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I. Pilihlah jawaban yang benar ! 

 

1. Yang merupakan peralatan teknologi informasi adalah... 

a. Faximile 

b. Radio 

c. Telegraf 

d. Telepon 

2. Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi telah mendatangkan manfaat bagi kemajuan bidang 

transportasi di Indonesia, yaitu… 

a. memperluas lapangan kerja 

b. meningkatkan hasil pertanian 

c. navigasi pilot 

d. memdorong tumbuhnya prosesnya demokrasi 

3. Pekerjaan di bawah ini yang TIDAK menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 

adalah… 

a. mengambil uang dari ATM 

b. mencari kenalan melalui fasilitas chating 

c. mencari lowongan pekerjaan melalui internet 

d. mencari referensi buku dalam perpustakaan 

4. Kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarna 

komputer adalah … 

a. voucher belanja orang lain 

b. komputer orang lain 

c. KTP orang lain 

d. Cybercrime 

5. Di bawah ini yang tidak termasuk manfaat dari TIK adalah ... 

a. bidang kesehatan 

b. hacking 

c. bidang pendidikan 

d. bidang pemerintahan 

6. Yang merupakan perangkat lunak komputer  adalah… 

a. Aplikasi 

b. input device 

c. output device 

d. CPU 

7. Input device yang berfungsi untuk Memasukkan data berupa gambar atau tulisan dari kertas atau media 

lain ke dalam komputer adalah… 

a. Keyboard 

b. Scanner 

c. Printer 



d. Disket 

8. Di bawah ini yang termasuk program pengolah kata  adalah ... 

a. MS Word 

b. MS Access 

c. MS Excel 

d. MS Power Point 

9. Yang merupakan ikon dari program pengolah kata addalah... 

a.    
 

 

 

b. .  

c. . 

 

 

 

d. .  

 

10. Icon yang berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat... 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

d.  
11. Prosedur untuk menyimpan dokumen melalui menu pada office 2003 adalah… 

a. File  Save 

b. File  Open 

c. File  Close 

d. File  Exit 
12. Bila kita akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom maka perintahnya setelah di klik 

table maka langkah berikutnya adalah klik… 

a. Marge Cells 

b. Split cells 

c. Split Table 

d. Delete 

13. Perpotongan antara coloum dan row adalah ... 

a. Cursor 

b. Cell 

c. Pointer 

d. Panel 

14. Icon yang berfungsi untuk membuat lembar kerja baru... 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

d.  
 



15. Operator aritmatika yang melambangkan symbol pembagian adalah… 

a. +        

b. * 

c. / 

d. ^ 

16. Rumus fungsi untuk mencari nilai rata-rata adalah… 

a. SUM 

b. ROUND 

c. AVERAGE 

d. COUNT 

17. Tombol untuk mencari jumlah nilai keseluruhan... 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

d.  
 

18. Langkah- langkah untuk menambahkan kolom pada Ms Excel... 

a. insert  row 

b. delete  coloum 

c. insert  coloum 

d. delete  row 

19. Langkah-langkah merubah lebar coloum melalui menu... 

a. insert  row  higt 

b. insert  coloum  higt 

c. format  coloum  width 

d. format  row  higt 

20. Pengertian dari Internet adalah... 

a. Jaringan komputer secara local 

b. Jaringan komputer secara global 

c. Jaringan komputer sewilayah Indonesia 

d. Jaringan komputer sewilayah Asia 

21. Sebelum diberi nama Internet dulunya jaringan komputer disebut... 

a. DARPANET 

b. NSFNET 

c. ARPANET 

d. AVNNET 

22. Aplikasi dibawah ini dapat kita manfaatkan untuk berdiskusi adalah ... 

a. Addres 

b. HTML 

c. FTP 

d. Milis 

23. Apa yang dimaksud dengan Intranet? 

a. Jaringan komputer yang ada dilingkungan kita sendiri 

b. Jaringan komputer yang terhubung keseluruh dunia 

c. Jaringan komputer yang terhubung secara internasional 

d. Jaringan komputer untuk keperluan bisnis dan pertahanan 

24. Yang merupakan  jaringan komputer berdasarkan area adalah... 

a. SWAN 

b. LAN 



c. ARPANET 

d. INDONET  

25. Perangkat apa saja yang harus ada bila kita akan memasang Internet dirumah, kecuali... 

a. Personal Computer 

b. Jaringan telepon 

c. BarCode 

d. Modem 

26. Download adalah … 

a. Pemalsuan data di internet 

b. penghapusan data di internet 

c. pengiriman data ke internet 

d. pengambilan data dari internet 

27. Cepat  lambatnya akses internet  dipengaruhi oleh… 

a. besarnya bandwith yang diberikan ISP 

b. Jaringan listrik dari PLN dayanya kecil 

c. resolusi monitor 

d. dpi printer 

28. Jalur cepatnya internet disebut dengan … 

a. Backbone 

b. ISP 

c. Router 

d. Client 

29. Apa kepanjangan   ISP... 

a. Internal Service Provider 

b. Internasional Service Provider 

c. Inter Service Provider 

d. Internet Service Provider 

30. Modem adalah Alat  yang dapat merubah ... 

a. Sinyal suara 

b. sinyal digital menjadi sinyal analog 

c. sinyal jaringan 

d. sinyal gambar 

31. Program browser yang dibuat oleh perusahaan Microsoft adalah… 

a. Google 

b. Opera 

c. Internet Explorer 

d. Netscape Com 

32. Satuan kecepatan transfer data adalah… . 

a. Bps 

b. Bandwith 

c. km/jam 

d. data/detik 

33. Tombol yang berfungsi untuk melihat website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir adalah... 

a. Favorites 

b. History 

c. Forward 

d. Refresh 

34. Setiap dokumen hypertext atau hypermedia di internet memiliki alamat yang unik dan berbeda antara 

satu dengan yang lainnya disebut… 

a. Html 

b. URL 

c. http 

d. homepage 



35. Domain yang digunakan untuk pemerintahan adalah... 

a. Edu 

b. Co 

c. Net 

d. Go 

36. Layanan internet yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar dan suara adalah… 

a. telnet 

b. e-mail 

c. newsgroup 

d. www 

37. Dalam jaringan lokal (LAN) setiap client bisa melakukan komunikasi seperti chatting. Program bawaan 

dari windows XP untuk kegiatan ini adalah... 

a. yahoo messenger 

b. My Network Place 

c. Mirc 

d. windows NetMeeting 

38. Kegiatan menjelajah/berselancar di internet untuk mencari informasi atau data disebut dengan... 

a.  Chatting 

b. search engine 

c. browsing 

d. mailing 

39. Untuk berjelajah ke internet kita dapat menggunakan mozilla firefox. Dibawah ini icon mozilla firefox 

adalah… 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

d.  
 

40. Dibawah ini yang berfungsi sebagai web browser adalah ... 

a. MS Excel 

b. MS Word 

c. Opera 

d. e-mail 

41. Browser khusus sebagai search engine dibawah ini adalah ... 

a. www.mgmptikmojokerto.com 

b. www.detik.com 

c. www.yahoo.com 

d. www.telkom.net 

42. Icon yang digunakan untuk menyegarkan kembali tampilan web adalah… 

a.  
 

b.  
 

http://www.plasa.com/
http://www.detik.com/
http://www.gogle.com/
http://www.telkom.net/


c.  
 

d.  
 

43. Halaman utama yang ada dalam website disebut dengan… 

a. Situs 

b. Homepage 

c. Link 

d. Path 

44. Software untuk membuat  presentasi adalah. . . 

a. MS Acces 

b. MS Word 

c. MS Power Point 

d. MS Excel 

45. Untuk memulai MS Power Point lewat menu star menggunakan... 

a. Klik Start klik mouse kananklik  Ms Power Point OK 

b. Klik Start  klik mouse kanan klik  Ms Power PointYes 

c. Klik Start  klik All Programklik  Microsoft OfficeMs Power Point OK 

d. Klik Start klik programklik  Ms Power Point 
46. Untuk masuk dalam e-mail dibutuhkan .... 

a. User ID dan Password 

b. Password dan C 

c. Cc dan Bcc 

d. User ID dan Subjek 

47. Salah satu situs jejaring sosial yang banyak diminati remaja adalah .... 

a. Yahoo 

b. Facebook 

c. Wikipedia 

d. Google 

48. Software untuk mengelola e-mail yang dikeluarkan oleh microsoft adalah ... 

a. Ms Publisher 2003 

b. Ms acces 

c. Ms Pront page 

d. Outlook express 

49. Untuk memperbaiki kesalahan pada sel aktif pada MS Excel yaitu dengan tombol... 

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

50. Perintah menyimpan naskah dapat kita lakukan dengan mudah, yaitu menekan ... 

a. Ctrl + S 

b. ALT + S 

c. Shift+S 

d. Caps Lock + S 


