
PRETEST / POST TEST 
PENGANTAR INTELEGENSI BUATAN : PERTEMUAN 4 

 
A. Petunjuk Teknis : 
a. Kerjakan soal pre test/post test ini di lembar kertas Anda, dengan menuliskan Nama, NPM,dan  Kelas di 

bagian pojok kanan atas . Kesalahan/kelalaian menuliskan informasi ini pengurangan 0.05 poin.  
b. Waktu mengerjakan hanya 20 menit sebelum dan sesudah penjelasan materi. Waktu mulai pengerjaan 

ditentukan oleh dosen pengampu, bukan berdasarkan waktu kedatangan Anda di kelas. Misalnya Pre test 
dimulai 07.50 sehingga batas waktu sampai 08.10.  

c. Kategori nilai pre test/post test adalah masuk dalam kategori bonus untuk penambahan nilai akhir mata 
kuliah PIB, tidak merusak komponen nilai yang lain. Semoga hal ini bisa diterima dengan wajar dan sikap 
anda tidak berlebihan dalam menyikapinya, terutama bagi yang merasa tidak mendapatkan kesempatan 
yang sama akibat terlambat datang di kelas. ^_^ 

d. Sifat pre test/post test ini Individu dan Open (terbuka), silakan masing-masing individu mengerahkan 
semua cara untuk mengerjakan soal di bawah ini. Kalau terbukti melakukan plagiat/kerjasama/curang, 
peraturan nilai dibagi jumlah orang dengan hasil kerjaan yang sama akan diberlakukan.  
 

B. Soal : 
1. (0.1) Berdasarkan hirarki pengetahuan, tulisakan urutan dari bawah ke atas (noise sampai meta-
knowledge) dan jelaskan definisinya.  
 
2. (0.15) Berdasarkan klasifikasinya, pengetahuan dibagi menjadi 3. Sebutkan dan masing-masing berikan 1 
contoh pengetahuan seperti apa! 
 
3. (0.2) Representasi logika merupakan salah satu cara untuk merepresentasikan pengetahuan, yaitu terdiri 
dari logika proposisi dan logika predikat. Jelaskan apa perbedaan dari representasi pengetahuan 
menggunakan logika preposisi dan logika predikat ! 
 
4.  (0.3) Berikut ini ada 1 paragraf mengenai algoritma decision tree. 
 

Decision Tree adalah algoritma pengklasifikasian yang popular yang sederhana dan mudah 
diterapkan, tidak membutuhkan pengetahuan domain atau parameter pengetahuan dan dapat menangani 
data dengan dimensional tinggi. Hasil yang diperoleh dari Decision Tree lebih mudah untuk dibaca dan 
ditafsirkan melalui fitur untuk mengakses data detail yang tersedia dalam pohon keputusan. 

 

Buatlah representasi pengetahuan setelah membaca 1 paragraf di atas menggunakan jaringan semantik. 
 

5. (0.25) Buatlah tree (pohon) sebagai representasi pengetahuan  untuk pertimbangan dalam membeli rumah 
dengan beberapa parameter luas tanah, posisi, harga, fasilitas, tipe rumah. 
 

- Selamat Mengerjakan - 
(Total poin = 1.0) 

 
Kriteria Penilaian : Ketepatan jawaban, kesesuaian dengan konsep.  Semakin jelas jawaban, poin bisa 

maksimal sesuai bobot soal. 


