
SOAL LATIHAN BAB 4. SISTEM OPERASI

NAMA : ........................................................................
KELAS : ........................................................................
ABSEN : ........................................................................

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Of the following, that excluded from operating system is
...
a. Windows
b. LINUX
c. UNIX
d. OS/2
e. Excel

2. Operating system is a bridge between hardware and ....
a. software
b. interface
c. user
d. GUI
e. device driver

3. Windows operating system used for server system in a
network is ....
a. Windows 3.1
b. Windows 95
c. Windows NT
d. Windows XP
e. Windows Vista

4. Operating system used in handled computer is ....
a. Windows
b. Novel Netware
c. OS/2
d. UNIX
e. LINUX

5. Checking and storing configuration, file management,
and task management and others are several functions of
....
a. user
b. operating system
c. software
d. hardware
e. Microsoft

6. The following are files included into Disk Operating
System (DOS). except for ....
a. IO.SYS
b. COMMAND.COM
c. IBMBIOS.SYS
d. WS.EXE
e. MSDOS.SYS

7. The first Windows OS is ....
a. Windows 3.1
b. Windows 3.X
c. Windows 95
d. Windows 2000
e. Windows ME

8. Initialization process and preparation of floppy disk that
will be ready for use is called
a. formatting
b. unformat
c. scan disk
d. clean disk
e. scan format

9. List of instructions placed on monitor screen that you can
select the instructions like Open, File, Edit, etc. is called
....
a. menu bar
b. menu driven
c. main menu
d. menu
e. file menu

10. Command to change file name latihan2.doc into
latihan1.doc in Windows Explorer is
a. Delete
b. Rename
c. Remove
d. Save As
e. Release

11. Di bawah ini unsur-unsur yang terkandung dalam
pengertian sistem operasi, kecuali ....
a. program yang mengatur perangkat keras
b. landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya
c. penghubung antara pengguna dengan perangkat

keras
d. program yang menutup detil hardware yang

sederhana
e. penyedia antarmuka yang mudah

12. Komponen utama dari sebuah sistem komputer adalah
....
a. sistem operasi
b. hardware
c. applicated software
d. brainware
e. freeware

13. Pengertian sistem operasi adalah sebagai alat yang dapat
menempatkan sumber daya secara efisien dipandang dari
sudut ....
a. pengguna
b. sistem
c. operasi
d. tujuan sistem
e. tujuan pengguna

14. Sistem operasi Windows diperkenalkan pertama kali
pada tahun
a. 1982
b. 1983
c. 1984
d. 1985
e. 1986

15. Kepanjangan dari DOS adalah
a. Disk Operating Software
b. Disk Online System
c. Data Operating Software
d. Disk Operating System
e. Data Operating System

16. Kemampuan sistem operasi untuk membuka beberapa
file atau aplikasi secara bersamaan disebut ....
a. multiline
b. multitasking
c. multipower
d. multiplayer
e. multistartup

17. Berikut ini termasuk sistem operasi open source, yaitu ....
a. Windows
b. Unix



c. Linux
d. Sun Solaris
e. MS-DOS

18. Alasan orang-orang masih jarang menggunakan sistem
operasi Linux adalah ....
a. sulit dipelajari
b. tidak user friendly
c. tidak mau repot belajar kembali
d. harganya mahal
e. close source

19. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem
operasi adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mendukung (support) terhadap semua program

aplikasi
b. kemampuan penyesuaian terhadap hardware atau

periferal barn
c. mudah dalam instalasi
d. harganya murah
e. menyediakan antarmuka yang mudah

20. Yang termasuk sistem operasi yang dikembangkan oleh
IBM adalah ....
a. DUNIX
b. MINIX
c. DYNIX
d. IRIX
e. UNIX

21. Sistem operasi Windows CE digunakan pada komputer ....
a. IBM / PC
b. Calculator
c. Various
d. PDA
e. Apple Macintosh

22. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Bell Labs adalah
....
a. DUNIX
b. MINIX
c. DYNIX
d. IRIX
e. UNIX

23. Fungsi sistem operasi yang mengalokasikan sumber daya,
seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat
lainnya disebut ....
a. resource manager
b. interface
c. coordinator
d. guardian
e. optimizer

24. Fungsi sistem operasi yang mengendalikan siapa-siapa
yang berhak masuk (log) ke dalam sistem dan mengawasi
tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika
telah log dalam sistem disebut ....
a. coordinator
b. guardian
c. gatekeeper
d. optimizer
e. server

25. Yang tidak termasuk dari mengabaikan prosedur dan
mematikan komputer adalah ....
a. kerusakan pada perangkat keras
b. kerusakan pada perangkat lunak
c. kerusakan pada harddisk
d. kerusakan pada software

e. kerusakan pada kabel data
26. Kepanjangan dari BIOS adalah ....

a. Basic Input Output System
b. Basic Input Output Software
c. Basic Input Online System
d. Basic Input Operating System
e. Basic Input Operating Software

27. Perintah yang telah tersimpan dalam memori yang
dipindahkan dari sistem operasi ke BIOS adalah ....
a. international command
b. power command
c. dot command
d. external command
e. internal command

28. Yang tidak termasuk file sistem operasi adalah ....
a. IO.SYS
b. MSDOS.SYS
c. IBMBIO.SYS
d. COMMAND.COM
e. CONFIG.DOC

29. Pada sistem operasi Windows XP, ketika komputer
mengalami hang, dapat diatasi dengan cars menekan
tombol keyboard ....
a. Shift + Alt + Del
b. Ctrl + Alt + Del
c. Ctrl + Shift + Del
d. Ctrl + Alt + Shift
e. Shift + Alt + Ins

30. Di bawah ini hal yang bukan kegiatan manajemen file
yaitu ....
a. membuat folder
b. mengganti nama file
c. membuat shortcut
d. mengopi file
e. mengetik Surat

31. Istilah menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse
satu kah disebut
a. click
b. double click
c. right click
d. drag
e. point

32. Menggeser kursor mouse (pointer) pada item tertentu
disebut ....
a. click
b. double click
c. right click
d. drag
e. point

33. Klik kanan (right click) pada aplikasi digunakan sebagai
jalan pintas dalam memanggil menu tertentu yang
disebut menu
a. pull-down
b. menu bar
c. toolbar
d. shortcut
e. on-off menu

34. Menu dalam bentuk teks, yang berisi perintah yang
dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kesamaan
perintah disebut ....
a. pull-down
b. pop-up



c. on-off
d. toolbar
e. ikon

35. Untuk mengaktifkan menu Format dengan menggunakan
keyboard, dilakukan dengan menekan ....
a. Alt + F
b. Alt + 0
c. Alt + E
d. Alt + R
e. Alt + A

36. Submenu dari menu pull-down adalah ....
a. menu on-off
b. menu cascading
c. menu pop-up
d. menu toolbar
e. menu bar

37. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan dan
mengelompokkan file-file yang sejenis disebut ....
a. file
b. data
c. folder
d. harddisk
e. disket

38. Setiap software memiliki identitas masing-masing dalam
pemberian nama file. Identitas ini dapat dikenal melalui
....
a. nama file
b. ekstensi file
c. panjang file
d. ukuran file
e. bentuk file

39. Yang bukan persyaratan nama file pada sistem operasi
Windows adalah
a. nama file tidak boleh sama dalam satu direktori atau

folder
b. panjang file maksimal 255 karakter
c. dipisahkan oleh titik antara nama file dengan

ekstensinya.
d. nama file boleh menggunakan space
e. nama file tidak boleh menggunakan space

40. Pernyataan yang boleh dilakukan terhadap file sistem
bawaan sistem operasi adalah ....
a. file tersebut boleh dihapus
b. file tersebut boleh diedit isinya
c. file tersebut boleh diganti namanya
d. file tersebut tidak boleh diganti namanya
e. file tersebut tidak boleh dilihat

41. Dalam mengganti nama file atau direktori klik file atau
folder tersebut, selanjutnya dapat menekan keyboard
function key ....
a. F1
b. F2
c. F3
d. F4
e. F5

42. Dalam Command Prompt, untuk memformat disket A,
perintah yang dapat dilakukan adalah ....
a. Format A:
b. Format B:
c. Format C:
d. Format C: A:
e. Format A: C:

43. Untuk melakukan pengopian file atau folder dari harddisk
ke media penyimpanan lainnya, sebaiknya menggunakan
menu ....
a. File
b. Format
c. Edit
d. View
e. Tools

44. Perhatikan perintah berikut:
 Buka Windows Explorer
 Pilih 3½ Floppy A
 Pilih file yang akan dikopi
 Klik menu
 Klik Send To Folder
Menu yang tepat untuk melengkapi perintah di atas
adalah ....
a. File
b. Edit
c. Copy
d. Paste
e. Format

45. Perhatikan perintah berikut:
 Buka Windows Explorer
 Pilih drive/ directory pada hard-disk
 Pilih file atau folder yang akan. dikopi
 Klik menu
 Pilih Send To
Menu yang tepat untuk melengkapi perintah di atas
adalah ....
a. File
b. Edit
c. C. Copy
d. Paste
e. Tools

46. Yang tidak termasuk dalam kegiatan setting peripheral
adalah ....
a. setting printer
b. setting monitor
c. setting regional
d. deteksi hardware baru
e. mengganti nama file

47. Di bawah ini hal-hal yang menyebabkan printer tidak
berfungsi, kecuali
a. kabel data printer ke CPU belum tersambung dengan

benar
b. harga printer murah
c. driver printer belum terinstall
d. setting printer belum benar
e. kabel power listrik ke printer belum terhubung

48. Pada saat melakukan setting printer, apabila jenis printer
yang dimaksud sudah diinstall dan printer tersebut akan
digunakan seterusnya, kita dapat melakukan printah ....
a. klik menu File-Open
b. klik menu File-Set as Default Printer
c. klik menu File-Printing Preference
d. klik menu File-Pause Printing
e. klik menu File-Sharing

49. Pada menu Printer Task, apabila kita ingin menginstall
printer baru, yaitu dengan memilih . .
a. Add a printer
b. Select printing preference
c. Pause printing



d. Share this printer
e. Set printer properties

50. Untuk memberikan suasana yang tidak membosankan
dalam tampilan monitor, kita dapat mengubah pada
bagian....
a. Resolution
b. Screen Saver
c. Theme
d. Desktop
e. Theme dan desktop

51. Fasilitas setting monitor yang berfungsi sebagai
pengaman dan pelindung monitor dari hantaman
elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi adalah
....
a. Desktop
b. Theme
c. Background
d. Resolution
e. Screen Saver

52. Resolusi yang ideal untuk ukuran. monitor 15" adalah ....
a. 600 x 400 pixel
b. 800 x 600 pixel
c. 1024 x 768 pixel
d. 1152 x 864 pixel
e. 1280 x 1024 pixel

53. Pada pengaturan monitor (Display Properties), tab yang
berfungsi untuk mengatur tampilan. jendela (window)
dan. tombol (button), warns bingkai jendela, dan ukuran
huruf menu ikon adalah ....
a. Themes
b. Desktop
c. Screen Saver
d. Appearance
e. Setting

54. Bila tampilan jendela Control Panel ingin ditampilkan
dengan semua ikon yang dimilikinya maka pada task
Control Panel kits memilih
a. Switch to Classic View
b. Windows Update
c. Other Control Panel Options
d. Help and Support
e. Close

55. Pada pengaturan tanggal dan waktu, untuk menentukan
area waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, terdapat pada tab
....
a. Date & Time
b. Time Zone
c. Internet Time
d. Intranet Time
e. Time Regional

56. Untuk menghasilkan format angka 1.200,50 maka.
Regional Options-Standard and formats yang tepat
adalah ....
a. Indonesian
b. English (US)
c. Finlandia
d. English (Philipines)
e. Mongolia

57. Untuk menentukan satuan mata uang, pada Customize
Regional Options dengan memilih tab ....
a. Numbers
b. Currency

c. Time
d. Date
e. Symbol

58. Dalam menentukan hak akses pengguna. dalam Windows
XP, adalah
a. Guest
b. User
c. Administrator
d. User dan Guest
e. ASP.Net Machine

59. Untuk menentukan pengguna Limited dan Administrator
terdapat pada opsi ....
a. New Account
b. Create Account
c. User Account
d. Account Type
e. Change an Account

60. Paket pengolah kata yang merupakan bawaan sistem
operasi Windows XP adalah ....
a. Star Office
b. Microsoft Word
c. Ami Pro
d. WordPad
e. WordStar

61. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan

informasi
b. mampu menyesuaikan bermacam-macam hardware
c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

62. Perhatikan perintah di bawah ini.
 Klik menu Start
 Point All Programs
 Point Accessories
 …..
 Klik System Information
Perintah di atas adalah untuk melihat informasi tentang
sistem komputer. Titik-titik yang tepat untuk melengkapi
perintah tersebut adalah
a. Properties
b. System tools
c. Control panel
d. Notepad
e. dxdiag

63. Untuk mengubah tampilan Calculator sederhana menjadi
Scientific, melalui menu....
a. Edit
b. Tools
c. Format
d. Data
e. View

64. Menu dalam WordPad yang berfungsi untuk melakukan
operasi operasi file atau dokumen adalah
a. menu File
b. menu Edit
c. menu View
d. menu Insert
e. menu Format

65. Toolbars WordPad di atas
disebut dengan toolbars ...
a. Standard

d. Share this printer
e. Set printer properties

50. Untuk memberikan suasana yang tidak membosankan
dalam tampilan monitor, kita dapat mengubah pada
bagian....
a. Resolution
b. Screen Saver
c. Theme
d. Desktop
e. Theme dan desktop

51. Fasilitas setting monitor yang berfungsi sebagai
pengaman dan pelindung monitor dari hantaman
elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi adalah
....
a. Desktop
b. Theme
c. Background
d. Resolution
e. Screen Saver

52. Resolusi yang ideal untuk ukuran. monitor 15" adalah ....
a. 600 x 400 pixel
b. 800 x 600 pixel
c. 1024 x 768 pixel
d. 1152 x 864 pixel
e. 1280 x 1024 pixel

53. Pada pengaturan monitor (Display Properties), tab yang
berfungsi untuk mengatur tampilan. jendela (window)
dan. tombol (button), warns bingkai jendela, dan ukuran
huruf menu ikon adalah ....
a. Themes
b. Desktop
c. Screen Saver
d. Appearance
e. Setting

54. Bila tampilan jendela Control Panel ingin ditampilkan
dengan semua ikon yang dimilikinya maka pada task
Control Panel kits memilih
a. Switch to Classic View
b. Windows Update
c. Other Control Panel Options
d. Help and Support
e. Close

55. Pada pengaturan tanggal dan waktu, untuk menentukan
area waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, terdapat pada tab
....
a. Date & Time
b. Time Zone
c. Internet Time
d. Intranet Time
e. Time Regional

56. Untuk menghasilkan format angka 1.200,50 maka.
Regional Options-Standard and formats yang tepat
adalah ....
a. Indonesian
b. English (US)
c. Finlandia
d. English (Philipines)
e. Mongolia

57. Untuk menentukan satuan mata uang, pada Customize
Regional Options dengan memilih tab ....
a. Numbers
b. Currency

c. Time
d. Date
e. Symbol

58. Dalam menentukan hak akses pengguna. dalam Windows
XP, adalah
a. Guest
b. User
c. Administrator
d. User dan Guest
e. ASP.Net Machine

59. Untuk menentukan pengguna Limited dan Administrator
terdapat pada opsi ....
a. New Account
b. Create Account
c. User Account
d. Account Type
e. Change an Account

60. Paket pengolah kata yang merupakan bawaan sistem
operasi Windows XP adalah ....
a. Star Office
b. Microsoft Word
c. Ami Pro
d. WordPad
e. WordStar

61. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan

informasi
b. mampu menyesuaikan bermacam-macam hardware
c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

62. Perhatikan perintah di bawah ini.
 Klik menu Start
 Point All Programs
 Point Accessories
 …..
 Klik System Information
Perintah di atas adalah untuk melihat informasi tentang
sistem komputer. Titik-titik yang tepat untuk melengkapi
perintah tersebut adalah
a. Properties
b. System tools
c. Control panel
d. Notepad
e. dxdiag

63. Untuk mengubah tampilan Calculator sederhana menjadi
Scientific, melalui menu....
a. Edit
b. Tools
c. Format
d. Data
e. View

64. Menu dalam WordPad yang berfungsi untuk melakukan
operasi operasi file atau dokumen adalah
a. menu File
b. menu Edit
c. menu View
d. menu Insert
e. menu Format

65. Toolbars WordPad di atas
disebut dengan toolbars ...
a. Standard

d. Share this printer
e. Set printer properties

50. Untuk memberikan suasana yang tidak membosankan
dalam tampilan monitor, kita dapat mengubah pada
bagian....
a. Resolution
b. Screen Saver
c. Theme
d. Desktop
e. Theme dan desktop

51. Fasilitas setting monitor yang berfungsi sebagai
pengaman dan pelindung monitor dari hantaman
elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi adalah
....
a. Desktop
b. Theme
c. Background
d. Resolution
e. Screen Saver

52. Resolusi yang ideal untuk ukuran. monitor 15" adalah ....
a. 600 x 400 pixel
b. 800 x 600 pixel
c. 1024 x 768 pixel
d. 1152 x 864 pixel
e. 1280 x 1024 pixel

53. Pada pengaturan monitor (Display Properties), tab yang
berfungsi untuk mengatur tampilan. jendela (window)
dan. tombol (button), warns bingkai jendela, dan ukuran
huruf menu ikon adalah ....
a. Themes
b. Desktop
c. Screen Saver
d. Appearance
e. Setting

54. Bila tampilan jendela Control Panel ingin ditampilkan
dengan semua ikon yang dimilikinya maka pada task
Control Panel kits memilih
a. Switch to Classic View
b. Windows Update
c. Other Control Panel Options
d. Help and Support
e. Close

55. Pada pengaturan tanggal dan waktu, untuk menentukan
area waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, terdapat pada tab
....
a. Date & Time
b. Time Zone
c. Internet Time
d. Intranet Time
e. Time Regional

56. Untuk menghasilkan format angka 1.200,50 maka.
Regional Options-Standard and formats yang tepat
adalah ....
a. Indonesian
b. English (US)
c. Finlandia
d. English (Philipines)
e. Mongolia

57. Untuk menentukan satuan mata uang, pada Customize
Regional Options dengan memilih tab ....
a. Numbers
b. Currency

c. Time
d. Date
e. Symbol

58. Dalam menentukan hak akses pengguna. dalam Windows
XP, adalah
a. Guest
b. User
c. Administrator
d. User dan Guest
e. ASP.Net Machine

59. Untuk menentukan pengguna Limited dan Administrator
terdapat pada opsi ....
a. New Account
b. Create Account
c. User Account
d. Account Type
e. Change an Account

60. Paket pengolah kata yang merupakan bawaan sistem
operasi Windows XP adalah ....
a. Star Office
b. Microsoft Word
c. Ami Pro
d. WordPad
e. WordStar

61. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan

informasi
b. mampu menyesuaikan bermacam-macam hardware
c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

62. Perhatikan perintah di bawah ini.
 Klik menu Start
 Point All Programs
 Point Accessories
 …..
 Klik System Information
Perintah di atas adalah untuk melihat informasi tentang
sistem komputer. Titik-titik yang tepat untuk melengkapi
perintah tersebut adalah
a. Properties
b. System tools
c. Control panel
d. Notepad
e. dxdiag

63. Untuk mengubah tampilan Calculator sederhana menjadi
Scientific, melalui menu....
a. Edit
b. Tools
c. Format
d. Data
e. View

64. Menu dalam WordPad yang berfungsi untuk melakukan
operasi operasi file atau dokumen adalah
a. menu File
b. menu Edit
c. menu View
d. menu Insert
e. menu Format

65. Toolbars WordPad di atas
disebut dengan toolbars ...
a. Standard



b. Formatting
c. Drawing
d. Picture
e. Mail Merge

66. Fasilitas pengelolaan informasi dengan mendesain
gambar yang merupakan bawaan dari sistem operasi
Windows XP adalah ....
a. Photoshop
b. Corel Draw
c. Paint
d. Gimp,
e. AutoCad

67. Untuk menggambar lingkaran dengan Paint dapat
menggunakan toolbox ....
a. Curve
b. Brush
c. Rectangle
d. Ellipse
e. Line

68. Toolbox ikon yang digunakan untuk membuat sudut
lengkung adalah
a. Magnifier
b. Brush
c. Air Brush
d. Curve
e. Rounded Rectangle

69. Berikut adalah sistem operasi yang berbasis
grafik/gambar, kecuali ……
a. Windows
b. Linux
c. Apple’s system
d. Machintos
e. DOS

70. Penghubung antara pengguna komputer dengan
perangkat keras komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

71. Program yang pertama kali dan terakhir kali dapat
dijalankan oleh komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

72. Program awal yang harus dijalankan oleh komputer pada
saat booting disebut ……
a. booter
b. sistem boot
c. booting operation
d. boostrap
e. sistem operasi

73. Kontrol program yang terdapat di dalam ROM dikenal
dengan istilah ……
a. ROM control program
b. Bootstram
c. BIOS
d. Booter
e. semua jawaban salah

74. Berikut ini yang bukan sifat-sifat BIOS adalah ……

a. mengidentifikasi set program untuk memboot
komputer

b. tersimpan secara permanen para ROM
c. digunakan microprosessor untuk menjalankan

komputer
d. mengatur aliran data antara sistem operasi
e. mengontrol jalannya sistem operasi

75. Yang dimaksud dengan perintah internal adalah ……
a. perintah yang terdapat di dalam sistem operasi
b. perintah yang terdapat di dalam BIOS
c. perintah yang tertulis dalam bentuk file
d. perintah yang tersembunyi dan langsung dijalankan

oleh sistem operasi
e. semua jawaban salah

76. Cara memberikan perintah pada sistem operasi berbasis
teks seperti DOS adalah ……
a. mengklik ikon
b. menuliskan perintah tesebut
c. mengklik dan menuliskan perintah
d. melalui audio
e. semua jawaban salah

77. Di bawah ini yang termasuk perintah eksternal adalah ……
a. RENAME
b. VOL
c. VER
d. DATE
e. CHKDSK

78. Berikut adalah istilah-istilah yang terdapat pada
pengoperasian mouse, kecuali ……
a. click
b. double click
c. drag
d. triple click
e. pull

79. Yang merupakan langkah untuk  membuat folder adalah
……
a. klik file  View  Folder
b. klik kanan  View  Folder
c. Double klik  New  Folder
d. New  Folder  klik
e. Klik kanan  New  Folder

80. Salinan file yang dibuat komputer disebut ……
a. file archip
b. file back up
c. history file
d. template file
e. report file

81. Membuat jalur/track pada disket atau harddisk dengan
program tertentu disebut ……
a. Mendrag
b. Menscan
c. Memformat
d. Mentrack
e. Me-rename

82. Perintah yang digunakan untuk memberikan nama pada
suatu drive adalah ……
a. name
b. rename
c. address
d. label
e. volume

83. Perintah yang digunakan untuk mengubah nama file atau



folder adalah ……
a. name
b. rename
c. address
d. label
e. volume

84. Untuk memformat dengan cepat (menghapus saja),
perintah yang dipilih pada kotak dialog format adalah ……
a. quick (erase)
b. full
c. copy system files only
d. fast
e. fast format

85. Jika suatu file didrag (diseret) dari suatu folder ke folder
yang lain, yang terjadi adalah ……
a. file tersebut akan berpindah
b. file tersebut akan tersalin
c. file tersebut akan hilang
d. file tersebut akan berganti nama
e. file tersebut akan tertutup

86. Bagian program Windows yang merupakan pusat
pengaturan periferal adalah ……
a. Windows Explorer
b. Dekstop
c. Control Panel
d. Accecories
e. Program Files

87. Printer yang paling sesuai untuk mencetak pada kertas
continuos sheet adalah ……
a. Printer Bublejet
b. Printer warna
c. Printer Laser
d. Printer Tinta
e. Printer pita dotmatrix

88. Program pengendali Hardware disebut ……
a. Driver
b. Operating Hardware
c. Printer
d. Holder
e. Software

89. Urutan perintah untuk Setting Printer tampilan desktop
adalah ……
a. Start, Setting, Printers
b. Printers, Setting
c. Start, Setting
d. Start, Printer
e. Set, Printer

90. Baik tidaknya kualitas suatu monitor biasanya ditentukan
oleh …… monitor
a. merk
b. harga
c. asal produksi
d. tingkat resolusi
e. tabung

91. Di antara kelima jenis monitor berikut ini yang tergolong
paling baik teknologinya adalah ……
a. MDA
b. SVGA
c. EGA
d. VGA
e. CGA

92. Fitur-fitur di bawah ini diatur melalui kotak dialog

regional Setting, kecuali ……
a. menyusun angka
b. mata uang
c. tanggal
d. waktu
e. pengukuran

93. Pengaturan mata uang meliputi hal-hal berikut ini,
kecuali ……
a. symbol mata uang
b. style penomoran
c. posisi symbol mata uang
d. format penomoran negatif
e. symbol desimal

94. Di bawah ini, yang termasuk dalam kategori X Window
System adalah . . . .
a. perintah cd
b. perintah mv
c. Gnome
d. CLI
e. distro

95. Perintah Linux dapat kita inputkan melalui modus CLI
yang merupakan singkatan dari . . . .
a. command line international
b. corporate Linux international
c. command line interface
d. connection Linux internet
e. corporate Linux interface

96. Peritah untuk mencari suatu file dalam sistem operasi
Linux adalah . . . .
a. cd
b. find
c. scan
d. mv
e. cp

97. Salah satu keunggulan GNOME sehingga banyak
digunakan oleh para pemakai Linux adalah . . . .
a. mudah digunakan
b. bersifat tidak gratis
c. berjalan di sistem operasi Windows
d. tidak memakai lisensi
e. boleh dibajak

98. Di bawah ini, yang merupakan nama distribusi Linux
adalah . . . .
a. KDE
b. Enlightenment
c. Debian
d. CLI
e. IceWM

99. Perintah untuk menghapus file dalam sistem operasi
Linux adalah . . .
a. cd
b. cp
c. rm
d. find
e. cat

100. Distribusi Linux biasanya merupakan varian dari distribusi
Linux yang telah ada sebelumnya. Di bawah ini, yang
merupakan varian dari Linux RedHat adalah . . . .
a. Ubuntu
b. Kubuntu
c. Slackware
d. Debian



e. Fedora Core
101. Direktori yang berisi file-file konfigurasi sistem pada

sistem operasi Linux adalah . . . .
a. bin
b. sbin
c. var
d. etc
e. home

102. Dalam sistem operasi Linux, perintah untuk
menggandakan suatu file adalah . . . .
a. cp
b. mv
c. rm
d. rmdir
e. cd

103. 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

104. Nama menu atau aplikasi untuk mengubah gambar
desktop atau wallpaper background adalah . . . .
a. Network
b. Home
c. Places
d. Appearance
e. Printer

105. 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

106. 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

107. 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

108. 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

109. Untuk membuat folder dari file browser kita harus

menggunakan perintah . . . .
a. delete
b. create
c. cut
d. paste
e. copy

110. 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
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