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I. Pilihlah jawaban yang benar
1. Saat ini, ponsel GSM dapat mengakses internet

berkecepatan tinggi dengan menggunakan teknologi . . .
a. CDMA
b. HSDPA
c. AMPS
d. GPRS
e. SMS

2. Port yang digunakan untuk menghubungkan jenis printer
model lama, seperti printer dot matrix Epson LX-800
adalah .
a. serial
b. paralel
c. PS/2
d. USB
e. s-video

3. Fungsi port yang terdapat pada komputer adalah ...
a. sebagai antarmuka antara sebuah komputer dengan

komputer atau dengan unit (perangkat) lain
b. untuk mengakses internet
c. untuk meningkatkan kecepatan prosesor
d. sebagai media komunikasi
e. sebagai aksesoris komputer

4. Port yang disebut RS-232 adalah
a. serial
b. paralel
c. PS / 2
d. PCI
e. s-video

5. Port yang memiliki 6 pin dan digunakan untuk
menghubungkan mouse dan keyboard adalah....
a. serial
b. paralel
c. PS/2
d. PCI
e. s-video

6. Port yang merupakan pengembangan dari port serial dan
dikembangkan oleh Ajay Bhatt adalah ...
a. serial
b. paralel
c. PS/2
d. USB
e. s-video

7. Jumlah tingkat atau level USB hub yang tersusun
maksimum sebanyak ...
a. 1 tingkat
b. 2 tingkat
c. 3 tingkat
d. 4 tingkat
e. 5 tingkat

8. Jumlah USB device yang dapat terkoneksi ke sebuah
pengontrol USB maksimum sebanyak ...
a. 127 buah
b. 128 buah
c. 129 buah
d. 130 buah
e. 131 buah

9. Untuk menghubungkan keyboard pada port PS/2, warna
port yang digunakan adalah....
a. merah
b. putih
c. hijau

d. ungu
e. coklat

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

11. Port jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan
komputer dalam jaringan dan memiliki 8 pin adalah ...
a. serial
b. paralel
c. RJ-45
d. RJ-11
e. USB

12. Port audio yang berfungsi sebagai port mikrofon
berwarna ...
a. merah
b. hijau
c. biru
d. merah muda
e. kuning

13. Jenis port (slot) ekspansi yang terdapat pada komputer
model lama, seperti pada komputer AT-486, adalah ...
a. ISA
b. PCI
c. PCI Express
d. AGP
e. card reader

14. Jenis port (slot) ekspansi terbaru dan terdapat pada
komputer model baru, seperti pada komputer Core 2 Duo,
adalah....
a. ISA
b. PCI
c. PCI Express
d. AGP
e. card reader

15. Jumlah pin pada VGA port adalah ...
a. 9
b. 11
c. 15
d. 25
e. 32

16. Di bawah ini beberapa peralatan pendukung komputer
yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan
dalam bekerja, kecuali ...
a. instalasi listrik yang baik
b. stabilizer
c. adaptor
d. UPS
e. AC

17. Peralatan pendukung yang berfungsi untuk menstabilkan
tegangan listrik yang masuk ke power supply komputer
adalah ...
a. stabilizer
b. adaptor
c. UPS
d. AC
e. charger

18. Peralatan pendukung yang berfungsi sebagai cadangan
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tenaga listrik saat terjadi padam listrik adalah ...
a. stabilizer
b. adaptor
c. UPS
d. AC
e. charger

19. Proses menghidupkan komputer di mana komputer dalam
keadaan mati, disebut ...
a. booting
b. cold booting
c. warm booting
d. shut down
e. reset

20. Prosedur baku untuk menghidupkan komputer diawali
dengan kegiatan
a. persiapkan komputer apakah sudah tersambung

dengan kabel listrik, keyboard, mouse, dan monitor
b. periksa floppy drive apakah ada disketnya
c. tekan power CPU
d. tekan power monitor
e. klik menu Start

21. Program yang berisi instruksi untuk melakukan proses
pengolahan data disebut....
a. perangkat lunak
b. perangkat keras
c. perangkat periferal
d. perangkat kerja
e. perangkat berat

22. Bentuk paling sederhana dari perangkat lunak
menggunakan ...
a. algoritma
b. aijabar Boolean
c. aijabar linear
d. alfabet
e. aijabar algoritma

23. Pengelompokan bit yang disebut nible adalah ...
a. 64 bit
b. 32 bit
c. 2 byte
d. 8 bit
e. 4 bit

24. Pada era pionir, cara mengakses komputer adalah
menggunakan ...
a. memori
b. prosesor
c. keyboard
d. monitor
e. punched card

25. Pada era stabil, perangkat lunak sudah dapat melakukan
banyak proses secara serempak yang disebut ...
a. real time
b. multi user
c. single user
d. multi tasking
e. single tasking

26. Perangkat lunak mulai dapat dibedakan sebagai perangkat
lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi pada era ...
a. pionir
b. stabil
c. mikro
d. modern
e. tradisional

27. Di bawah ini adalah pembagian dari perangkat lunak,
kecuali ...
a. freeware
b. operating system
c. application program
d. language program
e. utility

28. Termasuk dalam perangkat lunak sistem operasi adalah ...
a. Microsoft Word
b. Lotus
c. Microsoft Excel
d. Microsoft Acces
e. Unix

29. Perangkat lunak aplikasi yang berorientasi pada
pengolahan kata adalah ...
a. ChiWriter
b. Microsoft Access
c. Lotus
d. Dbase
e. Microsoft PowerPoint

30. Tidak termasuk dalam aplikasi desktop publishing
adalah....
a. CorelDraw
b. Crimp
c. Ventura
d. Photoshop
e. Winamp

31. Tidak termasuk dalam aplikasi multimedia adalah ...
a. Winamp
b. RealPlayer
c. Windows Media Player
d. Photoshop
e. iTunes

32. Di bawah ini adalah aplikasi yang digunakan untuk
browsing internet, yaitu
a. Yahoo Messengger
b. Google Chrome
c. Chat
d. Yahoo Mail
e. Mailing List

33. Aplikasi yang berorientasi pada pengolahan rancangan
konstruksi mesin ataupun bangunan adalah
a. Solitaire
b. Pin Ball
c. Paint Brush
d. AutoCAD
e. Ventura

34. Termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat rendah
adalah....
a. Visual Basic
b. BASIC
c. COBOL
d. FORTRAN
e. assembly language

35. Termasuk dalam bahasa pemrograman generasi ke-4
adalah ...
a. Visual Basic
b. FORTRAN
c. COBOL
d. C
e. PASCAL

36. Sistem operasi dapat menyesuaikan bermacam-macam
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hardware dan periferal serta menyediakan lingkungan
bersahabat. Ini disebut juga ...
a. up-to-date
b. valid
c. user friendly
d. canggih
e. error

37. Untuk melihat informasi dari sistem operasi Windows
yang digunakan, dapat dilakukan perintah klik menu Start
- Arahkan pointer mouse pada All Programs - klik
Accessories -klik System Tools - lalu dilanjutkan dengan
mengklik ...
a. Accessibility
b. Communications
c. System Restore
d. Disk Defragmenter
e. System Information

38. Perintah untuk mengubah tampilan menjadi kalkulator
Scientific pada aplikasi Calculator adalah ...
a. klik menu Edit - klik Scientific
b. klik menu Home - klik Scientific
c. klik menu View - klik Scientific
d. klik menu Tools - klik Scientific
e. klik menu Format - klik Scientific

39. Aplikasi pengolah kata yang terintegrasi dengan sistem
operasi Windows adalah .. .
a. ChiWriter
b. WordPad
c. Microsoft Word
d. Ami Pro
e. Word Perfect

40. Pada aplikasi WordPad, kita dapat menyisipkan gambar
melalui menu Home pada grup ...
a. Clipboard
b. Font
c. Editing
d. Paragraph
e. Insert

41. Perhatikan gambar berikut.

Toolbar pada gambar di atas terdapat pada menu ...
a. Home
b. View
c. Tools
d. Format
e. Edit

42. Salah satu menu yang termasuk dalam aplikasi WordPad
adalah... .
a. Home
b. Edit
c. Tools
d. Format
e. Insert

43. Gambar berikut disebut ...

a. status bar
b. toolbar
c. ruler line
d. menu bar
e. taskbar

44. Aplikasi pengolah gambar yang terintegrasi dengan sistem
operasi Windows adalah ...
a. Adobe Photoshop
b. Paint
c. Core1DRAW
d. Freehand
e. Authorware

45. Pada aplikasi Paint, untuk menggambar lingkaran dapat
menggunakan ikon oval yang terdapat pada grup ...
a. Clipboard
b. Image
c. Tools
d. Shapes
e. Colors

46. Berikut ini adalah fungsi komputer dan peralatan
teknologi informasi, kecuali ...
a. mencari informasi
b. alat komunikasi
c. media transaksi
d. hiburan dan permainan
e. memproses informasi

47. Teknologi HSDPA digunakan untuk koneksi internet
dengan kecepatan tinggi. Kepanjangan dari HDSPA adalah
...
a. High Speed Data Packet Access
b. High Speed Downlink Packet Access
c. High Speed Download Packet Access
d. High Speed Digital Packet Access
e. High Speed Dual Packet Access

48. Kemampuan peralatan teknologi informasi yang dapat
digunakan pada berbagai peralatan teknologi informasi
dan komunikasi lainnya disebut ...
a. kolaborasi
b. konvergensi
c. transformasi
d. transmisi
e. transisi

49. Kepanjangan dari GPRS adalah...
a. General Packet Radio Service
b. General Process Radio Service
c. General Packet Radio System
d. General Process Radio System
e. General Packet Receiver Service

50. Komputer bekerja dengan aturan aturan tertentu dan
membutuhkan program yang disebut
a. perangkat lunak
b. perangkat keras
c. brainware
d. freeware
e. shareware

51. Proses kerja komputer mengalami suatu siklus yang terdiri
dari .. .
a. proses — output — input
b. input — proses — output
c. proses — input — output
d. output — input — proses
e. output — proses — input

52. Input yang dikenal dan diproses adalah input dalam
bilangan .
a. desimal
b. bulat
c. biner
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d. asli
e. prima

53. Semua proses yang berhubungan dengan logika dan
matemetika diproses oleh ...
a. memori
b. Control Unit (CU)
c. disk drive
d. Arithmetic Logic Unit (ALU)
e. register

54. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang
disebut ...
a. hardware
b. software
c. brainware
d. freeware
e. shareware

55. Manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem
komputer disebut... .
a. software
b. hardware
c. brainware
d. freeware
e. shareware

56. Pengguna komputer yang bertugas hanya memasukkan
data dan pekerjaannya berulang-ulang disebut
a. system analyst
b. programmer
c. operator
d. entri data
e. drafter

57. Pengguna komputer yang bertugas merancang suatu
program dan dapat bertindak sebagai konsultan pada
rekayasa perangkat lunak disebut ...
a. system analyst
b. programmer
c. operator
d. entri data
e. drafter

58. Fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau
direkam ke dalam berbagai bentuk media disebut ...
a. data
b. informasi
c. proses
d. fakta
e. fiksi

59. Yang termasuk hardware dalam sistem komputer adalah
...
a. antivirus
b. monitor
c. operator
d. programmer
e. entri data

60. Data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi
sesuai dengan keperluan tertentu disebut ...
a. data
b. informasi
c. fakta
d. proses
e. fiksi

61. Segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan
sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi
disebut ...

a. teknologi
b. informasi
c. komunikasi
d. teknologi informasi
e. teknologi komunikasi

62. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu
untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat
yang satu ke perangkat lain disebut ...
a. teknologi
b. informasi
c. komunikasi
d. teknologi informasi
e. teknologi komunikasi

63. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu ...
a. compute
b. to compute
c. computare
d. compact
e. competitor

64. Definisi komputer secara umum adalah ...
a. mesin yang dapat bekerja optimal, berhitung, atau

berkomunikasi secara elektronik, yang dikendalikan
oleh instruksi suatu program

b. perangkat elektronik yang mengolah data menjadi
informasi, dapat menjalankan program yang
tersimpan dalam memori dan bekerja dengan suatu
aturan tertentu

c. mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat
menerima informasi input digital, memprosesnya
sesuai dengan program yang tersimpan dalam
memori, dan menghasilkan output berupa informasi

d. d. suatu alat elektronik yang mampu melakukan
beberapa tugas

e. suatu pemroses data yang dapat melakukan
perhitungan besar secara cepat, termasuk
perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa
campur tangan manusia

65. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat
dan dapat menerima informasi input digital, kemudian
memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan
dalam memorinya, dan menghasilkan output berupa
informasi. Ini adalah definisi komputer menurut ...
a. Hamacher
b. Fuori
c. Bill Gates
d. Babbage
e. Jery Yang

66. Penemuan komputer yang merupakan sejarah elektronik
modern pada tahun 1942 dilakukan oleh ...
a. Bill Gates
b. Tim Berners Lee
c. Jery Yang
d. Jhon V. Atanasoff
e. Babbage

67. Alat hitung pertama di dunia bernama ...
a. abacus
b. pascaline
c. Hollerith
d. difference engine
e. punched card

68. Alat penghitung mekanis pertama di dunia yang berupa
mesin adalah



Soal Latihan UTS Semester 1 TP 2012 2013 | Hal : 5

a. abacus
b. pascaline
c. Hollerith
d. difference engine
e. punched card

69. Penemu mesin difference engine adalah ...
a. Bill Gates
b. Blaise Pascal
c. Charles Babbage
d. J. M. Jacquard
e. Tim Berners Lee

70. Alat pengolah data sejak zaman purba sampai saat ini
dapat digolongkan ke dalam empat golongan besar.
Peralatan mekanis yang digerakkan secara otomatis oleh
motor elektronik adalah ...
a. peralatan manual
b. peralatan mekanis
c. peralatan organik
d. peralatan mekanis elektronis
e. peralatan elektronis

71. Komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan
keadaan fisik, seperti suhu, cuaca, dan tekanan udara
disebut komputer ...
a. analog
b. digital
c. hibrid
d. special purpose
e. general purpose

72. Komputer generasi pertama menggunakan komponen-
komponen yang terbuat dari ...
a. transistor
b. IC
c. resistor
d. chip
e. vacuum tubes

73. Komputer yang tidak termasuk dalam komputer generasi
pertama adalah ...
a. Collosus
b. ENIAC
c. UNIVAC I
d. Mark I
e. Stretch

74. Bahasa pemrograman yang muncul pada komputer
generasi kedua adalah ...
a. Visual Basic
b. Delphi
c. Basic
d. Fortran
e. Java

75. Komputer pada generasi keempat menggunakan chip
dengan teknologi LSI. Kepanjangan dari LSI adalah
a. Local Scale Integration
b. Label Scale Integration
c. Large Scale Input
d. Large Secret Integration
e. Large Scale Integration

76. Untuk menjalakan komputer, perangkat minimal yang
dibutuhkan adalah
a. keyboard, mouse, CPU, monitor, printer
b. CPU, monitor, printer, scanner
c. keyboard, mouse, monitor, printer
d. CPU, printer, monitor

e. keyboard, mouse, CPU, printer
77. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi

menjadi 5 bagian, kecuali ...
a. input device
b. process device
c. output device
d. backing storage
e. include device

78. Di bawah ini yang termasuk dalam process device adalah
...
a. keyboard
b. mouse
c. digitizer
d. magnetic tape
e. ALU

79. Komponen yang termasuk komponen periferal adalah ...
a. keyboard
b. mouse
c. monitor
d. floppy drive
e. TV tuner

80. Joystick sebagai input device memiliki fungsi ...
a. memasukkan teks
b. bermain game
c. memasukkan gambar
d. mengakses file
e. merekam suara

81. Sinyal input berbentuk program yang digunakan untuk
mengolah data yang dimasukkan disebut ...
a. signal input
b. maintenance input
c. input device
d. input - output
e. touch panel

82. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin
tik yang diciptakan dan dipatenkan oleh ...
a. Christopher Latham
b. Christopher Columbus
c. Christopher John
d. Christopher Lambert
e. Christopher Reeves 8. Jenis

83. Jenis keyboard yang sekarang banyak digunakan adalah....
a. QWERAK
b. DVORAK
c. MALTRON
d. KLOCKENBERG
e. QWERTY

84. Tombol pada keyboard yang terletak di baris paling atas,
yaitu F1 sampai F12, disebut ...
a. typewriter key
b. numeric key
c. calculator key
d. function key
e. special function key

85. Otak dari sebuah komputer adalah ...
a. monitor
b. keyboard
c. sound card
d. CU
e. prosesor

86. Melakukan perhitungan aritmatika (matemetika) yang
terjadi sesuai instruksi program adalah tugas dari ...
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a. CU
b. ALU
c. CPU
d. I/O
e. register

87. Memori yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah
serta mempunyai sifat tetap adalah ...
a. prosesor
b. RAM
c. ROM
d. boot ROM
e. REM

88. Kapasitas 2 kilobyte sama dengan ...
a. 2000 byte
b. 2048 byte
c. 2084 byte
d. 2044 byte
e. 2088 byte

89. Peralatan yang termasuk peralatan penyimpanan
elektronik (solid state storage) adalah ...
a. floppy disk
b. harddisk
c. tape date
d. CD
e. flash disk

90. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan aluminium
dan keramik yang dilapisi dengan bahan magnetik adalah
...
a. tape date
b. flash disk
c. CD
d. floppy disk
e. harddisk

91. Peralatan periferal yang dapat menghubungkan beberapa
komputer sehingga membentuk jaringan lokal (LAN)
adalah ...
a. printer
b. TV tuner card
c. NIC
d. modem
e. sound card

92. Tipe monitor yang mampu menampilkan 16 warna dalam
mode grafik adalah ...
a. CGA
b. EGA
c. VGA
d. SVGA
e. LCD

93. Printer yang termasuk dalam jenis ink jet adalah ...
a. Epson LX-300
b. Epson LX-800
c. Laser Jet 1010
d. HP DeskJet
e. Epson LQ-1170

94. Printer yang secara fisik bekerja dengan kertas dengan
proses cetak menggunakan jarum yang menghasilkan titik
kotak (dot matrix) adalah jenis printer ...
a. impact
b. non impact
c. laser jet
d. ink jet
e. desk jet

95. Berbentuk pita atau piringan, berkapasitas besar, dan
biasanya dipasang secara permanen pada komputer
adalah ciri-ciri media penyimpanan .
a. magnetik
b. elektronik
c. optik
d. apotik
e. mekanik

96. Berikut ini yang bukan salah satu jenis port dalam
komputer adalah
a. ethernet
b. intranet
c. USB
d. serial
e. paralel

97. Proses identifikasi set progam dan instruksi hardware
dalam komputer terjadi dalam
a. BIOS
b. utility
c. booting
d. unit kontrol
e. sistem operasi

98. Berikut ini yang bukan komponen yang ada di dalam CPU
adalah
a. UPS
b. RAM
c. Prosesor
d. Harddisk
e. mainboard

99. Berikut ini proses shutdown dalam komputer melalui
prosedur yang benar adalah
a. sistem error
b. data tetap utuh
c. kehilangan data
d. program terhapus
e. trouble sistem operasi

100.Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan shutdown
yaitu
a. logout
b. lock screen
c. menutup tampilan
d. menutup semua program
e. menutup program under Windows

101.Proses menyalakan komputer dengan cara menekan
tombol power pada posisi ON pada casing disebut booting
....
a. BIOS
b. cold booting
c. plug and play
d. warm booting
e. defragmenter

102.BIOS termasuk perangkat lunak
a. firmware
b. application
c. programming
d. package software
e. operating system

103.Bagian dari komputer yang berperan sebagai pengguna
disebut
a. hardware
b. brainware
c. compiler
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d. software
e. shareware

104.Proses menyalakan komputer kembali pada saat
komputer masih menyala dengan cara menekan tombol
CtrlAlt-Del merupakan proses ....
a. BIOS
b. surfing
c. loading
d. booting dingin
e. booting panas

105.Perangkat yang digunakan untuk mengubah bahasa
pemrograman menjadi bahasa mesin disebut
a. software
b. hardware
c. brainware
d. compiler
e. shareware

106.Program komputer sebagai sarana interaksi pengguna
dengan perangkat keras dalam komputer disebut
a. utility
b. software
c. hardware
d. brainware
e. periferal

107.Perangkat lunak yang melakukan kontrol dan manajemen
perangkat
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. sistem operator
d. program utility
e. application system

108.Berikut ini yang termasuk perangkat lunak web desain
adalah
a. Java Script
b. Netscape
c. Acrobat Reader
d. Ms. Excel
e. Dream Weaver

109.Adobe Page Maker termasuk perangkat lunak
a. internet
b. publishing
c. audio-video
d. pengolah kata
e. pengolah gambar

110.Program aplikasi bawaan Linux untuk pengolah angka
adalah
a. Lotus 123
b. Quatro Pro
c. Open Office Org Calc
d. Microsoft Office Excel
e. Open Office Org Writer

111.Perangkat lunak yang siap digunakan untuk keperluan
tertentu disebut
a. program bantu
b. program aplikasi
c. operating system
d. application software
e. bahasa pemrograman

112.Sistem operasi untuk komputer yang keras, serta operasi
sistem disebut dikeluarkan oleh Apple disebut
a. Posix
b. Linux

c. Mac OS
d. SCO Unix
e. GNU/Hurd

113.Di bawah ini adalah aplikasi grafis berbasis vektor yaitu
a. Photoshop
b. CorelDRAW
c. OpenOffice Calc
d. OpenOfficeWriter
e. Macromedia Flash

114.Software untuk membuka e-mail dari Microsoft Office
adalah
a. Yahoo mail
b. Yahoo massenger
c. Microsoft Publisher
d. Microsoft PowerPoint
e. Microsoft Office Outlook

115.Di bawah ini yang bukan program aplikasi multimedia
adalah
a. Winamp
b. PowerDVD
c. Magic Point
d. Total Video Player
e. Windows Media Player

116.Proses identifikasi set progam dan set instruksi hardware
dalam komputer dilakukan oleh
a. BIOS
b. utility
c. booting
d. kontrol unit
e. sistem operasi

117.Proses menyalakan komputer kembali pada saat
komputer masih menyala dengan cara menekan tombol
CtrlAlt-Del merupakan proses ....
a. BIOS
b. loading
c. booting panas
d. boot dingin
e. surfing

118.Ethernet port digunakan untuk merangkai CPU dan
a. mouse
b. printer
c. scanner
d. jaringan
e. keyboard

119.Program aplikasi Internet Explorer digunakan untuk
a. mencegah virus
b. mengakses internet
c. membuka data berupa film
d. membuka data berupa musik
e. mengetik atau mengolah kata

120.Proses menyalakan komputer dengan cara menekan
tombol power pada casing disebut
a. BIOS
b. cold booting
c. warm booting
d. defragmenter
e. plug and play

121.Salah satu langkah untuk membuka Windows Explorer
adalah
a. klik kiri dekstop
b. klik kanan desktop
c. menekan tombol Shift
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d. menekan tombol Enter
e. klik kanan tombol start

122.Untuk membuat presentasi kegiatan OSIS dengan
perangkat lunak
a. Oracle
b. Ms. Access
c. Ms. PowerPoint
d. COOL 3D
e. Delphi

123.Untuk membuat animasi dalam gambar bergerak
menggunakan software ....
a. Oracle
b. Ms. PowerPoint
c. Adobe After Effect
d. Macromadia Flash
e. Word Perfect

124.Berikut yang bukan termasuk software bahasa
pemrograman adalah
a. Cobol
b. Fortran
c. Borland
d. Visual Basic
e. 3D Studio Max

125.Berikut ini yang termasuk perangkat lunak sistem operasi
adalah
a. ARCS
b. Mac OS
c. Free BSD
d. Java Script
e. Netscape

126.Perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi
dalam pemrosesan data masukan dinamakan
a. perangkat pikir
b. perangkat keras
c. perangkat lunak
d. perangkat proses
e. perangkat instruksi

127.Berikut ini yang bukan merupakan bagian utama
komputer adalah
a. wireless
b. software
c. hardware
d. brainware
e. perangkat lunak

128.Perangkat keras yang dapat menjalankan CD dinamakan
a. CPU
b. RAM
c. ROM
d. CD drive
e. harddisk

129.Berikut ini yang termasuk perangkat brainware adalah
a. operator
b. memory
c. harddisk
d. prosesor
e. Windows 98

130.Operasi perbandingan, testing, translating, editing, dan
moving logic data ALU merupakan bagian dari
a. Logic Operation
b. Floating geometric
c. Decimal Aritmathic
d. Fixed Point Aritmathic

e. Floating Point Aritmathic
131.Alat yang digunakan untuk memasukkan informasi ketika

bekerja menggunakan komputer adalah
a. printer
b. speaker
c. casing
d. keypad
e. keyboard

132.Alat untuk menyimpan data dari harddisk sebelum dikirim
ke prosesor untuk diolah adalah
a. DVD
b. RAM
c. LCD
d. Harddisk
e. Compact Disk

133.Jenis printer yang digunakan untuk mencetak struk pada
kasir adalah
a. laser
b. inkjet
c. dot-matrix
d. piezoelectronic
e. thermal bubble

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

135.Jenis mouse yang menggunakan sumber cahaya kecil
untuk menentukan gerakan mouse disebut
a. trackball
b. active mouse
c. official mouse
d. optical mouse
e. electrical mouse

136.Jaringan komputer sering dikenal dengan istilah
a. intemet
b. neighbourhood
c. topologi komputer
d. computer networking
e. jaringan client-server

137.Dalam istilah jaringan, tabrakan file dikenal dengan istilah
a. rush
b. noise
c. accident
d. collision
e. file accident

138.Topologi yang transmisi datanya tidak langsung dikirim ke
komputer yang dituju, tetapi melalui beberapa komputer
secara berkeliling sepanjang jaringan merupakan cara
kerja dari
a. bus
b. web
c. ring
d. stars
e. peer to peer

139.Untuk dapat mengakses internet pada tempat yang
menyediakan fasilitas hotspot harus memiliki
a. access point
b. wireless LAN
c. medium access control
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d. service set identification
e. wired equivalent privacy

140.Peralatan untuk memasang konektor RJ-45 pada
komputer adalah
a. USB
b. LPT 1
c. Com 1
d. harddisk
e. LAN card

141.Jaringan komunikasi yang menggunakan media kabel
untuk menghubungkan semua komputer dalam suatu
gedung disebut
a. Bluetooth
b. Wireless Fidelity
c. Wide Area Network
d. Local Area Network
e. Metropolitan Area Network

142.Proses transmisi gelombang radio dari parabola yang ada
di atap mobil pemancar stasiun TV menuju satelit
komunikasi disebut
a. Uplink
b. Downlink
c. Upstream
d. Upload
e. Download

143.Berikut yang bukan istilah penggunaan topologi jaringan
tanpa kabel adalah
a. WiFi
b. Intranet
c. Nirkabel
d. Wireless LAN
e. wireless fidelity

144.Satuan kecepatan modem adalah
a. Rpm
b. Kbps
c. Gbyte
d. Hertz
e. Kwatt

145.Berikut yang bukan penggolongan jaringan komputer
berdasarkan ruang lingkup danjangkauan wilayah
geografisnya
a. LAN
b. WAN
c. MAN
d. Hotspot
e. Internet

146.Komputer pertama yang digunakan untuk mendesain
pesawat terbang adalah komputer buatan
a. Fuori
b. Blissmer
c. Konrad Zuse
d. Donald H. Sanders
e. Dr. Herman Hollerith

147.Fungsi dari ROM (Read Only Memory) adalah
a. menyimpan ke dalam disket
b. menyimpan ke dalam printer
c. menyimpan ke dalam monitor
d. menyimpan memori sementara
e. menyimpan memori secara permanen

148.Program yang dimasukkan ke dalam komputer adalah
a. user
b. utility

c. software
d. hardware
e. brainware

149.Di bawah ini merupakan ciri komputer generasi pertama
adalah
a. cepat dingin
b. ukurannya besar
c. ukurannya kecil
d. kecepatan tinggi
e. daya listriknya kecil

150.Berikut urutan siklus pemrosesan data komputer adalah
a. input - proses - output
b. output- proses - input
c. proses - input - output
d. input - output - proses
e. proses - output - input

151.Orang yang bertugas menganalisis perusahaan tentang
kelayakan komputerisasi atau tidak adalah
a. analyst
b. desainer
c. operator
d. programmer
e. operator desainer

152.Jaringan telepon yang menghubungkan dua tempat yang
berdekatan disebut
a. LAN
b. WAN
c. MAN
d. Wireline
e. Wireless

153.Teknologi yang menghubungkan dua perangkat untuk
bertukar data tanpa media kabel disebut
a. LAN
b. MAN
c. Hotspot
d. Wireless
e. Wireline

154.Peralatan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi
gelombang radio mikro disebut
a. LAN
b. MAN
c. wireline
d. wireless
e. internet

155.Di bawah ini yang bukan merupakan teknologi nirkabel
adalah
a. WiFi
b. RADAR
c. bluetooth
d. gelombang HiFi
e. gelombang radio

156.Ethernet port digunakan untuk menghubungkan CPU
dengan
a. printer
b. scanner
c. jaringan
d. mouse
e. keyboard

157.Tombol keyboard yang .digunakan melakukan warm
booting adalah
a. Shift
b. Delete



Soal Latihan UTS Semester 1 TP 2012 2013 | Hal : 10

c. Esc+Alt
d. Num Lock
e. Ctrl+Alt+Delete

158.Perhatikan gambar di bawah ini

Menu turn off berfungsi melakukan proses ....
a. cool boot
b. warm boot
c. stand by komputer
d. mengaktifkan komputer
e. mematikan komputer

159.Fasilitas yang tidak termasuk dalam perhitungan
Calculator adalah
a. menghitung perkalian
b. menghitung nilai kuadrat
c. menghitung nilai logaritma
d. menghitung nilai trigonometri
e. menggambar grafik trigonometri

160.Alat yang digunakan untuk memasukkan informasi ketika
bekerja menggunakan komputer adalah
a. casing
b. keypad
c. printer
d. speaker
e. keyboard

161.Alat untuk menyimpan data dari harddisk sebelum dikirim
ke prosesor untuk diolah adalah
a. CD
b. RAM
c. DVD
d. LCD
e. harddisk

162.Berikut ini yang tidak termasuk dalam programming
software adalah
a. Cobol
b. Fortran
c. Delphi
d. Visual Basic
e. Adobe Pagemaker

163.Salah satu manfaat penggunaan UPS yaitu dapat
mencegah kerusakan
a. monitor karena virus
b. komputer karena virus
c. sistem operasi karena virus
d. komputer karena sering digunakan
e. data karena listrik mati mendadak

164.Perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan tertentu
disebut
a. program bantu
b. program aplikasi
c. sistem operasi
d. program utilities
e. bahasa pemrograman

165.Sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google adalah

a. Posix
b. Linux
c. Mac OS
d. Android
e. GNU/Hurd

166.Port yang memiliki enam pin yang digunakan untuk
menghubungkan mouse dan keyboard adalah
a. USB
b. PS/2
c. serial
d. paralel
e. S-video

167.Sebuah kotak dari unit sistem komputer yang terdiri dari
komponen seperti CPU, chip memory (RAM dan ROM),
motherboard, catu daya, hardisk, dan CD Drive disebut
a. case
b. folder
c. cabinet
d. program
e. plannar

168.Jenis mouse yang menggunakan sebuah detektor yang
dapat menentukan gerakan mouse disebut
a. trackball
b. active mouse
c. optical mouse
d. official mouse
e. electrical mouse

169.Windows Explorer termasuk software utility yang
difungsikan untuk
a. sistem operasi
b. desain gambar
c. manajemen file
d. sistem proteksi
e. memonitor suatu sistem

170.Topologi yang transmisi datanya tidak langsung dikirim ke
komputer yang dituju akan tetapi terlebih dahulu melalui
beberapa komputer secara berkeliling sepanjang jaringan
adalah cara kerja topologi
a. Bus
b. Ring
c. Web
d. Stars
e. Peer to peer

171.Keuntungan dari penggunaan VSAT adalah
a. menggunakan gelombang radio
b. sistem keamananjaringanditentukan oleh masing-

masing pemakai
c. biaya operasional lebih murah
d. relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot
e. jaringan akses mudah didapatkan, walaupun di

pelosok daerah
172.Jaringan yang menggunakan media kabel untuk

menghubungkan semua komputer dalam gedung disebut
a. bluetooth
b. Wireless Fidelity
c. Wide Area Network
d. Local Area Network
e. Metropolitan Area Network

173.Keuntungan dari penggunaan topologi tree adalah
a. relatif mudah untuk dilakukan troubleshoot
b. mampu menampung banyak pengguna yang aktif
c. dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat
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d. kontrol manajemen lebih mudah
e. waktu untuk mengakses data lebih optimal

174.Berikut termasuk dalam transmisi jaringan Wireless LAN
adalah
a. radar
b. super red
c. ultraviolet
d. gelombang radio
e. makro gelombang

175.Alat yang digunakan mengubah sinyal analog menjadi
digital atau sebaliknya disebut
a. wireless
b. wireline
c. modem
d. satelit
e. wifi

176.HAL 9000 adalah komputer yang dikembangkan pada
generasi
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

177.Fungsi stabilizer pada rangkaian sumber listrik komputer
adalah
a. menyimpan arus listrik
b. menstabilkan arus listrik
c. menyimpan data
d. router
e. mengubah arus AC menjadi DC

178.Kecepatan akses komputer dipengaruhi oleh
a. LAN card
b. VGA card
c. sound card
d. prosesor
e. control unit

179.Tayangan film dapat diakses dengan menggunakan
teknologi 3G yang memanfaatkan fasilitas
a. VoIP
b. video call
c. multiplayer games
d. content download
e. audio and video streaming

180.Suatu perintah yang digunakan untuk mereset atau
mereboot komputer dan digunakan untuk menghilangkan
semua isi memori dan memulai kembali komputer dari
awal jika komputer mengalami kemacetan atau hang
adalah perintah
a. start
b. restart
c. booting
d. log off
e. shutdown
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berupa gambar adalah
a. mouse
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d. light pen
e. keyboard
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data bersifat sementara

a. VGA
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c. prosesor
d. control unit
e. aritmatic logic unit

183.Peralatan penyimpanan data yang memiliki kapasitas
penampungan yang besar dan sebagai media data utama
adalah
a. disket
b. harddisk
c. flashdisk
d. compact disk
e. kartu memori

184.Fungsi dari ROM adalah
a. menyimpan ke dalam komputer
b. menyimpan ke dalam monitor
c. menyimpan ke dalam disket
d. menyimpan di memori sementara
e. menyimpan di dalam memori secara permanen

185.Alat yang digunakan untuk menghubungkan kabel
jaringan disebut
a. hub
b. satelit
c. router
d. modem
e. konektor

186.Perangkat keras komputer yang digunakan untuk
menyimpan data secara permanen adalah
a. RAM
b. ROM
c. Disket
d. SDRAM
e. EDORAM

187.Alat yang dapat menggerakkan kursor komputer secara
bebas dan bergerak kemana saja disebut
a. mouse
b. lightpen
c. trackball
d. motherboard
e. power supply

188.Di bawah ini yang bukan merupakan teknologi wireline
adalah
a. WiFi
b. televisi
c. bluetooth
d. gelombang HiFi
e. jaringan komputer

189.Alat yang digunakan manusia untuk membantu
melakukan penginderaan jarak jauh dan pemanfaatan
pancaran gelombang elektromagnetik untuk sistem
telekomunikasi dan informasi disebut
a. HP
b. TV
c. radio
d. satelit
e. telepon

190.Orang yang bertugas membuat program suatu
perusahaan untuk sistem penggajian disebut
a. system analyst
b. desainer
c. operator
d. programmer
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e. operator desainer

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Apakah yang dimaksud dengan komputer ? Jelaskan langkah langkah untuk mematikan komputer yang menggunakan sistem
operasi windows 7 dengan benar !

2. Jelaskan fungsi port pada komputer.
3. Jelaskan prosedur baku menghidupkan dan mematikan komputer.
4. Apakah yang dimaksud dengan perangkat lunak?
5. Berdasarkan kebutuhannya software dibagi menjadi word processor, spreadsheet, presentation, database, desktop publishing,

multimedia, browser dan CAD. Jelaskan dan berikan contohnya !
6. Bentuk sederhana perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit (bit). Sebutkan

kelompok bit tersebut.
7. Perkembangan perangkat lunak sampai sekarang dibagi menjadi empat. Sebut dan jelaskan.
8. Sebutkan beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk dalam sistem operasi.
9. Apakah yang dimaksud freeware, shareware, dan open source?
10. Komputer sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga buah sub sistem yatu hardware, software dan brainware. Jelaskan masing

masing sub sistem tersebut !
11. Sebutkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus
12. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang virus, worm, dan trojan.
13. Sebutkan fungsi komputer dan peralatan teknologi informasi.
14. Sebutkan 5 peralatan masukan dan jelaskan fungsinya.
15. Ada lima generasi dalam sejarah komputer. Sebut dan jelaskan masing masing generasi komputer !
16. Jelaskan perbedaan media penyimpanan magnetik, optik, dan elektronik berdasarkan cirinya.
17. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan tepat! Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah pada

kemampuan Anda!
18. Bagaimana tahapan siklus pengolahan data dalam komputer?
19. Sebutkan perbedaan wireline dan wireless! Berikan masing-masing dua contoh!
20. Media penyimpanan dapat dibagi dalam tiga jenis. Sebut, jelaskan dan beri contoh masing masing jenis media penyimpanan itu

!

Selamat Belajar Semoga Sukses selalu menyertai kalian
Rajin pangkal pandai, dan ingatlah selalu mencontek itu langkah awal belajar KORUPSI

Powered by Inspiring Teacher | www.yandriana.wordpress.com

Soal Latihan UTS Semester 1 TP 2012 2013 | Hal : 12

e. operator desainer

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Apakah yang dimaksud dengan komputer ? Jelaskan langkah langkah untuk mematikan komputer yang menggunakan sistem
operasi windows 7 dengan benar !

2. Jelaskan fungsi port pada komputer.
3. Jelaskan prosedur baku menghidupkan dan mematikan komputer.
4. Apakah yang dimaksud dengan perangkat lunak?
5. Berdasarkan kebutuhannya software dibagi menjadi word processor, spreadsheet, presentation, database, desktop publishing,

multimedia, browser dan CAD. Jelaskan dan berikan contohnya !
6. Bentuk sederhana perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit (bit). Sebutkan

kelompok bit tersebut.
7. Perkembangan perangkat lunak sampai sekarang dibagi menjadi empat. Sebut dan jelaskan.
8. Sebutkan beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk dalam sistem operasi.
9. Apakah yang dimaksud freeware, shareware, dan open source?
10. Komputer sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga buah sub sistem yatu hardware, software dan brainware. Jelaskan masing

masing sub sistem tersebut !
11. Sebutkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus
12. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang virus, worm, dan trojan.
13. Sebutkan fungsi komputer dan peralatan teknologi informasi.
14. Sebutkan 5 peralatan masukan dan jelaskan fungsinya.
15. Ada lima generasi dalam sejarah komputer. Sebut dan jelaskan masing masing generasi komputer !
16. Jelaskan perbedaan media penyimpanan magnetik, optik, dan elektronik berdasarkan cirinya.
17. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan tepat! Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah pada

kemampuan Anda!
18. Bagaimana tahapan siklus pengolahan data dalam komputer?
19. Sebutkan perbedaan wireline dan wireless! Berikan masing-masing dua contoh!
20. Media penyimpanan dapat dibagi dalam tiga jenis. Sebut, jelaskan dan beri contoh masing masing jenis media penyimpanan itu

!

Selamat Belajar Semoga Sukses selalu menyertai kalian
Rajin pangkal pandai, dan ingatlah selalu mencontek itu langkah awal belajar KORUPSI

Powered by Inspiring Teacher | www.yandriana.wordpress.com

Soal Latihan UTS Semester 1 TP 2012 2013 | Hal : 12

e. operator desainer

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Apakah yang dimaksud dengan komputer ? Jelaskan langkah langkah untuk mematikan komputer yang menggunakan sistem
operasi windows 7 dengan benar !

2. Jelaskan fungsi port pada komputer.
3. Jelaskan prosedur baku menghidupkan dan mematikan komputer.
4. Apakah yang dimaksud dengan perangkat lunak?
5. Berdasarkan kebutuhannya software dibagi menjadi word processor, spreadsheet, presentation, database, desktop publishing,

multimedia, browser dan CAD. Jelaskan dan berikan contohnya !
6. Bentuk sederhana perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit (bit). Sebutkan

kelompok bit tersebut.
7. Perkembangan perangkat lunak sampai sekarang dibagi menjadi empat. Sebut dan jelaskan.
8. Sebutkan beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk dalam sistem operasi.
9. Apakah yang dimaksud freeware, shareware, dan open source?
10. Komputer sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga buah sub sistem yatu hardware, software dan brainware. Jelaskan masing

masing sub sistem tersebut !
11. Sebutkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan virus
12. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang virus, worm, dan trojan.
13. Sebutkan fungsi komputer dan peralatan teknologi informasi.
14. Sebutkan 5 peralatan masukan dan jelaskan fungsinya.
15. Ada lima generasi dalam sejarah komputer. Sebut dan jelaskan masing masing generasi komputer !
16. Jelaskan perbedaan media penyimpanan magnetik, optik, dan elektronik berdasarkan cirinya.
17. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan tepat! Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah pada

kemampuan Anda!
18. Bagaimana tahapan siklus pengolahan data dalam komputer?
19. Sebutkan perbedaan wireline dan wireless! Berikan masing-masing dua contoh!
20. Media penyimpanan dapat dibagi dalam tiga jenis. Sebut, jelaskan dan beri contoh masing masing jenis media penyimpanan itu

!

Selamat Belajar Semoga Sukses selalu menyertai kalian
Rajin pangkal pandai, dan ingatlah selalu mencontek itu langkah awal belajar KORUPSI

Powered by Inspiring Teacher | www.yandriana.wordpress.com

www.yandriana.wordpress.com
www.yandriana.wordpress.com
www.yandriana.wordpress.com

