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Latihan Soal ULUM 2009 
Bab 1. Operasi Dasar Komputer dan Perangkat Lunak dalam Sistem Informasi

1. Yang tidak termasuk jenis  file  yang dapat  dibuka 
dengan Windows Media Player adalah ....
a. dat
b. wmv 
c. mpg
d. mp3
e. doc

2. Pada aplikasi  Paint,  untuk menggambar  lingkaran 
dapat menggunakan toolbox ....
a. line
b. elips
c. paint bucket
d. circle
e. rectangle

3. Gambar diatas ini disebut dengan .
a. status bar
b. toolbar
c. ruler line
d. menu bar
e. taskbar

4. Menu yang tidak termasuk dalam aplikasi WordPad 
adalah ....
a. File
b. Format
c. Edit
d. Insert
e. Tools

5. Untuk  melihat  informasi  dari  sistem  operasi 
windows yang digunakan dapat dilakukan perintah 
klik  menu  start  –  all  program  –  accessories  – 
system tools di lanjutkan dengan meng klik
a. accessibility
b. communications
c. system restore
d. disk defragmenter
e. system information

6. Yang  termasuk  ke  dalam  bahasa  pemrograman 
tingkat rendah adalah ...
a. visual basic
b. basic
c. cobol
d. fortran
e. RPG

7. Yang digunakan untuk browsing internet adalah ...
a. yahoo messenger
b. mozilla firefox
c. chat
d. yahoo mail
e. mailing list

8. Yang  tidak  termasuk  dalam  aplikasi  desktop 

pulishing adalah ...
a. corel draw
b. page maker
c. corel ventura
d. adobe photoshop
e. win amp

9. Yang  termasuk  dalam  perangkat  lunak  sistem 
operasi ...
a. Ms Word
b. Ms Excel
c. Ms Access
d. Ms Powerpoint
e. Ms Windows

10. Perangkat  lunak  mulai  dapat  dibedakan  sebagai 
perangat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi 
pada era 
a. pioner
b. stabil
c. mikro
d. modern
e. tradisional

11. Pada era pioner cara untuk mengakses komputer 
masih menggunakan ...
a. memory
b. prosessor
c. keyboard
d. monitor
e. punched card

12. Bentuk  paling  sederhana  dari  perangkat  lunak 
menggunakan ...
a. algoritma
b. aljabar boolean
c. aljabar linear
d. alfabet
e. aljabar algoritma

13. Prosedur  untuk  menyalakan  komputer  diawali 
dengan kegiatan ...
a. Persiapkan  komputer  apakah  sudah 

tersambung ke kabel listrik,  keyboard, mouse 
dan monitor

b. Periksa flooppy disk apakah ada disketnya
c. Tekan power CPU
d. Tekan power monitor
e. Klik menu start

14. Peralatan  pendukung  yang  berfungsi  untuk 
menstabilkan  tegangan  listrik  yang  masuk  ke 
komputer adalah ....
a. Stabilizer
b. Adaptor
c. UPS
d. AC
e. Charger
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15. Untuk  menghubungkan  mouse  pada  port  PS/2 
warna port yang digunakan adalah ...
a. merah
b. putih
c. hijau
d. ungu
e. coklat

16. Jumlah  USB  device  yang  dapat  terkoneksi  ke 
sebuah USB controller maksimal adalah ....
a. 127 buah
b. 128 buah
c. 129 buah
d. 130 buah
e. 131 buah

17. Saat  ini  port  yang  memiliki  fungsi  lebih  banyak 
adalah ...
a. Serial
b. Paralel
c. PS/2
d. USB
e. S-video

18. Untuk  menghubungkan  modem  eksternal  pada 
CPU umumnya menggunakan port
a. Serial
b. Paralel
c. PS/2
d. USB
e. S-video

19. Port  yang digunakan untuk menghubungkan jenis 
printer dot matrik seperti epson LX – 800  adalah ...
a. Serial
b. Paralel
c. PS/2
d. USB
e. S-video

20. Perangkat  lunak  yang  berorientasi  pada 
pengolahan kata adalah ...
a. Chi Writer
b. Ms Access
c. Lotus 123
d. dBase
e. Ms Powerpoint

21. Fungsi  dari  port  yang  terdapat  pada  komputer 
adalah …..
a. sebagai  antar muka antara komputer dengan 

komputer atau dengan peralatan lain
b. untuk mengakses internet
c. untuk meningkatkan kecepatan prosessor
d. sebagai media komunikasi
e. sebagai aksesoris komputer

22. To connect an external modem to your computer, 
usually you use ......... port 
a. serial
b. pararel
c. PS / 2

d. PCI
e. s video

23. Dibawah  ini  adalah  era  perkembangan  sejarah 
perangkat lunak, kecuali ....
a. era pemula
b. era stabil
c. era makro
d. era mikro
e. era modern

24. Yang termasuk  ke  dalam program aplikasi  sistem 
operasi adalah .....
a. ms. word
b. ms. excel
c. ms. powerpoint
d. ms. access
e. ms. windows

25. Interaksi  antara  manusia  dengan  komputer  yang 
dilakukan melalui penulisan perintah menggunakan 
keyboard disebut
a. VUI
b. CUI
c. AUI
d. MUI
e. GUI

26. Program aplikasi  yang  digunakan  untuk  browsing 
internet adalah ......
a. yahoo messenger
b. mozilla firefox
c. yahoo mail
d. google
e. msn

27. An  Application  program  that  used  to  make  a 
presentation is .......
a. writer
b. calc
c. base
d. impress
e. math

28. Program  yang  digunakan  untuk  membuat 
rancangan  animasi  2D  datau  3D  yang 
membutuhkan ukuran presisi tinggi adalah ......
a. google sketchup
b. blender
c. 3D MAX
d. Maya
e. autoCAD

29. An Operating system that can solves a lot of work 
simultanoesly at the same time is called ....
a. multi tasking
b. multi user
c. real time
d. real user
e. user tasking

30. Aplikasi  multimedia  yang  digunakan  untuk 
memutar file (VCD) yang terintegrasi dengan sistem 
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operasi Windows adalah ....
a. Cyberlink Power DVD
b. Xing MPEG
c. Quick Time
d. Windows Media Player
e. Real Player

31. Aplikasi pengolah gambar yang terintegrasi dengan 
sistem operasi Windows adalah .... 
a. Adobe Photoshop
b. Paint
c. Corel Draw 
d. Freehand
e. Authorware

32. Ikon  yang  terdapat  dalam  toolbar  standard 
WordPad  mewakili  beberapa  perintah  dari 
menu .... 
a. File, Edit, dan Insert 
b. File, View, dan Insert 
c. File, Edit, dan Tools 
d. File, Edit, dan Help 
e. File, Edit, dan Format

33. Aplikasi  pengolah  kata  yang  terintegrasi  dengan 
sistem operasi Windows adalah ....
a. ChiWriter
b. Ami Pro
c. WordPad
d. Word Perfect
e. Microsoft Word

34. Sistem  operasi  dapat  menyesuaikan  bermacam-
macam hardware dan periferal serta menye diakan 
lingkungan bersahabat, disebut 
a. up to date
b. canggih
c. valid
d. error
e. user friendly

35. Aplikasi  yang  berorientasi  pada  pengolahan 
konstruksi mesin atau bangunan adalah ...
a. solitaire
b. pin ball
c. paint brush
d. autoCAD
e. ventura

36. Yang  tidak  termasuk  dalam  aplikasi  multimedia 
adalah ...
a. win amp
b. real player
c. media player
d. photoshop
e. xing mpeg

37. Interaksi  antara  manusia  dengan  komputer  yang 
dilakukan melalui penulisan perintah disebut ...
a. GUI
b. CUI
c. AUI

d. MUI
e. VUI

38. Dibawah  ini  adalah  pembagian  dari  perangkat 
lunak kecuali ...
a. freeware
b. operating system
c. aplication program 
d. language program
e. utility

39. Pada  era  stabil  perangkat  lunak  sudah  dapat 
melakukan  banyak  proses  secara  serempak  pada 
satu waktu yang disebut dengan ...
a. Real time
b. Multi user
c. Single user
d. Multi tasking
e. Single tasking

40. Pengelompokkan  bit  yang  disebut  dengan  nible 
adalah ...
a. 64 bit
b. 32 bit
c. 2 byte
d. 8 bit
e. 4 bit

41. Program  yang  berisi  instruksi  untuk  melakukan 
proses pengolahan data disebut ...
a. Perangkat lunak
b. Perangkat keras
c. Perangkat peripheral
d. Perangkat kerja
e. Perangkat berat

42. Peralatan  pendukung  yang  berfungsi  sebagai 
cadangan  power  yang  digunakan  apabila  listrik 
mendadak padam adalah ...
a. Stabilizer
b. Adaptor
c. UPS
d. AC
e. Charger

43. Dibawah ini adalah peralatan pendukung komputer 
yang akan memberikan kenyamanan dalam bekerja 
kecuali ...
a. Instalasi listrik yang baik
b. Stabilizer
c. Adaptor
d. US
e. AC

44. Untuk  menghubungkan keyboard  pada  port  PS/2 
warna port yang digunakan adalah ....
a. merah
b. putih
c. hijau
d. ungu
e. coklat

45. Jumlah tingkat  atau level  USB hub yang tersusun 
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maksimal sebanyak ...
a. 1 tingkat
b. 2 tingkat 
c. 3 tingkat
d. 4 tingkat
e. 5 tingkat

46. Port  yang  memiliki  sembilan  pin  yang  digunakan 
untuk  menghubungkan  mouse  dan  keyboard 
adalah ...
a. Serial
b. Paralel
c. PS/2
d. PCI
e. S-video

47. Fungsi  dari  port  yang  terdapat  pada  komputer 
adalah ....
a. Sebagai  interface  antara  komputer  dengan 

komputer atau dengan peralatan lainnya

b. Untuk mengakses internet
c. Untuk meningkatkan kecepatan prosesor
d. Sebagai media komunikasi
e. Sebagai aksesoris komputer

48. Handphone  GSM  dapat  mengakses  internet 
dengan menggunakan teknologi
a. CDMA
b. GPRS
c. AMPS
d. PROTOCOL
e. SMS

49. Input  data  yang  dikenal  oleh  komputer  adalah 
bilangan ....
a. Desimal
b. Asli
c. Prima 
d. Bulat
e. Biner

Latihan Soal ULUM 2009 
Bab 2. Fungsi, Proses Kerja Komputer dan Peralatan TIK

1. Berbentuk pita atau piringan, kapasitas besar dan 
biasanya  dipasang  secara  permanen  pada 
komputer, adalah ciri-ciri media penyimpanan ....
a. magnetik
b. elektronik
c. optik 
d. apotik 
e. mekanik

2. Tipe monitor yang mampu menampilkan 16 warna 
dalam mode grafis adalah ....
a. CGA
b. EGA
c. VGA
d. SVGA 
e. LCD

3. Media  penyimpanan  yang  terbuat  dari  bahan 
aluminium  dan  keramik.  yang  dilapisi  dengan 
bahan magnetik. adalah ....
a. tape date
b. flash disk
c. CD 
d. floppy disk 
e. harddisk.

4. Sedangkan  CD  memiliki  kapasitas  penyimpanan 
data sebesar …...
a. 128 MB
b. 256 MB
c. 384 MB
d. 512 MB
e. 700 MB

5. Yang  termasuk  ke  dalam  peralatan  penyimpanan 
elektronik (solid stage storage) adalah ....
a. floppy disk

b. harddisk
c. tape date 
d. CD 
e. flash disk

6. Memori yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat 
diubah serta mempunyai sifat tetap adalah ....
a. prosesor
b. RAM
c. ROM
d. Boot ROM 
e. REM ROM

7. Otak dari sebuah komputer adalah
a. monitor
b. keyboard
c. sound card 
d. CU 
e. CPU

8. Jenis  keyboard  yang  sekarang  banyak  digunakan 
adalah ....
a. QWERAK
b. DVORAK
c. MALTRON
d. KLOCKENBERG
e. QWERTY

9. Sinyal  input  berbentuk  program  yang  digunakan 
untuk mengolah data yang dimasukkan disebut ....
a. signal input
b. maintenance input
c. input device
d. input - ouput
e. touch panel

10. Yang  termasuk  sebagai  komponen  periferal 
adalah ....
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a. keyboard
b. mouse
c. monitor 
d. floppy drive 
e. TV tuner

11. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer 
dibagi menjadi 5 bagian, kecuali ....
a. input device
b. process device
c. output device
d. backing storage
e. include device

12. Komputer  pada  generasi  keempat  menggunakan 
chip  dengan.  teknologi  LSI,  kepanjangan  dari  LSI 
adalah
a. Local Scale Integration
b. Label Scale Integration 
c. Large Screet Integration 
d. Large Scale Input 
e. Large Scale Integration

13. Yang  tidak  termasuk  dalam  komputer  generasi 
pertama adalah ....
a. Collosus 
b. ENIAC 
c. UNIVAC 
d. Mark I 
e. Stretch

14. Komputer  yang  mengolah  data  dengan 
menerjemahkan keadaan fisik seperti suhu, cuaca, 
dan tekanan udara disebut sebagai komputer
a. Analog
b. Digital
c. Hybrid
d. Special Purpose
e. General Purpose

15. Penemu mesin Difference Engine adalah ....
a. Bill Gates
b. Blaise Pascal
c. Charles Babbage
d. J.M. Jaquard
e. Tim Berners Lee

16. Penemuan  komputer  yang  merupakan  sejarah 
elektronik modern pada tahun 1942 oleh ....
a. Bill Gates
b. Tim Berners Lee
c. Jery Yang
d. Jhon V. Atanasoff
e. Babbage

17. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu....
a. compute
b. to compute
c. computare 
d. compact
e. competitor

18. Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  proses, 

penggunaan  sebagai  alat  bantu,  manipulasi  dan 
pengelolaan informasi disebut dengan ....
a. teknologi
b. informasi
c. komunikasi
d. teknologi informasi
e. teknologi komunikasi

19. Manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan 
sistem komputer disebut ....
a. hardware
b. software 
c. brainware
d. shareware
e. freeware

20. Fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau 
direkam  ke  dalam,  berbagai  bentuk  media 
disebut ....
a. data
b. informasi
c. proses
d. fakta
e. fiksi

21. Pengguna  komputer  yang  bertugas  hanya 
memasukkan  data  dan  pekerjaannya  berulang-
ulang disebut
a. System Analyst
b. Programmer
c. Operator
d. Data Entry 
e. Drafter

22. Input  yang  dikenal  dan  diproses  adalah  input 
dalam. bilangan ....
a. desimal
b. bulat
c. biner 
d. asli 
e. prima

23. Komputer  bekerja  dengan aturan aturan tertentu 
dengan  membutuhkan  program  yang  disebut 
dengan .... 
a. perangkat lunak
b. perangkat keras
c. brainware
d. freeware
e. shareware

24. Kemampuan  peralatan  teknologi  informasi  yang 
dapat digunakan pada berbagai peralatan teknologi 
informasi  dan  komunikasi  lainnya  disebut 
dengan ....
a. kolaborasi
b. konvergens
c. transformasi 
d. transmisii 
e. akulturasi

25. Peralatan  yang  secara  fisik  dapat  dilihat  dan 
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dijamah disebut dengan
a. hardware
b. software
c. brainware
d. freeware
e. shareware

26. Printer  yang  termasuk  dalam  jenis  Ink-Jet 
adalah ....
a. Epson LX-300
b. Epson LX-800
c. Laser Jet 1010 
d. Hp DeskJet
e. Epson LQ-1170

27. Peralatan  periferal  yang  dapat  menghubungkan 
beberapa komputer sehingga menbentuk jaringan 
lokal (LAN) adalah ....
a. printer
b. tuner card  
c. NIC 
d. modem 
e. sound card

28. Sedangkan  DVD  memiliki  kapasitas  penyimpanan 
sebesar …..
a. 1,3 GB
b. 2,4 GB
c. 3,6 GB
d. 4,7 GB
e. 9,2 GB

29. Floppy  disk  terdiri  dari  dua  jenis.  Salah  satunya 
high density dengan. ukuran 31h inci.  Floppy disk 
tersebut memiliki kapasitas memori ....
a. 360 KB
b. 720 KB
c. 1.2 MB
d. 1.44 MB
e. 2 GB

30. Dua kilo byte sama. dengan ....
a. 2000 byte
b. 2048 byte
c. 2084 byte 
d. 2044 byte 
e. 2088 byte

31. Jika bilangan desimal 255 di konversikan ke dalam 
bilangan biner maka hasilnya adalah ....
a. 11111111
b. 10101010
c. 00000000
d. 01010101
e. 10000000

32. Definisi komputer secara umum adalah ....
a. mesin yang dapat  bekerja optimal,  berhitung 

atau  berkomunikasi  secara  elektronik  yang 
dikendalikan oleh instruksi suatu program

b. perangkat  elektronik  yang  mengolah  data 
menjadi  informasi,  dapat  menjalankan 

program Yang tersimpan dalam memori Yang 
bekerja dengan suatu aturan tertentu

c. mesin  penghitung  elektronik  yang  cepat  dan 
dapat  menerima  informasi  input  digital, 
kemudian  memprosesnya  sesuai  dengan 
program  yang  tersimpan  di  memorinya,  dan 
menghasilkan output berupa informasi

d. suatu alat elektronik yang mampu melakukan 
beberapa tugas

e. suatu  pemroses  data  yang  dapat  melakukan 
perhitungan  besar  secara  cepat,  termasuk 
perhitungan  artimatika  dan  operasi  logika, 
tanpa campur tangan manusia

33. Fungsi  dari  komputer  dan  peralatan  teknologi 
informasi adalah dibawah ini kecuali .....
a. mencari informasi
b. alat komunikasi
c. media transaksi
d. hiburan dan permainan
e. merusak data

34. Peralatan teknologi yang lebih dominan digunakan 
sebagai media informasi adalah ....
a. komputer
b. televisi
c. handphone
d. PDA
e. telepon

35. Pengguna  komputer  yang  bertugas  memasukkan 
data dan pekerjaannya berulang ulang disebut  ...
a. system analyst
b. programmer
c. operator
d. data entry
e. drafter

36. Syarat-syarat  informasi  yang  baik  di  bawah  ini, 
kecuali ....
a. ketersediaan
b. mudah dipahami
c. sulit didapatkan
d. tepat waktu
e. keandalan

37. Fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau 
direkam  ke  dalam,  berbagai  bentuk  media 
disebut ....
a. data
b. informasi
c. proses
d. fakta
e. fiksi

38. Komputer  yang  mengolah  data  dengan 
menerjemahkan keadaan fisik seperti suhu, cuaca, 
dan tekanan udara disebut sebagai komputer
a. analog
b. digital
c. hybrid
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d. special purpose
e. general purpose

39. Alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai 
saat  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  empat 
golongan besar, peralatan mekanik yang digerakkan 
secara otomatis oleh motor elektronik. adalah ....
a. peralatan manual
b. peralatan mekanik
c. peralatan organik
d. peralalatn mekanik elektronik 
e. peralatan elektronik

40. What is this picture ?

a. NIC
b. MODEM
c. Router
d. Bridge
e. Switch Hub

41. The  following  are  included  into  first  generation 
computer, except for .....
a. Collosus 
b. ENIAC 
c. UNIVAC 
d. Mark I 
e. Stretch

42. Komputer  pada  generasi  keempat  menggunakan 
chip  dengan.  teknologi  LSI,  kepanjangan  dari  LSI 
adalah
a. Local Scale Integration
b. Label Scale Integration 
c. Large Screet Integration 
d. Large Scale Input 
e. Large Scale Integration

43. Storage media that made from an aluminium and 
ceramic covered by a magnetic  cover is ....
a. tape date
b. flash disk
c. CD 
d. floppy disk 
e. harddisk.

44. Digital  Versalite  Disk  (DVD)  memiliki  kapasitas 
penyimpanan sebesar …..
a. 1,3 GB
b. 2,4 GB
c. 3,6 GB
d. 4,7 GB
e. 9,2 GB

45. Sedangkan  Compact  Disk  (CD)  memiliki  kapasitas 
penyimpanan data sebesar …...
a. 128 MB
b. 256 MB

c. 384 MB
d. 512 MB
e. 700 MB

46. Melakukan  perhitungan  aritmatika  (matematika) 
yang terjadi sesuai instruksi program adalah tugas 
dari
a. CU
b. ALU
c. CPU 
d. I/0 
e. register

47. Tombol pada keyboard yang terletak di baris paling 
atas yaitu F1 s.d. F12, disebut ....
a. typewriter key
b. numeric key
c. calculator key
d. function key
e. special function key

48. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model 
mesin  ketik  yang  diciptakan  dan  dipatenkan. 
oleh .... 
a. Christopher Latham
b. Christopher Columbus
c. Christopher Jhon
d. Christopher Lambert
e. Christopher Reeves

49. Joystick sebagai input device, memiliki fungsi ....
a. memasukkan teks
b. bermain game
c. memasukkan gambar
d. akses file
e. merekam suara

50. Di bawah ini yang termasuk dalam process device 
adalah
a. keyboard
b. mouse
c. digitizer
d. magnetic tape
e. ALU

51. Untuk  menjalankan komputer,  perangkat  minimal 
yang dibutuhkan terdiri dari ....
a. keyboard, mouse , CPU, monitor, printer
b. CPU, monitor, printer, scanner
c. keyboard, mouse, monitor, printer
d. CPU, printer, monitor
e. keyboard, mouse, CPU, printer

52. Bahasa pemrograman yang muncul pada komputer 
generasi kedua adalah ....
a. Visual Basic 
b. Delphi
c. Basic 
d. Fortran 
e. Java

53. Generasi  komputer  pertama  menggunakan 
komponen-komponen yang terbuat dari ....
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a. transistor
b. IC
c. vacuum tubes 
d. chip 
e. resistor

54. Alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai 
saat  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  empat 
golongan besar, peralatan mekanik yang digerakkan 
secara otomatis oleh motor elektronik. adalah ....
a. peralatan manual
b. peralatan mekanik
c. peralatan organik
d. peralalatn mekanik elektronik 
e. peralatan elektronik

55. Alat hitung pertama bernama 
a. Abacus
b. Pascaline
c. Hollerieth
d. Difference Engine
e. Punched Card

56. Definisi komputer secara umum adalah ....
a. mesin yang dapat  bekerja optimal,  berhitung 

atau  berkomunikasi  secara  elektronik  yang 
dikendalikan oleh instruksi suatu program

b. perangkat  elektronik  yang  mengolah  data 
menjadi  informasi,  dapat  menjalankan 
program Yang tersimpan dalam memori Yang 
bekerja dengan suatu aturan tertentu

c. mesin  penghitung  elektronik  yang  cepat  dan 
dapat  menerima  informasi  input  digital, 
kemudian  memprosesnya  sesuai  dengan 
program  yang  tersimpan  di  memorinya,  dan 
menghasilkan output berupa informasi

d. suatu alat elektronik yang mampu melakukan 
beberapa tugas

e. suatu  pemroses  data  yang  dapat  melakukan 
perhitungan  besar  secara  cepat,  termasuk 
perhitungan  artimatika  dan  operasi  logika, 
tanpa campur tangan manusia

57. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat 
bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 
perangkat yang satu ke lainnya disebut ....
a. teknologi
b. informasi
c. komunikasi
d. teknologi informasi
e. teknologi komunikasi

58. Data  yang  sudah  diolah,  dibentuk  atau 
dimanipulasi  sesuai  dengan  keperluan  tertentu 
disebut ...
a. data
b. informasi
c. fakta

d. proses
e. fiktif

59. Syarat-syarat  informasi  yang  baik  di  bawah  ini, 
kecuali ....
a. ketersediaan
b. mudah dipahami
c. sulit didapatkan
d. tepat waktu
e. keandalan

60. Pengguna  komputer  yang  bertugas  merancang 
suatu  program  dan  dapat  bertindak  sebagai 
konsultan pada rekayasa perangkat lunak disebut
a. System Analyst
b. Programmer
c. Operator
d. Data Entry 
e. Drafter

61. Alat  yang  berfungsi  menerima  sinyal  analog  dan 
mengubahnya menjad sinyal digital dan sebaliknya 
ada
a. Sound Card 
b. Router 
c. Lan Card
d. Modem
e. Keyboard

62. Proses  kerja  komputer  mengalami  suatu  siklus 
terdiri dari ....
a. proses - output - input 
b. input - proses - output 
c. proses - input - output 
d. output - input - proses 
e. output - proses – input

63. Kepanjangan dari GPRS adalah ... ,

a. General Packet Radio Service
b. General Process Radio Service
c. General Packet Radio System
d. General Process Radio System
e. General Packet Receiver Service

64. Komputer  dan  peralatan  teknologi  informasi  dan 
komunikasi  yang  lebih  dominan  sebagai  media 
informasi adalah ....
a. komputer
b. televisi
c. handphone 
d. PDA 
e. telepon

65. Fungsi  dari  komputer  dan  peralatan  teknologi 
informasi adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mencari informasi
b. alat komunikasi
c. media transaksi
d. hiburan dan permainan
e. merusak data
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Latihan Soal ULUM 2009 
Bab 3. Jaringan telekomunikasi dalam TIK

1. Jaringan  komputer  yang  bekerja  dengan 
menggunakan  kabel–kabel  sebagai  penghubung 
antar komputer disebut jaringan ....
a. wireless
b. wireline
c. satelit 
d. modem 
e. microwave

2. Di  bawah  ini  keunggulan  jaringan  wireless, 
kecuali ....
a. Mobilitas
b. Kecepatan instalasi
c. Fleksibilitas tempat
d. Kemampuan jangkauan
e. Transmisi data 1 -2 Mbps

3. Di bawah ini adalah beberapa keunggulan jaringan 
wireline, kecuali ....
a. transmisi data 10-100 Mbps
b. delay waktu yang lama
c. transmisi data berjalan lancar
d. mudah dipindahkan
e. biaya peralatan terjangkau

4. Kabel  yang  digunakan  pada  jaringan  wireline 
adalah di bawah ini, kecuali
a. UTP
b. STP
c. coaxial 
d. fiber optic 
e. microwave

5. Komunikasi  jaringan wireless dapat menggunakan 
media di bawah ini, kecuali ....
a. sinar inframerah
b. microwave
c. gelombang radio
d. satelit
e. kabel UTP

6. Kecepatan  data  upstream  per  detik  untuk  kabel 
modem berkisar ....
a. 256 kilobit s.d. 3 megabit
b. 3 megabit s.d. 4 megabit
c. 4 megabit s.d. 56 megabit
d. 56 megabit s.d. 128 megabit
e. 128 megabit s.d. 384 megabit

7. Di  bawah  ini  tidak  termasuk  hal  yang 
mempengaruhi kecepatan transfer data....
a. kecepatan komputer
b. perangkat keras dan lunak yang mengatur alur 

data antara jaringan dan internet
c. merk modem
d. kepadatan lalu lintas
e. jumlah  pengguna  yang  mengakses  server 

bersamaan

8. Modem  yang  memiliki  kecepatan  tinggi  saat  ini 
adalah ADSL, kepanjangan ADSL adalah ....
a. Asign Digital Subscriber Line
b. Asymmetric Dual Subscriber Line
c. Asymmetric Digital Subscriber Line
d. Asynchronous Digital Subscriber Line
e. Automatic Digital Subscriber Line

9. Untuk  dapat  berhubungan  dengan  satelit,  pada 
jaringan komputer digunakan protokol komunikasi 
yaitu protokol ....
a. layer
b. data link
c. X-25 
d. TCP/IP 
e. session

10. Satelit menerima sinyal dari stasiun Bumi, disebut 
dengan ....
a. down link
b. link
c. linked 
d. up link 
e. data link

11. Satelit  sebagai  jaringan  Internet  dan  multimedia 
memiliki kelebihan di antaranya ....
a. pemasangan sangat mudah
b. transmisi data lambat
c. pembangunan infrastrukturnya sangat lama
d. harganya sangat murah
e. jangkauan yang luas antarbenua

12. Teknologi  Internet  dengan  satelit  adalah  dengan 
teknologi VSAT, VSAT kepanjangan dari ....
a. Very Small Aperture Terminal 
b. Very Super Apaterment Terminal 
c. Very Small Apartement Terminal
d. Very Small Aperture Terminator
e. Versi Small Apartement-Terminator

13. Perangkat  yang  dibutuhkan  untuk  VSAT  bagi 
pelanggan adalah ....
a. hub
b. ODU dan IDU
c. ATM
d. backbone Internet
e. satelit

14. Tahun  berapa  konsep  tentang  jaringan  komputer 
mulai diperkenalkan?
a. tahun 1940 
b. tahun 1950 
c. tahun 1960 
d. tahun 1970 
e. tahun 1980

15. Pada tahun 1970 dikenal  konsep jaringan dengan 
nama ....
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a. Distributed Processing
b. Time Sharing System
c. Local Area Network
d. Metropoitan Area Network
e. Internet

16. Macam jaringan diklasifikasikan. menjadi ....
a. jaringan transmisi dan koneksi 
b. jaringan transmisi dan transformasi
c. jaringan transmisi dan jarak 
d. jaringan jarak dan transformasi 
e. jaringan lokal dan internasional

17. Jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau 
mesin-mesin yang seringkali harus memiliki banyak 
route  dikarenakan  jarak  disebut  dengan 
jaringan. ....
a. broadcast
b. LAN
c. jarak
d. point to point
e. point to group

18. Jarak  antarprosesor  atau  antarkomputer  untuk 
Local  Area  Network  dengan  prosesor  terletak 
dalam gedung yang sama adalah ....
a. 10 m
b. 100 m
c. 1 km
d. 10 km 
e. 100 km

19. Topologi  yang  hanya  memiliki  satu  komputer 
sebagai  sentral,  di  mana  setiap  komputer  dalam 
jaringan dihubungkan ke komputer server langsung 
atau melalui hub adalah topologi ....
a. mesh
b. star
c. tree 
d. bus 
e. ring

20. Dalam  komunikasi  data  jaringan  dibutuhkan 
penerjemah atau interpreter yang disebut dengan 
….
a. protokol
b. ISO
c. OSI 
d. net 
e. ping

21. Model  OSI  terdiri  dari  7  lapisan,  lapisan  berupa 
kabel  listrik  beserta  rumusan  besaran  elektrik 
lainnya disebut dengan lapisan ....
a. fisik
b. data link
c. jaringan 
d. transfor 
e. sesi

22. Protokol  yang  menggunakan  metode  akses  yang 
disebut CSMA/CA adalah protokol ...

a. ethernet
b. local talk
c. token ring 
d. FDDI 
e. ATM

23. Kecepatan  transmisi,  data  yang  dimiliki  oleh 
protokol ATM adalah
a. 10 Mbps
b. 100 Mbps
c. 0.23 Mbps
d. 4-16 Mbps
e. 155-2488 Mbps

24. Kartu Ethernet yang telah terpasang ke dalam slot 
ekspansi  komputer  untuk  dapat  berhubungan 
dengan komputer lain membutuhkan konektor dan 
kabel,  konektor  yang  digunakan  bila  kabel  yang 
digunakan adalah twisted pair adalah ....
a. BNC
b. RJ-45
c. RJ-35 
d. AUI 
e. NBC

25. Perangkat  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan 
atau menyatukan kabel-kabel network dari setiap 
komputer workstation atau client adalah
a. NIC
b. hub
c. kabel 
d. router 
e. bridge

26. Kartu antar muka jaringan disebut pula dengan ....
a. IDNIC
b. NIC
c. NOC 
d. IC 
e. router

27. Setiap  komputer  yang  terhubung  dalam  jaringan 
memiliki  MAC  Address,  kepanjangan  dari  MAC 
adalah ....
a. Media Access Control
b. Multiple Access Control
c. Media Access Collision
d. Multiple Access Collision
e. Media Aplication. Control

28. Jaringan  wireline  memiliki  kelemahan  sebagai 
berikut ....
a. waktu instalasi lama
b. tempat fleksibel
c. tidak membutuhkan biaya perawatan rutin
d. mudah dipindah tempatnya
e. biaya peralatan sangat mahal

29. Lilitan pada pasangan kabel twisted pair bertujuan 
untuk ....
a. menghindari gambar
b. menghindari noise
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c. menghindari pangs
d. menghindari dingin
e. menghindari kerusakan

30. Kelemahan dari jaringan wireless adalah ....
a. mobilitas
b. kecepatan instalasi
c. fleksibilitas tempat
d. pengurangan anggaran biaya
e. delay yang besar

31. Karakteristik modem adalah ....
a. kecepatannya dipengaruhi oleh jarak
b. kecepatannya tidak dipengaruhi oleh jarak
c. kecepatannya dipengaruhi oleh harga
d. kecepatannya tidak dipengaruhi oleh harga
e. kecepatannya tidak dapat diprediksi

32. Dalam  mendownload  file  berukuran  10  MByte, 
untuk  modem  dial-up  dengan  kecepatan  56.000 
bps, waktu transfer yang dibutuhkan adalah
a. 1,5 jam
b. 46 menit
c. 24 menit 
d. 10 menit 
e. 20 detik

33. Satelit yang diletakkan di orbit rendah yang berada 
pada ketinggian  kurang dari  1.300 kilometer  dari 
permukaan Bumi, disebut ....
a. GEO
b. LEO
c. BEO 
d. GOE 
e. OLE

34. Sinyal  yang  dikirim  komputer  akan  direlai  oleh 
satelit  tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit, 
merupakan cara kerja satelit secara sistem
a. online
b. modern
c. konvensional 
d. aktif 
e. offline

35. Jaringan  komputer  yang  bekerja  dengan 
menggunakan kabel  – kabel  sebagai  penghubung 
antar komputer disebut jaringan ....
a. wireless
b. wireline
c. satelit 
d. modem 
e. microwave

36. Di  bawah  ini  keunggulan  jaringan  wireless, 
kecuali ....
a. Mobilitas
b. Kecepatan instalasi
c. Fleksibilitas tempat
d. Kemampuan jangkauan
e. Transmisi data 1 -2 Mbps

37. komunikasi  jaringan wireless  dapat  menggunakan 

media di bawah ini, kecuali ....
a. sinar inframerah
b. microwave
c. gelombang radio
d. satelit
e. kabel UTP

38. Dalam  komunikasi  data  jaringan  dibutuhkan 
penerjemah atau interpreter yang disebut dengan .
a. protokol
b. ISO
c. OSI 
d. net 
e. ping

39. Aturan  baku  yang  dikeluarkan  oleh  ISO 
(International  Standard  Organization)  sebagai 
prinsip  dari  komunikasi  data  dikenal  dengan 
nama....
a. protokol
b. ISO
c. OSI 
d. net 
e. ping

40. Pada tahun berapakah teknologi jaringan komputer 
mulai  digunakan  di  universitas-universitas  dan 
perusahaan-perusahaan?
a. tahun 1948 
b. tahun 1958 
c. tahun 1968 
d. tahun 1978 
e. tahun 1988

41. Pada  tahun  1950  terdapat  super  komputer  yang 
dapat  melayani  beberapa  terminal  komputer. 
Konsep jaringan ini dikenal dengan nama
a. Distributed Processing
b. Time Sharing System
c. Local Area Network
d. Metropolitan Area Network
e. Internet

42. Local Area Network (LAN) concept was introduced 
in  ...... 
a. 1940
b. 1950
c. 1960 
d. 1970 
e. 1980

43. Penggunaan  jaringan  untuk  skala  jaringan  yang 
lebih  besar  dapat  menggunakan  teknologi 
transmisi ....
a. broadcast
b. LAN
c. jarak
d. point to point
e. point to group

44. Jaringan  yang  mencakup  geografis  dan  luas 
areanya mampu menjangkau batas provinsi sampai 
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negara  yang  ada  di  belahan  bumi  ini,  disebut 
jaringan ....
a. DP
b. TSS
c. Local Area Network
d. Metropolitan Area Network
e. Wide Area Network

45. Jangkauan  frekuensi  satelit  6  gigahertz  disebut 
dengan ....
a. A-Band
b. B-Band
c. Ku-Band 
d. C-Band 
e. D-Band

46. Komponen dasar dari transmisi satelit adalah ....
a. stasiun Bumi dan satelit
b. stasiun Bumi dan komputer
c. komputer dan satelit
d. stasiun satelit dan komputer
e. komputer dan kabel UTP

47. Konfigurasi sistem VSAT yang paling populer adalah 
....
a. Ring
b. Bus
c. Star 
d. Tree 
e. Mesh

48. Pada tahun berapakah teknologi jaringan komputer 
mulai  digunakan  di  universitas-universitas  dan 
perusahaan-perusahaan?
a. tahun 1948 
b. tahun 1958 
c. tahun. 1968 
d. tahun 1978 
e. tahun 1988

49. Pada tahun 1950 terdapat super komputer di mana 
dapat  melayani  beberapa  terminal  komputer. 
Konsep jaringan ini dikenal dengan nama
a. Distributed Processing
b. Time Sharing System
c. Local Area Network
d. Metropolitan Area Network
e. Internet

50. Konsep jaringan Local Area Network (LAN),  mulai 
dikenal pada tahun
a. 1940
b. 1950
c. 1960 
d. 1970 
e. 1980

51. Penggunaan  jaringan  untuk  skala  jaringan  yang 
lebih  besar  dapat  menggunakan  teknologi 
transmisi ....
a. broadcast
b. LAN

c. jarak
d. point to point
e. point to group

52. Jaringan yang mempunyai area jaringan yang luas 
yang  menjangkau  antar  wilayah  dalam  satu 
provinsi disebut dengan ....
a. Local Area Network
b. Metropolitan Area Network 
c. Wide Area Network
d. Internet
e. transmisi

53. Jaringan  yang  mencakup  geografis  dan  luas 
areanya mampu menjangkau batas provinsi sampai 
negara  yang  ada  di  belahan  bumi  ini,  disebut 
jaringan ....
a. DP
b. TSS
c. Local Area Network
d. Metropolitan Area Network
e. Wide Area Network

54. Topologi  yang  baik  digunakan  untuk  interkoneksi 
antarsentral  dengan  tingkat  hirarki  yang  berbeda 
adalah
a. mesh
b. star
c. tree 
d. bus 
e. ring

55. Aturan  baku  yang  dikeluarkan  oleh  ISO 
(International  Standard  Organization)  sebagai 
prinsip  dari  komunikasi  data  dikenal  dengan 
nama....
a. protokol
b. ISO
c. OSI 
d. net 
e. ping

56. Lapisan OSI yang berfungsi membawa paket bit ke 
tujuan adalah ....
a. fisik
b. data link
c. jaringan 
d. transfor 
e. sesi

57. Protokol  yang  mendukung  transmisi  data  dalam 
bentuk gambar, video, dan audio adalah ....
a. ethernet
b. local talk
c. token ring 
d. FDDI
e. ATM

58. Antarmuka  dalam  bentuk  kartu  (card)  yang 
dipasangkan pada setiap komputer disebut dengan 
....
a. hub
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b. NIC
c. kabel 
d. connector 
e. router

59. Kartu jaringan yang menggunakan tipe konektor 9 
pin adalah
a. ethernet card
b. localtalk
c. token ring card
d. tree card

e. bus card
60. Jenis  kabel  yang  memiliki  jalur  frekuensi 

(bandwidth)  yang  lebar,  banyak  digunakan  untuk 
komunikasi  broadband  seperti  pada  jaringan  TV 
kabel adalah ....
a. thick coaxial 
b. thin coaxial
c. UTP 
d. STP 
e. fiber optic

Latihan Soal ULUM 2009 
Bab 4. Ketentuan dan aturan dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu....
a. etis
b. ethos
c. atos 
d. atas 
e. ethas

2. Yang  termasuk  dalam  hak  kekayaan  intelektual 
adalah di bawah ini, kecuali ....
a. hak cipta
b. merek dagang
c. paten
d. desain produk industri
e. hak waris

3. Menurut UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak 
cipta adalah ....
a. hak  asasi  bagi  pembuat  program  untuk 

mengizinkan  orang  lain  mengopinya  secara 
bebas

b. sekumpulan instruksi  yang diwujudkan dalam 
bentuk bahasa, kode, skema bentuk lain

c. hak yang diberikan orang tua kepada anaknya
d. hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak 

untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak 
hasil  ciptaannya  atau memberikan izin  untuk 
itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-
pembatasan  menurut  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku

e. hak  ekslusif  bagi  pembajak  program  untuk 
memperbanyak  ciptaan  orang  lain  dan 
memberikan  izin  dengan  tidak  mengurangi 
pembatasan-pembatasan menu-rut  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

4. Tujuan dari hak cipta adalah ....
a. melindungi kreasi penulis, seaman, pengarang 

dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta 
pembuat film dan perangkat lunak (software)

b. melindungi pembajak software atau program, 
pengopi program

c. membuat  negara  Indonesia  terlihat  hebat  di 
mata dunia

d. membuat  pars  pembajak  software  untuk 

meminta maaf kepada pembuat program
e. sebagai  pelengkap  saja  dari  Undang-Undang 

Hak Cipta Internasional
5. Beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk 

menghargai  kreasi  orang  lain,  di  antaranya 
adalah ....
a. menggunakan software bajakan
b. melakukan crack terhadap software
c. tidak menggunakannya untuk tindak kriminal
d. memodifikasi sesuai keinginan
e. menyalin  software  orang  lain  dengan 

semaunya
6. Pada  tahun  2003,  negara-negara  yang  tidak 

termasuk  negara  yang  tingkat  pembajakannya 
tertinggi adalah ....
a. Indonesia
b. Vietnam
c. Ukraina 
d. Cina
e. Malaysia

7. Software yang dapat didownload melalui internet 
secara  gratis  dan  dapat  digunakan  untuk  jangka 
waktu  tertentu,  apabila  ingin  terus 
menggunakannya  diharuskan  mendaftar  untuk 
memesan atau membelinya, disebut ....
a. brainware
b. shareware
c. firmware 
d. freeware 
e. adware

8. Suatu cabang ilmu yang mempelajari perancangan 
pekerjaan-pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh 
manusia, sistem orang dan mesin, peralatan yang 
dipakai manusia agar dapat dijalankan dengan cara 
yang paling efektif, termasuk alat-alat peraga untuk 
memberi  informasi  kepada  manusia,  adalah 
pengertian ergonomi menurut ....
a. Sutalaksana
b. Fuori
c. Blissmer
d. Charles Babbage
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e. Adam Smith
9. Di bawah ini adalah jenis printer yang mempunyai 

tingkat kebisingan yang tinggi
a. HP Deskjet
b. Canon BJC 2100
c. Epson LQ 1170
d. Epson Stylus C58
e. HP Laserjet 1010

10. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu....
a. etis
b. ethos
c. ethas
d. atos 
e. atas 

11. Menurut UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak 
cipta adalah ....
a. hak  asasi  bagi  pembuat  program  untuk 

mengizinkan  orang  lain  mengopinya  secara 
bebas

b. sekumpulan instruksi  yang diwujudkan dalam 
bentuk bahasa, kode, skema bentuk lain

c. hak yang diberikan orang tua kepada anaknya
d. hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak 

untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak 
hasil  ciptaannya  atau memberikan izin  untuk 
itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-
pembatasan  menurut  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku

e. hak  ekslusif  bagi  pembajak  program  untuk 
memperbanyak  ciptaan  orang  lain  dan 
memberikan  izin  dengan  tidak  mengurangi 
pembatasan-pembatasan menu-rut  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

12. UU  Hak  Cipta  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini 
adalah ....
a. UU No. 19 Tahun 2001
b. UU No. 19 Tahun 2002 
c. UU No. 19 Tahun 2003
d. UU No. 19 Tahun 2004
e. UU No. 19 Tahun 2005

13. Menurut  UU  Hak  Cipta  No.  19  Tahun  2002, 
berlakunya  hak  cipta  atas  ciptaan  program 
komputer dan database adalah ....
a. 47 tahun
b. 48 tahun
c. 49 tahun 
d. 50 tahun 
e. 51 tahun

14. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh pemilik hak 
cipta, hal tersebut diatur dalam UU Hak Cipta pasal
a. 58
b. 57
c. 56
d. 55
e. 53

15. Suatu cabang ilmu yang mempelajari perancangan 
pekerjaan-pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh 
manusia, sistem orang dan mesin, peralatan yang 
dipakai manusia agar dapat dijalankan dengan cara 
yang paling efektif, termasuk alat-alat peraga untuk 
memberi  informasi  kepada  manusia,  adalah 
pengertian ergonomi menurut ....
a. Sutalaksana
b. Fuori
c. Blissmer
d. Charles Babbage
e. Adam Smith

16. Aspek  pada  tubuh  manusia  yang  dapat  terkena 
penyakit  akibat  bekerja  dengan  komputer 
adalah ....
a. punggung
b. leher
c. mata
d. hidung
e. telinga

17. Posisi duduk ketika bekerja dengan komputer yang 
baik adalah ....
a. duduk sangat tegap
b. duduk, membungkuk
c. duduk miring
d. duduk  dengan  kaki  sambil  diangkat  ke  atas 

kursi
e. duduk menggunakan kursi fleksibel yang dapat 

mengikuti  lekuk  punggung  dan  sandarannya 
(back rest) serta tingginya dapat diatur

18. Dalam mengatur meja dan kursi, antara tangan dan 
lengan membentuk sudut tumpul, yaitu ....
a. 30°
b. < 30°
c. 50°
d. 60°
e. > 90°

19. Jarak  pandang  antar  mata  dengan  monitor  yang 
baik, sekitar ....
a. 10 cm
b. 20 cm
c. 40 cm 
d. 70 cm 
e. 100 cm

20. Keyboard  QWERTY  dapat  dikatakan  tidak 
memperhatikan masalah ergonomi, karena ....
a. belum  memberikan  beban  yang  sama  untuk 

jari-jari tangan kiri dan tangan kanan
b. sudah  memberikan  beban  yang  sama  untuk 

jari-jari tangan kiri dan tangan kanan
c. harga keyboard mahal
d. memiliki tombol yang banyak
e. memiliki  tombol  yang  sama  dengan  mesin 

ketik
21. Keyboard DVORAK diciptakan pada tahun ....
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a. 1930
b. 1932
c. 1933 
d. 1935 
e. 1936

22. Dalam  konsep  HAKI,  terdapat  kekayaan  yang 
mengandung pengertian di bawah ini, kecuali ....
a. perihal yang bersifat kaya
b. harta yang menjadi milik orang
c. kekuasaan intelektual
d. berakal dan berpikiran jernih
e. kewenangan untuk berbuat sesuatu

23. Yang menjadi objek kekayaan intelektual adalah ....
a. kecerdasan 
b. harta
c. manusia 
d. kelicikan 
e. hak asasi

24. Hukum  mengenai  paten  pertama  di  Inggris 
bernama ....
a. Berne Convention
b. Statute Of Monopolies
c. WIPO
d. GATT
e. Patent

25. Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia ditetapkan 
tanggal ....
a. 22 April
b. 23 April
c. 24 April 
d. 25 April 
e. 26 April

26. Yang tidak termasuk ke dalam jenis HAKI adalah ....
a. hak cipta
b. merk dagang
c. rahasia dagang
d. paten
e. hak waris

27. Negara  yang  diperbolehkan  untuk  mengopi  atau 
mendistribusikan perangkat  lunak adalah anggota 
non WIPO, di antaranya ....
a. Indonesia
b. Malaysia
c. Amerika 
d. China 
e. Iran

28. Di  bawah  ini  termasuk  dalam  komponen  merk, 
kecuali
a. nama produk
b. layanan
c. logo
d. harga
e. simbol

29. UU  Hak  Cipta  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini 
adalah ....

a. UU No. 19 Tahun 2001
b. UU No. 19 Tahun 2002 
c. UU No. 19 Tahun 2003
d. UU No. 19 Tahun 2004
e. UU No. 19 Tahun 2005

30. Sanksi untuk pelanggaran suatu cipta diatur dalam 
UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal ...
a. 72
b. 73
c. 74 
d. 76 
e. 77

31. Menurut  UU  Hak  Cipta  No.  19  Tahun  2002, 
berlakunya  hak  cipta  atas  ciptaan  program 
komputer dan database adalah ....
a. 47 tahun
b. 48 tahun
c. 49 tahun 
d. 50 tahun 
e. 51 tahun

32. Pengertian yang tepat dari etika adalah ....
a. ilmu  tentang  ajaran-ajaran  moral  dengan 

pemikiran rasional, kritis, dan sistematis
b. baik  buruknya  tingkah  laku  manusia  yang 

dapat  menuntunnya  pada  cara  ihidup 
mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan

c. ilmu  yang  mempelajari  manusia  dilihat  dari 
hubungan dalam masyarakat

d. ilmu yang menceritakan bagaimana terjadinya 
moral

e. ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi 
kebutuhan hidup

33. Di  bawah  ini  adalah  bentuk-bentuk  ciptaan  yang 
dilindungi oleh UU Hak Cipta, kecuali ....
a. ceramah
b. naskah kopian
c. program komputer
d. drama
e. arsitektur

34. Sekumpulan  instruksi  yang  diwujudkan  dalam 
bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, 
yang  apabila  digabungkan  dengan  media  yang 
dapat  dibaca  dengan  komputer  akan  mampu 
membuat  komputer  bekerja  untuk  melakukan 
fungsi-fungsi  khusus  atau  untuk  mencapai  hasil 
yang  khusus,  termasuk  persiapan  dalam 
merancang instruksi-instruksi tersebut, disebut ....
a. perangkat keras
b. program komputer
c. data
d. informasi
e. brainware

35. Hasil  dari  ide  atau  gagasan  seseorang,  yang 
mempunyai  nilai,  baik  dalam  bentuk  konkrit 
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maupun abstrak disebut ....
a. ciptaan
b. hak cipta
c. Pencipta 
d. kreasi 
e. deskripsi

36. Tindakan  yang  dilakukan  dengan  mengabaikan 
ketentuan  atau  peraturan-peraturan  yang  formal 
dalam suatu negara, disebut tindakan. ....
a. subjektif
b. objektif
c. ilegal 
d. legal 
e. ekonomis

37. Software yang didapat didownload melalui internet 
secara gratis  dan dapat  digunakan terus-menerus 
disebut ....
a. brainware
b. shareware
c. firmware 
d. freeware 
e. adware

38. Untuk  mengutip  atau  mengopi  karya  orang  lain, 
terdapat beberapa cara yang digunakan, yaitu .....
a. untuk  kepentingan  pendidikan  dengan  tidak 

merugikan kepentingan wajar dari pencipta 
b. pengopian untuk kepentingan komersial
c. ceramah untuk kepentingan komersial
d. pembuatan  salinan  cadangan  untuk 

kepentingan perusahaan 
e. perubahan  yang  dilakukan  atas  kepentingan 

pribadi
39. Berdasarkan asal kata, ergonomi memiliki arti ....

a. hukum kerja
b. aturan kerja
c. hukum alam tentang tata cara bekerja
d. hukum pidana tentang tats cara bekerja
e. hukum perdata tentang tata cara bekerja

40. Bekerja  dengan  komputer  dapat  menimbulkan 
penyakit, hal ini dikarenakan....
a. komputer  sebagai  teknologi  informasi 

mengalami pertumbuhan yang lambat
b. komputer sebagai teknologi informasi memiliki 

tegangan listrik yang tinggi
c. komputer  sebagai  teknologi  informasi 

mengalami  pertumbuhan  yang  cepat  sejak 
pertama kali ditemukan

d. komputer  sebagai  teknologi  informasi 
harganya cukup mahal

e. komputer  sebagai  teknologi  informasi  hanya 
orang tertentu yang menggunakannya

41. Di  bawah  ini  adalah  peralatan  yang  dapat 
menimbulkan penyakit  pada saat  bekerja  dengan 
komputer, kecuali
a. keyboard

b. layar monitor
c. meja dan kursi komputer 
d. software
e. printer

42. Tinggi meja komputer yang baik sekitar ....
a. 10 - 20 cm 
b. 20 - 30 cm 
c. 30 - 55 cm 
d. 55 - 75 cm 
e. 75 - 120 cm

43. Tampilan  warna  monitor  yang  dikategorikan 
memiliki warna panas adalah....
a. merah
b. kuning
c. ungu 
d. orange 
e. putih abu

44. Di  bawah ini  adalah cars mengatur monitor yang 
baik, kecuali .... 
a. hindari  monitor  dari  pantulan  cahaya  lain 

seperti lampu ruang kerja dan jendela
b. letakkan layar monitor lebih rendah dari garis 

horizontal  mata  dengan  membentuk  sudut 
kurang lebih 30 derajat

c. buatlah cahaya latar layar dengan warna yang 
dingin

d. hindari huruf yang terlalu kecil
e. letakkan monitor 20 cm dari pandangan mata

45. Keyboard yang diciptakan berdasarkan prinsip kerja 
biomekanis dan efisiensi adalah ....
a. QWERTY
b. KLOCKENBERG
c. DVORAK
d. MALTRON
e. QWERAK

46. Jenis printer yang dapat  menimbulkan kebisingan 
yang keras adalah ....
a. dot matrix
b. inkjet
c. laserjet
d. HP deskjet
e. Canon Bubble Jet

47. Kekayaan  yang  timbul  dari  kemampuan  cerdas 
manusia  yang  dapat  berupa  karya  di  bidang 
teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra 
disebut ....
a. kekayaan harta
b. kekayaan intelektual
c. kekayaan rohani
d. kekayaan mutlak
e. kekayaan nisbi

48. Undang-undang  mengenai  HAKI  pertama  kali 
berada di negara ....
a. Amerika
b. Brazil

Inspiring Teacher | yandriana.wordpress.com 



Latihan Ulum TIK 2009 | Halaman : 17

c. Italia 
d. Brunei 
e. Malaysia

49. Badan  administratif  khusus  di  bawah  PBB  yang 
menangani masalah HAKI anggota PBB adalah ....
a. WHO
b. GATT
c. WIPO 
d. ILO 
e. FAO

50. Lampiran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 
intelektual  yang  merupakan  jaminan  bagi 
keberhasilan  diselenggarakannya  hubungan 
perdagangan  antarnegara  secara  jujur  dan  adil 
adalah
a. TRIP'S
b. WTO
c. WIPO 
d. GATT 
e. UPO

51. Suatu  ciptaan  yang  dapat  digunakan 
sekehendaknya oleh pihak lain disebut ....
a. hak cipta
b. open source 
c. public domain 
d. hak milik 
e. freeware

52. Seseorang  diperbolehkan  atau  berhak  membuat 
karya lain yang fungsinya sama dengan karya orang 
lain, berlaku pada ....
a. paten

b. hak cipta
c. hak milik
d. hak asasi
e. merk dagang

53. Resep minuman Coca Cola adalah contoh dari ....
a. rahasia dagang
b. merek dagang
c. paten
d. hak cipta
e. hak milik

54. UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diberlakukan dan 
disahkan pada tanggal ....
a. 29 Juli 2001 
b. 29 Juli 2002 
c. 29 Juli 2003 
d. 29 Juli 2004 
e. 29 Juli 2005

55. Yang termasuk hak cipta trade secret  adalah ....
a. Linux
b. open source
c. OpenOffice
d. PHP Nuke
e. Windows

56. Ketentuan  pidana  dalam  UU  Hak  Cipta  Pasal  72 
ayat 2 adalah denda paling banyak sebesar ....
a. 500 juta rupiah
b. 400 juta rupiah
c. 300 juta rupiah
d. 200 juta rupiah
e. 100 juta rupiah

II. Essai 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Mention and describe four ports and their function that usually used on computer ! 
2. Sebut dan jelaskan lima cara menghargai hasil karya atau kreasi orang lain ....Jelaskan peralatan pendukung yang 

dapat digunakan untuk komputer.
3. Jelaskan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. 
4. Jelaskan secara singkat karakteristik type topologi jaringan star beserta kelebihan dan kekurangannya !Apakah 

yang dimaksud dengan perangkat lunak? 
5. Bagaimanakah informasi tersusun, hingga menjadi pengetahuan (knowledge)?
6. Bentuk sederhana perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit 

(bit), sebutkan kelompok bit tersebut.
7. Describe the steps to turn off your computer using windows XP operating system !  Apakah kelebihan bahasa 

pemrograman Generasi ke-4 dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat tinggi?
8. Sebutkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus.
9. Sebutkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. 
10. Apa yang dimaksud dengan konvergensi ?
11. Sebutkan fungsi komputer dan peralatan teknologi informasi.
12. Sebutkan dan jelaskan yang termasuk elemen dari sistem komputer.
13. Jelaskan tugas dari data entry, operator, programmer, dan analis sistem (system analyst).
14. Dalam mendesain  suatu  jaringan,  kabel,  Berta  kecepatan  akses  ditentukan  oleh  protokolnya.  Jelaskan  dalam 

bentuk tabel.
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15. Sebutkan keunggulan dan kelemahan jaringan nirkabel.
16. Sebutkan perangkat keras minimal yang dibutuhkan untuk membangun suatu jaringan lokal.
17. Sebutkan urutan kabel UTP straight (kode 658 A) dan cross over (kode 658 B
18. Jelaskan bagaimana mengatur dan memilih meja yang baik.
19. Jelaskan secara singkat bagaimana cara mengatur monitor yang baik
20. Jelaskan prosedur menggunakan komputer yang benar, yaitu cara menghidupkan dan mematikannya.

SMANSA GOES OPEN SOURCE PILOT PROJECT 2008
WHAT LINUX ARE YOU ?

This document is written using open office writer 3.1
powered by ubuntu 9.10 | open office writer | yandriana.wordpress.com

Inspiring Teacher | yandriana.wordpress.com 


