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1. Perangkat  komputer  yang  berfungsi  sebagai  alat  proses  adalah  motherboard,  RAM, 

Processor

2. Perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat input adalah mouse, keyboard, scanner

3. Perangkat  komputer  yang  berfungsi  sebagai  alat  output  adalah  monitor,  printer, 

projector, speaker, earphone

4. Perangkat  komputer  yang  berfungsi  sebagai  alat  storage  device  adalah  hardisk, 

flashdisk, kepingan compact disk, disket

5. Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berfungsi untuk memasukkan nilai harga 

pada produk tertentu sehingga tampil pada layar adalah barcode reader Alat komunikasi 

klasik diantaranya adalah asap, daun lontar, bedug, kentongan, kulit hewan

6. Contoh alur proses sebuah proses komputer, misal : proses memasukkan karakter dengan 

keyboard > dibaca oleh prosesor sebagai data input tertentu > proses penyimpanan 

oleh hardisk > tampil pada layar monitor berupa teks

7. Elektronik  banking  /e-banking  adalah  transaksi  perbankan  dengan  menggunakan  media 

internet

8. Manfaat e-learning adalah  belajar bisa jarak jauh, tidak terbatas ruang dan waktu, 

hemat biaya, referensinya banyak

9. Keuntungan penggunaan perangkat TIK adalah :

a. efisiensi waktu, tenaga dan biaya 

b. ketepatan dan keakuratan informasi lebih tinggi

c. penggunaan lebih fleksibel 

10. Dampak negatif TIK :

a. banyaknya cyber crime

b. pornografi merajalela

c. banyaknya virus komputer

11. mozilla thunderbird dan ms outlook merupakan  Perangkat lunak pengeloaan email 

yang bisa dioperasikan secara offline

12. gimp dan photoshop adalah Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah image

13. lima jenis software yaitu system operasi, program aplikasi office, aplikasi multimedia 

dan desain grafis, Bahasa pemrograman, dan system tools (utilities)



14. Berikut  ini  termasuk sistem operasi  gratis  (free  opensource)  yaitu,  ubuntu,  opensuse, 

redhat, blank on, mandriva, slakware.

15. operating system adalah Perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol 

dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem

16. software utilities adalah jenis software system yang didesain untuk membantu dalam 

menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan merawat sebuah komputer.

17. Software office application adalah sebuah paket perangkat lunak yang diperuntukkan 

khusus untuk pekerjaan di kantor

18. Program aplikasi office yang open source : open office calc (sama seperti excel), open 

office  Impress (power point), open office writer (word)

19. Fungsi program excel

a. untuk mengolah data dan tabel

b. pembuatan grafik dalam berbagai bentuk

c. pembuatan diagram yang bervariasi 

20. short cut pada keyboard : ctrl + z (undo), ctrl + X (cut), ctrl + v  (paste), ctrl + S (save), ctrl + c 

(copy), ctrl + P (print), ctrl + a (select all) dll

21. perintah untuk slide show pada power point yaitu dengan menekan fungsi F5

22. LAN ,  jaringan ruangan tertentu (satu gedung0,  MAN (gabungan antar  LAN),  WAN (jaringan 

global seluruh dunia), PAN (jaringan antara komputer dengan alat tertentu, misal HP / camera 

digital)

23. dampak negatif  dari  internet  yang  berarti  mengubah  software-software  yang  berbayar 

(trial)  menjadi  gratis  digunakan  dan akibatnya  merugikan perusahaan disebut dengan 

istilah cracking

24. Jalur jaringan internet di SMP Bina Insani : Jalur telefon dari Telkom > splitter dibagi 

dua, ke arah modem dan pesawat telefon > dari modem ke proxy lab > dari proxy 

ke hub > ke komputer client

25. Contoh dari ISP adalah Telkomspeedy, TelkomNet, IM2, Telkomflash, CBN

26. Jaringan LAN terhubung melalui kabel yang tersambung dengan ethernet card / LAN card pada 

komputer

27. Beberapa server di internet memperbolehkan kita untuk mengaksesnya dan menjalankan 

beberapa program yang diinstal pada komputer itu dikenal dengan istilah telnet



28. FTP adalah Layanan internet untuk melakukan transfer file antara komputer kita dengan 

server di internet.

29. POP Mail adalah E-mail yang memiliki kelebihan bisa dibaca secara offline 

30. Urutan mengirimkan sebuah pesan melalui email : Buka halaman web > isi username 

dan password > pilih menu compose > isi tujuan dan isi surat > masukan sisipan file 

> send

31. Pelajari tampilan menu Excel dan Word 2007


