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Kompetensi Dasar :

1. Melakukan operasi dasar komputer (BAB I)
1.1. Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai
dengan prosedur

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Asal mula istilah komputer diambil dari bahasa...
a. Inggris
b. Yunani
c. Latin
d. Yahudi
e.
Amerika
2. Nama komputer yang digunakan Inggris pada Perang Dunia II adalah...
a. Colossus
b. Constantin
c. Cleopatra
d. Consersium
e.
Combat
3. Perangkat lunak yang berfungsi menjembatani manusia dan komputer dalam hal instruksi atau
perintah disebut... a. Terminal
b. Sistem operasi
c. Software aplikasi
d. Antivirus
e. Periferal
4. Untuk menghidupkan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan user diperlukan...
a. MS DOS
b. MS Word
c. Processor
d. Power Point
e.
Booting
5. Central Processing Unit atau CPU menerima arus listrik melalui sebuah komponen yang disebut...
a. Processor
b. Power supply
c. Stavolt
d. DVD ROM
e.
Port serial
6. Port yang dapat menghubungkan CPU dengan mouse disebut...
a. Port VGA
b. Power supply
c. Floppy
d. Port PS/2
e.
Port
Firewire
7. Mengaktifkan ulang komputer yang awalnya sudah aktif disebut...
a. Shutdown
b. Command line interface
c. Restart
d. Cold booting
e.
Linux
8. Langkah pertama mengaktifkan komputer setelah pemasangan stop kontak ke PLN adalah
menyalakan...
a. Stabilizer
b. Monitor
c. CPU
d. Lampu
e.
Printer
9. Bila komputer dimatikan tanpa melalui prosedur yang benar dan aman, hardware komputer yang
mudah rusak...
a. Hard disk
b. Monitor
c. CPU
d.
Stavolt
e. RAM
10. Peralatan komputer yang kerjanya mirip seperti otak manusia disebut...
a. Processor
b. RAM dan ROM
c. Keyborad dan Mouse
d. Hard disk
e.
Windows
11. Salah satu komponen komputer yang berfungsi menghubungkan motherboard dengan monitor
sehingga monitor dapat menampilkan gambar adalah...
a. Desktop
b. VGA card
c. Network card
d. Slot card
e.
Port USB
12. Yang dimaksud dengan Register adalah...
a. Alat penyimpan data yang terdapat dalam komputer
b. Memori yang isinya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang
diperlukan oleh sistem komputer
c. Alat untuk memasukkan data yang berupa suara
d. Simpanan yang berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang digunakan sebagai tempat
penyimpanan sementara untuk instruksi atau data yang sedang diproses
e. Alat untuk memberikan daya ke segala alat-alat yang ada dalam CPU
13. Alat untuk memberikan daya ke segala alat-alat yang ada dalam CPU adalah...
a. UPS
b. Stavolt
c. Adaptor
d. Stabilizer
e. Power
Suppy
14. Saat komputer hang (ada gangguan), maka dilakukan warm booting hardware dengan menekan
tombol:
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15.

16.

17.

18.

(1). Reset
(2). CTRL+ALT+DEL
(3). CPU Power
(4). Stavolt Power
(5).
Restart
Pernyataan yang benar adalah...
a. (1), (2), dan (5)
b. (5) saja
c. (1), dan (2)
d. (2) saja
e. (3),
dan (4)
Berikut adalah jenis processor yang ada dalam motherboard CPU :
(1) Dual core (2) Windows 98
(3) IC µP 8088
(4) Windows Vista
(5) Windows Xp (6)
Pentium
Pernyataan yang benar adalah...
a. (3) saja
b. (4), (2), dan (5)
c. (6) dan (5)
d. (5) saja
e. (6) saja
f. (1), (3),
dan (6)
Perhatikan gambar di samping,, gambar tersebut merupakan
merupakan...
a. Motherboard
b. Processor
c. Disket
d. RAM
e. USB
Fungsi dari ROM (Read Only Memory) adalah menyimpan...
a. Sementara di memori
c. Ke dalam disket
b. Permanen di memori
d. Ke dalam harddisk
e.
Ke
dalam
Motherboard
tiba akan menyebabkan data pada komputer hilang atau rusak. Untuk
Pemadaman listrik secara tiba-tiba
mengantisipasi hal tersebut maka dipasang perangkat
perangkat...
a. Adaptor
b. UPS
c. Power supply
d. Stabilizer
e.
Stavolt

19. Warm Boot adalah...
a. Cara menghidupkan komputer
ter
d. Cara mematikan komputer dari posisi
hidup
b. Cara menghidupkan komputer dari posisi mati
e. Cara membuang semua isi memory
komputer
c. Cara menghidupkan komputer dari posisi hang
20. Untuk mematikan komputer dengan sistem operasi windows menggunakan cara...
a. START
b. Shut down
c. Exit
d. Power Off
e.
Cabut
stop
kontak - PLN
21. CTRL + ALT + DEL merupakan tombol... a. Warm boot
b. Cold boot
c. Exit
window
d. Shut down window
e. Menampilkan tombol
ASCII
22. Bila komputer hang, dapat diperbaiki dengan cara kecuali ...
a. Ctrl+Alt+Del
b. Restart
c. Warm booting
d. Reset
e.
End
Program
B.
1.
2.
3.
4.

SOAL TEORI
Tuliskan secara singkat sejarah perkembangan komputer!
Sebutkan definisi komputer,, asal kata berikut artinya!
Jelaskan apa yang dimaksud dengan komponen komputer dan sebutkan contohnya.
contoh
Port USB merupakan port universal yang dapat menghubungkan berbagai perangkat. Sebutkan
minimal 3 perangkat yang dapat dihubungkan melalui port USB!
5. Sebut, jelaskan, dan gambar fungsi masing
masing-masing
masing bagian dari sebuah perangkat komputer dan
da
peralatan pendukung/pelengkap beserta pengkabelan luarnya selengkap mungkin!
Jelaskan dan tunjukkan dari gambar tersebut urutan menghidupkan komputer yang benar!
6. Jelaskan langkah-langkah mematikan komputer yang benar supaya aman!
aman Kenapa harus
demikian? Bagian
agian mana yang sangat kritis
kritis?
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Microprocessor, dan (b) Mainboard
8. Jelaskan nama-nama
nama alat berikut ini:
(a)
(b)
9. Jelaskan
askan 3 komponen yang mendukung
operasional komputer!
10. Apa fungsi dari Chipset, USB, dan Port
Port?
11. Faktor apa saja yang menyebabkan teknologi komputer berkembang sangat pesat?
12. Jelaskan apa maksud atau cara dari:
a.) Operating System
b.) Booting
c.) Cold booting
d.) Warm booting

(c)

C. SOAL PRAKTIK
1. Perhatikan bagian belakang CPU yang Anda gunakan. Catatlah semua port yang ada dan jelaskan
fungsinya.
rosedur menghidupkan dan mematikan komputer
komputer, berdasar tabel berikut:
2. Praktekkan: prosedur

3. Praktikan proses Shutdown dengan prosedur yang benar
benar!

Kompetensi Dasar

:

1.2. Menggunakan perangkat
beberapa program aplikasi

lunak

(Software)

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Perangkat komputer memerlukan sebuah perangkat lunak (program) untuk mengatur konektifitas
antar perangkat keras yang ada dalam komputer. Software semacam itu disebut...
a. Terminal
b. Sistem Operasi
perasi
c. Low level language
d. High level language
e.
Hibernate
2. Aplikasi yang berfungsi menjalankan perintah command line disebut...
a. OpenOffice.org Writer
b. Terminal
c. Home Folder
d. Desktop
e. Port
3. Perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk menangkap objek yang terdapa
terdapatt pada layar monitor
adalah:
a. Home Folder
b. RJ45
c. Take Screenswarm
d. Replace
e.
Paste
4. Perangkat lunak yang berfungsi merawat sistem komputer disebut...
a. Utility
b. High
igh level language
c. Disc Cleanup
d. Anti virus
e.
defrag
rogram alat bantu utility....
5. Di bawah ini merupakan program
a. DOS
b. Desktop
c. PC Toll
d. BASICA
e.
WordPerfeck
6. Berikut adalah Utility System atau program bantu, dan pernyataan yang benar adalah...
adalah :
(1) DOS
(2) Norton Utility
(3) DBase
(4) AutoCAD
(5) FreeHand Tool
(6)
PC Tools
a. (1) dan (3)
b. (6), dan (5)
c. (2) dan (6)
d. (2) saja
e. (3) dan (4)
(4
f.
(5)
dan (4)
7. Manakah di bawah ini yang termasu
termasuk perangkat lunak Operating System?
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b. Terminal
c. Port
d. USB
e.
RJ-45
8. Kepanjangan dari perintah Command Prompt “CD” adalah...
a. Copy Directory
b. Created Disk
c. Copy Disk
d. Change Directory
e.
Change Disk
9. Berikut adalah contoh dari Perintah Internal dari program Command Prompt kecuali...
(1) CLS
(2) Format
(3) Diskcopy
(4) COPY
(5) DEL
(6) SYS
(7)
DIR
(8) REN
Pernyataan yang benar adalah...
a. (2), (3), dan (6)
b. (1), (4), (5). (7), dan (8)
c. (2), dan (6)
d. (7) saja
e. (4),
dan (8)
10. Copy?E*.DOC, arti perintah ini adalah menggandakan...
a. Semua dokumen ber-extension .DOC
b. Sebagian dokumen yang mempunyai * dan .DOC
c. Semua dokumen yang berhuruf ke-2 E dan ber-extension .DOC
d. Sebagian dokumen yang berhuruf ke-2 E dan berakhiran .DOC
e. Semua dokumen yang mengandung huruf E dan ber-extension .DOC
11. Untuk menghapus semua dokumen, maka perintah DOS-nya adalah...
a. REN *.*
b. DEL *.*
c. COPY *.*
d. DEL?.?
e.
REN?.?
12. Program yang dimasukkan ke dalam komputer disebut...
a. Brainware
b. Hardware
c. Software
d. User
e.
Utility
13. Lotus 123, Excel adalah contoh program aplikasi pengolah...
a. Database
b. Formula
c. Kata
d. Grafis
e.
Angka
14. Berikut yang termasuk dalam program Database adalah...
a. MS Access
b. MS Excel
c. MS Word
d. MS FrontPage
e.
Lotus 123
c. Deck operating sistem
e. Deteck operasional
15. DOS singkatan dari... a. Disk operasional saint
sistem
b. Deck organisation sistem
d. Disk operating sistem
16. Di bawah ini merupakan OS...
(1) PC DOS
(2) MS DOS
(3)
UCSD
(4) UNIX
Pernyataan yang benar adalah...
a. (1) (2) dan (3)
c. (2) dan (4)
e. (1) (2) (3)
dan (4)
b. (1) dan (3)
d. (4) saja
17. Perhatikan perintah berikut: (1) Klik START,
(2) Pilih Accesories,
(3) Aktifkan komputer,
(4) Pilih command prompt.
Urutan yang benar untuk menampilkan DOS di layar adalah...
a. (1) (2) (3) dan (4)
c. (3) (1) (2) dan (4)
e. (3) (4) (2)
dan (1)
b. (2) (1) (3) dan (4)
d. (3) (2) (1) dan (4)
18. Bad or missing Command Interpreter, merupakan perintah tidak adanya file pengatur DOS,
yaitu...
a. IBMBIO.COM
b. IBMDOS.COM
c. COMMAND.COM
d. CONFIG.SYS
e.
AUTOEXEC.BAT
19. Dari daftar di bawah berikut, yang merupakan Operating System adalah... (B)
(1) MS DOS
(2) MS Word
(3) MS Excel
(4) BlackBerry
(5) Microsoft Windows 7
(6) Microsoft Office
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (4), dan (5)
c. (1) dan (5)
d. (2), (3), dan (6)
e. (2)
dan (3)
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adalah...
a. COPY Data.doc Test.doc
c. REN Test.doc Data.doc
e. COPY Test.doc menjadi
Data.doc
b. COPY Test.doc Data.doc
d. DISKCOPY Test.doc Data.doc
21. Untuk berpindah dari directory tertentu ke directory lainnya perintah DOS-nya...
a. RD..
b. MD..
c. CD..
d. Exit
e.
Read
22. Perintah DOS untuk pindah ke root directory atau ke prompt C:\> adalah...
a. CD prompt
b. CD/
c. CD\
d. CD..
e. CD:
23. Untuk membuat directory DATA, perintah DOS-nya adalah...
a. CD DATA
b. RD DATA
c. MD DATA
d. SD DATA
e. Copy
DATA
24. Untuk menampilkan dokumen dengan tampilan perhalaman (pause) saja, maka perintah DOS-nya
adalah...
a. Dir
b. Dir/p
c. Dir/w
d. Dir/w/p
e.
Dir/p/w
25. Untuk menampilkan dokumen dengan tampilan melebar, maka perintah DOS-nya adalah adalah...
a. Dir
b. Dir/p
c. Dir/w
d. Dir/p/w
e.
Dir/s
26. Jika prompt yang aktif menunjukkan C\:>My document> artinya...
a. Direktory yang aktif tidak diketahui
b. Drive yang aktif adalah C dan subdirectory yang aktif adalah My document
c. Drive yang aktif adalah C dan dokumen yang aktif adalah My document
d. Drive yang sedang dibuka adalah My document
e. Drive yang sedang aktif adalah My document
27. C:\>Copy file.doc D:\my documents\data <enter> artinya:...
a. Menggandakan file.doc dari drive C ke alamat D:\my documents\data
b. Menggandakan file.doc dari alamat D:\my documents\data ke drive C:
c. Meng-copy semua file ber-extension doc
d. Memindah file.doc ke alamat D:\my documents\data dari drive C
e. Meng-copy sebagian file dari address D:\my documents\data ke driver C:
28. Copy Latih.doc B:Coba.doc berarti perintah menggandakan dokumen...
a. Latih.doc dari drive B menjadi Coba.doc
c. Latih.doc ke drive B menjadi Coba.doc
e.
Latih.doc
b. Coba.doc dari drive B menjadi Latih.doc
d. Coba.doc ke drive B menjadi Latih.doc
29. C:\>Copy B:Latih.doc berarti perintah menggandakan dokumen...
a. Latih.doc dari drive B ke drive C
c. Latih.doc sekaligus menghapusnya
e.
Latih.doc
b. Latih.doc ke drive B dari drive C
d. Latih.doc ke drive yang aktif
30. Copy LATIH-1.DOC B: COBA-1.DOC memiliki arti....
a. Menggandakan dokumen LATIH-1.Doc
d. Menggandkan dokumen Coba-1.Doc menjadi
Latih-1.Doc
b. Menggandakan dokumen COBA-1.Doc
e. Menggandakan dokumen Latih-1.Doc dan Coba1.Doc
c. Menggandakan dokumen Latih-1.Doc menjadi Coba-1.Doc
31. Ren Dokter.DOC Pasien.Doc. Arti dari perintah ini adalah...
a. Menganti nama Dokter.Doc menjadi Pasien.Doc
d. Menggandakan Dokter.doc dan
Pasien.Doc
b. Mengganti nama Pasien.Doc menjadi Dokter.Doc
e. Menghapus Dokter.doc dan
Pasien.Doc
c. Mengganti nama Dokter.Doc dan Pasien.Doc
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C:\>RD windows
The process cannot access the file because it is being used by another process.

a. Salah salah menyusun perintah c. Tidak ada direktori tersebut
e. Direktory yang dihapus ada
isinya
b. Salah ejaan perintah
d. Perlu mengulangi perintah
33. Untuk membuat desain sampul majalah tepatnya digunakan...
a. AutoCAD
b. Microsoft Word
c. Corel Draw
d. Visio
e.
PowerPoint
34. Logo perusahaan biasanya dibuat dengan program...
a. Photoshop
b. CorelDraw
c. Photoeditor
d. Visio
e.
AutoCAD
35. Ini adalah bahasa pemrograman:
(1) ASSEMBLY
(2) PASCAL (3) MS-WORD (4)
ASCII
(5) DOS
Jawaban yang benar adalah:
a. (1), (2)
b. (1), (3)
c. (2), (4)
d. (3), (4)
e.
(4), (5)
36. Seseorang ingin mengirim surat kepada ratusan orang dengan format yang sama. Program yang
sebaiknya digunakan adalah...
a. Microsoft Office Word
c. Adobe Page Maker
e. Microsoft Office Publisher
b. Microsoft Office Excel
d. Microsoft Office Access
37. Di bawah ini merupakan system remote, yaitu:
a. PC AnyWhere
b. DeepFreeze
c. Go Back
d. McAfee
e.
Billing
explorer
38. DOS menunjukkan A:\Documents and Settings\My_Documents>. “A” di sini berarti...
a. Directory
b. Sub Directory
c. Driver
d. Prompt
e. Drive
f. Slash
g.
Address
39. Untuk memformat disket yang ada di Drive B, perintah DOS-nya adalah...
a. Format
b. Format B
c. Format B:
d. Format B:\
e. Format B:\>
f.
Format:
40. Tujuan dari pemformatan disket adalah...
(1) Memberi track
(2) Memberi cluster
(3) Memberi sektor
(4) Memberi
nama disket
pernyataan yang benar adalah...
a. (1) (2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1) (2) (3)
dan (4)
41. Perintah Del *.* artinya....
a. Menghapus sebagian dokumen
d. Menghapus sebagian dokumen yangmengandung
tanda *
b. Menghapus semua dokumen
e. Menghapus dokumen yang berada pada direktory *
c. Menghapus dokumen yang mengandung tanda *
42. Ciri dari dokumen Microsoft Word adalah...
a. Mengunakan tanda ”W”
c. Menggunakan tanda ”MW”
e.
Menggunakan
tanda”WORD”
b. Menggunakan tanda ”Microsoft Word”
d. Menggunakan tanda ”Window”
43. Program pengolah gambar adalah....
a. MS. Windows
b. MS. Excel
c. Ms. Power Point
d. Corel Draw
e.
Window Linux
B. SOAL TEORI
1. Jelaskan secara singkat sejarah perkembangan dari komputer!
2. Jelaskan secara singkat perkembangan dari Operating system !
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ada!
4. Sebutkan perbedaan tampilan basis Sistem Operasi antara DOS dan Windows!
5. Jelaskan apa yang membedakan MS.DOS dan PC.DOS
6. Setelah komputer dihidupkan muncul ”Non-Sistem Disk Or Disk Error”, apa artinya dan
penyebabnya?
7. Pada MS-DOS ada 2 macam perintah, yaitu perintah internal & perintah eksternal, jelaskan dan
berikan contoh!
8. Buat perintah Command Prompt (DOS) untuk
pindah alamat dari C:\Documents> ke
D:\Data\Pascal>!
9. Jika ingin membuat direktori Data Komputer dari my dokumen, kemudian di dalam di direktori Data
Komputer ingin di buat sub diirektory DOS, WORD, dan EXCEL bagaimana prosedur DOS-nya?
10. Jika semua dokumen yang berakhiran DOC ada pada directory my dokumen akan dipindahkan ke
direktori WORD bagaimana prosedurnya?
11. Bagaimana cara untuk:
(a) Mengganti SAYA.HTML menjadi KOE.HTML?
(b) File KOE.HTML akan digandakan ke drive A dengan nama INDAH.HTML bagaimana
prosedurnya?
12. Apa tujuan dan bagaimana pemformatan disket?
13. Jelaskan jika disket yang ada di drive B akan diformat sekaligus diisi dengan sistem!
14. Apa yang dimaksud dengan (a) Software (b) hardware (c) brainware?
15. Tuliskan cara masuk ke jendela MS.DOS!
16. Jelaskan apa kegunaan dari DOS!
17. Pada DOS dapat digunakan perintah seperti dir/?. Apa yang dimaksud dengan perintah /? ?
18. C:\Documents and Settings>DIR/W/P <enter>
C:\Documents and Settings>MD My Documents <enter>
C:\Documents and Settings>DIR/W <enter>
C:\Documents and Settings>CD My Documents <enter>
C:\Documents and Settings\My_Documents>COPY D:\Tufas.doc <enter>
The system cannot find the file specified
C:\Documents and Settings\My_Documents>COPY D:\Tugas.doc <enter>
Overwrite C:\Documents and Settings\My_Documents\Tugas.doc? (Yes/No/All):
C:\Documents and Settings\My_Documents>REN Tugas.doc Latihan.doc <enter>
C:\Documents and Settings\My_Documents>DIR/W <enter>
C:\Documents and Settings\My_Documents>CD.. <enter>
C:\Documents and Settings\DIR/W <enter>
C:\Documents and Settings\CLS <enter>
C:\Documents and Settings\RD Data_Komputer <enter>
C:\Documents and Settings\DIR/W <enter>
C:\Documents and Settings\A: <enter>
A:\>DIR/W/P <enter>
A:\>DEL test.* <enter>
A:\>UNDELETE test.* <enter>
A:\>DIR/W/P <enter>
A:\>Exit <enter>
a.) Jelaskan perintah-perintah DOS yang berhuruf tebal di atas!
b.) Apa maksud dari “The system cannot find the file specified” di atas? Apa kemungkinan
penyebabnya?
c.) Apa yang kalian lakukan bila terjadi :
“Overwrite C:\Documents and Settings\My_Documents\Tugas.doc? (Yes/No/All):”
seperti kasus di atas? Apa alasan/tujuan kalian lakukan itu?
d.) Kenapa perintah Dir sering digunakan?
19. Sebutkan paket program yang kamu ketahui!
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21. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program aplikasi dan berikan contohnya!
22. Jelaskan fungsi, perbedaan, persamaan, dan hubungan dari program Excel dan Microsoft
Words!
C. SOAL PRAKTIK
1. Siapkan disket yang masih baru, masukan ke drive A, format disket tersebut sekaligus memasukan
sistem!
2. Aktifkan directory my dokumen di drive C, copy semua dokumen ke dalam disket di A!
3. Aktifkan drive A dan tampilkan semua dokumen yang huruf keduanya A!
4. Hapus semua dokumen di A yang mempunyai nama dengan huruf ke-2 E!
5. Ubah salah satu file masih ada di A dengan namamu dan ektensi tetap sama!

Standar Kompetensi :

Kompetensi Dasar

:

2.

Memahami fungsi dan proses kerja berbagai
peralatan teknologi informasi dan komunikasi
(BAB II)
2.1. Mendeskripsikan fungsi, proses kerja komputer
dan telekomunikasi, serta berbagai peralatan
teknologi informasi dan komunikasi

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Yang dimaksud data adalah...
a. Semua yang dimasukan ke dalam komputer
d. Semua yang dicetak oleh printer
b. Semua yang dicetak oleh komputer
e. Semua yang dapat diinput dan diolah
komputer
c. Semua yang keluar dari monitor
2. "Saya lahir di Jakarta tahun 1971 pada saat musim kemarau panjang", kalimat di atas yang
merupakan data adalah....
a. Saya lahir
b. Saya lahir di Jakarta
c. Tahun 1971
d. Pada musim kemarau
pannjang
e. Saya lahir di Jakarta tahun 1971 pada saat musim kemarau panjang
3. Bahasa yang dikenal oleh mesin komputer adalah....
a. bahasa biner b. bahasa utility
c. bahasa program
d. bahasa tingkat tinggi
e.
bahasa byte
4. Proyektor yang digunakan untuk presentasi dengan sumber tampilan komputer atau VCD/DVD
player adalah: a. Ansilumens
b. Video conference
c. LCD proyektor
d. OHP
e.
Koaksial
5. Nama perangkat keras yang berfungsi sebagai penyimpan daya listrik sehingga komputer masih
menyala meskipun listrik PLN mati adalah...
a. Power supply
b. UPS
c. Stavolt
d. Stabilizer
e.
Adaptor
6. Posisi objek (biasanya alat transportasi) dapat diketahui secara pasti dengan sebuah alat navigasi
yang disebut...
a. GPS
b. GoogleEarth
c. Alarm
d.
Trackball e. Whre are you
7. Layar monitor yang memungkinkan perintah/command dieksekusi langsung dengan menunjuk bagian
tertentu pada layar disebut...
a. Camcorder
b. Layar LCD
c. Scroll screen
d. Touch screen
e.
Input
8. Salah satu komponen komputer yang berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor
sehingga monitor dapat menampilkan gambar adalah...
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b. VGA card
c. Network card
d. RAM dan ROM
e.
Display
9. Cakram DVD memiliki kapasitas...
a. 700 MB
b. 700 GB
c. 2.5 GB
d. 4,7 MB
e.
4,7 GB
10. Jenis printer yang menggunakan tinta cair disebut printer...
a. Dot matrix
b. Inkjet
c. Laser jet
d. Thermal
e.
True color
11. 1 Bit =...
a. 1 Byte
b. 1 Karakter
c. 1 bps
d. 8 bits
e.
8 Bite
12. Bit kepanjangan dari...
a. Binary Digit
b. Byte Digit
c. Biner Digital
d. Byte Digital
e.
Biner Digit
13. Sebuah Hard Disk berkapasitas 8 GB. GB berarti...
a. Giga Bytes
b. Giga Bits
c. Giga Bite
d. Giga Bit
e. Giga
Binary
14. Sebuah Hard Disk berkapasitas 20 GB. GB berarti...
a. 109 Bytes
b. 106 Bits
c. 109 Bite
d. 106 Bit
e. 103 Binary
f. 106
Byte
15. Kecepatan CPU diukur dalam satuan... a. Byte
b. Bit
c. Hertz
d. Gelombang
e.
Binary
16. Satuan resolusi layar monitor CRT (Cathode Rays Tube) adalah...
a. Hertz
b. Pixel
c. Inch
d. Biner
e. Bit
17. RAM bersatuan...
a. Byte
b. Bit
c. Hertz
d. Volt
e.
Binary
a. bit
b. Byte
c. Hertz
d. Mbps
e.
18. Satuan Memory adalah...
Pulsa
19. Berikut adalah urutan kapasitas Byte memori dari yang terkecil ke terbesar...
a. KB > MB> GB
b. KB < MB< GB
c. MB > KB> GB
d. MB < KB < GB
e. KB < GB
< MB
20. Pada sebuah komputer ter-password 19^_^ôk%g*
#b♥
♥ @, jumlah Byte dalam password
tersebut adalah:
a. 1
b. 2
c. 8
d. 15
e. 16
21. Pada sebuah komputer terdapat password 19ddd%g*gg g#bb@, jumlah Byte dalam kode
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
password tersebut adalah....
22. Kecepatan transfer data digital pada modem bersatuan 64 Mbps, berarti...
a. 64 x 109 bit = 1 detik
c. 1 detik = 64 x 109 Bytes
e. 1 Byte = 64 Mega bit
b. 64 bit = 106 seconds
d. 1 detik = 64 Mega Bites
f. 64 x 106 bits = 1
second
23. Kecepatan transfer data digital pada modem bersatuan Mbps. Mbps singkatan dari...
a. Milenium bit per second
c. Mega bits per second
e. Meta bite per section
b. Mega bytes per second
d. Million bit per secon
24. ALU dalam sebuah microprocessor kepanjangan dari...
c. Aligement and Logarithm
e.
Algorithm
and
a. Arithmetic and Logic

Logarithmic
b. Algorithm and Logic
d. Aljabar Logic
25. Central Processing Unit (CPU) terdiri dari 2 bagian utama, yaitu...
a. Control Unit dan RAM
c. RAM dan ROM
e. Control Unit
dan ROM
b. Arithmetic and Logic dan RAM
d. Control Unit dan Arithmetic and Logic
26. Berapa bilangan berbasis 10 dari bilangan berbasis 2: 101101?
a. 44 b. 45 c. 46 d. 47 e. 48
27. Jika bilangan 124 dinyatakan dalam bilangan biner maka hasilnya...
a. 1111100
b. 1110011
c. 1100110
d. 1010101
e.
1000001
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komputer dinamakan tombol...
a. Keypad
b. Half Keyboard
c. QWERTY
d. Numeric Key
e.
Typewriter Key
29. Sebuah gambar pada kertas dapat diubah menjadi file digital dengan menggunakan perangkat...
a. Painter
b. Printer
c. Monitor
d. Plotter
e.
Scanner
30. Tombol Page down pada keyboard berfungsi untuk...
a. Menggulung layar monitor ke bawah c. Memindahkan cursor ke bawah e. Memindahkan kursor
ke atas
b. Memindahkan kursor ke akhir baris d. Menggulung layar monitor ke atas
31. Berikut adalah contoh hardware yang mampu beroperasi secara “Plug and Play” (peng-install-an
otomatis), yaitu:... (1). Monitor
(2). Flash Disk
(3). CPU
(4). Kamera Digital
(5).
Stavolt
a. (1), dan (5)
b. (2) dan (3)
c. (3) dan (5)
d. (1), (2), dan (3)
e. (2),
dan (4)
32. Kecepatan akses komputer dipengaruhi oleh...
(3) Monitor
(4) Memory
(5)
(1) Processor
(2) ALU (Arithmetic and Logic Unit)
Stavolt,
a. 1, 2, 5
b. 2, 3
c. 1, 4
d. 3, 5
e. 3,
4, 5
33. Fungsi dari Mouse adalah...
a. membantu keyboard dalam imput data
d. membantu CPU dalam pengolah data
b. membantu keyboard dalam operasional
e. mengopersionalkan semua perintah
komputer
c. membantu CPU dalam proses data
34. Di bawah ini yang termasuk dalam penyimpan data secara permanen,
(1) Harddisk
(2) Floppy disk
(3) Flash disk
(4) CD
Pernyataan yang benar adalah...
a. (1) (2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1) (2) (3)
dan (4)
35. Perhatikan gambar dibawah ini, yang disebut Hard disk adalah....
a.
b.
c.
d.
e.

36. Komputer dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek jenis data yang diolah.
Komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif adalah... Komputer.
a. Analog
b. Digital
c. Hybrid
d. Personal
e.
Mini
37. Di bawah ini yang termasuk Hight Level Language KECUALI
a. Bahasa FORTRAN
b. COBOL
c. ASSEMBLY
d. Bahasa C
e. Bahasa
Pascal
38. Di bawah ini merupakan bagian dari motheboard KECUALI
a. Socket Processor
b. Chipset
c. Slot RAM
d. Slot PCI
e.
Slot
QWERTY
B.
1.
2.
3.

SOAL TEORI
Jelaskan pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi secara terpisah!
Sebutkan 4 (empat) media input komputer dan jelaskan fungsinya!
Jelaskan apa perbedaan antara data dan informasi!
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5. (a) Andi Odang adalah pemain Sr
Sriwijaya FC yang berusia 27 Tahun
(b) Pak Darmanto memberi nilai 100 karena semua jawabanku benar
(c)) Trissa baru berulang tahun yang ke 15
(d) Palembang merupakan kota yang berdiri 500 tahun lalu
Dari hal-hal
hal di atas jelaskan mana yang merupakan data dan mana
ana yang merupakan informasi?
6. Berapa tanggal, bulan dan tahun ulang tahunmu
tahunmu? Coba kamu ubah tanggal ulang
ang tahunmu itu ke
dalam bahasa berbasis biner! Dan bagi yang berulang tahun, kami ucapkan Selamat Ulang Tahun!
7. Gambarkan skema siklus (4 blok) secara garis
is besar dari kerja komputer dalam menghasilkan
informasi/data dan berilah penjelasan
penjelasannya beserta contoh masing-masing!
8. Apa yang dimaksud dengan:
(a) Bahasa Asemblly
(b) Bahasa Fortran
(c)
Machine
Dependent
(d) Bahasa Deklaratif
(e) ASCII
9. Apa yang dimaksud dengan data dan informasi, berikan contoh masing-masing
masing 2 buah?
buah
10. Konversikan
ersikan angka berikut ini ke dalam bilangan biner
biner!
(a) 2007
(b) 1729
(c) 45
11. Konversikan bilangan berbasis 2 di bawah berikut menjadi bilangan berbasis 10
10!
(a) 1001
(b) 111000
(c) 10000
12. Tambah nomor absen Anda dengan 65, hasil penambahan tersebut ubah ke Biner
Biner!
13. Konversikan bilangan 101112 ke desimal
desimal! Berapa hasilnya?
14. Apa yang maksud dan fungsi dari: (a) RAM
(b) ROM
(c) Input device
(d) Output
device
Berikan masing-masing 2 contoh
toh untuk (c) dan (d)
(d)!
15. Tunjukkan
njukkan dari gambar di samping,
bagaimana urutan cara mengubah
bilangan desimal ke biner, dan dari
biner ke desimal?
16. Dimisakan terdapat
rdapat file berukuran
1,2 GB. Dapatkah file tersebut disimpan
dalam CD-R? Kenapa?
17. Dimisalkan Anda
a mempunyai file
berukuran 4,5 GB, bisakah
h file tersebut
disimpan dalam DVD? Kenapa?
18. Apa yang dimaksud dengan:
(a) Bit, (b) Byte? Dan apa hubungan
keduanya?
19. Apa kepanjangan dari RAM dan ROM
dan jelakan fungsi masing-masing
masing?
C. SOAL PRAKTIK
1. Konversikan bilangan
an berbasis 2 di bawah berikut menjadi bilangan berbasis 10 menggunakan
program Calculator!
(a) 1001
(b) 111000
(c) 10000
2. Konversikan ke dalam bilangan biner (a) 900 (b) 1427 (c) 2006 menggunakan Excel Formula!
3. Konversikan
ersikan angka berikut ke bilangan biner:
(a) 2007
(b) 1729 (c) 45, gunakan program
Pascal!

Kompetensi Dasar

:

2.2. Menjelaskan fungsi, dan cara kerja jaringan
telekomunikasi (wireline, wireless, modem dan
satelit)

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Dalam komunikasi elektronik, ada istilah noise yang berarti...
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b. Gangguan
c. Filter
d. Simpul
e. No
signal
2. Diantara media komunikasi berikut yang akses datanya tercepat adalah...
a. Kabel
b. Cahaya
c. Air
d. Udara
e.
Emas
3. Diantara komunikasi berikut yang akses datanya terjauh adalah...
a. Bluetooth, modem
b. Infrared, laser
c. Sinyal analog, digital
d. Frekwensi rendah
e.
Cahaya
4. Topologi jaringan yang menghubungkan 2 komputer disebut...
a. Bus
b. PAN (Personal Area Network)
c. Server and Clients
d. Peer to peer
e. LAN
5. Hubungan antara 2 komputer
er disebut....
a. Jaringan
b. Interkoneksi
c. Antarkoneksi
d. Superkoneksi
e. Komputer
conference
6. . . . adalah kecepatan komunikasi data Standar Ethernet .
a. 1 Mbps
b. 10 Mbps
c. 10 MB
d. 1 Gbps
e.
100 KB
7. Jenis kabel LAN yang digunakan pada Labolatorium K
Komputer sekolah adalah...
a. Coaxial
b. RJ 45
c. RJ 11 dan RJ 45
d. UTP
e. STP
8. Jenis konektor LAN yang digunakan pada Labolatorium Komputer sekolah adalah...
a. UTP
b. RJ 45
c. RJ 11 dan RJ 45
d. Jack
e.
Port
Ethernet Card
9. Suatu alamat IP kelas C adalah: 1
192.168.35.123 , berarti identitas jaringan dan identitas host
adalah...
a. 192.168.35.123
b. 192 dan 168.35.123
c. 192.168 dan
35.123
d. 192.168.35 dan 123
e. 255.255.255.0
10. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan harus memiliki nomor identitas, contohnya
cont
192.168.0.1 yang disebut...
a. Point to point connection b. IP address
c. Printer setting
d. File
ile manager e. Connect to
server
11. Jaringan komputer yang paling umum menggunakan kabel UTP adalah jaringan dengan topologi...
topologi
a. Tree
b. Mash
c. Wireless
d. Star
tar
e. Bus
12. Koneksi internet melalui kabel telepon dapat terjadi karena alat yang disebut...
a. Modem
b. Monitor
c. Keyboard
d. Disket
e.
Sound card
13. Jaringan komputer yang banyak menggunakan kabel koaksial sebagai media adalah jaringan
dengan topologi...
a. Sharing
b. Bus
c. Star
d.
WAN
e. MAN
14. Jaringan di samping ini dikenal sebagai topologi
topologi... dan tersusun...
a. Hierarki. Seri
c. Mesh. Terpusat
e. Top down. Berurut
b. T. Seri
d. Bus. Paralel
15. Lawan kata dari Analog adalah...
a. Pulsa
b. Gelombang sinus
c. Data
d. Signal
e.
Digital
16. Berikut adalah keunggulan dari kabel serat optik, kecuali...
a. Memiliki bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar
b. Tidak terpengaruh medan elektris dan medan magnetis sehingga kabel terjamin keamanannya
c. Tahan
n terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air sehingga kabel terjamin keamanannya
d. Cepat dalam melakukan pengiriman data
e. Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi
17. Berikut adalah media transmisi tanpa kabel :
(1) Bluetooth (2) Wireline (3) Wireless (4) Infrared (5) Nirkabel (6) Radio (7) Satelit (8)
Hot spot
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a. (1), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)
dan (5)
b. (1), (3), (4), (6), (7), dan (8)
18. Gambar berikut merupakan...

c. (1), (2), (3), (4), (5), (7), dan (8)

e.

(3)

d. (2) saja
a. Kabel Koaksial

c. Kabel STP

b. Kabel UTP

d. Konektor BNC

e. Konektor

RJ 45

19. Gambar di bawah ini merupakan...

a. Sinyal digital
b. Gelombang analog

c. Pulsa
d. Data

e. Binary

20. Jawaban yang benar dari gambar di bawah ini adalah...
1. Sinyal digital
2. Data analog

3. Gelombang sinus
4. Digitizer

5. Pulsa

a. (1) saja
b. (2) saja
c. (1) dan (5)
d. (2) dan (3)
e. (1), (2)
dan (3)
21. Yang dimaksud jaringan dalam pelajaran TIK adalah...
a. Kumpulan data yang banyak
e. Hubungan antar pengguna komputer
b. Kumpulan komputer yang sejenis
f. Kumpulan komputer yang saling
terhubung
c. Kumpulan komputer dengan berbagai data
g. Kumpulan informasi yang banyak
d. Kumpulan orang yang menggunakan komputer sejenis
22. Prinsip kerja serat optik adalah...
a. Pembiasan cahaya
c. Pemantulan sempurna
e. Sinar
laser
b. Pemantulan cahaya
d. Pembelokan sinar
f. Fisika
modern
23. Kegunaan dari Transponder adalah...
a. Mengubah informasi yang akan dikirim menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang
digunakan
b. Membuang interferensi sinyal yang datang, menerima sinyal dari sistem transmisi dan
menggabungkannya dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh penerima
c. Menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media biasanya udara
d. Menerima sinyal, memperkuat sinyal, membuang interferensi sinyal yang datang dan mengirim
kembali sinyal dengan frekuensi yang lain
e. Mengubah bentuk data digital ke analog
24. Data analog adalah data yang berupa...
a. Sinyal gelombang di udara
b. Belum terolah
c. Digital
d. Bilangan 1 dan 0
Logika
25. Pilih 2 jawaban yang benar dari pertanyaan: Gabungan antar jaringan LAN akan membentuk...
a. Inter LAN
b. Internet
c. WAN
d. Intranet
26. Kelemahan dari topologi di samping ini adalah...
a. Antar komputer yang tidak dapat berhubungan
b. Jika salah satu komputer aktif maka semua ikut aktif
c. Jika satu komputer mengalami gangguan maka yang lain ikut terganggu
d. Memakan banyak biaya
e. Data tidak dapat terpusat
27. . . . adalah singkatan dari Jaringan WAN.
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c. Wild Are Netting
e. Wide Area
Network
b. Wind Arena Networking
d. With Arena Networking
28. VoIP (Voice over Internet Protocol) adalah layanan komunikasi murah berupa...
a. Percakapan telepon lewat internet
c. Pengiriman pesan pendek
e.
Berbicara
dengan
bertemu muka
b. Pengiriman pesan berupa gambar
d. Percakapan lebih dari 1 orang
29. Berikut ini adalah nama lain / contoh dari Network Adapter :
(1) Adaptor
(2) Adapter Card
(3) Network Interface Card (NIC)
(4)
Switch hub
(5) LAN Card
(6) IP
(7) Ethernet Network Adapter
(8) Wireless LAN Card
(9)
Modem
a. 1, 2, 3, 5, 7, 8
b. 4, 6, 9
c. 2, 3, 5, 7, 8, 9
d. 1, 2, 7
e. 4,
6, 7, 9
30. Dalam suatu jaringan komputer, jumlah server adalah...
a. 1 b. 2 c. Tergantung kebutuhan d. Sesuai rumus yang telah ditentukan
e. Tergantung
topologi
31. Bila sebuah server tidak bisa meng-akses internet, apakah workstation masih bisa meng-akses
internet dari server tersebut?
a. Bisa ya bisa tidak
b. Tidak
c. Bisa
d. Melalui client lain
e. Mengganti IP
address
32. Bila Client memiliki akses internet, apakah server dapat meminta akses dari client terebut?
a. Mungkin
b. Tidak
c. Dapat
d. Tergantung topologinya
e.
Tergantung
permintaannya
33. Di bawah ini merupakan contoh modus transmisi simplex, kecuali...
a. Walkie Talkie
c. Siaran Televisi
e. Aliran data dari alat penerima
sinyal/sensor
b. Siaran Radio
d. Aliran data dari keyboard
34. Jalur fisik yang menghubungkan 2 peralatan jaringan dan memungkinkan terjadinya pertukaran
informasi antara keduanya disebut...
a. Konfigurasi sambungan
b. Modus Transmisi c. Topologi Jaringan
d. Media Transmisi
e. Link
35. Gambar berikut bagian kanan merupakan konektor... pada kabel... untuk LAN.
a. Koaksial, BNC
b. RCA, Thick koaxial
c. STP, RJ-11
d. RJ-45, UTP
e. Fiber optik, RJ-45
36. Gabungan jaringan LAN membentuk: a. inter LAN b. Internet c. WAN d. MAN e. PAN
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOAL TEORI
Apa yang dimaksud dengan jaringan dan sebutkan beberapa penjelasannya!
Apa yang dimakud dengan topologi jaringan dan gambarkan 2 contohnya!
Gambarkan 2 topologi yang telah dipelajari dan jelaskan keunggulan dan kelemahan masing-masing!
Jelaskan perbedaan antara Local Area Network dengan Wide Area Network!
Jelaskan tipe-tipe jaringan komputer menurut media transmisinya!
Bagaimanakah cara memasukkan IP address? Jelaskan!
Berikut adalah peralatan dan media transmisi:
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(2). STP

(Shielded Twisted Pair)
(3). GPS

(Global Position System)
(4).
(5).
(6).
(7).

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Konektor BNC
Transmitter
Konektor RJ 45
UTP

(8).
(9).
(10).
(11).
(12).
(13).
(14).
(15).
(16).
(17).

Radio
Radar
WiFi
Satelit
Modem
Infrared
TV Kabel
Hot spot
Fiber optic
Bandwidth

(18).
(19).
(20).
(21).

Bluetooth
Modulasi
Coaxial
Hand Phone

(22).
(23).
(24).
(25).

Wireline
Receiver
Wireless
Nirkabel

(Unshielded Twisted Pair)
Dari daftar di atas, Tunjukkan peralatan atau media transmisi tanpa kabel!
Tunjukkan peralatan atau media transmisi menggunakan kabel!
kabel
Perbedaan mendasar dari LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), MAN
(Metropolitan Area Network) dan PAN (Personal Area Network)?
Gambar topologi jaringan LAN di labolatorium komputer sekolah beserta pengkabelannya dan berikan
nama pada tiap bagian,
an, kemudian jelaskan jenis kabel yang digunakan
digunakan!
Jelaskan prinsip-prinsip
prinsip pengiriman data pada LAN ((dari... ke...)!
a. Anda akan men-setting
setting sebuah Warnet, gambar blok jaringan LAN dimana ada total 5 komputer,
dimulai dari modem!
b. Tambahkan desain IP Address pada gambar dari jawaban soal a di atas,, dengan alamat server
host adalah nomor absen Anda + 1
1!
a. Sebutkan perbedaan dari Ethernet dengan Modem!
b. Sebutkan persamaan dari Ethernet dengan Modem!
Jelaskan jenis-jenis kabel koaksial yang telah dipelajari!
Apa yang dimaksud dengan (a) nirkabel (b) ethernet (c) serta optik (d) internet?
internet
Sebutkan apa jenis kabel berikut ini!
(a)
(b)
(c)
berikut fungsinya!

16. Apa yang dimaksud dengan (a) RAM
(b) ROM (c) Input Device
(d) Output
put Device?
Dev
(e) berikan masing-masing
masing 2 contoh untuk soal (d) dan (e)
17. Apa fungsi dari (a) Microprocessor (b) Motherboard
Motherboard?
18. Jelaskan bagian dari keyboard dan fungsinyamasing
fungsinyamasing-masing!
19. Jelaskan masing-masing keunggulan dari perangkat penyimpan data
(a) floppy disk (b) Flashdisk (c) Compact disk (d) Harddisk
20. Jelaskan fungsi-fungsi tombol F1 s/d F12
F12, carilah dari beberapa buku komputer,, internet, komputer
(F1), atau sumber lain!
21. Jelaskan perbedaan CD, CDR, CDRW dan DVD-R!
22. Jelaskan perbedaan antara Printer
inter Dot matrik dengan Printer laser-jet!
23. Sebutkan keunggulan dari jaringan satelit
satelit!
24. Pada media komputer diperlukan media kabel, tuliskan kabel yang digunakan dan konektor yang
banyak digunakan saat ini!
C. SOAL PRAKTIK
And Berilah
1. Buatlah skema atau denah jaringan yang ada di laboratorium komputer atau di sekolah Anda.
keterangan yang menjelaskan:
a. Topologi yang digunakan
b. Peralatan jaringan yang digunakan
c. Jumlah
umlah komputer yang terhubung dalam jaringan.
2. Siapkan peralatan-peralatan
peralatan sebagai berikut:
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b. Konektor RJ45
c. Crimping
rimping tool (penjepit konektor ke
kabel)
Praktikkan
an pemasangan kabel jaringan dengan memasang kabel UTP ke dalam konektor menurut
susunan:
● Strike (kabel disusun secara sejajar atau tidak disilang)
● Cross (kabell disusun seperti gambar berikut).

3. Buat rancangan jaringan sekolah!

Kompetensi Dasar

:

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. ASCII merupakan...
a. Tombol QWERTY
keyboard
b. Tombol F1... F12

2.3. Mendemonstrasikan fungsi dan cara kerja
perangkat lunak aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi

c. Symbol memori

e. Kode yang ada di

d. Kode yang tidak ada di keyboard

2. Fungsi umum tombol F1 pada keyboard untuk software aplikasi under windows adalah...
a. Help
b. Setting
c. Default
d. Print
e.
Reset
3. Daftar di bawah
h berikut merupakan Operating System, kecuali...
(1) MS DOS
(2) MS Word
(3) Pentium
(4) BlackBerry
(5) Microsoft Office (6)
Core 2 Duo
a. (1) dan (5) b. (4) dan (6) c. (2), (3), (5) dan (6)
d. (1), (2), (3), (5),dan (6)
e. (3), (4),
dan (6)
4. Hubungan dari Sistem Operasi, Booting, dan ROM pada komputer adalah...
a. Sistem Operasi digunakan komputer untuk Booting, ROM sebagai pembaca OS
b. Booting digunakan untuk Operating System, ROM mengecek I/O yang terpasang
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d. Proses Booting dulu baru Sistem Operasi disiapkan, ROM sebagai otak komputer
e. OS sebagai Hardware, Booting sebagai Software, ROM sebagai penyimpan memori secara
permanen
5. Hubungan dari Sistem Operasi dan Booting pada komputer adalah...
a. Sistem Operasi digunakan komputer untuk Booting
b. Booting digunakan komputer untuk Sistem Operasi
c. Tidak ada saling hubungan
d. Sistem Operasi sebagai Software, Booting sebagai Hardware
e. Sistem Operasi sebagai Hardware, Booting sebagai Software
6. Program yang berfungsi sebagai perangkat pemelihara komputer adalah...
a. Program Utility
b. Program Aplikasi
c. Komputer
d. Hardware
e.
Memory
7. Software Utility System adalah...
a. Program bantu b. Program aplikasi c. Operating System d. Bahasa pemrograman e.
Pengolah data
8. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk aplikasi bisnis, akuntasi dan perdagangan adalah...
a. PASCAL
b. FORTRAN
c. BASIC
d. COBOL
e.
Prolog
9. Berikut adalah contoh Operating System kecuali...
a. Windows 7
b. DOS
c. Windows Xp
d. LINUX
e.
Pentium
10. Pada aplikasi OpenOffice.org, untuk membuka file secara cepat karena file tersebut pernah kita buka
sebelumnya, kita dapat menggunakan fasilitas...
a. Recent Document
b. Delete
c. Save
d. New File
e.
Copy
11. Jika Anda menghendaki file yang Anda buat dengan OpenOffice.org menjadi file pdf, Anda dapat
melakukannya menggunakan menu...
a. Open
b. New
c. Export as PDF
d. Exit
e.
Close
12. Untuk membuka halaman website, kita membutuhkan perangkat lunak yang disebut...
a. Search engine
b. Browser
c. CD burning
d. Kino
e.
Totem
13. Berikut adalah internet browser software untuk website…
(1) Internet Explorer (2) Firefox (3) Google Chrome (4) Internet Download Manager (5)
GoogleEarth
a. (4), (5)
b. (1), (2), (3), (4)
c. (1), (2), (3)
d. (1), (2)
e.
(3), (5)
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SOAL TEORI
Jelaskan pengertian browser dan sebutkan contoh-contohnya.
Apa yang Anda ketahui tentang bahasa pemrograman? Jelaskan.
Windows memiliki aplikasi pengolah audio dan video. Jelaskan maksud pengolah audio dan video.
Sebutkan juga contoh perangkat lunaknya.
Tuliskan kelompok software yang telah dipelajari!
Tuliskan keunggulan dan kelemahan software-software pengolah kata:
(a) WS
(b) Chi Writer
(c) WordPrefect
Jelaskan cara untuk mengaktifkan MS. Access dan apa kegunaan dari program tersebut?
Berikan masing-masing 2 contoh (a) program pengolah kata (b) pengolah angka (c) pengolah
presentasi
Apa fungsi dari tombol: Capslock, Insert, Shift, Home, End
Tuliskan cara untuk menjalan program multimedia winamp!
Sebutkan 2 perbedaan antara Program Linux dan Windows!

Download Soal Latihan UN TKJ di http://the-xp.blogspot.com

-------=>|[ www.the-xp.com ]|<=-------

C. SOAL PRAKTIK
1. Buat karakter ASCII ” ” dengan keyboard (kode: 687)!
2. Cari di internet program free Antivirus, install di komputer, jalankan! Selanjutnya tunggu instruksi
Guru!
3. Cari pengertian dari keyword: ”Boot ”dari kata Booting di komputer dengan F1, artikan!

Standar Kompetensi :
Kompetensi Dasar

:

3.

Memahami ketentuan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (BAB III)
3.1. Menerapkan aturan yang berkaitan dengan etika
dan moral terhadap perangkat keras dan
perangkat lunak teknologi informasi dan
komunikasi

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti...
a. Hak cipta
b. Pencipta
c. Timbul dari kebiasaan
Kesehatan

d. Keselamatan

e.

2. Istilah untuk perangkat lunak berpemilik adalah...
a. Komersial
b. Proprietary
c. Opensource
d. Shareware
e.
Freeware
3. Perangkat lunak yang mengijinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka
yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi disebut...
a. Shareware
b. Opensource
c. Linux
d. Kode program
e. Public
domain
4. Peralatan komputer di bawah ini yang dominan mengeluarkan radiasi adalah...
a. Keyboard
b. Mouse
c. Processor
d. Monitor
e.
Vga card
5. Sikap yang paling baik di tengah maraknya pembajakan software adalah...
a. Membeli software bajakan
c. Mendukung
e. Menggandakan software legal
untuk dijual
b. Membiarkan saja
d. Memakai software legal
6. Simbol ™ pada suatu produk berarti Hak...
a. Intelektual
b. Cipta
c. Paten
d. Merk dagang
e.
Penerbitan
7. Simbol © pada suatu produk berarti Hak...
a. Intelektual
b. Cipta
c. Paten
d. Merk dagang
e.
Penerbitan
8. Simbol ® (Register) pada suatu produk berarti Hak...
a. Intelektual
b. Cipta
c. Paten
d. Merk dagang
e.
Penerbitan
9. Melindungi hasil karya Program Word, Excel, dan PowerPoint bisa digunakan Password, dilakukan
pada menu:
a. Options  Tools  Security
c. Options  Tools  General
e. Options  Tools 
Save
b. Tools  Options  Password
d. Tools  Options  Security
10. Indonesia menjadi perhatian dunia internasional karena......
a. Pembajakan sofware di Indonesia sangat tinggi
b. Untuk membantu perkembangan sofware di tanah air
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d. Untuk mobilitas pemasaran
e. Sebagai agen resmi dari pihak produsen software
B. SOAL TEORI
1. Jelaskan pengertian etika dan berikan contoh penerapan etika dalam dunia teknologi informasi.
2. Bagaimana etika moral/norma dalam hubungannya dengan HAKI yang terjadi bila Anda men-copy file
teman Anda tanpa sepengetahuan teman Anda tersebut kemudian menyebarluaskannya?
Apa resikonya?
Bagaimana kalau Anda sendiri juga diperlakukan demikian oleh teman Anda sendiri?
Bagaimana sikap Anda bila teman yang meng-copy Anda kemudian meng-edit-nya sehingga
mendapat nilai lebih bagus dari Anda?
Jadi, sebaiknya dalam mengerjakan tugas individu apakah Anda meng-copy dari teman, atau
bagaimana?
3. Bagaimana cara Anda menghargai karya cipta orang lain dalam teknologi informasi? Berikan
contohnya.
4. Bagaimana cara kita menghargai hasil karya atau hak cipta orang lain?
5. Apa yang dimaksud dengan ilegal copy?
6. Bagaimana caranya untuk melindungi supaya karya kita tidak di-copy secara ilegal?
7. Bagaimana caranya agar karya kita tidak dibajak orang lain?
8. Jika kita melihat sebuah produk barang tertentu kita menjumpai tanda ®, apa kepanjangan dan
artinya?
9. Sebutkan 3 macam kategori subyek yang dipatenkan!
10. Menurut Anda apa usaha paling efektif untuk mengurangi bahkan memberantas pembajakan?
11.
12.
13.
14.
15.

Apa yang dimaksud dengan (a) hak cipta (b) apa arti tanda ™ pada sebuah produk
Sebutkan undang-undang yang melindungi kekayaan intelektual!
Apa sanksi yang diberikan pada pelanggar hak cipta?
Apa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual?
Apa akibat dari pembajakan produk software

C. SOAL PRAKTIK
1. Bila tugas yang telah dikumpulkan diketahui mencontek dari orang lain, maka nilainya akan dikurangi
5.
2. Buat makalah tentang”Setuju dan ketidaksetujuan hak cipta”, presentasikan!
3. Buat password pada Word, Excel, dan PowerPoint yang sebelumnya sudah dibuat!
4. Setting sebuah dokumen Word sebagai “Read only” !
5. Sembunyikan (Hide) sembarang file Anda!
6. Buatlah makalah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tema “Menghargai Hak Cipta dalam Dunia TI”
b. Makalah tersebut memuat contoh kasus dan data-data
c. Sumber informasi untuk makalah tersebut adalah Internet, media cetak atau media lain
d. Makalah diketik rapi dan dijilid.

Kompetensi Dasar

:

3.2. Menerapkan prinsip-prinsip Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) dalam menggunakan
perangkat keras dan perangkat lunak teknologi
Informasi dan komunikasi

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Jarak ideal antara mata dengan monitor adalah... a. 10 cm
300 cm

b. 50 cm c. 100 cm
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a. 50 Hz
b. 60 Hz
c. 70 Hz
d. 77 hz
e.
90 Hz
3. Yang perlu diperhatikan dalam K3 adalah kesehatan:
(1). Mata
(2). Jari tangan
(3). Kaki pinggang
(4).
punggung
(5). kaki
Pernyataan yang tidak benar adalah...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
4. Posisi monitor komputer harus... dari mata atau kepala
a. Lebih tinggi
b. Lebih Rendah
c. Jauh
d. Dekat
e.
Sejajar
5. Berikut adalah syarat sebuah ruangan komputer yang baik, kecuali...
a. Ruangan tidak bocor dan lembab
d. Ruang harus bebas rokok, debu dan partikel kotoran
lainnya
b. Temperatur dan kelembaban ruang diatur
e. Ruangan harus bebas dari zat kimia
c. Ruangan harus terkena sinar matahari langsung agar terang
6. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan agar Anda merasa nyaman dalam bekerja di depan
komputer, kecuali . .
a. Mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot d. Mengambil istirahat sejenak secara
periodik
b. Posisi duduk tegak lurus sampai pekerjaan selesai
e. Melakukan olahraga ringan beberapa kali
sehari
c. Berdiri beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot
7. Ilmu yang mengkaji metode atau pola kerja manusia dalam menggunakan suatu peralatan, dan
bagaimana meningkatkan hasilnya adalah ilmu...
a. Endemik
b. Argillaceous
c. Agronomist
d. Ekologis
e.
Ergonomik
8. Vision syndrom adalah gangguan pada pengguna komputer yang menyerang pada organ...
a. Kepala
b. Mata
c. Urat otot
d. Pendengaran
e.
Punggung
9. Satuan ukuran kekuatan / gelap-terang cahaya, dan satuan ukuran untuk mengukur keras /
kebisingan suara adalah...
a. Lumen, dan decibel
c. Luminosity, dan Hertz (Hz),
e. Luminesce,
dan Bell
b. Iluminasi, dan decidable
d. Luminositas dan Watt (W)
10. Keluhan rasa pegal pada pergelangan tangan disebabkan oleh...
a. Terlalu banyak mengetik
d. Kursi yang tidak memadai
b. Tinggi meja yang tidak memadai
e. Tulisan pada Keyboard tidak
terbaca
c. Digunakannya tumpuan pergelangan tangan saat mengetik 10 jari buta
11. Dalam menggunakan komputer perlu memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) salah
satunya adalah monitor yang digunakan harus....
(1) mempunyai resolusi tinggi
(2) berharga mahal
(3) low radiasi
(4)
serba
otomatis
pernyataan yang benar untuk monitor yang baik adalah....
a. (1) (2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1) (2) (3)
dan (4)
12. Di bawah ini syarat memilih keyboard yang benar:
(1) memilih keyboard dengan harga mahal
(3) selalu memilih keyboard QWERTY
(2) memilih keyboard dengan ukuran mini karena praktis
(4) memilih keyboard dengan tuse yang
lembut
Pernyataan yang benar adalah....
a. (1) (2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1) (2)
(3) (4)
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B. SOAL TEORI
1. Bagaimana penggunaan komputer yang menganut prinsip kesehatan? Jelaskan.
2. Apa bahaya yang timbul jika kita menggunakan layar monitor secara sembarangan. Berikan contoh
kasusnya!
3. Sebutkan beberapa syarat ruang komputer yang baik! Mengapa harus demikian?
4. Jelaskan aturan 20/20/20 dalam K3 penggunaan TI!
5. a.) Dalam menggunakan komputer, mengapa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus
diperhatikan? Resikonya?
b.) Sebutkan beberapa syarat ruang komputer yang baik! Mengapa harus demikian?
6. Apa tujuan bagi manusia dan peralatan, dari ”Ilmu yang mengkaji metode atau pola kerja manusia
dalam menggunakan suatu peralatan”?
7. Bagaimana caranya duduk di depan komputer supaya tidak cepat lelah?
8. Bagaimana caranya agar posisi kita agar nyaman dalam mengetik?
9. Bagaimana kondisi ruangan agar perangkat keras kita awet?
10. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata bagai pemakai komputer rutin?
11. Bagaimana cara menjaga kesehatan dari bahaya komputer?
12. Bagaimana cara mematikan dan menghidupkan komputer dengan aman?
C. SOAL PRAKTIK
1. Praktikan sikap duduk yang baik dan benar saat bekerja dengan komputer menurut aturan K3 dan
ergonomis!
2. Setiap sebelum menyalakan komputer, bersihkan komputer dari debu atau sampah di sekitarnya!

Kompetensi Dasar

:

3.3. Menghargai pentingnya Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) dalam teknologi informasi
dan komunikasi (BAB IV)

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Institusi negara yang mengurusi tentang HKI adalah...
a. Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia
d. Menteri Kehakiman
b. Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual
e. Menteri Komunikasi dan
Informasi
c. Direktorat Teknologi Informasi
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 adalah mengenai Hak...
a. Paten
b. Dagang
c. Merk
d. Cipta
e.
Intelektual
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 8 mengenai...
a. Hardware
b. Sanksi
c. Pajak
d. Software
e.
Pembajakan
4. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 pasal 72 mengenai...
a. Hardware
b. Sanksi
c. Pajak
d. Software
e.
Pembajakan
5. . . . adalah contoh dari Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 ayat 8.
a. Excel
b. Pentium
c. Ide
d. Lambang negara
e.
Illegal copy
6. Denda diatur pada Undang-Undang Hak Cipta pasal...
a. 2
b. 12
c. 15
d. 72
e. 73
7. Contoh Undang-Undang No. 19 tahun 2002 pasal 72...
a. Excel
b. Pentium
c. Royalti
d. Denda
e. Peng-copy-an
f. Ide
8. Hak cipta akan melekat seumur hidup pada diri pencipta ditambah... tahun setelah meninggal.
a. 15
b. 25
c. 35
d. 40
e. 50
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a. Selama hidup Pencipta
b. Terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia
c. Hak cipta atas ciptaan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali
diumumkan.
d. Berlaku selama 50 tahun setelah ahli waris meninggal
e. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan
10. Berikut adalah langkah-langkah preventif penanggulangan pelanggaran hak cipta, kecuali...
a. Mendaftarkan karya cipta meskipun hak cipta bisa diperoleh secara otomatis ketika suatu ciptaan
diciptakan
b. Membiarkan orang lain meng-copy hasil ciptaan untuk diperbanyak
c. Bila produk tersebut dijual ke pasar, perlu dilakukan suatu kegiatan pemasaran yang aktif agar
masyarakat mengetahui siapa pemilik hak cipta dari ciptaan tersebut
d. Selalui aktif memantau kegiatan pemasaran, mulai dari target pasar sampai pada kebutuhan
pasar
e. Mengambil tindakan jika mengetahui adanya pelanggaran, mulai dari memberikan teguran,
peringatan, sampai pada gugatan jika memang diperlukan
11. Definisi lisensi adalah...
a. Pengaturan hak cipta
c. Pemberian hak cipta kepada pihak lain
e.
Penyebaran
hak cipta
b. Pewarisan hak cipta
d. Penghapusan hak cipta
12. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No....
a. 14 tahun 2001
b. 15 tahun 2001
c. 19 tahun 2001
d. 15 tahun 2002
e. 19 tahun
2002
13. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena...
(1) Pewarisan
(3) Wasiat
(5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan
(2)Hibah
(4) Perjanjian tertulis
a. (3) saja
b. (4), (2), dan (5)
c. (6) dan (5)
d. (5) saja
e. (6) saja
f. (1), (6),
dan (3)
14. Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah
pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Pencipta ialah orang yang... Ciptaan itu.
a. Memimpin
b. Mengawasi
c. Menghimpun
d. Merancang
e.
Mengerjakan
15. Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan
dibidang kecuali... setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
a. Agama b. Pertahanan dan Keamanan Negara
c. Kesusilaan
d. Ketertiban umum
e.
Penyiaran
16. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut
hanya tertera nama samaran Penciptanya, yang memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut adalah...
a. Negara
b. Pencipta
c. Penerbit
d. Nama samaran Pencipta
e. Direktorat Teknologi
Informasi
17. Undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual adalah...
a. Undang-undang No 7 Tahun 2000
e. Undang-undang No 17 Tahun
2005
b. Undang-undang No 19 Tahun 2002
d. Undang-undang No 19 Tahun
2003
c. Undang-undang No 1 Tahun 2003
18. Pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer dalam undang-undang dapat dijerat dengan denda
hingga....
a. Rp1.000.000,00 b. Rp10.000.000,00 c. Rp50.000.000,00 d. Rp500.000.000,00 e.
Rp1.000.000.000,00
19. Tujuan diberlakukannya Hak Kekayaan Intelektual adalah...
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d. Supaya inovasi dan kreativitas terus
berkembang
b. Supaya negara mendapat keuntungan lewat pajak
e. Supaya hasil karya tidak dinikmati semua
orang
c. Supaya hasil karya seseorang diperoleh dengan mudah
20. Yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut undang-undang adalah...
a. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
b. Segala sesuatu ide, pemikiran, hasil kerja seseorang, kelompok, atau perusahaan
c. Segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan
d. Segala daya upaya manusia untuk mendapatkan proteksi hukum
e. Segala sesuatu warisan, sejarah, budaya yang ada dan menjadi hak negara
21. Imbalan yang diperoleh dari HAKI (hak paten) yang telah diproduksi disebut...
a. Hibah
b. Bonus
c. Royalti
d. Pajak
e. Hadiah
f.
Honorarium
22. Program Komputer di lindungi oleh undang-undang hak cipta yaitu pada...
a. pasal 1 ayat 2
b. pasal 1 ayat 3
c. pasal 1 ayat 6
d. pasal 1 ayat 8
e. pasal 1
ayat 10
23. Yang dimaksud dengan program komputer adalah....
a. semua sistem operasi beserta pendukungnya d. segala bentuk media dalam komputer
b. semua yang ada di dalam komputer
e. segala bentuk yang dapat dioperasikan oleh
komputer
c. semua yang berkait dengan komputer
24. Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak disebut...
a. Pengumuman
b. Pencipta
c. Pemegang hak cipta
d. Program komputer
e. Hak
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SOAL TEORI
Apa yang Anda ketahui tentang hak atas kekayaan intelektual?
Sebut dan jelaskan 3 Hak-Hak yang tercakup dalam HAK CIPTA
Jelaskan mengenai masa berlakunya hak cipta!
Sebut dan jelaskan macam-macam hak cipta!
Apa contoh dari kekayaan intelektual!
Apa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual dan berikan 2 contohnya!
Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan HAKI? Berikan contohnya!
Dalam undang-undang HAKI, apa yang dimaksud dengan hak cipta, hak paten, dan hak merek?
Tuliskan pasal dan ayat beserta isinya yang menyatakan tentang HAKI untuk program komputer!
a.) Apa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual? Berikan contohnya, dan apa yang
dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual? Contohnya?
b.) Undang-Undang HAKI meliputi Undang-Undang:
JENIS
CONTOH
NO.
UU NO. … TAHUN … SIMBOL
ARTI SIMBOL
UNDANG-UNDANG
PENGGUNAAN
1.
2.
3.

Apa yang dimaksud dengan ilegal copy?
Bagaimana caranya untuk melindungi supaya karya kita tidak di-copy secara ilegal?
Sebutkan 3 macam kategori subyek yang dipatenkan!
Sebutkan 2 persamaan dari Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak atas Merek Dagang!
Apa perbedaan Kekayaan Intelektual dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)? Berikan masingmasing contohnya!
16. Jelaskan dengan lengkap apa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut
undang-undang hak cipta!

11.
12.
13.
14.
15.
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18. Apa yangmenyebabkan Indonesia harus diawasi oleh lembaga internasional tentang hak cipta!
19. Apa yangmembedakan undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 dengan undang-undang hak
cipta sebelumnya?
20. Bagaimana pendapat Anda tentang software crack, hacker?
C. SOAL PRAKTIK
1. Download buku bse TIK semester 1 dari internet, tunjukkan bagian hak cipta-nya!
2. Tunjukkan Hak Cipta Microsoft Word di komputer Anda berikut Product ID-nya! Bagaimana cara
untuk mengetahui ini bajakan atau tidak?
3. Cari dan tunjukkan sebuah bungkus produksi yang berlogo hak cipta, hak paten, dan atau hak merek
dagang!

Standar Kompetensi :
Kompetensi Dasar :

4. Menggunakan Operating System (OS) (BAB V)
4.1. Melakukan operasi dasar pada operating system
(OS) komputer

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Fungsi dari BIOS, kecuali...
a. Mengecek Operating System

c. Mengecek kesiapan komputer

e.

Mengecek

Peripheral
b. Mengecek sistem hardware dan memori
d. Mengkomunikasikan user dengan
komputer
2. Untuk masuk ke dalam BIOS, tekan pada keyboard tombol...
a. F1
b. Alt+F4
c. Esc
d. Ctrl+Alt+Del
e.
Delete
3. BIOS singkatan dari...
a. Basic Input Output System
d. Bilingual Independent Organization
System
b. Basic Independent Output System
e. Binary Input Organization System
c. Bilingual Input Organization System
4. BIOS memuat tentang...
a. Operating System
b. Program aplikasi c. Driver
d. Bahasa pemrograman
e. Pengaturan
setup
5. Tampilan BIOS dapat dikunci dengan menggunakan menu...
a. Save & Exit Setup
b. Exit Without Saving
c. PC Health
Status
d. PnP/PCI Configurations
e. Set User Password
6. Penyetingan tanggal, waktu, harddisk yang terpasang, dan disk drive dilakukan pada menu BIOS...
a. Standard CMOS Features
c. Advanced Chipset Features
e. Power Management
Setup
b. Advanced BIOS Features
d. Integrated Peripheral
7. Pada setup BIOS, CMOS Setup Utility di-setting: Virus Warning [Enable], berarti kecuali...
a. Mengecek ada-tidaknya virus saat booting
d. Memproteksi Hard Disk boot
sector
b. Menonaktifkan scanning virus saat booting
e. Proses booting menjadi
lambat
c. Bila ada virus saat booting akan muncul pesan peringatan pada layar monitor dan alarm beep
8. Bad or missing Command Interpreter, merupakan perintah tidak adanya file pengatur DOS,
yaitu...
a. IBMBIO.COM
b. IBMDOS.COM
c. COMMAND.COM
d. CONFIG.SYS
e.
AUTOEXEC.BAT
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a. Mengalokasikan sumber daya seperti: memori, CPU, printer. d. Membuat BIOS lebih optimal
b. Membuat komputer lebih user friendly
e. Membuat komputer lebih cepat
aksesnya
c. Mengatur sumber daya sepert: brainware, hardware dan software
10. Hubungan dari Booting, Sistem Operasi, BIOS, RAM, dan ROM pada komputer adalah...
a. Booting diikuti BIOS menggunakan Sistem Operasi, BIOS disimpan di ROM, Sistem Operasi
disimpan pada RAM dan ROM
b. Booting diikuti BIOS digunakan untuk Operating System, RAM penyimpan OS, ROM mengecek
I/O yang terpasang
c. OS sebagai Brainware, Booting dan BIOS untuk User, RAM penyimpan BIOS, ROM untuk
menampilkan pesan di monitor
d. Proses Booting diikuti BIOS baru Sistem Operasi disiapkan, RAM penyimpan sementara, ROM
sebagai otak komputer
e. OS adalah Hardware, Booting -> BIOS sebagai Software, RAM penyimpan OS dan BIOS, ROM
penyimpan permanen
11. Hubungan dari Booting, Sistem Operasi, RAM, dan ROM pada komputer adalah...
a. Sistem Operasi digunakan komputer untuk Booting, ROM sebagai pembaca OS
b. Booting digunakan untuk Operating System, ROM mengecek I/O yang terpasang
c. Sistem Operasi sebagai Brainware, Booting untuk User, ROM untuk menampilkan pesan di monitor
d. Proses Booting dulu baru Sistem Operasi disiapkan, ROM sebagai otak komputer
e. OS sebagai Hardware, Booting sebagai Software, ROM sebagai penyimpan memori secara
permanen
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOAL TEORI
Apa yang dimaksud dengan BIOS dan bagaimana cara mengoperasikannya supaya muncul di layar?
Apa yang dimaksud dengan Operating Sistem dan jelaskan file-file yang terlihat dalam operasi ini?
Setelah komputer dihidupkan muncul Non-Sistem Disk Or Disk Error, apa artinya dan
penyebabnya?
Apa maksud dari BadOrMissing Interpreter?
Jelaskan kegunaan OS dalam komputer!
Sebutkan perbedaan antara Operating System (OS) dan BIOS!
Apa hubungan dari Booting, BIOS, Operating System, RAM, dan ROM?

C. SOAL PRAKTIK
1. Enable-kan Antivirus pada BIOS!
2. Ubah setting tanggal dan jam pada BIOS!

Kompetensi Dasar

:

4.2. Melakukan setting peripheral pada operating
system (OS) komputer

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Selain dapat dijalankan dengan modus command line, sistem operasi Linux juga dapat dijalankan
dalam modus grafis atau gambar yang dikenal dengan istilah...
a. panel
b. booting
c. GUI
d. preference
e.
aplications
2. Nama menu atau aplikasi untuk mengubah gambar desktop atau wallpaper background adalah...
a. Network
b. Home
c. Places
d. Appearance
e.
Printer
3. Linux dapat menyimpan informasi dari pemilik komputer seperti nama, alamat, nomor telephone dan
sebagainya. User dapat mengisikan data tersebut pada menu...
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b. OpenOffice
c. Accessories
d. Calculator
e.
Appearance
4. Sistem operasi Linux dapat digunakan oleh banyak user yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Menu
untuk mendaftarkan user baru adalah...
a. About Me
b. User Setting
c. Date Time
d. Network
e.
Accessories
5. Bila kita mempunyai Printer baru dan ingin dihubungkan ke komputer kita maka dilakukan setting
Peripheral...
a. Setup Printer
b. Add printer
c. Setting Printer
d. Install Printer
e.
Maintenance
6. Berikut adalah contoh hardware yang mampu beroperasi secara “Plug and Play”, yaitu:...
(1). Monitor
(2). Flash Disk
(3). Hard Disk
(4). Kamera Digital
(5).
Stavolt
a. (1), dan (5)
b. (2) dan (3)
c. (2) saja
d. (3) saja
e. (2),
dan (4)
7. Yang termasuk perangkat peripheral adalah... (1). Disket
(2). Printer (3). Hard disk
(4).
Mouse
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1), (2), (3),
dan (4)
8. Jika dalam melakukan setting printer, printer sudah terpasang tetapi jenis printer tidak ada dalam
Add Printer, maka dilakukan... software/driver.
a. Debug
b. Restart/reset
c. Download/update d. Peng-install-an
e. Pengcopy-an
9. “Auto-hide the taskbar” berarti tampilan taskbar...
a. Tetap b. Muncul dan tersembunyi secara otomatis c. Berubah d. Tersembunyi e. Di atas
Windows
10. Untuk mengubah $23 menjadi Rp23 pada setting regional...
a. Number
b. Currency
c. Time
d. Date
e.
Month
11. Untuk menuliskan tanggal 24 Oktober 2008 ada pada setting regional...
a. Number
b. Currency
c. Time
d. Date
e.
Month
12. Default setting Windows biasanya merupakan setting...
a. Regional
b. Peripheral
c. Operasional
d. Sectoral
e.
English
American
13. Untuk mengubah satuan inci ke cm dilakukan pada setting...
a. Regional
b. Rule
c. Display
d. Tools
e. Measurement
system
14. Untuk mengubah setting penulisan satuan mata uang dari Rp. 1,000,000 ke Rp. 1.000.000
(simbol koma diubah ke titik) dilakukan pada setting...
a. Decimal symbol
b. Number
c. Currency
d. Digit grouping
e. Number and
Currency
15. Penulisan bentuk angka yang benar di Indonesia dari sejumlah uang “Satu juta Rupiah” adalah...
a. Rp. 1.000.000,c. Rp. 1’000’000,- e. Rp. 1,000,000.b. Rp. 1,000,000.00 d.
Rp.
1.000.000,00
16. Currency dalam setting peripheral berarti...
a. Sekarang
b. Peredaran
c. Dewasa ini
d. Berlaku
e. Mata
uang
17. Pilih menu yang digunakan untuk mengetahui jenis processor yang digunakan!
a. Regional
b. System
c. Display
d. Tools
e. Date and time
18. Apabila Anda ingin mengubah setting March ke Maret, maka dilakukan pada setting...
a. Regional
b. Date and time
c. Time
d. Date
e.
Month
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ikon-ikon
ikon shortcut, gambar, dan latar belakang taskbar berada disebut...
a. Toolbar
b. Screensaver
c. Pattern
d. Wallpaper
e.
Desktop
20. Tampilan gambar tertentu jika komputer tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu disebut...
a. Toolbar
b. Screensaver
c. Pattern
d. Wallpaper
e.
Desktop
21. Mengunci desktop aktif atau tampilan layar komputer yang sedang aktif agar orang lain yang tidak
berhak
rhak tidak dapat masuk ke sistem disebut
disebut...
a. lock screen
b. sleep
c. logout
d. shutdown
e.
switch user
22. Untuk mematikan suara,, maka dilakukan setting peripheral...
a. No voice
b. Stop
c. No sound
d. Mute
e.
No
volume
23. Program untuk mengubah teks menjadi s
suara yang dapat digunakan
gunakan untuk orang buta adalah...
adalah
a. Speech
b. Narrator
c. User accounts
d. Sound and audio devices
e.
Sound
recorder
24. Program untuk mengubah suara menjadi teks adalah...
a. Speech recognition
c. Handwriting recognition
e.
Sound
recorder
b. Narrator
d. Sound and audio devices
25. Program untuk mengubah tulisan tangan menjadi tulisan komputer adalah...
a. Speech recognition
c. Handwriting recognition
e. Type
writer
b. Narrator
d. Sound and audio devices
26. Untuk mengetik tulisan Jepang
Jepang, dilakukan setting peripheral pada...
a. Regional and Language Options
c. Add or Remove Programs
e. Display dan
Keyboard
b. Speech
d. Administrative Tools
27. Tempat memulai, membuat suatu program, berpindah dari satu program ke program lain disebut...
a. Taskbar
b. Toolbar
c. Shortcut
d. Icon
e.
Desktop
28. Warna hasil print tidak sempurna dan garisnya terputus
terputus-putus,
putus, padahal tinta baru diisi. Langkah yang
perlu dilakukan berdasar gambar di bawah adalah
adalah... , ulang beberapa kali sampai hasil print bagus.
a. Klik Cleaning, kemudian
k
Nozzle
Check
b. Klik Nozzle Check, kemudian
Roller Cleaning
c. Klik Roller Cleaning, kemudian
Nozzle Check
d. Buat dokumen diwarnai hitam
blok (fill color) kemudian Print
e. Gunakan cairan Inkjet Printhead
Cleaner
29. Dalam setting Peripheral, sistem
istem satuan / peng
pengukuran
ukuran di Indonesia menggunakan sistem...
a. Asia
b. Inci
c. Matrixs
d. Europe
e. Measurement system
f.
Metric
30. Peripheral di-setting di...
a. BIOS dan OS
b. Control Panel
c. BIOS dan Control Panel
d. Administrator
e.
BIOS
31. Berikut ini merupakan bagian dar
dari Desktop, kecuali . . .
a. Wallpaper
b. Taskbar
c. Screen saver
d. Windows explorer
e.
Pattern
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pada...
a. User account
b. Accessibility options
c. Administrative tools
d. Network connection
e.
BIOS
33. Setelah booting; berturut-turut:
turut: nama keseluruhan tampilan, (a), (b),
dan gambar bunga anggrek screensaver di samping adalah:
a.
a. Layar monitor, shortcut, toolbar, background
b. Desktop, icon, taskbar, pattern
c. Startup, shortcut, toolbar,
d. Window, ikon, taskbar, desktop
b.
e. Desktop, shortcut, taskbar, wallpaper
34. Keberadaan Flashdisk dapat dideteksi melalui tampilan icon menu pada bagian
bagian...
a. Wallpaper
b. Taskbar
c. Start menu
d. Desktop
e.
Menu bar
35. Flashdisk
sk terkena virus, dan belum ditemukan antivirusnya. Flashdisk dapat di
di-format
format pada Explorer,
perintahnya adalah (dimisalkan flashdisk di drive G)
G)...
a. Klik pada Flashdisk, Format G:/S, enter
d. Klik pada Flashdisk, Format…, Start, close,
OK
b. Klik kanan pada Flashdisk, Format…, Start, close
e. Klik kiri pada Flashdisk, Format…, Start, OK,
Close
c. Klik Kanan pada Flashdisk, Format…, Start, OK, Close
36. Maksud “snap to” dari gambar di samping ini adalah
adalah...
a. Pengaturan pergerakan kecepatan mouse
b. Pengaturan
uran bayangan mouse
c.. Menyembunyikan mouse saat mengetik
d.. Mouse pointer akan otomatis ke pilihan default di kotak dialog.
e. Menunjukkan lokasi mouse pointer (radar)
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

SOAL TEORI
Jelaskan langkah-langkah setting printer!
Jelaskan apa yang dimaksud dengan user dan group!
Apakah yang dimaksud dengan screen saver? Bagaimana langkah untuk mengesetnya?
Apa tujuan setting peripheral?
Apa yang dimaksud dengan perangkat peripheral? Di mana menyetingnya? Berikan 3 contoh
perangkat peripheral!
Dari gambar di samping,
ng, selesai booting, (a.) kita akan
mencari file (b.) Microsoft word, (c.) dengan kata di
dalamnya: ”Peripheral”, (d.) pada harddisk drive D, (e.)
terbaru, (f.) bagaimana caranya?
Apa yang dimaksud dengan setting regional dan
bagaimana caranya?
Apa yang dimaksud dengan Plug and Play
Play? Berikan sebuah
contoh!
Apa yang dimaksud dengan metode ”Drag and Drop”, dan
tuliskan urutan prosedur kerjanya
kerjanya! Berikan contoh!
Dalam hubungannya dengan setting Peripheral, berikan 2
contoh tindakkan apa yang Anda lakukan untuk menghemat
energi komputer dan atau manusia?
Bagimana cara menggunakan menu pull down?
Bagaimana prosedur memformat
format disket?
Apa yang dimaksud dengan (a) hardware (b) sofware (c)

peripheral
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pemformatan!
15. Bagaimana cara memindah toolbar?
16. Dimisalkan terdapat file berukuran 1,2 GB, dapatkah file tersebut disimpan dalam CD-R ? Kenapa ?
C. SOAL PRAKTIK
1. Buat setting regional untuk Indonesia!
2. Buatlah sebuah sceensaver nama dan kelas kamu, yang tampil 1 menit setelah komputer tidak
digunakan dengan tampilan Random

Kompetensi Dasar

:

4.3. Melakukan manajemen file

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Sebuah folder yang yang dapat diakses dan dapat dimasuki sebuah file disebut memiliki hak akses...
a. read dan write
b. execute
c. write
d. read
e. create
folder
2. Saat Anda membuka file browser, akan tampak ikon bernama File System. Jika kemudian Anda
memilih File System maka yang akan terlihat adalah...
a. CD ROM
b. USB disk
c. file hidden
d. seluruh direktori bagian atas
e.
Internet
3. Setiap file atau folder memiliki batasan akses yang artinya tidak setiap user dapat mengaksesnya
secara bebas. Dalam istilah Linux hal ini disebut...
a. file permission
b. user login
c. user logout
d. other
e.
group
4. Untuk membuat folder dari file browser kita harus menggunakan perintah...
a. delete
b. create
c. cut
d. paste
e.
copy
5. Suatu folder yang dapat diakses oleh orang lain berarti bebas diakses. Orang lain dalam sistem hak
akses di Linux disebut...
a. group
b. user
c. write
d. other
e.
owner
6. Salah satu cara untuk melakukan proses Burning
a.
(copy file) adalah dengan: klik kanan file tersebut,
b.
kemudian Send to ke... kemudian klik menu “Write these files”.
c.
d.
e.
7. Berikut adalah berturut-turut extension dari tipe file pada Windows XP dari file-file: MS.Excel,
MS.Word, Power Point, gambar, musik, video, animasi, dan Adobe Acrobat...
a. Exl,doc, pps, jpeg, mid, mpg, ani, pdf
d. xls, doc, ppt, gif, mp3, ,mpg,
ani, pdf.
b. Cel, wrd, ppn, gif, midi, mpeg, avi, adb
e. Exl, word, ppt, pict, im3, avi,
gif, act
c. Xls, doc, pps, bmp, wave, vivid, swf, pdf
8. File yang mempunyai extension .mp3 adalah jenis file . . .
a. Dokumen
b. Player
c. Game
d. Audio
e.
Image
9. Menu dalam toolbar yang berupa gambar disebut juga...
a. Menu bar
b. Shortcut key
c. Icon shortcut
d. Drawing/picture
e.
Alternate key
10. . . . disebut sebagai lembar kerja presentasi dalam Microsoft PowerPoint.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a. Sheet
b. Slide
c. View
d. Worksheet
e. Workbook
f.
Show
Cara memunculkan menu tercepat untuk pengeditan adalah . . .
a. Klik kanan pada mouse
c. Klik menu  sub menu
e. Triple
klik kiri
b. Klik kiri pada mouse
d. Double-klik kiri pada mouse
Menu yang paling cepat untuk pengeditan adalah menu . . ., dan cara memunculkannya...
a. Pull-up, Klik kiri pada mouse
c. Pop-up, Klik kanan pada mouse
e. Bar, Triple
klik kiri
b. Pull-down, Double-klik kiri pada mouse
d. Cascading, Klik menu  sub menu
Bila terjadi banyak proses dikerjakan komputer hingga processor tak dapat mengimbangi akan
menyebabkan komputer . . .
a. Hang
b. Error
c. Booting
d. Restart
e. Shut
down
Menu dalam komputer diartikan sebagai...
a. Instruksi
b. A list
c. Commands
d. Daftar perintah
e. Icon dan
Toolbar
Sebuah Hard Disk dengan kapasitas besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut...
a. Sector
b. Division
c. Partition
d. Class
e.
Sub
directories
Manfaat dari manajemen file adalah...
a. Mengatur dan Identifikasi file
d. Hemat energi
e. Agar tidak
bosan
b. Mempermudah dalam pengelolaan file
c. Ekonomis
Dari gambar berikut, untuk memunculkan file yang telah ter-delete dan masih tersimpan dalam
Recycle Bin, maka klik kanan pada file tersebut, pilih...
a. d.
b.
c.
e.
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