) maupun yang tidak mengerjakan. Jika terdapat kelebihan nilai akan memperbaiki 
nilai presensi kehadiran 

- Soal di kerjakan perseorangan. 
- Hindari bekerjasama dalam mengerjakan soal, agar UAS sempurna. 
- Soal Akan di bahas di pertemuan terakhir. Dan akan langsung di nilai. Jika waktu 

memungkinkan. 
- Tugas di kerjakan dengan di print out. 
-  Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada pertemuan terakhir, supaya tetap mengumpulkan 

tugas ini  secara print out melalui teman sekelasnya. 
  



 

I. Pilihan Berganda 
1. Terdapat beberapa cara untuk menggambarkan model  Struktur Pohon,  kecuali ....... 

a. Menggunakan Graph 
b. Diagram Venn 
c. Notasi Kurung 
d. Notasi Tingkat dan Notasi Garis 
e. Notasi Tingkat. 

2. Apakah notasi kurung untuk binary tree berikut: 

 

a. (R (I(A,L(M))),(S,V)) 
b. (R,I(A,M,L),S(V) 
c. (R(I(A,M(L))),S(V)) 
d. R(IAML),(SV) 

3. Gambar Struktur Pohon berikut adalah: 

 
a. Pohon biner eqivalent 
b. Pohon biner similer 
c. Pohon biner miring 
d. Pohon biner duo 

 
 
 

4. Berikut ini merupakan ciri-ciri pohon biner kecuali? 
a. Derajat tertinggi dari setiap simpul adalah dua 
b. Pohon biner mungkin saja tidak memiliki simpul 
c. Pohon biner memiliki dua cabang, kanan dan kiri 
d. Pohon biner  mungkin saja tidak memiliki root 
e. Pohon biner maksimal hanya memiliki < 2 buah anak. 

  



5. Terdapat Pohon biner sebagai berikut : 

 
Bagaimanakah kunjungan In Order dari pohon tersebut? 
a. AINORST 
b. ANITOSR 
c. IRSOTNA 
d. AINTOSR 

6. Dari soal no 5 diatas,  bagaimanakah urutan kunjungan Pre Order ? 
a. AINORST 
b. ANITOSR 
c. IRSOTNA 
d. AINTOSR 

7. Dari soal no 5 diatas,  bagaimanakah urutan kunjungan Post  Order ? 
e. AINORST 
f. ANITOSR 
g. IRSOTNA 
h. AINTOSR 

8. Dari potongan program berikut: 

 
Merupakan  Kunjungan Pohon untuk : 
a. PreOrder 
b. InOrder 
c. PostOrder 
d. Non Order. 

9. Operator “prefix” adalah opeartor  matematika yang di letakan : 
a. Awal 
b. Tengah  
c. Akhir 
d. Awal dan Akhir 

 

KUNJUNGAN 
KUNJUNGAN 



10. (A+B)+(D*(G-F),  ubahlah notasi infix tersebut menjadi prefix? 
a. +AB+*D-GF 
b. +AB+*DG-F 
c. ++AB*D-GF 
d. AB+DGF-*+ 

11. (A+B)+(D*(G-F),  ubahlah notasi infix tersebut menjadi postfix? 
a. +AB+*D-GF 
b. AB++GF-* 
c. ++AB*D-GF 
d. AB+DGF-*+ 

12. Metode pengurutan dengan algoritma : 
- Pengecekan data dari awal s/d akhir (n) 
- Bandingkan data ke n degan data n-1. Jika data lebih n lebih kecil dari n-1 maka tukar. 
- Lanjutkan sampai dengan  n= i+1, kembali  langkah 2 
- Data sudah terurut 

Algoritma di atas adalah metode pengurutan menggunakan ? 

a. Metode buble sort 
b. Metode Insertion Sort 
c. Metode Merge Sort 
d. Quick Sort Metohod 

13. Ciri-ciri Algoritma  Sequncetial Search , kecuali ..... 
a. Pencarian di lakukan dari awal data – akhir 
b. Pencarian di lakukan dengan data yang acak 
c. Pencarian dapat di lakukan dengan data urut 
d. Pencarian akan mendapatkan best case jika data di temukan di index tengah . 

 
14. Algortima Binary Search memiliki ciri ...., kecuali 

a. Pencarian dilakukan dengan data terurut. 
b. Pencarian dilakukan dengan membagi data menjadi dua 
c. Pencarian di hentikan jika kondisi index kiri > index kanan 
d. Pencarian di lakukan  selama kondisi index kiri != (tidak sama dengan) index kanan 

  



I. Essai  Bagian 1 (pilih lah 1 soal dari 3 soal berikut) 
1. Dengan Menggunakan swtich, buatlah program untuk menentukan “nama hari” jika bilangan 

yang diinputkan bilangan integer 1 s.d 7? 
2. Apakah Hasil dari Program di bawah ini ? 

 
 
Jelaskan dengan keterangan anda secara step by step? 

3. Terdapat Program berikut : 

 
a. Apakah perbedaan dari penggunaan while dan do-while diatas? 
b. Apa hasil output 2 program tersebut? 

 
 
 
 
 
 

  



II. Soal Essai 2 (kerjakan 4 soal dari 6 soal berikut) 
1. Sebutkan perbedaan fungsi void dan fungsi non void? 
2. Bagaimanakan mendeklarasikan suatu fungsi   yang digunakan untuk melakukan 

penjumlahan 2 buah parameter. Dan pemanggilan fungsi ini akan menghasilkan nilai integer 
? 

3. Terdapat  urutan data berikut : 
12  7 9 10 13 15 16 1 

 tulislah urutan proses untuk mengurutkan data Dengan menggunakan “Buble Sort”? 

4. Terdapat  urutan data berikut : 
12  7 9 10 13 15 16 1 
tulislah urutan proses untuk mengurutkan data Dengan menggunakan “Quick Sort”? 
 

5. Terdapat  urutan data berikut : 
12  7 9 10 13 15 16 1 
tulislah urutan proses untuk mengurutkan data Dengan menggunakan “Insertion  Sort”? 
 

6. Terdapat  urutan data berikut : 
12  7 9 10 13 15 16 1 
tulislah urutan proses untuk mengurutkan data Dengan menggunakan “Merge  Sort”? 
 

III. Soal Essai 3 (kerjakan 1 soal dari 2 soal berikut) 
1. Terdapat urutan data berikut : 

2 4 6 9 10 15 20 25 
Dengan menggunakn metode Binary Search, tulislah urutan proses pencarian, jika data yang 
di cari adalah 4. 
Dan data 4 di temukan pada iterasi ke berapa? 
 

2. Terdapat urutan data berikut : 
2 4 6 9 10 15 20 25 
Dengan menggunakn metode Binary Search, tulislah urutan proses pencarian, jika data yang 
di cari adalah 15. 
Dan data 4 15 di temukan pada iterasi ke berapa? 


