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SOAL LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

TIK X / I / ULUM / 2012

MATA PELAJARAN : Teknologi Informasi dan Komunikasi
KELAS/PROGRAM :  X ( Sepuluh )
WAKTU : 200 MENIT

PETUNJUK :
1. Awali tes anda dengan membaca doa terlebih dahulu
2. Isilah identitas Anda kedalam Lembar Jawab Komputer yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B, aturan

pengisian LJK berlaku
3. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan tes
4. Jumlah soal sebanyak 45 butir pilihan ganda dan 5 butir uraian
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak lengkap
6. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian bila diperlukan
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum di serahkan kepada pengawas ujian
9. Selamat bekerja, INGAT MENCONTEK ADALAH LANGKAH AWAL UNTUK BELAJAR KORUPSI.

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !

1. Jaringan tingkat global yang menghuhubungkan
antara satu komputer dengan komputer yang lain
yang berada diseluruh dunia disebut …
a. Internet
b. Intranet
c. Ekstranet
d. Uninet
e. Local host

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

3. Pada awal perkembangannya, internet digunakan
untuk keperluan …

a. Akademik
b. Komersial
c. Militer
d. Pemerintahan
e. Pendidikan

4. Berikut ini bukan merupakan istilah dalam internet ...
a. E-mail
b. Surfing
c. HTML
d. UNIX
e. E-commerce

5. Tujuan utama pembangunan ARPAnet adalah . . .
a. membuat pertahanan amerika lebih canggih
b. membuat jaringan komputer yang tersebar

untuk menghindari pemusatan di satu titik
c. berkomunikasi dengan negara lain
d. meningkatkan gengsi amerika
e. membantu negara-negara berkembang

mengakses internet
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6. Komputer yang dapat mengakses jaringan DARPA
Internet adalah  …
a. Laptop
b. Mainframe
c. notebook
d. pc
e. desktop komputer

7. Internet mulai dapat diakses oleh PC pada masa
layanan …
a. Usenet dan Milnet
b. Usenet dan Bitnet
c. DARPAnet
d. ARPAnet
e. DARPAnet dan Milnet

8. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelompok 5
(lima) universitas yang menggunakan fasilitas dial up
UNInet adalah  …
a. Universitas Padjadjaran
b. Universitas Indonesia
c. Universitas Terbuka
d. Universitas Gajah Mada
e. Institut Teknologi Bandung

9. Protocol yang digunakan dalam komunikasi jaringan
adalah …
a. TCP/IP
b. X25
c. Nwlink
d. CSMA/CD
e. Mac

10.
Gambar peralatan di atas adalah …
a. VGA Card
b. Modem
c. Hub/Switch
d. Monitor
e. NIC

11. Kabel jaringan diatas berfungsi untuk
menghubungkan satu komputer dengan komputer
yang lain. Jenis kabel diatas disebut …
a. Thin Coaxial
b. Thick Coaxial
c. Fiber Optic
d. STP
e. UTP

12. Dibawah ini adalah persyaratan teknis komputer

minimum untuk mengakses internet, kecuali…
a. Prosesor Pentium 4
b. Prosesor 486 Dx
c. RAM 8 MB
d. Monitor VGA
e. Harddisk 200 MB

13.
Gambar di atas dalam jaringan computer berfungsi …
a. menterjemah sinyal
b. menyimpan data
c. mentranfer data
d. penghubung beberapa titik dalam suatu jaringan
e. menjaga kerusakan data

14. Modem ADSL memiliki kecepatan yang tinggi dan
dikembangkan dengan teknologi  …
a. CMT
b. DMT
c. EMT
d. UTP
e. STP

15. Agar computer dapat berkomunikasi dengan
internet, Anda harus mendaftarkan diri kepada …
a. Kantor Telkom
b. Perusahaan Microsoft
c. Internet Service Provider
d. Departemen penerangan
e. Kantor penyelenggara frekuensi radio

16. Layanan ISDN disediakan oleh ISP yang disebut…
a. NISP
b. NSP
c. CSP
d. ASP
e. RSP

17. ISP pertama di Indonesia yang terhubung ke Internet
dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps adalah …
a. Indosatnet
b. CBN
c. IPTEKnet
d. Globalnet
e. Linknet

18. Dibawah ini termasuk dalam ISP yang bersifat
terbuka, kecuali….
a. Telkom
b. CBN
c. Indosat
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d. Linknet
e. ISP Universitas

19. Serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal
untuk masuk dan mengakses internet disebut…
a. URL
b. User ID
c. PPP
d. URI
e. FTP

20. Fungsi Password adalah …
a. mentrasfer file dari satu komputer ke server

web, dan atau dari satu komputer ke komputer
yang lain

b. mengakses komputer lain dari jarak jauh
c. menemukan informasi dalam bentuk teks
d. menjaga keamanan komputer dari tangan-

tangan jahil
e. mencari informasi secara otomatis dengan

meneliti isi dokumen yang ditermukan
21. Modem yang terpasang langung pada motherboard

melalui slot PCI disebut juga …
a. Dial up modem
b. ADSL Modem
c. USB Modem
d. Ekstenal modem
e. Internal modem

22.
Gambar di atas dalam jaringan computer berfungsi …
a. menterjemah sinyal
b. menyimpan data
c. mentranfer data
d. menjaga kerusakan data
e. penghubung beberapa titik dalam suatu jaringan

23. Agar computer dapat berkomunikasi dengan
internet, Anda harus mendaftarkan diri kepada …
a. Kantor Telkom
b. Perusahaan Microsoft
c. Departemen penerangan
d. Internet Service Provider
e. Kantor penyelenggara frekuensi radio

24. ISP pertama di Indonesia yang terhubung ke Internet
dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps adalah …
a. Indosatnet
b. CBN
c. Globalnet

d. IPTEKnet
e. Linknet

25. Lembaga yang bertugas melakukan beberapa
program kunci yang dinilai strategis untuk
pengembangan jaringan internet di Indonesia adalah
…
a. ISO
b. OSI
c. APJII
d. LIPI
e. IDNIC

26. Alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog
menjadi digital atau sebaliknya dalam jaringan
telekomunikasi disebut …
a. modem.
b. wireline
c. wireless
d. satelit
e. wi-fi

27. Modem ADSL memiliki kecepatan yang tinggi dan
dikembangkan dengan teknologi  …
a. DMT
b. CMT
c. EMT
d. UTP
e. STP

28. Kecepatan aliran data dari komputer local ke
komputer lain melalui sebuah network disebut …
a. Upstream
b. Downstream
c. Download
d. Upload
e. Restrart

29. Layanan internet  yang digunakan untuk menemukan
informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun video
adalah  …
a. FTP
b. WWW
c. Telnet
d. Ghoper
e. E-mail

30. Layanan internet  yang digunakan untuk  melakukan
sambungan telepon internasional dengan
menggunakan pulsa lokal disebut…
a. Veronica
b. VoIP
c. Caller ID
d. Phone call
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e. Teleconference
31. Berikut ini adalah logo web browser Mozila Firefox …

a.

b.

c.

d.

e.
32. Software web browser yang dikeluarkan oleh

perusahaan Microsoft adalah …
a. Netscape Navigator
b. Viola
c. Opera
d. Internet Explorer
e. Mozila Firefox

33. Ikon yang berfungsi memproses ulang akses tertentu
pada situs web adalah …

a.

b.

c.

d.

e.

34.
Gambar diatas disebut …
a. Address bar
b. Home
c. Status bar
d. Menu bar
e. Task bar

35. Layanan internet  yang digunakan untuk menemukan
informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun video
adalah  …
a. FTP
b. WWW
c. Telnet
d. Ghoper
e. E-mail

36. Sebuah alamat  yang menunjukkan rute atau jalur ke
file atau pada fasilitas yang lain pada web disebut …
a. IRC
b. HTML
c. HTTP
d. URI
e. URL

37. Format dokumen yang digunakan dan dapat diakses
dengan work wide web adalah …
a. FTP `
b. HTTP
c. HTML
d. MLM
e. Gopher

38. Dibawah ini tidak termasuk dalam fungsi web
browser adalah …
a. mendapatkan informasi yang diminta dan

menampilkannya
b. mengolah angka
c. berinteraksi dengan server
d. menampilkan dokumen elektronik
e. download dan upload informasi

39. Halaman pertama atau halaman depan suatu situs
web disebut …
a. W3C
b. Homepage
c. Web Site
d. HTTP
e. HTML

40. Kepanjangan dari HTML adalah …
a. Hypertext Maximum Locater
b. Hypertext Markup Language
c. Hypertext Markup Locater
d. Hypertext Markup Lead
e. Hightext Markup Language

41. Layanan internet  yang digunakan untuk sarana
berdiskusi atau bertukar informasi dalam satu
kelompok melalui e-mail disebut …
a. e-message
b. e-mail
c. milis
d. letter net
e. e-commerce

42. Layanan ISDN disediakan oleh ISP yang disebut…
a. ASP
b. RSP
c. CSP
d. NISP
e. NSP

43. Untuk mengamankan jaringan pribadi jika terhubung
ke internet , menggunakan . . .
a. Router
b. Access point
c. Kartu jaringan
d. Gateway
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e. Proxy server
44. ISDN  pertama kali diperkenalkan tahun 1970 di…

a. Asia
b. Amerika
c. Australia
d. Eropa
e. Afrika

45. Akses Internet satelit dapat melalui…
a. VSAT
b. HP
c. Kabel
d. ADSL
e. Line telepon

46. Untuk koneksi internet menggunakan modem kabel,
jaringan yang digunakan adalah . . .
a. satelit
b. ISDN
c. Telepon
d. Telepon Seluler
e. TV kabel

47. Komponen yang dibutuhkan dalam konfigurasi
jaringan internet VSAT, yaitu . . .
a. telepon, satelit, terminal vsat
b. stasiun hub, satelit, terminal vsat
c. stasiun hub, telepon, terminal vsat
d. stasiun hub, modem, terminal vsat
e. stasiun hub, satelit, telepon

48. Piringan besar yang dipasang menghadap langsung
ke satelit dan berfungsi sebagai pengatur semua lalu
lintas atau rute dapat pada jarigan VSAT disebut . . .
a. Satelit
b. Modem
c. parabola
d. paralayang
e. stasiun bumi

49. Protokol yang digunakan untuk akses internet
melalui telepon seluler adalah . . .
a. AMPS
b. X25
c. WAP
d. FTP
e. HTTP

50. Penyebaran informasi melalui internet dalam bentuk
halaman situs web dibuat dengan format . . .
a. DOC
b. PPT
c. HTML
d. XLS

e. MDB
51. Jika Anda mencari file artikel Sejarah Internet dengan

format  Pdf secara cepat di Google, maka pada kotak
search, teks yang di ketik adalah …
a. Sejarah Internet filetype:pdf
b. Sejarah Internet format pdf
c. Format pdf
d. pdf
e. Sejarah Internet pdf

52. Dalam  pencarian teks pada halaman web, opsi yang
digunakan jika pencarian  teks  disesuaikan dengan
besar kecil huruf yang diketika adalah opsi …
a. Upper Case
b. Lower Case
c. Match Case
d. Down
e. Up

53. Untuk mengambil gambar bitmap dari halaman web,
dapat dilakukan dengan cara …
a. klik pada gambar – klik menu edit – klik copy
b. klik pada gambar – klik menu file – klik save
c. klik pada gambar – klik download
d. klik pada gambar – klik set as background
e. klik pada gambar – klik save as picture

54. Untuk mengambil gambar bitmap menjadi wallpaper
dari halaman web, dapat dilakukan dengan cara …
a. klik pada gambar – klik set as desktop

background
b. klik pada gambar – klik menu edit – klik copy
c. klik pada gambar – klik menu file – klik save
d. klik pada gambar – klik save as picture
e. klik pada gambar – klik download

55. Untuk mengambil gambar animasi Flash dari
halaman web browser Mozilla Firefox, dapat
dilakukan dengan klik   Save Page As pada menu …
a. History
b. Bookmark
c. View
d. File
e. Edit

56. Untuk menyimpan halaman web, ada beberapa jenis
cara penyimpanan. Jenis penyimpanan secara
lengkap dalam satu kesatuan file dengan ekstensi
*.mht . Pilihannya adalah …
a. All File
b. Web Archive, single file
c. Web Page, complete
d. Web page, HTML Only
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e. Doc, Complete
57. Suatu cara untuk mengirimkan pesan dalam format

data elektronik dari satu komputer ke lain disebut …
a. Chatting
b. Surfing
c. E-mail
d. browsing
e. dating

58. Yang tidak  termasuk cara memperoleh layanan e-
mail adalah …
a. melalui penyedia e-mail gratis
b. melalui undangan
c. melalui isp
d. dengan membeli
e. dibuatkan oleh orang lain

59. Fasilitas akses e-mail yang dapat dibaca saat internet
offline adalah …
a. POP
b. SMTP
c. GPRS
d. X25
e. IP

60. Tanda @ dalam penulisan anna.pertiwi@yahoo.co.id
alamat e-mail menunjukkan …
a. identitas pengguna
b. berlokasi di
c. nama domain
d. nama server
e. nama pengguna

61. Berikut ini bukan perangkat lunak yang dapat
digunakan untuk menampilkan halaman web adalah
. . .
a. Safari
b. Google Chrome
c. Opera
d. Mozilla Firefox
e. Linux

62. Nama domain mulai diperjualbelikan pada tanggal . .
.
a. 14 September 1991
b. 14 September 1992
c. 14 September 1993
d. 14 September 1994
e. 14 September 1995

63. gLTD (generic Top Level Domain) untuk organisasi
non-komersil adalah . . .
a. mil
b. com

c. net
d. org
e. gov

64. ccLTD (country code Top Level Domain) untuk negara
Inggris adalah . . .
a. id
b. us
c. eng
d. uk
e. sg

65. Second Level Domain pada
www.smansacirebon.sch.id adalah…
a. www
b. smansacirebon
c. sch.id
d. sch
e. id

66. Dibawah ini adalah persyaratan teknis komputer
minimum untuk mengakses internet, kecuali…
a. Prosesor 486 Dx
b. Prosesor Pentium 4
c. RAM 8 MB
d. Monitor VGA
e. Harddisk 200 MB

67. Jika prosesor  yang digunakan adalah Pentium 1,
sebaiknya sistem operasi yang digunakan untuk
mengakses internet adalah…
a. Windows XP
b. Windows 2003
c. Windows 2000
d. Windows 98
e. Windows 95

68. Dibawah ini termasuk dalam ISP yang bersifat
terbuka, kecuali….
a. Telkom
b. CBN
c. Indosat
d. ISP Universitas
e. Linknet

69. Biaya akses internet yang dihitung berdasarkan pada
jumlah data yang diambil internet disebut.…
a. Volume based
b. Time based
c. Flat rate
d. Unlimited
e. Limited

70. Perhitungan biaya akses internet yang menggunakan
sistem time based adalah.…

mailto:pertiwi@yahoo.co.id
www.smansacirebon.sch.id
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a. Telkomnet instan
b. Speedy
c. Telkomsel GPRS
d. CDMA
e. Matrix GPRS

71. Layanan akses internet 24 jam setiap hari selama 7
hari yang menggunakan kabel serat optik, jaringan
TV kabel, wireless, dan satelit disebut.…
a. Night Server Access
b. LAN dial-up ISDN
c. Dedicated connection
d. Mobile Access
e. hotspot

72. Hal yang tidak diperoleh dari kantor pelayanan akses
internet adalah . . .
a. alamat server DNS
b. daftar pelanggan internet
c. username dan password
d. hostname dan domainname
e. nomor IP address dan subnet mask

73. Peralatan yang berfungsi sebagai pengendali akses
dalam sebuah lokasi hotspot adalah….
a. Ethernet Card
b. Internet Link
c. LAN Card
d. Access Point
e. Access Controller

74. Alamat unuk untuk mengidentifikasi komputer
dalam jaringan internet adalah…
a. Subnet mask
b. Alamat server DSN
c. Username dan password
d. IP Address
e. Hostname dan domain name

75. Peranan penting dari adanya teknologi internet
adalah…
a. Sumber virus
b. Sumber data dan informasi
c. Sumber program ilegal
d. Sumber kejahatan internet
e. Sumber pertukaran kebudayaan

76. domain e-mail anna.pertiwi@yahoo.co.id diatas
adalah …
a. anna
b. anna.pertiwi
c. yahoo
d. co.id
e. yahoo.co.id

77. berikut ini adalah etika dalam e-mail, kecuali …
a. Gunakan subjek e-mail dengan singkat dan

menggambarkan isi e-mail
b. Hindari penggunaan huruf besar yang berlebihan
c. Hindari kesalahan ketik serta struktur surat yang

tidak baik
d. Minta persetujuan kepada penerima e-mail jika

Anda ingin mengirim attachment ukuran besar
e. Gunakan huruf besar sebanyak-banyaknya untuk

penekanan terhadap sesuatu
78. Pada jendela Yahoo! Mail, untuk melakukan

pendaftaran e-mail baru dilakukan dengan cara
mengklik …
a. Sign In
b. Login
c. Sign Out
d. Sign Up
e. Logout

79. Bagian dari Yahoo! Mail yang berisi surat masuk
adalah …
a. Draft
b. Inbox
c. Send
d. Spam
e. Trash

80. Fungsi dari attachment file dalam e-mail adalah …
a. sebagai salinan e-mail yang dikirimkan kepada

penerima lain
b. penentu ukuran e-mail
c. untuk e-mail penting
d. untuk membuat lampiran e-mail
e. sebagai salinan e-mail yang tidak dapat dilihat

oleh penerima e-mail
81. Kata URGENT untuk subject e-mail menunjukkan

sifat e-mail …
a. Segera
b. Biasa
c. Tidak penting
d. terbuka
e. tertutup

82. Pengiriman e-mail kepada siapapun secara acak
tanpa batasan apapun disebut …
a. UCE
b. ECU
c. TDEM
d. DTEM
e. MDTE

83. Yang termasuk dalam program e-mail client adalah …

mailto:pertiwi@yahoo.co.id
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a. Microsoft Excel
b. Outlook Express
c. Internet Explorer
d. Quick Time
e. Real Player

84. Program mIRC diciptakan oleh …
a. Bill Gates
b. Tim Berners Lee
c. Alexander Graham Bell
d. Khaled Mardam-Bey
e. Linus

85. Berikut ini adalah ikon emosi “berteriak” yang
digunakan dalam chatting …
a. :(
b. :)
c. :-))
d. :-o
e. :( )

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan menjawab secara
tepat dan jelas.

86. Sebutkan dan jelaskan penggunaan 7 (tujuh) macam
generic Top Level Domain (gTLD) !

87. Jelaskan langkah-langkah untuk menjadikan Internet
Explorer sebagai web browser default !

88. Jelaskan kepanjangan istilah internet dibawah ini :
a. TCP/IP
b. ISP

c. HTTP
d. HTML
e. ADSL
f. VSAT
g. Modem

89. Sebutkan tujuh situs web yang melayani search
engine !

90. Sebutkan dan jelaskan fungsi tujuh layanan internet
yang anda ketahui ?

91. Sebutkan tujuh macam web broser yang biasa
dioperasikan !

92. Sebutkan jenis kabel jaringan dibawah ini ?

a.

b.

c.
93. Sebutkan dan jelaskan fungsi lima contoh software

pendukung web browser  !
94. Jelaskan langkah-langkah untuk melakukan

pengaturan koneksi ke ISP dengan menggunakan
modem (catatan jenis modem bebas)!

95. Apakah fungsi Reply dan Forward dalam e-mail ?

Selamat belajar, semoga sukses menyertai kalian menghadapi ulangan umum
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