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Soal Latihan Ujian Akhir Semester I TIK XI 2011 2011

I. Pilihlah satu jawaban yang benar ! ...

1. Jaringan tingkat global yang menghubungkan antara satu
komputer dengan komputer lainnya yang berada di seluruh
dunia disebut...
a. Localhost
b. Intranet
c. Internet
d. ekstranet
e. uninet

2. Komputer dan jaringan internet terhubung ke internet
backbone(jalur utama), masing-masing komputer mempunyai
nomor unik dengan alamat IP.....
a. 8 bit
b. 16 bit
c. 32 bit
d. 64 bit
e. 128 bit

3. Pada tahun 1969, Internet dikembangkan dengan nama.....
a. UNInet
b. ARPAnet
c. DARPAnet
d. MILnet
e. NSFnet

4. Penyebaran informasi melalui Internet  dibuat dengan format
file HTML.Kepanjangan dari HTML.....
a. Hypertext Markup Language
b. Hypermedia Markup Language
c. Hypertext Medium Language
d. Hypertext Mobile Language
e. Hypertext Multimedia Language

5. Yang tidak termasuk  web browser adalah....
a. Internet Explorer
b. Mozilla Firefox
c. Netmeeting
d. Opera
e. Lynx

6. Kepanjangan ISDN adalah....
a. Internet System Digital Network
b. Intranet System Digital Network
c. Integrated System Dual Network
d. Integrated System Digital National
e. Integrated System Digital Network

7. Transceiver yang diletakkan di luar dan harus sejajar dengan
lintasan satelit yang digunakan disebut.....
a. ADSL
b. Modem
c. Outdoor unit
d. Indoor unit
e. Router

8. Gambar di samping ini adalah....
a. Router
b. Hub
c. Repeater
d. Conector
e. Token ring

gambar 1
gambar 2

gambar 3
gambar 4

9. Dari gambar di atas topologi yang sesuai urutannya dari a-b-c-d
adalah.....
a. tree-star-ring-smes
b. tree-ring-star-smes
c. smes-tree-star-ring
d. smes-bus-star-ring
e. smes-bus-ring-star

10. Modem yang memiliki kecepatan tinggi yang dikembangkan
dengan teknologi Dicrete Multitone adalah...
a. Dial-up
b. Satelit
c. ADSL
d. Cable
e. Internal

11. Layanan internet yang merupakan fasilitas untuk mengakses
komputer lain dari jarak jauh adalah...
a. e-mail
b. FTP
c. Gopher
d. www
e. Telnet

12. Second Level Domain pada www.erlangga.net adalah....
a. www
b. net
c. erlangga
d. erlangga.net
e. www.erlangga

13. gTLD generic( generic Top Level Domain) untuk organisasi non
komersial adalah...
a. mil
b. net
c. com
d. org
e. gov

14. Perhitungan biaya akses Internet yang bergantung pada waktu
yang digunakan dalam mengakses Internet, disebut.....
a. Volume based
b. Timed based
c. Flat rate
d. Unlimited
e. High based

15. ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada
jaringan lokal dalam lembaga yang bersangkutan disebut.....
a. ISP dial-up
b. ISP dedicated connection
c. ISP tertutup
d. ISP terbuka
e. ISP corporate

16. Saluran koneksi utama jaringan ISP dengan Internet disebut....
a. Bandwith
b. Firewall
c. Proxy server
d. Backbone
e. Bridges

17. Gambar dibawah ini adalah kabel...
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a. Stp
b. Utp
c. Thick Coaxial
d. Thin Coaxial
e. Serat Optik

18. Jaringan yang jangkauannya tidak terbatas wilayah geografis
adalah...
a. LAN
b. MAN
c. CAN
d. PAN
e. WAN

19. Jaringan yang jangkauannya kurang lebih 3 km adalah...
a. LAN
b. MAN
c. CAN
d. PAN
e. WAN

20. Lambang Web Browser di bawah ini (urutan dari gambar dari kiri
ke kanan adalah....

a. Opera-google-Internet Explorer-safari
b. Opera-Mozillafirefox-google-safari
c. Opera-Mozillafirefox-Internet Explorer-safari
d. Opera-google-safari-Explorer-Mozilla
e. Opera-Mozilla-Explorer-google chrome

21. Ikon berfungsi untuk...
a. Forward
b. Refresh
c. Favorites
d. Back
e. Search

22. Plug-in yang mendukung web browser untuk pemutaran
streaming video adalah...
a. Acrobat reader
b. Real player
c. Winrar
d. Flash player
e. Nero

23. Di bawah ini adalah etika dalam berkirim e-mail, kecuali...
a. Subject e-mail singkat
b. Subject email lengkap
c. Tidak menggunakan huruf besar yang berlebihan
d. Hindari salah ketik
e. Menggunakan struktur kalimat yang baik

24. Attachment berfungsi untuk...
a. Menulis e-mail
b. Melampirkan gambar pada dokumen
c. Melampirkan e-mail pada dokumen
d. Melampirkan dokumen pada e-mail
e. Menambah e-mail

25. Aplikasi pada Yahoo yang digunakan untuk chatting adalah...
a. MSN Messenger
b. Yahoo!Messenger
c. mIRC
d. HICQ
e. Chat

26. Berikut ini website yang tidak memberikan layanan e-mail gratis
adalah...
a. Yahoo
b. Google
c. Altavista
d. Plasa
e. Hotmail

27. Fasilitas untuk meneruskan e-mail ke alamat e-mail lain...

a. Reply
b. Spam
c. Forward
d. Bulk
e. Mark

28. BBC pada layanan e-mail singkatan dari...
a. Blind Computer Copy
b. Blind Computer Carbon
c. Blind Carbon Computer
d. Blind Copy Carbon
e. Blind Carbon Copy

29. Gabungan dari LAN disebut,,,
a. MAN
b. WAN
c. CAN
d. Internet
e. Intranet

30. Kegiatan untuk menyalin data dari sebuah komputer yang
terhubung dengan network ke komputer lokal disebut...
a. Download
b. Downstream
c. Login
d. Upload
e. Logout

31. Komputer yang memberi layanan kepada komputer lain
adisebut...
a. Client
b. Pusat komputer
c. Induk komputer
d. Server
e. Komputer unggulan

32. Jasa akses Internet dari ISP tanpa harus mendaftar terlebih
dahulu adalah...
a. Centrin
b. Radnet
c. Indonet
d. telkomnet@instant
e. speedy

33. Hardware yang berfungsi untuk menghubungkan komputer
dengan saluran telepon disebut...
a. Kabel
b. Hub
c. Modem
d. Repeater
e. Bridge

34. Menandai halaman Favorites dapat dilakukan dengan cara...
a. Klik menu insert-favorites-add to favorites
b. Klik menu favorites-add to favorites
c. Klik menu insert- add to favorites
d. Klik menu insert-insert-favorites-add to favorites
e. Insert-insert pic

35. Untuk mengaktifkan GPRS dengan kartu Matrix dan Mentari
dapat dilakukan dengan mengirimkan SMS...
a. ACT GPRS
b. GPRS ACT
c. No. Kartu GPRS
d. GPRS no. Kartu
e. GPRS

36. Untuk Koneksi Internet  dengan teknologi GSM, dapat
menggunakan...
a. Bluetooth
b. GPRS
c. CDMA
d. Infrared
e. Wifi

37. Sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar,
suara, dan video dapat dipresentasikan dalam bentuk hypertext
disebut...
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a. www
b. HTTP
c. FTP
d. Gopher
e. Wais

38. Untuk mengirimkan e-mail setelah login ke halaman Yahoo!Mail,
Anda dapat mengklik...
a. Compose
b. Reply
c. Forward
d. Send
e. Check mail

39.
Contoh email orang lain.. lambang yang ditunjuk tanda panah
berfungsi untuk...
a. membantu end user dengan memberikan daftar kata-kata

yang memiliki ejaan yang mendekati kata yang salah tulis.
b. Mengambil kata dari user
c. Mengartikan kata dari user
d. Menambahkan kata dari ejaan user
e. Mewarnai huruf dari ejaan user

40. Ikon emosi   :(  memiliki arti....
a. Sedih
b. Tersenyum
c. Cemberut
d. Berteriak
e. Bingung

41. Berikut ini adalah sarana komunikasi dua arch menggunakan
internet, kecuali ....
a. Chatting
b. FTP
c. e-mail
d. Messenger
e. IRC

42. Berikut ini adalah manfaat dari i o ernet, kecuali ....
a. merupakan sumber informasi tanpa Batas
b. sarana komunikasi murah dan cepat
c. sarana komunikasi yang mengglobal dengan wilayah yang

sangat luas
d. salah satu alternatif untuk sarana bisnis
e. keamanan informasi terjamin

43. Berikut ini adalah karakteristik dari LAN, yaitu ....
a. menggunakan sistem telepon publik
b. menghubungkan komputer dalam jarak sekitar 5-10 km
c. memerlukan router untuk menghubungkan komputer
d. memungkinkan kelompok-kelompok kerja berbagi data

berbasis komputer, menggunakan sumber Jaya komputer
(seperti printer)

e. kecepatan transmisi 9.600 bit per detik (kecepatan mesin
faks) sampai 1 Mbps

44. Di antara topologi jaringan, yang paling diminati adalah topologi
bintang karena alasan berikut ini, kecuali ....
a. membutuhkan kabel yang lebih sedikit
b. sederhana dan mudah menerapkannya
c. perangkat lunak yang murah
d. harga hub tidak begitu mahal
e. mudah dibentuk dan berbiaya murah

45. Dalam WAN, digunakan telepon publik sebagai common carrier.
Hal ini mempunyai kelemahan, yaitu ....
a. biayanya relatif mahal
b. proses menghubungkan relatif agak sulit
c. terjadinya penurunan transmisi kecepatan
d. tidak semua jenis topologi LAN dapat dihubungkan
e. tidak praktis

46. Keuntungan menggunakan WAN adalah ....
a. dapat menghubungkan semua jenis LAN
b. jangkatiannya sangat lugs, bahkan ke seluruh dunia
c. dapat berbagi sumber daya komputer
d. menggunakan sistem telepon publik sehingga lebih mudah

dan praktis
e. dalam melakukan proses transfer informasi, keamanan

terjamin
47. Alat untuk mengubah sinyal-sinyal analog yang digunakan pada

komunikasi telepon suara menjadi sinyal-sinyal digital atau
sebaliknya adalah ....
a. switch
b. modem
c. router
d. hub
e. ethernet card

48. Berikut ini adalah tugas TCP, kecuali
a. membagi data menjadi bagian-b~ian kecil
b. membawa paket-paket ke tujuan
c. memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman

paket-paket
d. menyusun kembali paket-paket menjadi data yang utuh
e. menerima paket-paket dan memeriksa adanya kesalahan

49. Data-data pada internet sebelum dikirim, dipecah menjadi
bagian-bagian kecil, keuntungannya adalah sebagai berikut,
kecuali ....
a. memungkinkan internet untuk menggunakan line

komunikasi yang sama untuk pemakai yang berbeda-beda
b. memberi internet fleksibilitas dalam pengiriman data
c. sistem dapat menggunakan jalur-jalur terbaik yang tersedia

saat itu sehingga pengiriman data bisa menjadi lebih cepat
d. meningkatkan kecepatan transmisi data
e. memastikan bahwa data yang dikirim tidak disertai dengan

virus yang dapat merugikan
50. Di antara layanan berikut yang dapat digunakan untuk upload

atau download file dari atau ke internet adalah ....
a. FTP
b. Gopher
c. Email
d. IRC
e. World wide web

51. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai dial-up connection
adalah ....
a. koneksi secara langsung ke internet tanpa melalui ISP
b. koneksi selama 24 jam nonstop
c. biaya berdasarkan lamanya tkoneksi ke internet
d. dibatasi oleh quota
e. biasanya dipakai oleh perusahaan atau usaha bisnis

52. Berikut ini salah satu alasan mengapa harus menggunakan
dedicated connection, kecuali
a. terhubung terns ke internet selama 24 jam nonstop
b. lebih cepat aksesnya
c. pemakaiannya dapat dikontrol dengan menggunakan quota
d. biaya yang dikeluarkan biasanya tetap, sesuai paket yang

ditawarkan
e. dapat melakukan kontrol terhadap semua akses yang

dilakukan pengguna dari hal-hal negatif
53. Pernyataan berikut ini benar mengenai koneksi PPP, kecuali ....

a. setiap komputer menjadi sebuah terminal
b. setiap komputer harus menyediakan program aplikasi

internet sendiri
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a. www
b. HTTP
c. FTP
d. Gopher
e. Wais

38. Untuk mengirimkan e-mail setelah login ke halaman Yahoo!Mail,
Anda dapat mengklik...
a. Compose
b. Reply
c. Forward
d. Send
e. Check mail

39.
Contoh email orang lain.. lambang yang ditunjuk tanda panah
berfungsi untuk...
a. membantu end user dengan memberikan daftar kata-kata

yang memiliki ejaan yang mendekati kata yang salah tulis.
b. Mengambil kata dari user
c. Mengartikan kata dari user
d. Menambahkan kata dari ejaan user
e. Mewarnai huruf dari ejaan user

40. Ikon emosi   :(  memiliki arti....
a. Sedih
b. Tersenyum
c. Cemberut
d. Berteriak
e. Bingung

41. Berikut ini adalah sarana komunikasi dua arch menggunakan
internet, kecuali ....
a. Chatting
b. FTP
c. e-mail
d. Messenger
e. IRC

42. Berikut ini adalah manfaat dari i o ernet, kecuali ....
a. merupakan sumber informasi tanpa Batas
b. sarana komunikasi murah dan cepat
c. sarana komunikasi yang mengglobal dengan wilayah yang

sangat luas
d. salah satu alternatif untuk sarana bisnis
e. keamanan informasi terjamin

43. Berikut ini adalah karakteristik dari LAN, yaitu ....
a. menggunakan sistem telepon publik
b. menghubungkan komputer dalam jarak sekitar 5-10 km
c. memerlukan router untuk menghubungkan komputer
d. memungkinkan kelompok-kelompok kerja berbagi data

berbasis komputer, menggunakan sumber Jaya komputer
(seperti printer)

e. kecepatan transmisi 9.600 bit per detik (kecepatan mesin
faks) sampai 1 Mbps

44. Di antara topologi jaringan, yang paling diminati adalah topologi
bintang karena alasan berikut ini, kecuali ....
a. membutuhkan kabel yang lebih sedikit
b. sederhana dan mudah menerapkannya
c. perangkat lunak yang murah
d. harga hub tidak begitu mahal
e. mudah dibentuk dan berbiaya murah

45. Dalam WAN, digunakan telepon publik sebagai common carrier.
Hal ini mempunyai kelemahan, yaitu ....
a. biayanya relatif mahal
b. proses menghubungkan relatif agak sulit
c. terjadinya penurunan transmisi kecepatan
d. tidak semua jenis topologi LAN dapat dihubungkan
e. tidak praktis
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c. setiap, komputer mempunyai alamat sendiri dalam Internet
d. setiap komputer menjadi host internet
e. hanya sebagai penyedia koneksi komputer dengan internet

54. Fungsi hub adalah ....
a. Membuat topologi bintang dalam jaringan LAN
b. Menghubungkan antara satu jaringan dengan j ingan lain
c. Mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya
d. Menyaring komunikasi data yang masuk pada suatu

jaringan
e. Mengatur proses alokasi data dari server ke client

55. Sotware-software yang diperluakan untuk PPP connection
adalah ....
a. TCP/IP stack
b. server software
c. client software
d. dial up connection
e. connection kit

56. ISP berfungsi sebagai ....
a. menyediakan software-software server
b. menyediakan software-software client
c. penyedia koneksi antara komputer dengan jaringan

internet
d. menerima input dan menampilkan hasil dari proses yang

diminta pemakai internet
e. menyaring semua proses informasi dari virus

57. Pernyataan berikut ini benar mengenai shell connection, kecuali
....
a. komputer tidak langsung terhubung dengan internet
b. komputer menjadi sebuah terminal
c. komputer menjadi host internet
d. komputer tidak memerlukan program aplikasi client
e. komputer hanya berfungsi menerima input pengguna dan

menampilkan hasilnya
58. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai dedicated

connection adalah ....
a. sambungan berlangsung selama 24 jam nonstop setiap hari
b. biasanya digunakan untuk jaringan
c. biaya sudah ditentukan setiap bulannya
d. memerlukan modem untuk setiap komputer
e. hanya diperlukan satu jalur untuk melayani semua

komputer dalam jaringan ke inter-net
59. Yang dimaksud dengan quota adalah ....

a. batas kecepatan data yang diterima pelanggan
b. batas jumlah data yang dapat di-upload/di-download

pelanggan
c. batas jam pemakaian internet oleh pelanggan
d. batas jumlah komputer yang dapat dipakai pelanggan
e. batas tagihan yang dibayarkan pelanggan

60. Proses mengirim file ke internet disebut ...
a. upload
b. download
c. transferring
d. hacking
e. loading

61. Berikut ini layanan-layanan yang biasanya disediakan oleh e-
mail, kecuali ....
a. Inbox
b. Check Mail

c. Compose
d. Upload
e. Sent

62. Berikut ini pernyataan yang salah mengenai link ....
a. link digunakan untuk menuju halaman web lain
b. link biasanya ditandai dengan tanda 11
c. link dapat diletakkan pada gambar
d. dapat menuju suatu file, bukan halaman web
e. link ada di setiap halaman web

63. Dalam. membuat ID e-mail hares unik, artinya ....
a. mempunyai kesan yang tidak umum
b. tidak ada. orang lain yang memakai ID tersebut
c. karakternya terbatas sampai beberapa karakter
d. akan diganti selamanya
e. tidak bisa diganti

64. Keuntungan menggunakan software download adalah ....
a. bisa digunakan untuk menyimpan file besar tanpa harus

takut terputus di tengah jalan
b. melakukan proses download lebih cepat
c. dapat digunakan untuk men-download banyak file sekaligus
d. lebih mudah menyimpan dalam disket
e. dapat dijadwal penggunaannya, termasuk mengatur shut

down setelah selesai
65. Untuk men-download, caranya adalah klik kanan kemudian

dipilih ....
a. Open Link in New Windows
b. Copy Shortcut
c. Copy
d. Save Target As
e. Open

II. Jawablah soal uraian dibawah ini dengan singkat dan jelas!
66. Coba jelaskan apakah LAN, MAN, dan WAN itu! Mana yang lebih

unggul ?
67. Sebutkan keuntungan-keuntungan menggunakan software

download! Berikan contohnya !
68. Sebutkan dua tipe layanan ISP, jelaskan perbedaannya!
69. Sebutkan macam-macam sambungan internet melalui jaringan

telepon! Jelaskan perbedaannya!
70. Sebutkan manfaat dari layanan berikut!

a. telnet
b. IRC
c. FTP
d. Gopher

71. Jelaskan masing-masing fungsi dalam menu e-mail:
a. Attachment
b. Spam
c. BCC
d. CC
e. Draft
f. Compose

72. Jelaskan apa yang di maksud dengan HTTP dan HTML!
73. Jelaskan perbedaan Modem dan Router selengkap-lengkapnya!
74. Sebutkan dan jelaskan penggunaan macam-macam ccTLD dan

gTLD masing-masing 3 saja!
75. Bagaimana langkah untuk menjalankan fasilitas Chatting:

a. mIRC
b. Yahoo!Messenger

Selamat belajar, semoga sukses menyertai kalian
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