
LATIHAN UTS SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 1 CIREBON

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

MATA PELAJARAN : TIK
KELAS / PROGRAM : X

I. Pilihan Ganda

1. Sistem operasi untuk komputer yang dikeluarkan oleh
Apple biasa desebut dengan…
a. GNU / Hurd
b. Posix
c. Barkeley Software Distribution
d. Mac OS
e. SCO Unix

2. Dibawah ini adalah aplikasi pengolah kata, yaitu…
a. Adobe Photoshop
b. Microsoft Photo Editor
c. Open Office.org Writer
d. Micrografx Designer
e. Open Office.org Calc

3. Perangkat pada gambar
di atas disebut…
a. Ethernet
b. serial port
c. paralel port
d. motherboard
e. power suply

4. Port yang terdiri dari 25 pin yang digunakan untuk
menghubungkan printer, joystick, dan scanner
disebut…
a. ethernet
b. port USB
c. power suply
d. serial port
e. paralel port

5. Untuk menghubungkan mouse pada port PS/2, warna
port yang digunakan adalah…
a. hijau
b. putih
c. ungu
d. merah
e. biru

6. Prosedur untuk menghidupkan komputer diawali
dengan kegiatan…
a. Periksa floppy drive apakah ada disketnya
b. Persiapkan komputer apakah sudah tersambung

ke kabel listrik, keyboard, mouse, dan monitor
c. Tekan power CPU
d. Tekan power monitor

e. Klik menu start
7. Pada era stabil perangkat lunak sudah dapat

melakukan banyak proses secara serempak yang
disebut dengan…
a. Real time
b. Multi tasking
c. Single user
d. Multi user
e. Single tasking

8. Dibawah ini adalah pembagian dari perangkat lunak,
kecuali…
a. Freeware
b. Operating system
c. Aplications programs
d. Language programs
e. Utility

9. Interaksi antara manusia dengan komputer yang
melalui penulisan perintah disebut dengan…
a. GUI
b. CUI
c. AUI
d. MUI
e. VUI

10. Sstem operasi dapat menyesuaikan bermacam-macam
hardware dan periferal serta menyediakan lingkungan
bersahabat disebut…
a. Up to date
b. Valid
c. User friendly
d. Canggih
e. Error

11. Dibawah ini adalah syarat-syarat informasi yang baik,
kecuali…
a. Reability
b. Relevan
c. Mudah dipahami
d. menguntungkan
e. tepat waktu

12. Program yang berisi instruksi atau perintah untuk
melaksanakan tugas pengolahan data disebut…
a. Hardware
b. informasi
c. Brainware
d. data
e. Software

13. Alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog
menjadi digital atau sebaliknya dalam jaringan
telekomunikasi disebut …
a. wireline
b. wi-fi
c. wireless
d. satelit
e. modem
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14. Tipe monitor yang mampu menampilkan 16 warna
dalam mode grafis adalah…
a. LCD
b. SVGA
c. VGA
d. EGA
e. CGA

15. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu…
a. to compute
b. computer
c. computing
d. computed
e. computare

16. Unit masukan seperti keyboard dan mouse yang tidak
menggunakan kabel, port atau saluran yang digunakan
disebut …
a. wireless
b. wireline
c. UPS
d. PS/2
e. USB

17. Fungsi dari komputer dan peralatan teknologi
informasi adalah dibawah ini, kecuali…
a. Mencari informasi
b. Merusak data
c. Alat komunikasi
d. Media transaksi
e. Hiburan dan permainan

18. Proses kerja komputer mengalami suatu siklus terdiri
dari…
a. Proses – output – input
b. Proses – input – output
c. Input – proses – output
d. Output – input – proses
e. Output – proses – input

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

20. Keyboard yang digunakan sekarang dan menjadi
standar yang diresmikan oleh ISO (International
Standard Organization), adalah….
a. DVORAK
b. QWERTY
c. KLOCKENBERG
d. QWERAK
e. MALTRON

21. Dibawah ini adalah media penyimpanan yang
mengguna kan komponen IC dan chip sebagai
penyimpan data dan memiliki ukuran kecil adalah . . .
a. disket
b. harddisk
c. zip drive
d. flash disk
e. CD

22. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai program
BIOS, kecuali ….
a. Dijalankan pada ROM

b. Mengendalikan perpindahan data dari
mikroprosesor ke komponen lain

c. Melakukan self-diagnostic
d. Memindahkan sistem operasi yang tersimpan

didalam disket, kemudian ditempatkan didalam
RAM

e. Memeriksa kondisi komputer sebelum
menjalankan sistem operasi yang ada

23. Pada notebook, untuk menggerakkan mouse
menggunakan sentuhan jari yang disebut . . .
a. Touch screen
b. Barcode
c. Light pen
d. mouse pad
e. Touch pad

24. Perangkat (hardware) pada gambar
disamping adalah...
a. RAM
b. ROM
c. Hardisk
d. NIC
e. Disket

25. RAM bersifat volatile, artinya . . .
a. Sebagai penyimpan sementara
b. Mudah di pindah-pindah
c. Sebagai penyimpan permanen
d. Sebagai penyimpan cadangan
e. Rapuh, mudah rusak

26. Sistem operasi untuk komputer yang dikeluarkan oleh
Microsoft pada tahun 2009 adalah …
a. Mac OS
b. Ubuntu
c. Windows 7
d. Windows Vista
e. SCO Unix

27. Yang menandai komputer generasi pertama adalah…
a. Penggunaan tabung hampa
b. Penggunaan Integrated Circuit ( IC )
c. Penemuan transistor
d. Mulai digunakannya aplikasi GUI (Graphical User

Interface)
e. Mulai diluncurkannya personal komputer

28. Bagian paling penting pada sistem komputer adalah…
a. CU
b. ALU
c. CPU
d. RAM
e. ROM

29. Fungsi UPS adalah . . .
a. Menstabilkan tegangan listrik
b. Meminimumkan pemakaian listrik
c. Mengubah arus AC menjadi DC
d. Sebagai penyimpan listrik cadangan
e. Menghubungkan satu komputer dengan

komputer lain
30. Untuk mengakhiri penggunaan seorang user tanpa

mematikan komputer, digunakan tombol…



a. Shutdown
b. Stand By
c. Restart
d. Turn Off
e. Log Off

31. Gambar disamping
merupakan jenis port…
a. Paralel port
b. Port PS/2
c. Port VGA
d. Port USB
e. Serial port

32. Dibawah ini adalah aplikasi pengolah angka, yaitu…
a. Adobe Photoshop
b. Microsoft Photo Editor
c. Micrografx Designer
d. Open Office.org Writer
e. Open Office.org Calc

33. Perangkat pada gambar di
samping disebut…
a. power suply
b. port USB
c. paralel port
d. serial port
e. ethernet

34. Port yang terdiri dari 9 pin yang digunakan untuk
menghubungkan printer, joystick, dan scanner
disebut…
a. ethernet
b. serial port
c. paralel port
d. port USB
e. power suply

35. Untuk menghubungkan keyboard pada port PS/2,
warna port yang digunakan adalah…
a. merah
b. putih
c. ungu
d. hijau
e. biru

36. Prosedur untuk menghidupkan komputer diawali
dengan kegiatan…
a. Tekan power monitor
b. Periksa floppy drive apakah ada disketnya
c. Tekan power CPU
d. Persiapkan komputer apakah sudah tersambung

ke kabel listrik, keyboard, mouse, dan monitor
e. Klik menu start

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

38. Dibawah ini adalah perangkat lunak Utility, kecuali…
a. Antivirus
b. Scandisk
c. Defrag
d. RPG
e. Norton diskdoctor

39. Interaksi antara manusia dengan komputer yang
melalui pointer pada tampilan disebut dengan…
a. VUI
b. CUI
c. AUI
d. MUI
e. GUI

40. Sistem operasi dapat menyesuaikan bermacam-
macam hardware dan periferal serta menyediakan
lingkungan bersahabat disebut…
a. User friendly
b. Valid
c. Up to date
d. Canggih
e. Error

41. Dibawah ini adalah bukan syarat-syarat informasi yang
baik, yaitu…
a. Reability
b. menguntungkan
c. Mudah dipahami
d. tepat waktu
e. Relevan

42. Manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan
sistem komputer disebut…
a. Hardware
b. Software
c. Brainware
d. Data
e. informasi

43. Alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog
menjadi digital atau sebaliknya dalam jaringan
telekomunikasi disebut …
a. Wireless
b. Wi-fi
c. Modem
d. Satelit
e. Wireline

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

45. Komputer berasal dari bahasa Latin yang berarti …
a. menulis
b. menggambar
c. menterjemahkan
d. menghitung
e. menjual

46. Dibawah ini adalah salah satu jenis printer ink jet…
a. LX - 800
b. LQ - 1170
c. HP laser jet 1020
d. HP laser jet 1000
e. Canon 1900
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47. Fungsi dari komputer dan peralatan teknologi
informasi adalah dibawah ini, kecuali…
a. Merusak data
b. Mencari informasi
c. Alat komunikasi
d. Media transaksi
e. Hiburan dan permainan

48. 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

49. Perangkat (hardware) pada gambar
disamping adalah...
a. Hardisk
b. RAM
c. ROM
d. NIC
e. disket

50. Memori yang bersifat non-volatil adalah . . .
a. ROM
b. RAM
c. CPU
d. NIC
e. REM

51. Yang menandai komputer generasi pertama adalah…
a. Mulai diluncurkannya personal komputer
b. Penemuan transistor
c. Mulai digunakannya aplikasi GUI (Graphical User

Interface)
d. Penggunaan Integrated Circuit ( IC )
e. Penggunaan tabung hampa

52. Tombol berfungsi untuk…
a. Turn Off
b. Stand By
c. Restart
d. Log Off
e. Switch User

53. Fungsi Port yang terdapat pada komputer adalah . . .

a. Menstabilkan tegangan listrik
b. Sebagai antar muka (interface) antara sebuah

komputer dengan komputer atau dengan unit
perlatan lain

c. Mengubah arus AC menjadi DC
d. Sebagai penyimpan listrik cadangan
e. Menghubungkan satu komputer dengan

komputer lain
54. Bagian dari prosesor yang khusus mengolah data

aritmatika dan data logika adalah…
a. CU
b. ALU
c. RAM
d. Memori
e. ROM

55. Gambar disamping
merupakan jenis port…
a. Paralel port
b. Port PS/2
c. Port VGA
d. Serial port
e. Port USB

II. Essai

1. Sebutkan 5 (lima) peralatan yang termasuk dalam
output device dan jelaskan fungsinya !

2. Sebutkan 5 (lima) peralatan yang termasuk dalam
input device dan jelaskan fungsinya !

3. Sebutkan jenis-jenis peralatan penyimpanan (backing
storage) yang dapat digunakan oleh computer !

4. Sebutkan jenis-jenis peralatan pengolahan data yang
terdapat dalam komputer !

5. Jelaskan langkah-langkah menyalakan komputer
sesuai dengan prosedur yang benar

6. Jelaskan langkah-langkah mematikan komputer sesuai
dengan prosedur yang benar

7. Jelaskan yang dimaksud dengan cold booting !
8. Jelaskan yang dimaksud dengan warm booting!
9. Sebutkan jenis-jenis printer berdasarkan

perkembangan teknologi !
10. Sebutkan 5 (lima) contoh sistem operasi linux (linux

distribution) !
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c. Proses – input – output
d. Output – input – proses
e. Output – proses – input

49. Perangkat (hardware) pada gambar
disamping adalah...
a. Hardisk
b. RAM
c. ROM
d. NIC
e. disket

50. Memori yang bersifat non-volatil adalah . . .
a. ROM
b. RAM
c. CPU
d. NIC
e. REM

51. Yang menandai komputer generasi pertama adalah…
a. Mulai diluncurkannya personal komputer
b. Penemuan transistor
c. Mulai digunakannya aplikasi GUI (Graphical User

Interface)
d. Penggunaan Integrated Circuit ( IC )
e. Penggunaan tabung hampa

52. Tombol berfungsi untuk…
a. Turn Off
b. Stand By
c. Restart
d. Log Off
e. Switch User

53. Fungsi Port yang terdapat pada komputer adalah . . .

a. Menstabilkan tegangan listrik
b. Sebagai antar muka (interface) antara sebuah

komputer dengan komputer atau dengan unit
perlatan lain

c. Mengubah arus AC menjadi DC
d. Sebagai penyimpan listrik cadangan
e. Menghubungkan satu komputer dengan

komputer lain
54. Bagian dari prosesor yang khusus mengolah data

aritmatika dan data logika adalah…
a. CU
b. ALU
c. RAM
d. Memori
e. ROM

55. Gambar disamping
merupakan jenis port…
a. Paralel port
b. Port PS/2
c. Port VGA
d. Serial port
e. Port USB

II. Essai

1. Sebutkan 5 (lima) peralatan yang termasuk dalam
output device dan jelaskan fungsinya !

2. Sebutkan 5 (lima) peralatan yang termasuk dalam
input device dan jelaskan fungsinya !

3. Sebutkan jenis-jenis peralatan penyimpanan (backing
storage) yang dapat digunakan oleh computer !

4. Sebutkan jenis-jenis peralatan pengolahan data yang
terdapat dalam komputer !

5. Jelaskan langkah-langkah menyalakan komputer
sesuai dengan prosedur yang benar

6. Jelaskan langkah-langkah mematikan komputer sesuai
dengan prosedur yang benar

7. Jelaskan yang dimaksud dengan cold booting !
8. Jelaskan yang dimaksud dengan warm booting!
9. Sebutkan jenis-jenis printer berdasarkan

perkembangan teknologi !
10. Sebutkan 5 (lima) contoh sistem operasi linux (linux

distribution) !
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