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I. Pilihlah jawaban yang benar !

1. Proses komputer dihidupkan pertama kali disebut sebagai
....
a. BIOS
b. Turn Off
c. Open
d. Booting
e. Restart

2. BIOS merupakan perangkat penyimpan perintah yang
diterima sistem operasi. Fungsi utama dari BIOS adalah ....
a. manajemen memori
b. menjalankan software aplikasi
c. melakukan kontrol dan manajemen perangkat kerns
d. menjamin aplikasi software dapat menggunakan

mernori
e. untuk mengidentifikasi dan menginisialisasi

komponen hardware sistem komputer
3. Komputer dalam keadaan coati kemudian dihidupkan.

Komputer akan menjalankan proses booting yang disebut
....
a. Turn off
b. Cool booting
c. Shutdown
d. Warm booting
e. Hot booting

4. Komputer dalam keadaan hidup, kemudian kita tekan
tornbol reset atau Ctrl + Alt + Del pada keyboard.
Komputer akan menjalankan proses booting yang disebut
....
a. Turn off
b. Shutdown
c. Hot booting
d. Cool booting
e. Warm booting

5. Fungsi sistem operasi yang digunakan untuk menyediakan
kontrol akses yang dilindungi file dan memberi
pengawasan adalah ....
a. Restart
b. Guardian
c. Optimezer
d. Coordinator
e. Resource Manager

6. Sistern operasi yang banyak digunakan saat ini adalah ....
a. Apple
b. Open BSD
c. Linux
d. Windows 7
e. Mac Os

7. Berikut yang bukan komponen utama dari sebuah sistem
komputer adalah ....
a. firewall
b. hardware
c. brainware
d. sistem operasi
e. applicated software

8. Sistem operasi sebagai penghubung komputer dengan
pengguna. Dengan demikian, sasaran sistem operasi

memberikan ....
a. efektif
b. extended
c. kemudahan
d. kenyamanan
e. pengelola sumber daya

9. Sistem operasi Windows pertama kali dikenalkan pada
tahun ....
a. 1980
b. 1981
c. 1983
d. 1984
e. 1985

10. Pada tahun 2009, sistem operasi terbaru yang dikeluarkan
Microsoft Corp. adalah ....
a. Windows 7
b. Windows XP
c. Windows Me
d. Windows Vista
e. Windows Server

11. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama. Berikut
yang bukan komponen utama dalam komputer adalah
perangkat ....
a. masukan
b. penyimpanan
c. keluaran
d. virtual machine
e. pemrosesan

12. Perangkat masukan digunakan untuk mernasukkan data
dalam komputer. Di bawah ini yang merupakan perangkat
masukan adalah ....
a. Speaker
b. Flashdisk
c. Memory
d. Microphone
e. Harddisk

13. Untuk melakukan pernasangan driver printer barn ikon
yang dipilih adalah ....
a. Add a printer
b. Pause brinting
c. Share this printer
d. Set printer properties
e. Select printer preference

14. Salah satu langkah yang digunakan untuk menginstall
printer adalah ....
a. Start > Run
b. Start > Search
c. Start > Program
d. Start > Printer and Faxes
e. Start > Set Program Access and Default

15. Agar printer dapat digunakan oleh komputer lain dalam
sebuah jaringan. Pengaturan printer dengan
memunculkan perintah ....
a. Default
b. Sharing
c. Test Page
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d. Local printer
e. Do not share the printer

16. Perangkat peripheral yang tidak harus diinstall drivernya,
tetapi dapat langsung digunakan adalah ....
a. Printer
b. Handycam
c. Scanner
d. Handphone
e. Flashdisk

17. Perangkat input/output yang merupakan bagian dan
pendukung sistem disebut ....
a. sistem
b. software
c. hardware
d. brainware
e. peripheral

18. Untuk mengatur resolusi dan warns monitor, dengan
menggunakan perintah klik kanan pads desktop kemudian
pilih ....
a. Properties > Themes
b. Properties > Desktop
c. Properties > settings
d. Properties > Appearance
e. Properties > Screen Saver

19. Untuk mengubah background menggunakan perintah klik
kanan pads desktop, kemudian pilih....
a. Properties > Themes
b. Properties > settings
c. Properties > Desktop
d. Properties > Appearance
e. Properties > Screen Saver

20. Untuk menentukan satuan mata uang, pads Customize
Options dengan memilih tab ....
a. Time
b. Numbers
c. Date
d. Currency
e. Symbol

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

22. Ekstensi file berfungsi memberikan identitas file. Di
bawah ini ekstensi dari aplikasi grafis bitmap yaitu ....
a. .jpg
b. .xls
c. .wkI
d. .ppt
e. .doc

23. Berikut ini yang bukan sasaran dari file sistem adalah ....
a. menyediakan sekumpulan data yang dapat digunakan
b. menyediakan sekumpulan rutin interface

masukan/keluaran
c. meminimalkan atau mengeliminasi potensi

kehilangan atau perusakan data
d. menyediakan dukungan masukan/keluaran beragam

tipe perangkat penyimpan

e. menyediakan dukungan masukan/keluaran banyak
pemakai di sistem multiuser

24. Dibawah ini adalah hal yang bukan kegiatan manajemen
file yaitu :
a. mengopi file
b. mengetik surat
c. membuat folder
d. membuat shortcut
e. mengganti nama file

25. Untuk melakukan manajemen file pada sistem operasi
Windows, sebaiknya menggunakan perintah pada ....
a. Internet Explorer
b. Windows Explorer
c. Windows Massenger
d. Windows Movie Maker
e. Windows Media Player

26. Perintah yang digunakan memotong file, tetapi masih
tersimpan di dalam memori adalah ....
a. Cut
b. Copy
c. Undo
d. Paste
e. Delete

27. Perintah yang digunakan untuk membuat folder baru
pada Windows Explorer adalah ....
a. Move
b. Rename
c. Paste
d. New Folder
e. Delete

28. Perintah yang digunakan untuk mengganti nama file pada
Windows Explorer adalah ....
a. Paste
b. Move
c. Delete
d. Rename
e. New Folder

29. Ekstensi file .mdb adalah tipe file yang dihasilkan oleh ....
a. Word
b. Excel
c. Ms. Access
d. Visual Basic
e. PowerPoint

30. BIOS digunakan untuk memeriksa perangkat keras utama
untuk mendeteksi kerja sistem-sistem utama berfungsi
dengan baik. BIOS kependekan. dari....
a. Bass Input Output System
b. Basic Input Output System
c. Basic Input Output Software
d. Bass Input Output Software
e. Basic Input Output Saver

31. Istilah lain proses menghidupkan komputer pertama kali
disebut ....
a. ROM
b. Restart
c. Standby
d. Turn Off
e. Bootstrapping

32. Sistem operasi merupakan komponen utama sebuah
komputer. Berikut yang bukan dari fungsi sistem operasi
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adalah ...
a. menyediakan layanan yang sering dibutuhkan

pengguna
b. untuk menyediakan kontrol akses yang melindungi

file dan memberi pengawasan pada
pernbacaan/penulisan/eksekusi data dan program

c. mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam
komputer

d. mengatur waktu CPU, penggunaan memori,
pemanggilan i/o, disk storage, dan waktu koneksi
terminal

e. menyediakan fasilitas sehingga aktifitas yang
kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan
yang telah disusun sebelumnya

33. Fungsi sistem operasi yang digunakan untuk menyediakan
kontrol akses yang melindungi file file dan memberi
pengawasan adalah ...
a. restart
b. guardian
c. optimezer
d. coordinator
e. resource manager

34. Komputer dalam keadaan hidup, kemudian kita tekan
tombol reset atau kita tekan Ctrl + Alt + Del pada
keyboard. Komputer tersebut akan menjalankan proses
booting yang disebut ...
a. Turn off
b. Shutdown
c. Hot booting
d. Cool booting
e. Warm booting

35. Langkah pertama yang digunakan untuk menginstall
printer adalah ....
a. Start > Run
b. Start > Search
c. Start > Program
d. Start > Printer and Faxes
e. Start > Set Program Access and Default

36. Untuk menghapus file secara permanen dari Windows
Explorer dengan cara menghapus file pada folder ....
a. My music
b. My picture
c. Recycle bin
d. My computer
e. My document

37. RAM merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi,
dan diubah menurut kebutuhan. RAM singkatan dari ....
a. Random Access Modem
b. Random Actual Memory
c. Runtime Access Memory
d. Runtime Actual Memory
e. Random Access Memory

38. Saat komputer d ihidupkan, BIOS akan memeriksa
perangkat keras tersebut di antaranya ....
a. disk, monitor, keyboard, dan printer
b. disk, monitor, printer, dan memori
c. disk, printer, keyboard, dan memori
d. disk, monitor, keyboard, dan memori
e. printer, monitor, keyboard, dan memori

39. Bagian dari desktop yang berfungsi untuk mengubah

gambar untuk mempercantik tampilan layar monitor
disebut ....
a. taskbar
b. pattern
c. wallpaper
d. desktop
e. screen saver

40. Perintah yang digunakan untuk mengganti nama file
dengan menggunakan Windows Explore adalah ....
a. File > cut
b. Edit > cut
c. File > delete
d. File > rename
e. Edit > rename

41. Setiap file 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

42. Menyediakan komunikasi dan pertukaran antardata dan
antar program komputer merupakan fungsi sistem
operasi sebagai ...
a. manajemen device
b. manajemen storage
c. manajemen memori
d. manajemen prosesor
e. application dan user interface

43. Ekstensi menunjukan jenis file, ekstensi file yang
dihasilkan dari program kompresi adalah ...
a. rar
b. dat
c. doc
d. exe
e. 3gp

44. Salah satu perintah yang digunakan untuk memindah file
adalah ...
a. File > cut
b. Edit > cut
c. File > delete
d. File > rename
e. Edit > rename

45. Sistem operasi Windows pertama kali dikenalkan pada
tahun
a. 1980
b. 1984
c. 1981
d. 1985
e. 1983

46. Berikut ini yang menghubungkan antara sistem operasi
dengan hardware adalah ...
a. ROM
b. RAM
c. BIOS
d. Harddisk
e. Memory

47. Bagian dari dekstop yang berfungsi untuk mengubah
gambar untuk mempercantik tampilan layar komputer
disebut ....
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a. desktop
b. screen saver
c. taskbar
d. pattern
e. wallpaper

48. File yang terdapat pada komputer dapat diubah maupun
dihapus. Dari pernyataan di atas sifatsifat yang dimiliki file
di antaranya ....
a. Perfect, Size, dan Share
b. Persistence, Size, dan Share
c. Perfect, Size, clan Sharability
d. Persistence, Small, dan Share
e. Persistence, Size, dan Sharability

49. Perangkat masukan merupakan perangkat yang berfungsi
untuk memasukkan data ke dalam komputer. Di bawah ini
merupakan jenis perangkat masukan adalah ....
a. Memory
b. Flashdisk
c. Speaker
d. Microphone
e. Harddisk

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

51. Berikut contoh peripheral yang tidak harus diinstall
drivernya sebelum digunakan pada sistem komputer
adalah ....
a. Printer
b. Modem
c. Handycam
d. Flashdisk
e. SoundCard

52. Tab menu pada display properties yang digunakan
menentukan background gambar untuk mempercantik
tampilan adalah ....
a. Display
b. Wallpaper
c. Taskbar
d. Screen saver
e. Shortcut

53. Di bawah ini yang bukan contoh dari sistem operasi
adalah ....
a. Unix
b. Myob
c. DOS
d. Windows
e. Linux

54. Sistem operasi merupakan slat yang dapat menempatkan
sumber days secara efisien. Pernyataan tersebut
pengertian sistem operasi sebagai ....
a. Processing
b. Basic input
c. Independent
d. Rescue Allocator
e. Resource Allocator

55. Manfaat manajemen file adalah ...

a. dapat digunakan untuk mengambil file pada saat
dibutuhkan

b. mengurangi kesalahan dalam pemasukan data yang
tidak disengaja

c. menyediakan dukungan masukan / keluaran beragam
tipe perangkat penyimpan

d. menyediakan dukungan masukan/keluaran banyak
pemakai di sistem multiuser

e. mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan
terhapus secara tidak disengaja atau tertimpa file
baru

56. Untuk melakukan manajemen file pada sistem operasi
Windows, sebaiknya menggunakan perintah ....
a. Internet Explorer
b. Windows Explorer
c. Windows Massenger
d. Windows Media Player
e. Windows Movie Maker

57. Perintah yang digunakan untuk menempatkan hasil copy
dalam manajemen file adalah....
a. Move
b. Paste
c. Delete
d. Rename
e. New Folder

58. Perintah yang digunakan untuk mengganti nama file pada
Windows Explorer adalah ....
a. Paste
b. Move
c. Delete
d. Rename
e. New Folder

59. File animasi yang berupa video dapat menggunakan
ekstensi ....
a. Avi
b. jng
c. bmp
d. cdr
e. exe

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

61. Sistem operasi Windows mempunyai ciri khusus pada
antarmukanya, yaitu
a. Read only
b. User friendly
c. Multi tasking
d. Graphical User Interface
e. Character User Interface

62. File berekstensi .rtf dapat dihasilkan dari program
Microsoft Word. Kepanjangan dari rtf adalah ....
a. Rich Text File
b. Rar Text File
c. Rict Text File
d. Rar Text Format
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e. Rich Text Format
63. Berikut ini yang bukan termasuk sistem operasi adalah ....

a. DOS
b. BIOS
c. UNIX
d. LINUX
e. WINDOWS

64. Menu yang merupakan menu pintas yang dapat
ditampilkan dengan menekan tombol mouse kanan
disebut menu ....
a. tool bar
b. tool box
c. on / off
d. pull-down
e. cascading

65. Untuk menentukan satuan mata uangm pada customized
regional option dipilih tab ...
a. Number
b. Symbol
c. Currency
d. Time Zone
e. Date & Time

66. Ekstensi yang digunakan pada file membuat website
adalah ....
a. bmp
b. ppt
c. doc
d. html
e. mdb

67. Apabila akan menginstall printer barn, maka pada printer
task dipilih ....
a. Add a printer
b. Pause Printing
c. Cancel Printing
d. Set Printer properties
e. Add/remove hardware and software

68. Fungsi sistem operasi sebagai pengatur waktu CPU,
penggunaan memori, pemanggilan I/O, disk storage, dan
waktu koneksi internal merupakan fungsi sistem operasi
sebagai ....
a. Server
b. guardian
c. accountant
d. gatekeeper
e. coordinator

69. Perintah pada sistem operasi yang tersimpan dalam
memori yang dipindahkan dari sistem operasi ke BIOS
adalah ....
a. Command Com
b. Internal Command
c. Eksternal Command
d. Command Dos Prompt
e. Command Dot Prompt

70. Perintah yang berada di luar memori dan terdapat pada
disket sistem operasi disebut ....
a. Command Com
b. Internal Command
c. Eksternal Command
d. Command Dos Prompt
e. Command Dot Prompt

71. Salah satu sistem operasi yang bersifat Open Source
adalah ....
a. LINUX
b. Office 2007
c. Open Office
d. WINDOWS 98
e. Windows Vista

72. Berikut ini yang bukan sistem perangkat pada proses
booting adalah ....
a. sistem. BIOS
b. sistem RAM
c. sistem Antivirus
d. sistem ROM BIOS
e. sistem Mikroposesor

73. Berikut ini yang bukan versi-versi sistem operasi Windows
adalah ....
a. Windows 1.0
b. Windows XP
c. Windows 98
d. Windows Explore
e. Windows ME

74. Salah satu ciri yang menunjukkan sistem operasi berbasis
DOS adalah ....
a. Command Com
b. Internal Command
c. Command DOS Prompt
d. CUI (Character User Interface)
e. GUI (Graphical User Interface)

75. Sistem operasi berbasis Windows mempunyai ciri khusus
pada antarmukanya yaitu ....
a. Read only
b. User friendly
c. Multi tasking
d. Graphical user interface
e. Character user inter face

76. Di antara kedua basis operating sistem, yang lebih bersifat
user friendly adalah
a. CUI
b. DOS
c. WINDOWS
d. MS. DOS Prompt
e. COMMAND.COM

77. yang dimaksud dengan multitasking adalah ....
a. kemampuan untuk membuka lebih dari satu program

aplikasi
b. kemampuan untuk memprogram lebih dari satu

aplikasi
c. kemampuan untuk menginstall lebih dari satu

software
d. kemampuan untuk melakukan lebih dari satu

perhitungan matematis
e. kemampuan untuk menggunakan lebih dari satu

bahasa pemrograman
78. Pada saat komputer dihidupkan, maka BIOS akan

memeriksa hardware utama yaitu ...
a. monitor, speaker, dan scanner
b. mainboard, CPU, dan mouse
c. monitor, CPU, dan mainboard
d. disk drive, monitor, dan keyboard
e. processor, hardisk, keyboard, dan memori
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79. Berikut ini yang termasuk internal command adalah ....
a. DISKCOPY
b. Ren dan Delete

c. DIR, DEL, dan COPY
d. Diskcopy dan Format
e. Diskcopy, Format, dan Ren

II. Anda tentunya telah memahami materi yang diajarkan selama setengah semester. Sekarang coba Anda kerjakan soal uraian
berikut ini! Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi?
2. Jelaskan perbedaan antara sistem operasi dengan BIOS!
3. Sebutkan fungsi dari sistem operasi!
4. Jelaskan bagian-bagian yang terdapat pada sistem operasi!
5. Sebutkan empat komponen penunjang utama pada komputer!
6. Sebutkan contoh perangkat masukan yang terdapat pada komputer!
7. Jelaskan langkah-langkah menginstall local printer!
8. Bagaimana cara untuk mengatur background dari desktop?
9. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat screen saver dengan Windows XP!
10. Sebutkan tombol operasional dalam melakukan setting BIOS!
11. Sebutkan sasaran dari sistem file!
12. Apa manfaat melakukan manajemen file?
13. Jelaskan langkah-langkah untuk mengganti nama file!
14. Jelaskan langkah-langkah untuk memindah file dari drive C ke drive D!
15. Sebutkan hal-hal yang termasuk kegiatan manajemen file!
16. Jelaskan fungsi dari sistem operasi!
17. Sebutkan macam-macam sistem operasi yang dikeluarkan oleh. Microsoft Corporations!
18. Jelaskan langkah-langkah mengganti nama file atau folder!
19. Sebutkan komponen penunjang pada komputer!
20. Jelaskan fungsi dari setting pada display properties!
21. Jelaskan perbedaan antara sistem operasi dan BIOS!
22. Jelaskan fungsi dari sistem operasi!
23. Bagaimana langkah-langkah untuk mengubah nama file dari Windows Explore?
24. Sebutkan langkah-langkah untuk mengatur tampilan background pada desktop!
25. Sebutkan kegiatan yang termasuk setting peripheral!

selamat belajar, semoga sukses menempuh UTS

JANGAN NYONTEK YAAA ...
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HARI TANGGAL SESI WAKTU MATA PELAJARAN
Senin, 5 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 B. Indonesia

2 09.30 – 11.00 P A I
3 11.30 – 13.00 T I K

Selasa, 6 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Matematika
2 09.30 – 11.00 Sejarah
3 11.30 – 13.00 Penjaskes

Rabu, 7 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 B. Inggris
2 09.30 – 11.00 P K N
3 11.30 – 13.00 Geografi

Kamis, 8 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Fisika / Ekonomi
2 09.30 – 11.00 B. Jepang / B. Arab
3 11.30 – 13.00 Sosiologi

Jum’at, 9 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Kimia / Geografi
2 09.30 – 11.00 B . Sunda

Sabtu, 10 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Biologi / Sosiologi
2 09.30 – 11.00 Ekonomi / Animasi
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