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PETUNJUK UMUM PENGERJAAN SOAL: 

1. Jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Gunakan pensil hitam 2B untuk menjawab soal. 

3. Cek kembali soal yang anda dapatkan, terdiri dari 10 butir pilihan ganda dan 5 butir uraian. 

4. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap paling mudah. 

5. Jika ada soal yang kurang jelas, segera tanyakan pada pengawas ulangan. 

I. Pilihlan salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Hal pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu 

ketika akan membuat sebuah aplikasi yaitu ... 

a. Prepare to publishing 

b. Coding Program 

c. Membut algoritma 

d. Dokumentasi program 

e. Membuat struktur data 

2. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan bahasa 

pemrograman, berikut ini yang termasuk bahasa 

pemrograman adalah ... 

a. Unity 3D 

b. Ms. Access 

c. Ms. Access, Structure Query Language 

d. Action Script, HTML, Java Script 

e. Action Script, C Language, Corel Draw 

 

 

 

 

3. Urutan manakah yang benar saat membuat sebuah 

aplikasi ? 

a. Flowchart – Algoritma – Coding Prorgam 

b. Coding Program – Algoritma – Flowchart 

c. Coding Program – Flowchart – Algoritma 

d. Algoritma – Coding Program – Flowchart 

e. Algoritma – Flowchart - Coding Program 

4. Dibawah ini yang termasuk struktur dasar algoritma 

antara lain ... 

a. Pengaturan 

b. Pemulihan 

c. Perbaikan (Reparation) 

d. Pemilihan (Selection) 

e. Pemrograman 

 

 

 

 

 



 

5. Struktur dasar algoritma dengan menggunakan struktur 

IF-Else adalah .... 

a. Pilihan 

b. Pengulangan 

c. Urutan 

d. Pemrograman 

e. Pemulihan 

6. Struktur dasar algoritma dengan menggunakan Repeat 

adalah ... 

a. Pemulihan 

b. Pemrograman 

c. Urutan 

d. Pilihan 

e. Pengulangan 

7. Struktur dasar algoritma dengan menggunakan Switch 

Case adalah ... 

a. Pemulihan 

b. Pilihan 

c. Urutan 

d. Pemrograman 

e. Pengulangan 

 

 

 

8. Struktur dasar algoritma dengan menggunakan Do 

While adalah ... 

a. Urutan 

b. Pilihan 

c. Pengulangan 

d. Pemrograman 

e. Pemulihan 

9.  Apa yang dimaksud dengan struktur selection ? 

a. Suat aksi yang dikerjakan jika salah satu terpenuhi. 

b. Suatu aksi yang dikerjakan secara berulang-ulang 

c. Suatu aksi yang dikerjakan secara berurutan. 

d. Suatu aksi yang dikerjakan secara pemulihan 

e. Suatu aksi yang dikerjakan sesuai kondisi 

pilihannya. 

10. Berikut ini yang termasuk dalam struktur selection yaitu 

... 

a. For, Repeat, While 

b. For, Switch Case 

c. If, Case 

d. For, Do While 

e. While, If 

 

 

II. Uraian 

Berikanlah jawaban terbaik anda! 

1. Gambarkan dan sebutkan nama dari simbol-simbol flowchart ! 

2. Sebutkan macam-macam simbol operator aritmatika disertai kegunaannya! 

3. Sebutkan 6 (enam) macam simbol operator perbandingan disertai keterangannya ! 

4. Sebutkan dan berikan penjelasan mengenai langkah-langkah struktur dasar algoritma! 

5. Kasus: 
Suatu ketika anda diminta membantu wali kelas anda untuk menghitung nilai akhir pada mata pelajaran produktif 

(misalnya: Efek Khusus). Proses perhitungan nilai rapot untuk mata pelajaran tersebut didapat dari: 

 

tugas anda buatkan algoritma dalam bentuk flowchart untuk menghitung nilai akhir dari mata pelajaran tersebut! 

  

“Good Luck !” 

“INGAT, TUHAN MAHA MENGETAHUI” 


