1. Apa nama data yang dilewatkan ketika suatu method memanggil method lain?
argument
constructor
input
output
spesification

2.

Error
20 dan 40
10 dan 40
10 dan 20

3.

0
1
Error: variable i belum diinisialisasi
Null

4. Dari pilihan berikut ini, item manakah yang memiliki atribut dan behaviour?
object
class
attribute
data type
method
behavior

5.

Apa yang akan menjadi output apabila class TestMyDate dijalankan?
3 5 20035 10 2005
5 5 20035 10 2005
10 10 20055 10 2005
10 10 200510 10 2005
10 10 200510 10 2005
1 1 20005 10 2005

6.

Apa yang menjadi output kode diatas?
static{x+=5;} dan static {x/=5;}tidak akan di-compile karena nama method dan return valuenya hilang.
static{x/=5;} tidak akan di-compile, karena Anda hanya dimungkinkan untuk menggunakan
sebuah static initializer.

Kode akan di-compile dengan output x =10
Kode akan di-compile dengan output x = 15
Kode akan di-compile dengan output x = 3

7.

Proses compile sukses dan terdapat output 0 dan false pada saat runtime
Proses compile sukses dan terdapat output 0 dan true pada saat runtime
Proses compile error karena b tidak diinisialisasi
Proses compile error karena harus diberikan sebuah char value kedalam z

8. Pada sebuah top level class yang tidak memiliki modifier, maka hak akses untuk pemanggilan
attribute maupun method dari class tersebut dimiliki oleh:
Class manapun
Class manapun dalam package yang sama
Class manapun dalam sebuah file
Sub class manapun dari class tersebut

9. Sampai manakah batasan penggunaan variabel lokal pada method?
di dalam method yang mendeklarasikan variabel bersangkutan
keseluruhan class yang mendeklarasikan variabel
hanya class-class yang ada pada package yang sama sebagai class yang mendeklarasikan
semua class

10.

12
012
10
10.0

11.

Statement mana yang benar mengenai kode di atas?
cf1.x++; tidak akan di-compile karena sebuah static di-reference kepada variable private
CobaFinal.x++ tidak akan di-compile , karena sebuah static di-reference kepada variable
private
Kode akan di-compile dan memiliki output x =104
Kode akan di-compile dan memiliki output x =103
Kode akan di-compile dan memiliki output x =102

12. Mana dari pilihan-pilihan berikut ini yang bisa dicompile tanpa menghasilkan error?

benar

benar
Semua Benar
Kode akan dicompile dan apabila dijalankan akan mencetak Hallo Dunia

13. Manakah pendeklarasian constructor yang benar dari class Test:
test(){}
Test(){}
void Test(){}
private final Test(){}
abstract Test(){}
Test(Test t){}
Test(void){}

14.

Compiler akan complain bahwa main adalah sebuah reserved word dan tidak bisa
digunakan sebagai class
Kode akan dicompile dan apabila dijalankan akan mencetak Hallo Dunia
Kode akan dicompile tetapi ia akan complain bahwa pada saat runtime tidak ada
konstruktor yang didefinisikan
Kode akan dicompile akan tetapi akan dicomplain pada saat runtime apabila main tidak
didefinisikan secara benar

15.

Apa yang menjadi output program diatas :
3 4 2007 3 4 2007 5 4 2006
3 4 2007 5 4 2006
5 4 2006
3 4 2007 3 4 2007
1 1 2000 3 4 2007 3 4 2007
1 1 2000 3 4 2007

16.

public int aMethod(int a, int b){}
public float aMethod(float a, float b){}
public float aMethod(float a, float b, int c) throws Exception{}
public float aMethod(float c, float d){}

private float aMethod(int a, int b, int c){}

17.

Error pada saat compile
Output adalah 99
Output adalah 198
Error pada saat runtime

1. Pernyataan manakah yang benar mengenai operator shift?
Operan sebaiknya tidak bertipe data int.
Operator shift memindahkan operan kanan sejumlah bit yang telah dispesifikasikan oleh
operan kiri.
Operan harus bertipe data integral, pada umumnya int atau long.
Operator shift operator terdiri dari <<, <<<, >> dan >>>.

2. Apa yang menjadi output dari pernyataan berikut ini?
System.out.println(3*10*2/15-2+4^2^2);
6
10
2
-2
3
3. Diantara pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah pernyataan assignment yang benar?
byte b = 10;
int i = 10;
byte j = i;
char c = "c";
String a = "a";
float f = 3.14;
long l = 40;

4. Dari pernyataan - pernyataan di bawah ini, manakah yang menyebabkan Runtime Error?
Penulisan keyword yang salah
Kehilangan titik koma (;)
Dibagi dengan 0
Kesalahan dalam penggunaan modifier class

5. Ketika kelas public Java disimpan dalam file source code Java, hal-hal apakah yang harus benar
mengenai penamaan source file sehubungan dengan penamaan kelas?
Penamaan harus berbeda
Penamaan harus dimulai dengan huruf yang sama
Penamaan harus serupa, tanpa memperhatikan ukuran huruf
Penamaan harus benar-benar serupa, termasuk ukuran besar kecil huruf
6. Disebut apakah prinsip pemrograman dimana seorang programmer yang mengembangkan
software menggunakan pendekatan linear (step-by-step)?
pemrograman berbasis event
pemrograman prosedural

pemrograman beroriented objek
pemrograman fungsional

7.

Apa yang menjadi output potongan kode di atas :
-1
1073741823
-4
-8

8. Sintaks apa yang digunakan untuk membuat komentar multi baris pada file Java source?
\\
//
\** *\
/** */
\* *\
9. Kode yang telah dieksekusi dan diterjemahkan oleh Java Virtual Machine (JVM) akan disimpan
dalam jenis tipe file apa?
.class files
.javac files
.code files
.java files

10. Pilih identifier yang benar dari pilihan-pilihan berikut ini. (Pilih semua jawaban yang menurut
Anda benar)
Big0LongStringTanpaNama
$double
bytes

$5
Finalist

11. Extensi apa yang digunakan pada file bytecode Java?
.class
.cls
.java
.jvm
.txt

12. Pernyataan mana dari ekspresi berikut ini yang bernilai positif?
int x = -1; x = x >>>5;
int x = -1; x = x >>> 32;
byte x = -1; x = x >>> 5;
int x = -1; x = x >> 5;
13. Dari pernyataan berikut-berikut ini, manakah pernyataan yang benar dari method main() ? (Pilih
semua jawaban yang menurut Anda benar)
public static void main()
public static void main(String arg[ ])
public static main (String [ ] arg)
public static void main (String [ ] args)
public static int main (String [ ] arg)

14. Manakah diantara operator berikut ini yang memiliki prioritas operasi yang paling tinggi?
+
%
/
()

15. Apa yang akan Anda lakukan untuk memanggil garbage collection dengan paksa?
Gerbage collection tidak akan pernah bisa dipaksa untuk dipanggil
Panggil System.gc()
Panggil System.gc() untuk mem-parsing sebuah reference kepada object untuk dimasukkan
kedalam garbage collection
Panggil Runtime.gc()

16.

Apa yang menjadi output kode diatas?
6101
060100x001
60101
681
17.

x = 15, a = 7, b = 8
x = 15, a = 6, b = 7
x = 13, a = 7, b = 8
x = 13, a = 6, b = 7

18. Assignment mana yang diperbolehkan di Java, jika variabel v1 bertipe data double, v2 bertipe
data float, dan v3 merupakan object reference?
v1 = v2;
v1 = v3;
v2 = v1;
v3 = v1;
v3 = v2;

19. Pada range value berapa yang dapat diterima oleh variable dengan tipe byte?
Tergantung ada hardware

20.

Apa yang menjadi output potongan kode di atas :
27
29
30
28

21. Istilah apa yang digunakan untuk kesalahan pemrograman yang menyebabkan suatu program
komputer berhenti mendadak?
output error
syntax error
runtime error
compiler error
input error
logic error

22.

Apa yang menjadi output potongan kode di atas :
3
1
-1
-7

23. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang benar? (Pilih semua jawaban yang benar)
int x = 6; x = !x;
int x = 6; if ( ! ( x > 3 ) ) { }
int x = 6; x = ~x;

24. Pada range value berapa yang dapat diterima oleh variabel dengan tipe short ?
Tergantung pada hardware

25. Diantara pilihan berikut ini, manakah program utility JDK yang digunakan untuk melakukan
compile file source code Java ke dalam bentuk bytecode?
jar
java
javac
javadoc

26.

Apa yang menjadi output potongan kode di atas :
x=4
x=7
x=1
x=4
x=1
x=7
x=7
x=4

27.

Apa yang menjadi output program di atas :
8
9
9
11
10
11
8

10

1.

error
null
0
5

2.

ArrayIndexOutofBoudsException
2
3
4

3.
Elemen apa yang ada pada indeks 3 dalam array karakter di atas?
'3'
'5'
'A'
'H'

4. Apa yang terjadi pada proses pembuatan suatu array dari objek?
array memiliki lokasi referensi ke objek dengan tipe yang telah ditentukan.
array memiliki objek dengan tipe yang telah ditentukan, yang di-inisialisasikan ke null atau 0
array memiliki objek dengan tipe yang telah ditentukan, yang telah diciptakan pada awal
program
array memiliki reference ke objek dengan tipe yang telah ditentukan, yang telah diciptakan
pada awal program

5. Setelah proses instantiate object, pernyataan mana yang benar mengenai panjang object array?
Panjang suatu array ditentukan selama eksekusi program
Panjang suatu array merupakan variable, bergantung pada kebutuhan program
Panjang suatu array merupakan attribute final read only yang tidak bisa diubah
Panjang dari suatu array bergantung pada jumlah memori yang tersedia

6. statement mana yang akan menciptakan array bertipe double yang terdiri dari angka 5.2, 7.0, dan
-2.5?
double list[ ] = { 5.2, 7.0, -2.5 };
double list[3] = { 5.2, 7.0, -2.5 };
double list = [ 5.2, 7.0, -2.5 ];
list double[3] = [ 5.2, 7.0, -2.5 ];

7.

for(int i=0; i < ia.length() -1; i++)
for (int i=0; i< ia.length(); i++)
for(int i=1; i < 4; i++)
for(int i=0; i< ia.length;i++)

8. Apa yang diperlukan untuk pembuatan dan penginisialisasian array multidimensional?
Semua dimensi harus dibuat pada waktu bersamaan.
Masing-masing dimensi harus di-final sebelum pembuatan dimensi berikutnya.
Suatu dimensi harus menghitung semua dimensi yang diciptakan sebelum selesai diinisialisasi
Setiap dimensi harus diciptakan sebelum value dari dimensi berikutnya dapat diinisialisasi.

9. Mana diantara pilihan berikut ini yang merupakan tipe data index yang valid untuk mengakses
anggota dari array?
int
double
string
boolean

10. Untuk menyediakan reference ke satu elemen pada array, array identifier harus dikombinasikan
dengan?
variable value
primitive value
index value
array value

11.

x[24] adalah 0
x[24] tidak didefinisikan
x[25] adalah 0
x[0] adalah null
x.length adalah 25

1. Pada event delegation model, bagian mana yang mengarah pada objek yang dapat menghasilkan
objek event?
source dari event
handler
event
handler event

2.

Dua buah tombol berdampingan pada sebuah frame, button Hello pada sebelah kiri dan Bye pada
sebelah kanan.
Hanya ada sebuah tombol "Hello" pada frame tersebut
Hanya ada sebuah tombol "Bye"
Ada dua buah button terletak dibagian atas frame, salah satunya memiliki label "Hello" dan yang
satunya lagi "Bye"

3. Default dari layout manager bagi frame adalah :
FlowLayout
BorderLayout
GridLayout
GridBagLayout
CardLayout

4.

s.setBackground(Color.pink);
s.setColor(PINK);
s.Background(pink);
s.color=Color.pink;

5. Class manakah yang dapat digunakan untuk menciptakan objek yang dapat menghasilkan event
ActionEvent?
Button
Dialog
List
Frame
ScrollBar
TextField

6. Sebuah applet memiliki Layout Manager default yaitu FlowLayout. Kode manakan yang harus
digunakan untuk mengganti Layout Manager
setLayoutManager(new GridLayout());
setLayout(new GridLayout(2,2));
setGridLayout(2,2);
setBorderLayout();

7. Method dari class ActionEvent manakah yang digunakan untuk menentukan objek yang
menghasilkan event?
getSource( )
getString( )

getGraphics( )
getDate( )

8. Mana dari layout berikut ini yang merupakan interface EventListener yang benar.
MouseMotionListener
WindowListener
DialogListener
PaintListener

9. Apa nama method Java yang digunakan untuk menampilkan komponen GUI?
setVisible()
setLayout()
setWindow()
WindowListener()

10. Layout manager manakah yang mengatur komponen berdasarkan arah kompas seperti utara,
selatan, timur, dan barat?
GridLayout
CompassLayout
QuadrantLayout
BorderLayout

11. Mana dari layout manager dibawah ini yang sangat menjaga ukuran dari komponen.
FlowLayout
GridLayout
BorderLayout
CardLayout
GridBagLayout

12. Mana dari adapter berikut ini yang merupakan class adapter yang benar didalam Java.
ComponentAdapter
ActionAdapter
AdjustmentAdapter
ItemAdapter
FocusAdapter

13. Program manakah yang akan menciptakan text area yang memiliki 5 baris, 20 kolom, hanya satu
scrollbar vertikal, dan menampilkan teks "Hello"?

TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL);
TextArea ta = new
TextArea("Hello",5,20,TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY);
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.VERTICAL_ONLY);
TextArea ta = new TextArea("Hello",20,5);

14. Pilih instruksi yang dapat digunakan dalam method actionPerformed untuk membedakan antara
tombol buttonOne dan buttonTwo.

15. Method dari class Container manakah yang digunakan untuk meletakkan komponen pada object
Window atau object Panel?
add()
placeComponent()
setVisible()
getComponent()

16. Tujuan dari desain umum GUI adalah untuk membagi layar ke dalam area terpisah. Class AWT
manakah yang dapat mewujudkan tujuan tersebut?
Panel
Container
Frame
Component

17. Manakah diantara pilihan berikut ini yang merupakan bagian dari event delegation model?
Sebuah komponen yang menampilkan message
Sebuah objek label yang menampilkan message
Mendaftarkan objek listener kepada komponen
Satu object listener yang mengimplementasi satu interface listener
Suatu komponen yang menghasilkan suatu objek event

18. Layout manager manakah yang digunakan untuk merancang informasi berdasarkan jumlah baris
dan kolom yang diperlukan untuk menampilkan komponen?
TableLayout
GridLayout
MatrixLayout
BorderLayout

19. Interface manakah yang harus diimplementasikan Java class untuk menerima notifikasi button
click event?
ActionListener
ButtonListener
KeyListener
WindowListener

20.

String "Dolly" akan tercetak dibagian tengah frame
Error akan tercipta pada saat compile karena penulisan method paint yang tidak benar
Bagian bawah dari kata Dolly akan terlihat di bagian atas dari frame, dimana bagian atas
dari kata tersebut tidak terlihat.
String "Dolly" akan tercetak dibagian bawah frame.

21. Class adapter manakah yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari package
java.awt.events?
ActionAdapter
ButtonAdapter
KeyAdapter
MouseAdapter
TextAdapter
WindowAdapter

1.

x[24] adalah 0
x[24] tidak didefinisikan
x[25] adalah 0
x[0] adalah null
x.length adalah 25
2. Dari pernyataan berikut-berikut ini, manakah pernyataan yang benar dari method main() ? (Pilih
semua jawaban yang menurut Anda benar)
public static void main()
public static void main(String arg[ ])
public static main (String [ ] arg)
public static void main (String [ ] args)
public static int main (String [ ] arg)
3. Apa yang akan dicetak dari program berikut?

0
1
2
Program tidak bisa di-compile karena ada pernyataan "i=++i;"
4. Pernyataan mana yang mendeskripsikan bagaimana suatu objek String dideklarasikan dalam Java?
String merupakan tipe data primitive built-in.

Object String yang sudah diciptakan tidak dapat dirubah
Object String dapat dengan mudah diubah dengan cara concatenation
Reference ke object String tidak dapat diubah ke object String yang berbeda.

5.

Sukses
Kesalahan pada URL
File tidak lengkap
Kesalahan umum
Mengerjakan finally
Diluar block

6.

Apa yang menjadi output program di atas :
9
10
7
8
8
9
8
10
7.

Test t = new Test();
Test t = new Test(1);
Test t = new Test(1,2);
Test t = new Test(1,2,3);
Test t = (new Base()).new Test(1)
8. Block atau baris kode mana yang akan dieksekusi apabila block try telah terpenuhi tanpa terjadi
exception?
main
catch
finally
static
return

9.

Error pada saat compile
200
100 diikuti dengan 200
100
10.

ArrayIndexOutofBoudsException
2
3
4

11.

Apa yang menjadi output potongan kode diatas?
15
10
5
5
10
15
10
5
15
0
5
15
12. Mana dari pilihan-pilihan berikut ini yang bisa dicompile tanpa menghasilkan error?

Semua Benar
Kode akan dicompile dan apabila dijalankan akan mencetak Hallo Dunia
13. Program manakah yang secara benar melakukan assignment dari sebuah string "buku" ke variabel
integer angka?
String s1 = "buku";
int angka = len(s1);

String s1 = new String("buku");
int angka = s1.length();
String s1 = new String("buku");
int angka = length(s1);
String s1 = "buku";
short angka = s1.length();
14. Program manakah yang akan menciptakan text area yang memiliki 5 baris, 20 kolom, hanya satu
scrollbar vertikal, dan menampilkan teks "Hello"?
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL);
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY);
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.VERTICAL_ONLY);
TextArea ta = new TextArea("Hello",20,5);
15. Dari pilihan berikut ini, item manakah yang memiliki atribut dan behaviour?
object
class
attribute
data type
method
behavior
16.

Akan ada error pada saat di-compile, karena class Greebo tidak secara benar
mengimplementasikan interface Runnable
Akan ada error pada baris ke 13 karena Anda tidak dapat melewatkan parameter ke
constructor Thread
Kode tersebut akan di-compile secara benar tetapi akan menemui exception pada baris 13
Kode tersebut akan di-compile secara benar tetapi akan menemui exception pada baris 14
Kode tersebut akan di-compile sukses tanpa melempar exception apapun.

17.

Untuk membungkus object dari FileWriter sehingga kode tersebut dapat menggunakan println
untuk mencetak String ke console
Sebagai pembungkus dari FileWriter sehingga method println dapat dipanggil untuk
menuliskan String ke File
PrintWriter digunakan untuk memanggil method flush yang berguna untuk menuliskan String
ke File
PrintWriter dapat digantikan oleh fungsi System.out.println()
18. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, pilih semua jawaban yang menurut Anda benar?
Pada setiap block try-catch, harus ada minimal sebuah block catch
Sebuah block try dapat diikuti oleh beberapa block finally
Sebuah block try harus diikuti oleh minimal sebuah block finally atau catch
Jika block catch dan finally telah didefinisikan, block catch harus didahului oleh block finally
19.

if(s==s2)
if(s.equals(s2)
if(s.equalsIgnoreCase(s2))
if(s.noCaseMatch(s2))
20. Error manakah di bawah ini yang dihasilkan oleh method start(), jika thread yang sudah berjalan
mencoba untuk start lagi?

ThreadStartException
IllegalThreadStartException
IllegalThreadException
IllegalThreadStateException
21. Manakah dari pernyataan berikut ini yang legal?
String x = "Hello";
int y = 9; x += y;
String x = "Hello";
int y = 9; if (x == y){ }
String x = "Hello";
int y = 9; x = x + y;
String x = "Hello";
int y = 9; y = y + x;
String x = null;
int y = ( x ! = null ) && ( x.length() > 0 ) ? x.length() : 0 ;
22. Manakah diantara operator berikut ini yang memiliki prioritas operasi yang paling tinggi?
+
%
/
()
23.

Apa yang akan menjadi output apabila class TestMyDate dijalankan?
3 5 20035 10 2005
5 5 20035 10 2005
10 10 20055 10 2005
10 10 200510 10 2005
10 10 200510 10 2005
1 1 20005 10 2005
24.

25.

Apa yang menjadi output potongan kode di atas :
3
1
-1
-7
26.

Compile error karena main tidak dideklarasikan secara benar
Runtime error karena main tidak dideklarasikan secara benar
Dapat dicompile dan memiliki output java
Dapat dicompile dan memiliki output hello

27.

s.setBackground(Color.pink);
s.setColor(PINK);
s.Background(pink);
s.color=Color.pink;
28. Mana yang merupakan definisi yang benar dari sebuah method m, yang diasumsikan bahwa
method tersebut throws IOException dan memiliki nilai kembalian void. Asumsikan juga bahwa
method tersebut tidak menerima argument apapun.
void m() throws IOException{}
void m() throw IOException{}
void m(void) throws IOException{}
m() throws IOException{}
void m() {} throws IOException
29. Pernyataan mana yang benar mengenai kode berikut ini?

Kode pada baris 5 illegal
Variabel j yang dapat diteriama sebagai argument dari switch () haruslah byte, short, int , atau
long
Output dari kode diatas adalah "nilai j adalah 2"
Output dari kode diatas adalah "nilai j adalah 2" diikuti dengan "nilai j adalah 3"
Output dari kode diatas adalah "nilai j adalah 2", diikuti dengan "nilai j adalah 3", dan diikuti
dengan "nilai j adalah 2"
30.

0

1
2
3
4
31. Apa yang terjadi pada proses pembuatan suatu array dari objek?
array memiliki lokasi referensi ke objek dengan tipe yang telah ditentukan.
array memiliki objek dengan tipe yang telah ditentukan, yang di-inisialisasikan ke null atau 0
array memiliki objek dengan tipe yang telah ditentukan, yang telah diciptakan pada awal
program
array memiliki reference ke objek dengan tipe yang telah ditentukan, yang telah diciptakan
pada awal program
32.

a
97
error
Tidak ada yang dituliskan

33.

Statement mana yang benar mengenai kode di atas?
cf1.x++; tidak akan di-compile karena sebuah static di-reference kepada variable private
CobaFinal.x++ tidak akan di-compile , karena sebuah static di-reference kepada variable
private
Kode akan di-compile dan memiliki output x =104
Kode akan di-compile dan memiliki output x =103
Kode akan di-compile dan memiliki output x =102
34.
Elemen apa yang ada pada indeks 3 dalam array karakter di atas?
'3'
'5'
'A'
'H'

35.

Compile error karena ada kesalahan dalam memparsing parameter ke method.
Compilation error, class Turing tidak memiliki method start
Compile sukses dan mendapat output 0 diikuti dengan 1
Compile sukses akan tetapi runtime error
36. Syntax mana yang akan menciptakan string baru di dalam string pool yang dapat di-reference oleh
identifier myGame?
String "JENI";
String = myGame "JENI";
String myGame = "JENI";
String[] myGame = new String("JENI");

37.

for(int i=0; i < ia.length() -1; i++)
for (int i=0; i< ia.length(); i++)
for(int i=1; i < 4; i++)
for(int i=0; i< ia.length;i++)

38. Method hallo() bisa melempar java.io.IOException, java.lang.RuntimeException, atau
java.net.MalformedURLException (yang merupakan subclass dari java.io.IOException). Import yang
dibutuhkan oleh class-class berikut ini telah dideklarasikan untuk exception-exception tersebut
diatas. Mana diantara pilihan-pilihan dibawah ini yang benar? (Pilih semua jawaban yang menurut
Anda benar)

39. Method dari class ActionEvent manakah yang digunakan untuk menentukan objek yang
menghasilkan event?
getSource( )
getString( )
getGraphics( )
getDate( )
40. Apa yang menjadi output kode berikut?

Kode diatas tidak akan dicompile
"Ada sesuatu yang benar di dunia ini?" akan dicetak
"Tidak akan dicompile" akan dicetak
Tidak ada pilihan diatas yang benar
41. Sampai manakah batasan penggunaan variabel lokal pada method?
di dalam method yang mendeklarasikan variabel bersangkutan
keseluruhan class yang mendeklarasikan variabel
hanya class-class yang ada pada package yang sama sebagai class yang mendeklarasikan
semua class
42. Method mana yang hanya dipanggil dari dalam block synchronized pada instance dimana method
tersebut dipanggil?
start( ) dan run( )
sleep( ) dan resume( )
wait( ) dan notify( )
run( ) dan sleep( )

43.

Letakkan Base(10) pada //One
Letakkan super(10) pada //One
Letakkan super(10) pada //Two
Letakkan super(10) pada //Three

44.

test
test

-1

0
1
2
45. Pilih instruksi yang dapat digunakan dalam method actionPerformed untuk membedakan antara
tombol buttonOne dan buttonTwo.

46. Mana diantara pilihan-pilihan berikut ini yang merupakan penulisan loop yang benar ?

47.

Compile time error
Output dari first0, second0, first0, second1
Output dari first0, first1, second0, second1
Runtime error

48.

Tidak ada file
Tidak ada file

-1

Tidak ada file,Melakukan finally,

-1

0
49.

Apa yang menjadi output potongan kode di atas :
x=4
x=7
x=1
x=4

x
x
x
x

=
=
=
=

1
7
7
4

50.

Dua buah tombol berdampingan pada sebuah frame, button Hello pada sebelah kiri dan Bye pada
sebelah kanan.
Hanya ada sebuah tombol "Hello" pada frame tersebut
Hanya ada sebuah tombol "Bye"
Ada dua buah button terletak dibagian atas frame, salah satunya memiliki label "Hello" dan yang
satunya lagi "Bye"

1. Apa yang harus dilakukan oleh programmer untuk menangani user-defined exception?
Menuliskan exception sebagai start method
Menangani exception sebagai sebuah error
Menuliskan exception sebagai bagian dari class Component
Tidak ada perbedaan antara exception tersebut dengan exception yang lain

2.

0
1
2
3
4
3.

Source code harus di-compile dengan -source 1.4 flag
Aplikasi diatas harus dijalankan dengan -enableassertions flag atau assertion-enabling flag yang
lain
Array args harus memiliki 0 elements
Array args harus memiliki satu element atau lebih
4. Mana dari potongan kode berikut ini yang merupakan cara terbaik untuk melempar sebuah
exception? Asumsikan bahwa semua variable yang belum dideklarasikan, telah dideklarasikan di
tempat yang lain yang masih bisa diakses ?

5. Block atau baris kode mana yang akan dieksekusi apabila block try telah terpenuhi tanpa terjadi
exception?
main
catch
finally
static
return
6. Sebuah variabel dalam local method bisa diakses dari dalam block try-catch. Dimana variabel
tersebut sebaiknya dideklarasikan?
Variabel tersebut seharusnya dideklarasikan local sebelum memasuki block try-catch
Variabel tersebut seharusnya bisa dideklarasikan didalam try block dan block catch
Variabel tersebut seharusnya dideklarasikan dalam block catch
Variabel tersebut seharusnya bisa dideklarasikan dalam block try

7.

Sukses
Kesalahan pada URL
File tidak lengkap
Kesalahan umum
Mengerjakan finally
Diluar block
8. Pada kondisi bagaimana klausa finally tidak akan dieksekusi?
Kode didalam block try memiliki statement return
Kode didalam block try telah dieksekusi dengan benar
Method System.exit() dipanggil dalam block try atau catch
Kode didalam block try memiliki statement break
9. Package mana yang memiliki class IOException?
java.util
java.text
java.error
java.io

10.

0
1
2
3
4
11. Pilihan manakah di bawah ini yang paling tepat mendeskripsikan langkah-langkah penting dalam
pembuatan checked exception handler?
Subclass class dari class Throwable .
Subclass class dari class Exception .
Subclass class dari class Error .
Subclass class dari class RunTimeException .
Tidak ada satupun dari pilihan di atas yang benar karena checked exception tidak bisa ditulis

12.

Sukses
Kesalahan pada URL
File tidak lengkap
Kesalahan umum
Mengerjakan finally
Diluar block
13. Mana yang merupakan definisi yang benar dari sebuah method m, yang diasumsikan bahwa
method tersebut throws IOException dan memiliki nilai kembalian void. Asumsikan juga bahwa
method tersebut tidak menerima argument apapun.
void m() throws IOException{}
void m() throw IOException{}
void m(void) throws IOException{}
m() throws IOException{}
void m() {} throws IOException

14.

Sukses
Kesalahan pada URL
File tidak lengkap
Kesalahan umum
Mengerjakan finally
Diluar block
15. Dari pernyataan-pernyataan dibawah ini, mana yang mendeskripsikan secara benar mengenai
langkah yang harus diambil oleh programmer sehingga kode yang terdiri dari pernyataanpernyataan dapat melempar sebuah exception?
Membiarkan sistem operasi menangani semua exception
Mendeklarasikan exception dalam klausa throws, atau menempatkan pernyataan tersebut
dalam block try/catch/finally
Menambahkan kode dari class handler untuk menangkan exception
Mengabaikan semua exception
16. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, pilih semua jawaban yang menurut Anda benar?
Pada setiap block try-catch, harus ada minimal sebuah block catch
Sebuah block try dapat diikuti oleh beberapa block finally

Sebuah block try harus diikuti oleh minimal sebuah block finally atau catch
Jika block catch dan finally telah didefinisikan, block catch harus didahului oleh block finally

1. Apa yang terjadi ketika programmer tidak membuat constructor pada saat pembuatan object?
Keyword superclass harus digunakan
null constructor exception di-thrown.
null constructor diciptakan oleh compiler.
compiler error dihasilkan.
2. Atribut dan method dari class parent manakah, yang dapat langsung diakses oleh subclass?
default
protected
public
private
3. Keyword mana yang memiliki fungsi sama dengan keyword this dan menyediakan reference ke
atribut turunan dari objek?
super
extend
finalizer
inheritance
4.

void amethod(int i) throws Exception {}
void amethod(long i)throws Exception {}
void amethod(long i){}
public void amethod(int i) throws Exception {}
5. Keyword mana yang mengindikasikan bahwa suatu class tidak akan memiliki instance yang dibuat
dari tipe kelas ini?
abstract
child
method
concrete

6.

float aMethod(float a, float b){}
public int aMethod(int a, int b) throws Exception {}
public float aMethod(float a, float b) throws Exception {}
public float aMethod(float p, float q){}
7. Tipe class mana yang final dan tidak dapat diextend?
parent
wrapper
sub
super
8. Dari kode berikut ini, baris mana yang tidak dapat dicompile?
1. Object ob = new Object();
2. String stringarr[] = new String[50];
3. Float floater = new Float(3.14f);
4.
5. ob = stringarr;
6. ob = stringarr[5];
7. floater = ob;
8. ob = floater;
1 dan 5
7
5 dan 7
6
8

9.

Letakkan Base(10) pada //One
Letakkan super(10) pada //One
Letakkan super(10) pada //Two
Letakkan super(10) pada //Three
10. Keyword apa yang menyediakan implementasi untuk semua method dari suatu interface?
abstract
extends
final
implements

11.

Modifikasi apa yang bisa Anda berikan minimal pada kode diatas sehingga kode tersebut dapat dicomplie dengan benar?
Pada baris pertama, hilangkan modifier final
Pada baris ke-6 hilangkan modifier final
Hilangkan baris 9
Pada baris 1 dan 6 hilangkan modifier final
Kode diatas sudah dapat decompile, tidak perlu ada modifikasi lagi
12. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar?
Sebuah non static class Inner dideklarasikan didalam sebuah public class Outer dan telah
dideklarasikan juga constructor yang sesuai. Untuk membuat instance dari Inner digunakanlah
kode:
new Outer().new Inner()
Jika sebuah anonymous inner class yang terletak didalam sebuah class Outer didefinisikan
untuk meng-implement interface ActionListener , maka digunakanlah kode:
new Outer(). new ActionListener()
Sebuah non-static class Inner dideklarasikan didalam sebuah class public Outer dan telah
dideklarasikan juga constructor yang sesuai. Untuk membuat instance dari Inner digunakanlah
kode:
new Inner()
Sebuah instance dari anonymous class yang meng-implements interface MyInterface dapat
dibuat dengan kode:
1. return new MyInterface(int x){
2. int x;
3. public MyInterface(int x){
4. this.x = x;
5. }
6. };

13.

Apa yang menjadi output potongan kode diatas?
Error karena tidak ada String yang di-passing kedalam konstruktor Bapak
Output:
Bapak null
Anak
Error karena constructor Bapak(String nama) tidak pernah dipanggil
Error karena constructor Bapak() tidak pernah dipanggil
Output :
Anak
14.

public
private
static
friend
15. Keyword-keyword apa yang mengindikasikan konsep inheritance?
super dan abstract
super dan implements
extends dan abstract
implements dan extends

16. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah yang benar?
Sebuah abstract class tidak dapat memiliki sub-class
Sebuah final class, harus memiliki sub class, sebelum class final tersebut dapat digunakan
Sebuah method static dapat dipanggil tanpa melalui pembuatan instance dari class tersebut
Sebuah method static tidak dapat diakses oleh method non static dalam class tersebut
Sebuah modifier abstract dapat dideklarasikan sebelum pendeklarasian class atau method,
tetapi tidak dapat dideklarasikan sebelum pendeklarasian variable
Sebuah modifier final dapat dideklarasikan sebelum pendeklarasian class atau variable, tetapi
tidak bisa digunakan sebelum pendeklarasian method
17.

Error pada saat compile
200
100 diikuti dengan 200
100
18.

Test t = new Test();
Test t = new Test(1);
Test t = new Test(1,2);
Test t = new Test(1,2,3);

Test t = (new Base()).new Test(1)
19. Diantara pernyataan-pernyataan berikut ini manakah yang benar?
Sebuah program java harus memiliki statement package
Jika terdapat statement package maka ia harus menjadi statement yang pertama pada
program
Jika program java mendefinisikan statement package dan import, maka statement import
harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum statement package
Sebuah file java tanpa adanya class atau interface dapat di-compile.
Jika ada statement import, maka ia harus didefinisikan sebelum pendefinisian class atau
interface
20.

Perhatikan hirarkhi inheritance di atas. Dari pernyataan - pernyataan berikut ini manakah yang
benar?
2. Dog rover, fido;
3. Animal anim;
4.
5. rover = new Dog();
6. anim = rover;
7. fido = (Dog)anim;
Baris ke-5 tidak akan bisa di-compile
Baris ke-6 tidak akan bisa di-compile
Kode diatas dapat decompile akan tetapi ia akan melempar exception pada baris ke-6
Kode akan di-compile dan dijalankan
Kode akan decompile dan dijalankan, tetapi casting pada baris ke -7 sebenarnya tidak
diperlukan dan dapat dihilangkan

21.

Tidak dapat di compile
Compile dan jalankan tanpa error
Terjadi exception pada saat compile
Runtime Exception
22. Pernyataan mana yang benar ketika keyword final diaplikasikan ke method abstract?
Method dilindungi dari proses override oleh subclass
Keyword final harus digunakan dengan class abstract
Keyword final tidak dapat digunakan dengan method abstract.
Method dilindungi dari penggunaan di dalam superclass
23.

Value is 5Value is 6
This value is 5This value is 6

Value is 5This value is 6
This value is 5Value is 6
I was passed 5I was passed 6
24.

Akan tercetak angka 0 sebanyak 5 kali
Error: object ar digunakan sebelum diinisialisasi
Error CobaPewarisan harus dideklarasikan abstract
IndexOutOfBoundes Error
25.

Apa yang menjadi output potongan kode diatas?
15
10
5
5
10
15

10
5
15
0
5
15
26.

Variabel mana yang dapat direferencekan pada comment //variable disini?
a
b
c
d
e
27. Manakah jawaban yang benar,pada saat Anda mengcompile dan menjalankan class berikut ini:

Program dapat di-compile dan output-nya adalah 5
Program dapat di-compile dan output-nya adalah 6
Program akan memberikan runtime exception karena ia tidam menemukan method
Tes.methodA(int)
Program akan memberikan compile error karena methodA didefinisikan dua kali didalam class
Tes
28. Kondisi apa yang harus dipenuhi, ketika suatu class memiliki method abstract?
Class merupakan super class
Class merupakan class abstract
Class merupakan suatu class interior
Class memiliki keyword super

1. Ada sebuah String yang dibentuk dari s = new String ("xyzzy"), method mana yang bisa
dipanggil untuk memodifikasi string?
s.trim();
s.substring(3);
s.replace('z','a');
s.concat(s);
Tidak ada dari pilihan diatas

2.

Compile error karena ada permasalahan casting
Random number antara 1 dan 10
Random number diantara 0 dan 1
Compile error karena method random tidak dikenali.

3.

Bic
ic
icy
error: tidak ada method yang mendeklarasikan substring(int,char)

4. Jika Anda ingin mengetahui posisi dari huruf v (misalnya: return 2) pada sebuah String s yang
bernilai "Java", kode mana yang akan Anda gunakan?
mid(2,s);
charAt(2);
s.indexOf('v');
indexOf(s,'v');

5. Mana dari pernyataan berikut ini yang akan memiliki output -4.0
System.out.println(Math.floor(-4.7));
System.out.println(Math.round(-4.7));
System.out.println(Math.ceil(-4.7));
System.out.println(Math.min(-4.7));

6.

19 diikuti dengan 20
19 diikuti dengan 11
Compile time error
10 diikuti dengan 1

7.

s3=s1 + s2;
s3=s1-s2;
s3=s1 & s2;
s3=s1 && s2 ;

8.

10 -1 -1
9

-1

-1

10 0 -1
10 1 -1

9. Syntax mana yang akan menciptakan string baru di dalam string pool yang dapat di-reference
oleh identifier myGame?
String "JENI";
String = myGame "JENI";
String myGame = "JENI";
String[] myGame = new String("JENI");

10. Program manakah yang secara benar melakukan assignment dari sebuah string "buku" ke
variabel integer angka?
String s1 = "buku";
int angka = len(s1);
String s1 = new String("buku");
int angka = s1.length();
String s1 = new String("buku");
int angka = length(s1);
String s1 = "buku";
short angka = s1.length();

11. Java package yang mana yang secara implisit di-import ke dalam setiap class?
java.util

java.lang
java.text
java.io

12.

if(s==s2)
if(s.equals(s2)
if(s.equalsIgnoreCase(s2))
if(s.noCaseMatch(s2))

13. Method StringBuffer mana yang digunakan untuk menambah karakter ke objek StringBuffer
yang sudah ada?
concat( )
addChars( )
append( )
Tidak ada yang bisa ditambahkan ke objek StringBuffer yang sudah ada. Objek baru harus
diciptakan

14. Pernyataan mana yang mendeskripsikan bagaimana suatu objek String dideklarasikan dalam
Java?
String merupakan tipe data primitive built-in.
Object String yang sudah diciptakan tidak dapat dirubah
Object String dapat dengan mudah diubah dengan cara concatenation

Reference ke object String tidak dapat diubah ke object String yang berbeda.

15. Pernyataan mana yang benar mengenai kelas Math?
Memiliki method untuk mengevaluasi fungsi dasar matematika.
Merupakan bagian dari package java.util
Semua method dalam class Math adalah static.
Semua method dalam class Math memiliki parameter
Memiliki method random() yang digunakan untuk menghasilkan suatu angka random.

1. Program manakah yang akan menciptakan text area yang memiliki 5 baris, 20 kolom, hanya satu
scrollbar vertikal, dan menampilkan teks "Hello"?
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL);
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY);
TextArea ta = new TextArea("Hello",5,20,TextArea.VERTICAL_ONLY);
TextArea ta = new TextArea("Hello",20,5);
2. Apa nama method Java yang digunakan untuk menampilkan komponen GUI?
setVisible()
setLayout()
setWindow()
WindowListener()
3.

s.setBackground(Color.pink);
s.setColor(PINK);
s.Background(pink);
s.color=Color.pink;
4. Mana dari layout manager dibawah ini yang sangat menjaga ukuran dari komponen.
FlowLayout
GridLayout
BorderLayout
CardLayout
GridBagLayout
5. Class manakah yang dapat digunakan untuk menciptakan objek yang dapat menghasilkan event
ActionEvent?

Button
Dialog
List
Frame
ScrollBar
TextField
6. Pada event delegation model, bagian mana yang mengarah pada objek yang dapat menghasilkan
objek event?
source dari event
handler
event
handler event
7. Mana dari layout berikut ini yang merupakan interface EventListener yang benar.
MouseMotionListener
WindowListener
DialogListener
PaintListener
8. Class adapter manakah yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari package java.awt.events?
ActionAdapter
ButtonAdapter
KeyAdapter
MouseAdapter
TextAdapter
WindowAdapter
9.

String "Dolly" akan tercetak dibagian tengah frame
Error akan tercipta pada saat compile karena penulisan method paint yang tidak benar
Bagian bawah dari kata Dolly akan terlihat di bagian atas dari frame, dimana bagian atas dari
kata tersebut tidak terlihat.
String "Dolly" akan tercetak dibagian bawah frame.
10. Method dari class ActionEvent manakah yang digunakan untuk menentukan objek yang
menghasilkan event?
getSource( )

getString( )
getGraphics( )
getDate( )
11. Tujuan dari desain umum GUI adalah untuk membagi layar ke dalam area terpisah. Class AWT
manakah yang dapat mewujudkan tujuan tersebut?
Panel
Container
Frame
Component
12.

Dua buah tombol berdampingan pada sebuah frame, button Hello pada sebelah kiri dan Bye pada
sebelah kanan.
Hanya ada sebuah tombol "Hello" pada frame tersebut
Hanya ada sebuah tombol "Bye"
Ada dua buah button terletak dibagian atas frame, salah satunya memiliki label "Hello" dan yang
satunya lagi "Bye"
13. Default dari layout manager bagi frame adalah :
FlowLayout
BorderLayout
GridLayout
GridBagLayout
CardLayout
14. Sebuah applet memiliki Layout Manager default yaitu FlowLayout. Kode manakan yang harus
digunakan untuk mengganti Layout Manager

setLayoutManager(new GridLayout());
setLayout(new GridLayout(2,2));
setGridLayout(2,2);
setBorderLayout();
15. Interface manakah yang harus diimplementasikan Java class untuk menerima notifikasi button click
event?
ActionListener
ButtonListener
KeyListener
WindowListener
16. Layout manager manakah yang mengatur komponen berdasarkan arah kompas seperti utara,
selatan, timur, dan barat?
GridLayout
CompassLayout
QuadrantLayout
BorderLayout
17. Method dari class Container manakah yang digunakan untuk meletakkan komponen pada object
Window atau object Panel?
add()
placeComponent()
setVisible()
getComponent()
18. Mana dari adapter berikut ini yang merupakan class adapter yang benar didalam Java.
ComponentAdapter
ActionAdapter
AdjustmentAdapter
ItemAdapter
FocusAdapter
19. Layout manager manakah yang digunakan untuk merancang informasi berdasarkan jumlah baris
dan kolom yang diperlukan untuk menampilkan komponen?
TableLayout
GridLayout
MatrixLayout
BorderLayout

20. Manakah diantara pilihan berikut ini yang merupakan bagian dari event delegation model?
Sebuah komponen yang menampilkan message
Sebuah objek label yang menampilkan message

Mendaftarkan objek listener kepada komponen
Satu object listener yang mengimplementasi satu interface listener
Suatu komponen yang menghasilkan suatu objek event
21. Pilih instruksi yang dapat digunakan dalam method actionPerformed untuk membedakan antara
tombol buttonOne dan buttonTwo.

1. Method mana yang digunakan untuk memulai suatu thread?
sleep( )
run( )
start( )
notify( )

2. Method apa yang membuat objek thread berhenti sejenak, sampai thread lain dengan level
prioritas yang sama telah berhenti?
sleep()
wait()
pause()
yield()

3.

Kode tersebut tidak akan di-compile, karena exception bisa terjadi pada method run()
Pada baris 2, thread akan berhenti bekerja. Akan terjadi resume execution, paling banyak
100 miliseconds
Pada baris 2, thread akan berhenti bekerja. Akan terjadi running resume , tepat pada 100
miliseconds
Pada baris 2, thread akan berhenti bekerja. Akan terjadi running resume, beberapa saat
setelah 100 miliseconds terlampaui

4. Sebuah class dibuat dan mewarisi class Thread. Method mana yang harus dimodifikasi untuk
menentukan operasi yang akan dijalankan oleh thread tersebut?
init()
run()
start()
process()

5.

Ya
Tidak

6.

Compile error karena ada kesalahan dalam memparsing parameter ke method.
Compilation error, class Turing tidak memiliki method start
Compile sukses dan mendapat output 0 diikuti dengan 1
Compile sukses akan tetapi runtime error

7.

Compile, panggil method run, dan mendapatkan output nilai i yang selalu bertambah
Compile sukses, panggil method start dan mendapatkan output nilai i yang selalu bertambah.
Kode tersebut akan mengakibatkan error pada saat compile karena return value dari method
run tidak sesuai
Proses compile akan menyebabkan error karena while tidak pernah mendapatkan value true

8.

Akan ada error pada saat di-compile, karena class Greebo tidak secara benar
mengimplementasikan interface Runnable
Akan ada error pada baris ke 13 karena Anda tidak dapat melewatkan parameter ke

constructor Thread
Kode tersebut akan di-compile secara benar tetapi akan menemui exception pada baris 13
Kode tersebut akan di-compile secara benar tetapi akan menemui exception pada baris 14
Kode tersebut akan di-compile sukses tanpa melempar exception apapun.

9. Tipe value manakah yang digunakan untuk menentukan prioritas suatu thread?
character value
null value
integer value
currency value

10. Pernyataan manakah yang benar mengenai thread join?
Thread join tidak memiliki value timeout
Eksekusi current thread menunggu sampai thread yang dipanggil method join() selesai.
Thread current hanya akan tetap berjalan setelah value timeout berakhir pada thread join,
meskipun thread join selesai lebih awal.
Thread current, yang memanggil method join(), memasuki kondisi runnable ketika method
join() dipanggil

11. Method mana yang hanya dipanggil dari dalam block synchronized pada instance dimana
method tersebut dipanggil?
start( ) dan run( )
sleep( ) dan resume( )
wait( ) dan notify( )
run( ) dan sleep( )

12.

Compile time error
Output dari first0, second0, first0, second1
Output dari first0, first1, second0, second1
Runtime error

13.

Compile time error
Compile sukses dan mendapatkan output "JENI jardiknas"
Compile sukses dan mendapatkan output "JENI jardiknas 0 1 2 3"
Compile sukses dan mendapatkan output salah satu dari : "JENI", "JENI 0", "JENI 0 1" "JENI 0
1 2" atau "JENI 0 1 2 3"

14. Error manakah di bawah ini yang dihasilkan oleh method start(), jika thread yang sudah berjalan
mencoba untuk start lagi?
ThreadStartException
IllegalThreadStartException
IllegalThreadException
IllegalThreadStateException

15.

Compile time error, class Rpcraven tidak meng-import java.lang.Thread
Output: One One Two Two
Output: One Two One Two
Compile sukses tetapi tidak ada output pada saat runtime

.

test
test
0
1
2
2.

-1

3.

error
done - Program ini berhasil dijalankan. Akan tetapi, tidak ada String yang dituliskan kedalam file
CobaTulis.dat karena file .dat bukanlah file yang bisa ditulisi String.
done - File dengan nama CobaTulis.dat harus disediakan terlebih dahulu, baru kemudian
program ini dapat dijalankan. Pada saat program ini dijalankan, didalam file tersebut terdapat
String Saya belajar java.io
done - File dengan nama CobaTulis.dat telah tersedia secara otomatis, dimana didalamnya
terdapat String Saya belajar java.io

4.

Kode diatas akan menyebabkan error karena out dideklarasikan final dalam System sehingga
tidak dapat diberikan value oleh pr
Kode diatas menyebabkan runtime Exception pada saat pemberian value kepada variable final
Kode diatas akan decompile dan dijalankan secara sukses.
Sebuah file dengan nama "hi" telah dibuat dan "Selamat Belajar" akan tercetak juga
5. Class abstract mana merupakan super class dan digunakan untuk membaca byte ?
Reader
FileReader
ByteReader
InputStream
FileInputStream
6.

a

97
error
Tidak ada yang dituliskan
7.

Compile error karena main tidak dideklarasikan secara benar
Runtime error karena main tidak dideklarasikan secara benar
Dapat dicompile dan memiliki output java
Dapat dicompile dan memiliki output hello
8.

Penggunaan BufferedReader merupakan salah satu teknik buffering dimana pembacaan dari file
akan dilaksanakan pada tiap karakter-nya
Penggunaan BufferedReader sebenarnya tidak diperlukan dalam potongan kode diatas
BufferedReader akan melakukan enkapsulasi terhadap FileReader sehingga isi dari file tersebut
akan disimpan sementara didalam buffer sebelum diberikan ke program
Penggunaan BufferedReader seharusnya tidak diperlukan karena BufferedReader akan
melakukan teknik buffering sehingga proses pembacaan file akan berlangsung lebih lambat
9. Bagaimana Anda dapat mengganti direktori tempat bekerja Anda sekarang dengan menggunakan
instance dari class File bernama FileName?
FileName.chdir("NamaDirektori")
FileName.cd("NamaDirektori")
FileName.cwd("NamaDirektori")
class File tidak mendukung penggantian secara langsung direktori yang dipakai saat ini

10.

FOS OK
Parsing OK
Writing OK
FOS OK
Parsing OK
java.lang.NumberFormatException
FOS OK
java.lang.NumberFormatException
java.lang.NumberFormatException
11.

Tidak ada satupun dari pilihan dibawah ini
Kendaraan
satu
dua

12.

Compile error
Dapat dicompile dan mendapat output hai
Dapat dicompile dan mendapat output disana
Tidak ada jawaban yang benar
13.

Enkapsulasi diperlukan untuk mendefinisikan jalur keluaran pada data didalam file tersebut
Enkapsulasi diperlukan supaya proses pembacaan file berjalan lebih cepat
Enkapsulasi diperlukan karena method write hanya bisa dipanggil dari object FileWriter
Enkapsulasi didefinisikan sebagai jalur masukan bagi data stream
14. Mana diantara class-class berikut ini yang abstract?
FilterWriter
Reader
InputStream
CharArrayReader
DataInputStream

15.

Tidak ada file
Tidak ada file

-1

Tidak ada file,Melakukan finally,
0

-1

16.

CompileError - The method write(int) in the type FileOutputStream is not applicable for the
arguments (String)
Sukses dicompile. Akan tetapi pada saat dijalankan akan muncul pesan error - The method
write(int) in the type FileOutputStream is not applicable for the arguments (String)
Sukses
Tidak ada hasil
17. Class abstract mana yang merupakan super class dan digunakan untuk menuliskan karakter?
Writer
FileWriter
CharWriter
OutputStream
FileOutputStream

18.

Compile Error karena kesalahan penulisan path
Runtime Error karena tidak ada exception handling
Sukses
Compile Error karena tidak ada block try-catch
19.

Untuk membungkus object dari FileWriter sehingga kode tersebut dapat menggunakan println
untuk mencetak String ke console
Sebagai pembungkus dari FileWriter sehingga method println dapat dipanggil untuk
menuliskan String ke File
PrintWriter digunakan untuk memanggil method flush yang berguna untuk menuliskan String
ke File
PrintWriter dapat digantikan oleh fungsi System.out.println()
20. Pernyataan mana yang dapat kita laksanakan dengan menggunakan class File?
Mengganti direktori tempat bekerja saat ini
Mengembalikan nama dari parent directory
Menghapus file
Menuliskan isi dari text

21.

myprog
selamat
pagi
Exception raised: "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundException:2"

22.

Method flush sebenarnya tidak diperlukan pada potongan kode diatas
Method flush diperlukan untuk memaksa sistem memindahkan isi buffer ke disk
Method flush diperlukan untuk memindahkan isi disk ke memori
Method flush digunakan untuk mentransfer data dari file ke disk
23. Manakah pernyataan yang benar apabila kita ingin membaca file dengan nama "file.tst" ?
FileReader fr = new FileReader("file.tst");
FileInputStream fr = new FileInputStream("file.tst");
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fr, "UTF8");
FileReader fr = new FileReader("file.tst", "UTF8");
InputStreamReader isr = new InputStreamReader("file.tst");

24.

System.out.println(inp.length);
String s = new String(inp,0,inp.length);
System.out.println(s);
System.out.println(i);
System.out.println(inp);
String s = new String(inp,0,(int) f.length());
System.out.println(s);
System.out.println(inp);
System.out.println(new String(inp,0,inp.length));

25.

error
174
173
200

1. Apa yang menjadi output potongan kode berikut?

Nilai dari i = 1 Nilai dari j = 1
Nilai dari i = 2 Nilai dari j = 1
Nilai dari i = 2 Nilai dari j = 2
Nilai dari i = 3 Nilai dari j = 1

2. Pernyataan mana yang benar mengenai kode berikut ini?

Kode pada baris 5 illegal
Variabel j yang dapat diteriama sebagai argument dari switch () haruslah byte, short, int ,
atau long
Output dari kode diatas adalah "nilai j adalah 2"
Output dari kode diatas adalah "nilai j adalah 2" diikuti dengan "nilai j adalah 3"
Output dari kode diatas adalah "nilai j adalah 2", diikuti dengan "nilai j adalah 3", dan diikuti
dengan "nilai j adalah 2"

3. Mana diantara pilihan-pilihan berikut ini yang merupakan penulisan loop yang benar ?

4.

Pilihan mana yang merupakan output yang benar?
i=0j=0
i=0j=1
i=0j=2
i=1j=0
i=1j=1

5. Apa yang akan dicetak dari program berikut?

0
1
2
3

6. Apa yang menjadi output potongan kode berikut?

100 akan dicetak sebanyak 11 kali
100 akan dicetak sebanyak 10 kali dan kemudian akan ada sebuah runtime exception
Kode tidak akan dicompile karena variable i tidak bisa dideklarasikan dua kali didalam method
main()
Kode tidak akan dicompile karena variable j tidak bisa dideklarasikan dua kali didalam switch()
Tidak ada jawaban yang benar

7. Apa yang akan dicetak dari program berikut?

0
1
2
Program tidak bisa di-compile karena ada pernyataan "i=++i;"
8. Mana dari kode-kode berikut ini yang apabila dicompile tidak menghasilkan error:

9. Apa yang menjadi output kode berikut?

Kode diatas tidak akan dicompile

"Ada sesuatu yang benar di dunia ini?" akan dicetak
"Tidak akan dicompile" akan dicetak
Tidak ada pilihan diatas yang benar

10.

Apa yang menjadi output kode diatas?
pesan pertama
pesan kedua
pesan ketiga
pesan keempat

11.

Mana dari pilihan - pilihan berikut merupakan output yang sesuai?
i=0j=0
i=0j=1
i=0j=2
i=1j=0
i=1j=1
i=1j=2

12. Tipe data mana yang dapat menjadi label didalam statement switch?
byte
char
int
String

