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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
 

1. Berikut ini yang termasuk ke dalam macam-macam media penyimpanan data 
cadangan yaitu … 
a. magnetik, optic, dan processor 
b. magnetik, optic, dan elektronik 
c. magnetik, output device, dan elektronik 
d. input device, optic, dan elektronik 

2. Perangkat berikut yang berfungsi untuk menghubungkan dua LAN adalah … 
a. hub 
b. router 
c. bridge 
d. kabel UTP 

3. Berikut ini yang bukan termasuk jenis software adalah… 
a. sistem operasi 
b. program aplikasi 
c. bahasa pemrograman 
d. media penyimpanan 

4. Berikut ini yang merupakan media penyimpanan utama (internal storage) dalam 
personal computer yaitu … 
a. flash disk 
b. floopy disk 
c. optic disk 
d. random access memory (ram) 

5. Perangkat berikut yang memungkinkan dua buah komputer saling berkomunikasi 
dan memper-tukarkan data dalam jaringan adalah … 
a. Hub 
b. Router 
c. Bridge 
d. LAN card 

6. Memasukkan program software ke komputer disebut… 
a. install 
b. pengaplikasian 
c. unistall 
d. remove 

7. Proses pengiriman dan penerimaan data dari dua buah komputer pada suatu 
jaringan disebut … 
a. komunikasi data 
b. memback-up data 
c. chatting 
d. download 

8. Jika kamu ingin mendengarkan musik atau lagu maupun menonton film 
kesukaanmu di komputer, maka kamu memerlukan software yang tergolong 
multimedia. Salah satu software multimedia adalah… 
a. Adobe Photoshop 
b. Corel Draw 
c. Windows Media Player 
d. dBase  

9. Bagian  dari perangkat  Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbahaya 
bagi kesehatan mata… 
a. computer casing 
b. monitor LCD (liquid crystal display) 
c. monitor CRT (cathode ray tube) 
d. power supply 

10. Contoh Operating System yang sering dipakai adalah … 
a. linux, windows, macintosh 
b. ms office, windows, adobe 
c. linux, windows, adobe 
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d. ms office, windows, macintosh 
11. Mengedit format halaman dalam program aplikasi MS word di lakukan pada 

menu … 
a. page setup 
b. header and footer 
c. print preview 
d. page area 

12. Sebuah kumpulan protokol yang bekerjasama untuk menangani proses 
pengiriman / komunikasi data, adalah … 
a. TCP/IP 
b. Lan Card 
c. Network 
d. Connector 

13. Berikut ini yang bukan merupakan arti software secara harfiah adalah… 
a. perangkat lunak 
b. perangkat keras 
c. piranti lunak 
d. sistem operasi 

 
14. Pilihlah urutan yang benar untuk memasukkan sebuah gambar yang tersimpan di 

my document dalam program aplikasi MS word ! 
a. menu insert – picture – from file – my document – pilih objek – klik insert  
b. menu format – picture – from file – my document – pilih objek – klik insert 
c. menu tools  – picture – from file – my document – pilih objek – klik insert 
d. menu edit  – picture – from file – my document – pilih objek – klik insert 

 
15. Berikut ini yang termasuk ke dalam bagian menu page setup dalam program 

aplikasi MS word adalah … 
a. margin, paper, font, dan layout 
b. margin, paper, dan layout  
c. margin, paper, dan spelling&grammar 
d. margin, paper, save, dan layout 

 
16. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 
 
 
 
 
 

Orientasi page setup dalam program aplikasi MS word di atas adalah 
a. landscape dan portrait 
b. portrait dan landscape 
c. landscape dan straight 
d. landscape dan normal 

17. Teknik pengamanan data yang dilakukan dengan cara memfilter arus komunikasi 
yang masuk dan keluar dikenal dengan istilah … 
a. Firewall 
b. Kriptografi 
c. SSL 
d. Destructive Device 

 
18. Berikut ini termasuk kedalam program aplikasi adalah …  

a. windows server, mac OS 
b. windows XP, windows NT, ubuntu OS 
c. MS Office, adobe photoshop, corel draw 
d. windows vista, linux OS 

19. Yang termasuk sarana komunikasi tradisional adalah… 
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a. telepon 
b. televisi 
c. kentongan 
d. internet 

20. Pilihlah urutan yang benar untuk memunculkan workbook baru dalam program 
aplikasi MS Excel … 
a. edit – new – blank workbook 
b. file – new – blank workbook 
c. view – new – blank workbook 
d. file – new – save – blank workbook  

21. Mengirim/ memasukan file situs sehingga bisa diakses pengguna internet disebut 
… 
a. Warnet 
b. chatting 
c. down load 
d. upload 

 
22. Pertemuan antara kolom dan baris dalam MS excel disebut … 

a. workbook 
b. cell 
c. range 
d. worksheet 

 
23. Urutkan cara membuka workbook dan worksheet yang telah di simpan dalam 

program MS excel ! 
a. file – open – pilih file (workbook) – open file – membuka sheet 1,2 atau 3 
b. file – new – pilih file (workbook) – open file – membuka sheet 1,2 atau 3 
c. edit – open – pilih file (workbook) – open file – membuka sheet 1,2 atau 3 
d. format – open – pilih file (workbook) – open file – membuka sheet 1,2 atau 3 

24. Fasilitas untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada monitor disebut… 
a. zoom 
b. ruler line 
c. scroll bar 
d. toolbar 

25. Berikut ini merupakan bagian dari menu format cells yaitu … 
a. printing – alignment –font – border – patterns - protection 
b. number – alignment –font – border – patterns – protection 
c. number – save as – font  – border – patterns – protection 
d. spelling&grammar – alignment –font – border – patterns – protection 

26. Setiap kita menyimpan lembar kerja menggunakan Microsoft Excel, secara 
otomatis program akan menampahkan extension file… 
a. doc 
b. xls 
c. ppt 
d. exc 

27. Pada fungsi IF memerlukan pernyataan logika “”yang berarti… 
a. lebih kecil dan lebih besar 
b. tidak lebih kecil tetapi lebih besar 
c. tidak lebih cocok dengan 
d. tidak sama dengan 

 
28. Untuk menampilkan format mata uang dalam program aplikasi MS excel, dapat di 

setting pada menu … 
a. format – save as – number – currency 
b. format – new – number – currency 
c. file – cells – number – currency 
d. format – cells – number – currency  
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29. Untuk menampilkan tulisan pada beberapa cells yang di gabungkan menjadi satu 
dan berada dalam posisi center adalah … 
a. view – cells – alignment, horizontal dan vertikal = center – text control, wrap 

text dan merge cells = dicentang 
b. file – cells – alignment, horizontal dan vertikal = center – text control, wrap 

text dan merge cells = dicentang 
c. format – cells – alignment, horizontal dan vertikal = center – text control, wrap 

text dan merge cells = dicentang 
d. format – edit – alignment, horizontal dan vertikal = center – text control, wrap 

text dan merge cells = dicentang 
30.  Membuat grafik pada program aplikasi MS excel adalah dengan memakai menu 

…  
a. format – grafik – tentukan jenis chart – tentukan area chart – finish 
b. insert – chart – tentukan jenis chart – tentukan area chart – finish 
c. file – chart – tentukan jenis chart – tentukan area chart – finish 
d. view – grafik – tentukan jenis chart – tentukan area chart – finish 

31. Pada Microsoft Excel, simbol yang digunakan untuk mencari pangkat adalah… 
a. * 
b. ^ 
c. # 
d. “ 

32. Pada Microsoft Excel, untuk memperbaiki data yang salah kita dapat 
menggunakan tombol… 
a. F1 
b. F2 
c. F3 
d. F4 

33. Pilihan pengurutan data Ascending akan mengurutkan data… 
a. dari nilai terbesar ke terkecil 
b. dari nilai terkecil ke terbesar 
c. dari abjad Z ke A 
d. mengurutkan data bulan atau hari 

34. Pada Microsoft Excel, perintah untuk membuat grafik terdapat pada menu… 
a. File 
b. Format 
c. Data 
d. Insert 
 

35. Pada Microsoft Excel, untuk membaca data pada tabel yang yang disajikan secara 
horizontal dibutuhkan fungsi… 
a. HLOOKUP 
b. VLOOKUP 
c. LOOKUP VALUE 
d. LOOKUP REFERENCE 
 

36. Untuk memudahkan kita dalam membuat presentasi, sofware yang digunakan 
adalah… 
a. Microsoft Word 
b. Microsoft Excel 
c. Microsoft Power Point 
d. Microsoft FrontPage 

37. Fungsi tombol F5 pada Microsoft Power Point adalah… 
a. menggandakan objek 
b. menampilkan presentasi 
c. mengaktifkan atau meloncat ke dokumen lain 
d. melihat seluruh slide secara miniatur 

38. Untuk menggandakan objek kita dapat menekan tombol… 
a. Ctrl-X 
b. Ctrl-V 
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c. Ctrl-D 
d. Ctrl-C 
 

39. Jika kita menginginkan perubahan desain pada slide tertentu saja maka pilihan 
pada box slide dropdownnya adalah… 
a. Design Template 
b. Apply to Selected Slide 
c. Apply to All Slide 
d. Apply to Master 

40. Untuk bisa bergabung dengan internet, kita harus mempunyai akses dengan cara 
berlangganan penyedia jasa internet yang disebut… 
a. USB 
b. LAN 
c. ISP 
d. Home Page 

 
41. Tombol yang digunakan untuk menyisipkan file, gambar, tabel, data dan 

sebagainya pada e-mail yang akan kita kirim adalah… 
a. compose 
b. inbox 
c. attach file 
d. forward 

42. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat e-mail adalah… 
a. sarana komunikasi yang murah 
b. dapat dikirim dengan cepat 
c. panjang surat yang dikirim dibatasi 
d. dapat menyertakan file-file 

43. Proses memperbaharui data dengan data yang baru disebut… 
a. upload 
b. download 
c. upgrade 
d. update 

44. Orang yang melakukan penyusupan ke sebuah jaringan komputer untuk mencuri 
data atau file-file penting disebut… 
a. Carder 
b. Cracker 
c. Hacker 
d. Carding 

45. Berikut ini urutan membuat teks word art pada program aplikasi MS Excel … 
 

a. insert – format – picture  – wordart – pilih jenis word art – input tulisan – ok 
b. format – picture – wordart – pilih jenis word art – input tulisan – ok 
c. insert – picture – wordart – pilih jenis word art – input tulisan – ok 
d. format – insert – picture – wordart – pilih jenis word art – input tulisan – ok 

 
46. Istilah untuk mengurutkan data dari tabel urut turun dan urut naik pada program 

aplikasi MS excel dikenal dengan … 
a. descending dan ascending 
b. ascending  dan descending 
c. sorting  dan descending 
d. ascending  dan sorting 

 
47. Urutkan cara menyisipkan berkas program pengolah angka kedalam pengolah 

kata … 
a. buka ms word – menu format – objek – create from file – browse file 
b. buka ms word – menu insert – objek – create from file – browse file  
c. buka ms word – menu view – objek – create from file – browse file 
d. buka ms word – menu file – objek – create from file – browse file 
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48. Urutkan cara mencetak dokumen excel pada halaman tertentu … 
a. edit – print – page from (….) to (…) 
b. file – print preview – page from (….) to (…) 
c. file – print – page from (….) to (…) 
d. file – page setup – print  – page from (….) to (…) 

 
49. Berikut ini perangkat keras yang termasuk ke dalam perangkat yang berfungsi 

untuk akses internet … 
a. modem, jaringan telepon, LAN card, Kabel UTP, Mozilla firefox 
b. modem, jaringan telepon, LAN card, Kabel UTP, Internet Explorer 
c. modem, jaringan telepon, LAN card, Kabel UTP, RJ 45 
d. modem, jaringan telepon, LAN card, Kabel UTP, Download manager 

. 
50. Penggolongan jaringan berdasarkan jangkauan wilayahnya yang menghubungkan 

dua atau lebih LAN tetapi jangkauannya tidak melebihi wilayah kota disebut … 
a. LAN (Local Area Network) 
b. PAN (Personal Area Network) 
c. WAN (Wide Area Network) 
d. MAN (Metropolitan Area Network) 

 
51. Jaringan yang cakupannya relatif sempit , terbatas pada sebuah ruangan  atau 

sebuah gedung /komplek  disebut … 
a. LAN (local Area Network) 
b. PAN (Personal Area Network) 
c. WAN (Wide Area Network) 
d. MAN (Metropolitan Area Network) 

 
52. ISP kepanjangan dari .. 

a. Internet Service Produsen 
b. Internet Service Protector 
c. Interconection Service Provider 
d. Internet Service Provider 

 
53. Berikut ini contoh produk ISP …  

a. telkom speedy, im2, cbn, telkomnet instant, wi-mode 
b. telkom speedy, im2, cbn, xl bebas 
c. telkom speedy, im2, cbn, flexi 
d. telkom speedy, im2, cbn, esia 

 
54. Akses internet wireline/wired menggunakan kabel, sedangkan akses internet 

wireless (wi-fi) menggunakan … 
a. kawat listrik 
b. serat optik 
c. gelombang suara 
d. gelombang elektromagnetik 

 
55. Lokasi yang dilengkapi dengan perangkat pemancar Wi-Fi sehingga dapat 

digunakan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut untuk mengakses 
internet dengan menggunakan notebook/PDA yang sudah memiliki cardWifi 
disebut … 
a. wireless area 
b. local area network 
c. hotspot area 
d. GPRS (general packet radio service)  

 
56.  Untuk mendapatkan suatu informasi di internet secara cepat kita menggunakan  

… 
a. WWW 
b. search engine 
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c. homepage 
d. internet 

 
57. Berikut ini situs jaringan sosial … 

a. yahoo, friendster, dan flixter 
b. facebook, detik.com, dan flixter 
c. facebook, friendster, dan flixter 
d. facebook, google, dan flixter 

 
58. Sisipan  file dalam e-mail dikenal dengan istilah… 

a. Inbox / drafts 
b. Send 
c. attach file 
d. cc (copy carbon) 

 
59. Berikut ini merupakan jenis-jenis pelayanan yang terdapat di internet, kecuali … 

a. chatting 
b. membuat program 
c. e-mail 
d. gopher 

 
60. Fasilitas yang dapat memungkinkan kita untuk melakukan transaksi perdagangan 

di internet adalah … 
 

a. e-mail 
b. website 
c. telnet 
d. e-commerce 

 
61. Berikut ini contoh browser … 

a. mozilla firefox, opera, adobe reader, internet explorer 
b. mozilla firefox, yahoo messenger, netscape navigator, internet explorer 
c. mozilla firefox, opera, internet explorer 
d. mozilla firefox, opera, netscape navigator, internet explorer 

 
62. Tempat menyimpan alamat web site yang akan diakses pada browser dikenal 

dengan istilah … 
a. address bar 
b. page setup 
c. URL (uniform resource locator) 
d. chat room 

 
63. Penulisan program browser  pertama dan server WWW adalah … 

a. Mark Zuckenberg 
b. Graham bell 
c. Bill Gates 
d. Berners Lee 

 
64. Urutkan cara menyimpan halaman web site …  

a. edit – save page as – web  page, complete – klik save 
b. file – save page as – web  page, complete – klik save 
c. view – save page as – web  page, complete – klik save 
d. file – save as – web  page, complete – klik save 

 
65. E-mail tak berguna yang memenuhi mailbox kita disebut … 

a. used email 
b. bad mail 
c. wrong mail 
d. junk mail 
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66. Jika dalam halaman hasil pencarian dokumen kita dapati tanda [pdf], file tujuan 

hiperlink tersebut dapat dibuka menggunakan software … 
a. ms word 
b. corel draw 
c. notepad 
d. acrobat reader 

 
67. Pelayanan yang dapat memudahkan kita untuk mengirimkan  e-mail  ke satu 

alamat e-mail, kemudian di distribusikan secara otomatis ke beberapa alamat       
e-mail lain adalah … 
a. e-mail 
b. mailing list 
c. newsgroup 
d. chat groups 

 
68. Fitur dari sebuah ISP yang berhubungan dengan keamanan data adalah …. 

 
a. memiliki bandwith yang besar 
b. memiliki server proxy 
c. memiliki firewall 
d. backbone sendiri 

69. Usaha memasuki sebuah jaringan secara ilegal dengan maksud mencuri, 
mengubah, atau menghancurkan file/ data yang disimpan di komputer adalah …. 
 
a. SSL 
b. Cracking 
c. Hacking 
d. Virus 

 
70. Suatu mekanisme untuk melakukan pembicaraan  telepon (voice) dengan 

menumpangkan data  dari pembicaraan  melalui internet dikenal dengan istilah … 
a. webmail voice 
b. HTML Voice recording 
c. DNS voice 
d. VoIP (Voice over Internet Protokol) 
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71. Jelaskan 5 menu file pada program aplikasi MS excel di bawah ini  : (silahkan di 
pilih) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Perhatikan tabel program aplikasi MS Excel di bawah ini  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulislah keterangan diatas dengan memakai rumus logika pada cell D2 s.d D4 dengan 
ketentuan sebagai berikut :  

• Apabila cell C2 s.d C4  memiliki nilai kurang dari 65 maka keterangannya 
“TIDAK LULUS”,  

• Apabila cell C2 s.d C4 memiliki nilai samadengan 79 maka keterangannya 
“CUKUP”,  

• apabila  cell C2 s.d C4 memiliki nilai lebih dari 79 maka keterangannya 
“ISTIMEWA” 

73. Jelaskan urutan-urutan standar mengirimkan e-mail dengan sebuah sisipan ! 

Yang harus di isi dengan 
rumus 
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74. Jelaskan yang dimaksud dengan : 
a. ISP (Internet Service Provider) 
b. Search Engine 

75. Sebutkan perangkat keras untuk keperluan akses internet beserta fungsinya ! 
76. Jelaskan istilah-istilah dalam e-mail berikut ini : Inbox, Drafts, Sent, Attach, dan 

Forward ! 
77. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hardware dan Software serta berikan 

contohnya masing-masing 5 buah ! 
78. Fasilitas di internet yang memungkinkan sejumlah pengguna yang bergabung bisa 

saling berkomunikasi lewat komputer secara langsung adalah …. 
79. Merupakan kumpulan dari e-mail yang membentuk suatu komunitas adalah 

pengertian dari …. 
80. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya 

secara geografis sangat jauh adalah …. 
81. Program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi yang 

terdapat pada internet adalah pengertian dari …. 
82. Kepanjangan dari HTML adalah … . 
83. Kepanjangan dari HTTP adalah … . 
84. Kepanjangan dari LAN adalah … . 
85. Kepanjangan dari ISP adalah … . 
86. Seseorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan internet untuk merusak 

sistem komputer milik orang lain adalah …. 

 
 
 
 


