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1. Fungsi dari modem adalah …
a. Mengubah sinyal mikro menjadi sinyal

makro
b. Mengubah gelombang bunyi menjadi

gelombang analog
c. Mengubah gelombang bunyi menjadi

gelombang digital
d. Mengubah sinyal digital menjadi

gelombang analog begitu pula sebaliknya
e. Mengubah sinyal makro menjadi sinyal

mikro
2. Yang tidak termasuk persyaratan perangkat

keras maksimum untuk akses internet adalah
a. Prosesor Pentium IV
b. Monitor CGA
c. RAM 256 MB
d. VGA Card 32 MB
e. Harddisk 40 GB

3. Layanan akses Internet pada lokasi tertentu,
seperti di mall, kafe, dan bandara, mengguna-
kan koneksi dengan teknologi Wi-Fi, yang
sudah terdapat pada laptop atau notebook,
disebut ….
a. Dial-up
b. Hotspot
c. Mobile Access
d. Dedicate connection
e. LAN dial-up ISDN

4. Akses internet satelit dapat melalui …
a. ADSL
b. Handphone
c. VSAT
d. Line telepon
e. Kabel

5. Perintah untuk keluar dari aplikasi Ms. Word
adalah…
a. File > Close
b. File > New
c. File > Exit
d. File > Save As
e. File > Print

6.
a. Gambar di atas adalah…
b. Toolbar Menu
c. Toolbar Standard
d. Toolbar Drawing
e. Toolbar Formatting
f. Toolbar E-mail

7.
a     b    c d     e

Perhatikan toolbar diatas, icon yang berfungsi
untuk menyimpan dokumen adalah….
a. c
b. e
c. d
d. b
e. a

8. Perhatikan tulisan Berikut…
alonku ada lima
Rupa-rupa warnanya
Hijau,kuning, kelabu

Merah muda dan biru

Format tulisan di atas memanfaatkan
fasilitas…
a. Picture
b. Theme
c. Drop Cap
d. Symbol
e. Style

9.
No. Nama Alamat
1 Andi Jl. Dr. Wahidin S. No.12

Cirebon
2 Ane Jl. Kartini No.21 Plumbon
3 Arif Jl. Syek Dahtul Kahfi N0. 25

Plered
Data diatas dibuat dengan menggunakan
fasilitas…
a. Tabel
b. Drop Cap
c. Change Case
d. Picture
e. Colums

10. Pemilihan umum telah
memanggil kita
Seluruh rakyat menyambut
gembira
Hak demokrasi Pancasila
Hikmah Indonesia Merdeka

Penempatan gambar pada teks menggunakan
layout….
a. Square
b. In line with text
c. Tight
d. Behind text
e. In front of text

11. Untuk mengubah angka 50 menjadi 50,00
maka icon pada toolbar yang digunakan
adalah….
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a.
b.

c.

d.
e.

12. Fungsi perintah Format > Row > Autofit
Selection pada program Microsoft Excel …
a. Perintah untuk merubah lebar baris,

menjadi lebih lebar
b. Perintah untuk merubah lebar baris,

sesuai dengan keinginan user
c. Perintah untuk merubah lebar baris,

menjadi lebih sempit
d. Perintah untuk merubah lebar baris,

menjadi lebih banyak
e. Perintah untuk merubah lebar baris,

sesuai dengan isi pada cell

13.
Judul tabel diatas menggunakan fasilitas….
a. Text Box
b. Word Art
c. Clipart
d. Picture
e. AutoShapes

14.
Bentuk grafik (chart type) diatas adalah…
a. Bar
b. Radar
c. Line
d. Column
e. Pie

15.
Toolbox yang digunakan untuk mengubah
(edit) bentuk object diatas adalah…

a.

b.

c.

d.

e.

Gambar untuk soal 16 – 17

16. Bagian dari gambar diatas yang digunakan
untuk membuat suatu object perancangan
desain adalah…
a. Menu bar
b. Toolbox
c. Pallete
d. Ruler
e. Scrolbars

17. Pada gambar diatas, icon yang digunakan
untuk mewarnai object terdapat di….
a. Ruler
b. Scrolbars
c. Commad bar
d. Toolbox
e. Pallete

18.
Fungsi object yang dipergunakan untuk
mengubah (edit) object diatas adalah….
a. Skew (kemiringan)
b. Rotate (perputaran)
c. Flip (pembalikan)
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d. Group (penggabungan)
e. Move (perpindahan)

19.
Option A digunakan untuk…
a. Menutup PowerPoint
b. Menjalankan presentasi PowerPoint
c. Keluar dari PowerPoint
d. Membuka File PowerPoint
e. Memulai PowerPoint

20. Icon disamping masuk dalam
kategori….
a. Title and content
b. Text layouts
c. Text and content layouts
d. Content layouts
e. Other layouts

21. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu
computare yang berarti...
a. mencari
b. menghitung
c. mengambil
d. mengambil
e. menghapus

22. Untuk keamanan file dan hardisk, komputer
perlu dimatikan sesuai prosedur yang benar.
Kegiatan awal yang dilakukan untuk
mematikan komputer adalah...
a. Pastikan semua program aplikasi sudah

tertutup
b. Klik Turn Off
c. Klik Start pada Taskbar
d. Tunggu sampai proses Log Off pada

komputer selesai
e. Matikan komputer dengan menekan

tombol power yang ada pada CPU dan
tombol monitor

23. Pada Microsoft Windows, langkah-langkah
yang dilakukan untuk mengubah setting
display adalah...
a. klik kanan desktop > properties > settings
b. klik kanan my computer > properties
c. klik kiri pada my computer
d. klik start > settings > video
e. klik start > video > settings

24. Berikut ini adalah perangkat lunak (software)
Program Aplikasi, kecuali...
a. Ms. Word
b. Calc
c. Pascal
d. Ms. Access
e. Macromedia Flash

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

26. Piranti/alat masukan (input device) yang
berfungsi untuk memindahkan pointer atau
kursor secara cepat adalah ...
a. Keyboard
b. Joystick
c. Touchpad
d. Mouse
e. Scanner

27. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan
alumunium dan keramik yang dilapisi dengan
bahan magnetik adalah ...
a. disket
b. flashdisk
c. data tape
d. punched card
e. hardisk

28. Jenis Jaringan komputer yang berada dalam
suatu lokasi (gedung) disebut ...
a. WAN (Wide Area Network)
b. MAN (Metropolitan Area Network)
c. Internet
d. CAN (Controller Area Network)
e. LAN (Local Area Network)

29. Fungsi dari modem adalah …
a. Mengubah sinyal digital menjadi

gelombang analog begitu pula sebaliknya
b. Mengubah sinyal mikro menjadi sinyal

makro
c. Mengubah gelombang bunyi menjadi

gelombang analog
d. Mengubah sinyal makro menjadi sinyal

mikro
e. Mengubah gelombang bunyi menjadi

gelombang digital

30.
gambar diatas merupakan piranti/alat yang
menyambungkan kabel jaringan dengan
komputer yaitu . . . .
a. NIC
b. IC
c. UTP
d. Router
e. Hub

A
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31. Aplikasi yang digunakan untuk browsing
internet adalah...
a. Yahoo Messenger
b. Mozilla
c. Yahoo Mail
d. Chat
e. Mailing List

32. Berikut ini merupakan beberapa cara yang
dapat dilakukan untuk menghargai kreasi
orang lain, kecuali ...
a. Menggunakan software asli
b. melakukan crack terhadap software
c. tidak melakukan duplikasi, membajak,

ataupun menyalin tanpa seizin
perusahaan/ pemilik

d. tidak menggunakan untuk tindakan
kriminal (kejahatan)

e. tidak memodifikasi, megurangi,
menambah hasil karya tanpa seizin
perusahaan/ pemilik

33. Yang perlu diperhatikan dalam K3 pada
perangkat komputer antara lain sebagai
berikut, kecuali…
a. Kesehatan mata
b. Kesehatan kaki
c. Kesehatan jari tangan
d. Kesehatan pinggang
e. Kesehatan punggung

34. Radiasi monitor komputer dapat anda cegah
dengan menggunakan…
a. Cermin datar
b. Cermin cekung
c. Kaca datar/Kaca mata
d. Cermin cembung
e. Lensa

35. Yang tidak termasuk dalam HAKI (Hak Atas
Kekayaan Intelektual) adalah ...
a. Hak Cipta
b. Rahasia Dagang
c. Merk Dagang
d. Hak Asasi
e. Paten

36. Undang-undang Republik Indonesia yang
memuat tentang Hak Cipta adalah…
a. UU RI Nomor 18 Tahun 2000
b. UU RI Nomor 19 Tahun 2001
c. UU RI Nomor 18 Tahun 2001
d. UU RI Nomor 18 Tahun 2002
e. UU RI Nomor 19 Tahun 2002

37. Umur Hak Cipta atas suatu program komputer
adalah....
a. 20 tahun
b. 30 tahun
c. 40 tahun

d. 50 tahun
e. 60 tahun

38. Sejumlah instruksi built-in didalam komputer
disebut…
a. Ram
b. Rom
c. BIOS
d. Coldboot
e. Re-boot

39. Micosoft Windows merupakan salah satu
contoh sistem operasi komputer yang berbasis
a. Picture User Interface
b. Graphical User Interface
c. Graphic Universal Interface
d. Character User Interface
e. Picture Universal Interface

40. Langkah-langkah untuk melakukan setting
printer pada  Windows XP adalah…
a. Start > Printer and Faxes > File > Add

Printer
b. Start > Printer and Faxes > File > Add

Faxes
c. Start > Control Panel > Add Hardware >

Setup Printer
d. Start > Control Panel > Printer and Faxes >

File > Setup Printer
e. Start > Control Panel > Printer and Faxes >

File > Setup Faxes
41. Bentuk diagram pada slide Ms. PowerPoint

diatas adalah…
a. Organization chart
b. Cycle diagram
c. Piramid diagram
d. Venn diagram
e. Target diagram

42. Untuk mengganti slide layout Ms. PowerPoint
dengan cara…
a. Klik Edit > Klik Slide Layout
b. Klik View > Klik Slide Layout
c. Klik File > Klik Slide Layout
d. Klik Format > Klik Slide Layout
e. Klik Insert > Klik Slide Layout

43. Fungsi utama dari aplikasi Ms. Access adalah…
a. Aplikasi pengolah angka
b. Aplikasi pengolah kata
c. Aplikasi presentasi
d. Aplikasi pengolah basis data
e. Aplikasi pengolah gambar

44. Perangkat lunak aplikasi yang dipergunakan
untuk memanipulasi gambar adalah..
a. Ms. Project
b. Adobe Photoshop
c. Visual Basic
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d. Borland Delphi
e. Visio

45. Prosedur awal untuk menghidupkan komputer
adalah…
a. Tekan power CPU
b. Periksa apakah komputer sudah

tersambung ke kabel listrk, keyboard,
mouse monitor

c. Periksa apakah floppy drive ada disketnya
d. Tekan power monitor
e. Klik menu Start

46. Perangkat komputer yang berfungsi sebagai
output device (alat masukan data) adalah…
a. CPU
b. Monitor
c. Mouse
d. Keyboard
e. Printer

47. Piranti yang bukan penyimpan cadangan
(Backing storage) di bawah ini adalah..
a. Hardisk
b. Keyboard
c. DVD/CD Rom
d. Flash Disk
e. Floppy disk

48. Fungsi dari Shutdown adalah…
a. Untuk menghidupkan fungsi sistem

operasi dan perangkat keras lainnya
b. Untuk men-on-kan fungsi sistem operasi

dan perangkat keras
c. Untuk menonfungsikan sistem operasi dan

perangkat keras lainnya agar dalam
keadaan mati

d. Untuk menonfungsikan sistem operasi
e. Untuk menghidupkan fungsi sistem

operasi

A B
49. Gambar di atas merupakan sistem komunikasi

dua arah aliran data dan dilakukan dalam
waktu yang berbeda, yang disebut juga….
a. Simplex
b. Half  duplex
c. Full Simplex
d. Full duplex
e. Half Simplex

50. Jaringan komputer yang bekerja tanpa
menggu-nakan kabel-kabel sebagai

penghubung antar komputer disebut
jaringan…
a. Wireless
b. Wireline
c. Satelit
d. Modem
e. Microwave

Untuk soal 51 s.d 52 perhatikan gambar di
bawah

51. Untuk memeriksa apakah sebuah komputer
terhubung dengan benar pada jaringan, Anda
dapat menggunakan perintah….
a. XINg
b. ping
c. pingpong
d. ipconfig
e. ipconfig/All

52. Berdasarkan keterangan Gambar diatas kita
dapat mengetahui bahwa keadaan jaringan
adalah….
a. Tidak terhubung dengan benar pada

jaringan
b. Terhubung dengan benar pada jaringan

karena adanya keterangan Reply
form127.0.0.1

c. Terhubung dengan benar tapi sebenarnya
tidak

d. Jelas-jelas tidak terhubung dengan benar
pada jaringan

e. Terhubung tapi kadang-kadang putus-
putus

53. Yang perlu diperhatikan dalam K3 pada
perangkat komputer antara lain sebagai
berikut, kecuali…..
a. Kesehatan mata
b. Kesehatan kaki
c. Kesehatan pinggang
d. Kesehatan jari tangan
e. Kesehatan punggung

54. Radiasi monitor komputer dapat anda cegah
dengan menggunakan ….
a. Cermin datar
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b. Cermin cekung
c. Cermin cembung
d. Kacamata / kaca datar
e. Lensa

55. Sejumlah instruksi built-in didalam komputer
disebut…
a. Ram
b. Rom
c. Re-boot
d. Coldboot
e. BIOS

56. Undang-undang Republik Indonesia yang
memuat tentang Hak Cipta adalah…
a. UU RI Nomor 19 Tahun 2001
b. UU RI Nomor 19 Tahun 2002
c. UU RI Nomor 18 Tahun 2001
d. UU RI Nomor 18 Tahun 2002
e. UU RI Nomor 18 Tahun 2003

57. Yang mengatur jumlah royalti yang wajib di
bayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh
penerima Lisensi diatur pada pasal 45
adalah....
a. Berdasarkan rasio 1 banding 3
b. Berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak
c. Berdasarkan omset penjualan
d. Berdasarkan rasio 2 banding 5
e. Berdasarkan rasio 3 banding 1

58. Umur Hak Cipta atas suatu program komputer
adalah....
a. 30 tahun
b. 35 tahun
c. 40 tahun
d. 45 tahun
e. 50 tahun

59. Jika anda meninggalkan komputer dalam
jangka waktu yang lama tanpa
menggunakannya, citra di monitor dapat
membakar lapisan fosfor layar dan
menghasilkan citra seperti bayangan hantu.
Untuk mencegah kejadian ini gunakanlah…
a. Screen font
b. Screen dump
c. Screen capture
d. Screen shot
e. Screen saver

60. Pada saat anda menginstal Windows, secara
default Windows akan menggunakan setting
regional…
a. Setting Catalan
b. Setting English (United State)
c. Setting Spanish (Argentina)
d. Setting German (Germany)

61. Setting Indonesian Pada saat Anda menginstall
Windows XP, secara default Windows akan
menggunakan setting regional…
a. Setting Indonesian
b. Setting Spanish (Argentina)
c. Setting German (Germany)
d. Setting English (United State)
e. Setting Catalan

62. Perhatikan perintah berikut:
Buka Windows explorer
Pilih drive/directory pada harddisk
Pilih file atau folder yang akan di copy
Klik menu . . . . .
Pilih Send To
Menu yang tepat untuk melengkapi perintah
diatas adalah ...
a. Help
b. Favorite
c. View
d. Edit
e. File

63. data tape Gambar hasil scaning dapat
disimpan dengan ekstensi file ...
a. *.doc
b. *.mdb
c. *.ppt
d. *.xls
e. *.jpg

64. Ikon yang berfungsi untuk mengubah warna
font adalah ...

a.
b.
c.
d.

e.
65. Secara default terdapat 2 (dua) toolbar yang

tampil pada saat aplikasi Microsoft Word baru
di aktifkan, yaitu ...
a. Toolbar Standard dan Formatting
b. Toolbar Standard dan Drawing
c. Toolbar Drawing dan Formatting
d. Toolbar Tables and Borders
e. Toolbar Standard dan Mail Merge

66. Untuk membuka file yang pernah disimpan,
apabila Anda menggunakan shortcut
keyboard, tombol yang ditekan adalah . . .
a. Ctrl + N
b. Ctrl + O
c. Ctrl + S
d. Alt + F4
e. Alt + F1
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67. Perhatikan gambar diatas, fungsi Current page
pada menu print adalah . . .
a. mencetak seluruh halaman
b. mencetak halaman tertentu
c. mencetak mencetak dokumen pada posisi

kursor/halaman yang aktif
d. mencetak file yang aktif
e. menentukan jumlah cetakan yang di

inginkan
68. Ikon yang berfungsi untuk menggabungkan

beberapa sel dalam tabel Microsoft Word
adalah . . .

a.
b.
c.
d.
e.

69. Langkah-langkah untuk menjalankan  aplikasi
Microsoft Excel adalah ...

a. Double klik ikon pada desktop
b. Start > Control Panel > Microsoft Office >

Microsoft Excel
c. Start > All Programs > Adobe > Microsoft

Excel
d. Start > All Programs > Microsoft Office >

Microsoft Excel
e. Start > Search > Microsoft Office >

Microsoft Excel

70.
Cell F2 pada Gambar-3 diatas dinyatakan tidak
absolut baris dan absolut kolom, maka cell
tersebut akan tertulis…
a. $F$2
b. F$2$
c. F2$
d. F$2
e. $F2

71. Fungsi perintah Format > Colum > Autofit
Selection pada program Microsoft Excel …
a. Perintah untuk merubah lebar kolom,

menjadi lebih lebar
b. Perintah untuk merubah lebar kolom,

sesuai dengan keinginan user

c. Perintah untuk merubah lebar kolom,
menjadi lebih sempit

d. Perintah untuk merubah lebar kolom,
sesuai dengan isi pada cell

e. Perintah untuk merubah lebar kolom,
menjadi lebih banyak

72.
bentuk grafik (chart type) disamping adalah…
a. Bar
b. Radar
c. Line
d. Pie
e. Line

73. Fasilitas yang digunakan untuk membuat Judul
tabel pada gambar diatas adalah…
a. Picture
b. Text Box
c. Clipart
d. Word Art
e. AutoShapes

74. Berikut ini adalah software pengolahan
gambar vektor, kecuali ...
a. Corel Draw
b. Adobe Illustrator
c. Corel Photopaint
d. FreehandMX
e. Micrografx Designer

75. Ikon-ikon berikut ini merupakan flyout dari
freehand tool, kecuali ...

a.

b.

c.

d.

e.
76. Berikut ini adalah menu-menu pada halaman

pembuka, kecuali ...
a. Help
b. What’s New
c. Open Last Edited
d. Template
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e. New

Perhatikan gambar dibawah ini !

77.
Teknik yang tepat untuk gambar diatas adalah
. . .
a. pointing
b. dragging
c. dropping
d. point to point
e. point to group

Perhatikan teks dibawah ini !

78.
Meletakkan teks pada kurva disebut dengan …
a. curving text
b. lying text
c. editing text
d. formatting text
e. fitting text

Perhatikan gambar dibawah ini !

79.
Gambar lingkaran diatas menggunakan efek
Fill Color, yaitu . . .
a. Uniform Fill
b. Picture Fill
c. Pattern Fill
d. Texture Fill
e. Fountain Fill

80.
Efek teks diatas menggunakan proses …
a. Weld
b. Combine
c. Front Minus Back
d. Group
e. Trim

81. Berikut ini adalah keunggulan yang dimiliki
oleh Microsoft Power Point, kecuali . . .

a. dapat mengolah angka
b. mudah dalam penggunaan
c. dapat dicetak dalam bentuk handout
d. memiliki animasi
e. dapat membuat diagram atau chart

82.
Gambar diatas dibuat dengan menggu-nakan
icon diagram or organisaziont chart yang
terdapat pada …
a. Toolbar Table
b. Toolbar Standard
c. Toolbar Formatting
d. Toolbar Drawing
e. Toolbar  Database

83. Pembuatan presentasi dengan bimbingan
langkah demi langkah sudah terarahkan dalam
Microsoft Power Point merupakan ciri khas
pembuatan presentasi melalui fasilitas . . .
a. Blank Presentation
b. Template
c. AutoContent Wizard
d. Slides
e. Custom Animation

84.
Jenis format slide layout pada gambar diatas
adalah . . .
a. List of layout
b. Text layout
c. Content layout
d. Text and Content layout
e. Other layout

85. Ketika Anda akan memberi efek presentasi,
Anda akan menemukan kotak dialog seperti
berikut,
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Fungsi Fill Effects adalah . . .
a. untuk mewarnai huruf
b. untuk mewarnai border
c. untuk mewarnai daerah yang diblok saja
d. pewarnaan secara otomatis
e. untuk memilih effek pewarnaan pada

background

86.
Untuk menampilkan gambar diatas, maka
langkah yang harus Anda lakukan adalah . . .
a. Slide Show – Rehearse Timings
b. Slide Show – Custom Show
c. Slide Show – Animation Scheme
d. Slide Show – Custom Animation
e. Slide Show – Slide Transition

87. Untuk membuat hyperlink pada aplikasi Ms.
Power Point, apabila Anda menggunakan
shortcut  Keyboard, tombol yang di tekan
adalah . . .
a. Ctrl + M

b. Ctrl + N
c. Ctrl + K
d. Ctrl + C
e. Ctrl + F1

88.
Tampilan Gambar-6 diatas akan diperoleh jika
Anda memilih instruksi . . .
a. Insert – Picture
b. Slide Show – Action Button
c. Format – Alignment
d. View – Toolbar
e. Tools – Macros

89. Ketika Anda melakukan pengurutan slide
presentasi, Anda menggunakan Custon Show.
Jika Anda meng-klik New pada kotak dialog
Custon Show maka akan muncul kotak dialog
Define Custom Show. Pada kotak dialog ini
terdapat pilihan Slide in presentation,
maksudnya . . .
a. untuk memberi nama Slide Show
b. posisi urutan slide yang akan ditampilkan
c. posisi urutan slide yang terdapat dalam

materi presentasi Anda
d. memasukkan slide yang terdapat dalam

presentasi kedalam Custom Show
e. untuk menghapus slide yang terdapat

pada Custom Show
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