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

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

c. hijau
d. ungu
e. coklat

4. 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

5. 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
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6. 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

7. 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

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

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

10. 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

11. Fungsi dari port yang terdapat pada komputer
adalah …..
a. sebagai antar muka antara komputer dengan

komputer atau dengan peralatan lain
b. untuk mengakses internet
c. untuk meningkatkan kecepatan prosessor
d. sebagai media komunikasi
e. sebagai aksesoris komputer

12. To connect an external modem to your computer,

usually you use ......... port
a. serial
b. pararel
c. PS / 2
d. PCI
e. s video

13. Dibawah ini adalah era perkembangan sejarah
perangkat lunak, kecuali ....
a. era pemula
b. era stabil
c. era makro
d. era mikro
e. era modern

14. Yang termasuk ke dalam program aplikasi sistem
operasi adalah .....
a. ms. word
b. ms. excel
c. ms. powerpoint
d. ms. access
e. ms. Windows

15. Interaksi antara manusia dengan komputer yang
dilakukan melalui penulisan perintah menggunakan
keyboard disebut
a. VUI
b. CUI
c. AUI
d. MUI
e. GUI

16. Program aplikasi yang digunakan untuk browsing
internet adalah ......
a. yahoo messenger
b. mozilla firefox
c. yahoo mail
d. google
e. msn

17. An Apllication program that used to make a
presentation is .......
a. writer
b. calc
c. base
d. impress
e. math

18. Program yang digunakan untuk membuat rancangan
animasi 2D datau 3D yang membutuhkan ukuran
presisi tinggi adalah ......
a. google sketchup
b. blender
c. 3D MAX
d. Maya
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e. AutoCAD
19. An Operating system that can solves a lot of work

simultaneously at the same time is called ....
a. multi tasking
b. multi user
c. real time
d. real user
e. user tasking

20. Jika bilangan desimal 255 di konversikan ke dalam
bilangan biner maka hasilnya adalah ....
a. 11111111
b. 10101010
c. 00000000
d. 01010101
e. 10000000

21. Perhatikan gambar berikut.

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

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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

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

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

30. 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

31. 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
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menjadi informasi, dapat menjalankan program
Yang tersimpan dalam memori Yang bekerja
dengan suatu aturan tertentu

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

d. suatu alat elektronik yang mampu melakukan
beberapa tugas

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

32. Fungsi dari komputer dan peralatan teknologi
informasi adalah dibawah ini kecuali .....
a. mencari informasi
b. alat komunikasi
c. media transaksi
d. hiburan dan permainan
e. merusak data

33. Peralatan teknologi yang lebih dominan digunakan
sebagai media informasi adalah ....
a. komputer
b. televisi
c. handphone
d. PDA
e. telepon

34. Pengguna komputer yang bertugas memasukkan
data dan pekerjaannya berulang ulang disebut  ...
a. system analyst
b. programmer
c. operator
d. data entry
e. drafter

35. Syarat-syarat informasi yang baik di bawah ini,
kecuali ....
a. ketersediaan
b. mudah dipahami
c. sulit didapatkan
d. tepat waktu
e. keandalan

36. 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
37. Komputer yang mengolah data dengan

menerjemahkan keadaan fisik seperti suhu, cuaca,
dan tekanan udara disebut sebagai komputer
a. analog
b. digital
c. hybrid
d. special purpose
e. general purpose

38. Alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai
saat ini dapat digolongkan ke dalam empat golongan
besar, peralatan mekanik yang digerakkan secara
otomatis oleh motor elektronik. adalah ....
a. peralatan manual
b. peralatan mekanik
c. peralatan organik
d. peralalatn mekanik elektronik
e. peralatan elektronik

39.
What is this picture ?
a. NIC
b. MODEM
c. Router
d. Bridge
e. Switch Hub

40. The following are included into first generation
computer, except for .....
a. Collosus
b. ENIAC
c. UNIVAC
d. Mark I
e. Stretch

41. 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

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

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

44. 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

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

46. 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

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

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

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

50. 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

51. Komputer pada generasi keempat menggunakan
chip dengan. teknologi LSI, kepanjangan dari LSI
adalah
a. Local Scale Integration
b. Label Scale Integration
c. Large Screet Integration
d. Large Scale Input
e. Large Scale Integration

52. Storage media that made from an aluminium and
ceramic covered by a magnetic  cover is ....
a. tape date
b. flash disk
c. CD
d. floppy disk
e. harddisk.

53. Digital Versalite Disk (DVD) memiliki kapasitas
penyimpanan sebesar …..
a. 1,3 GB
b. 2,4 GB
c. 3,6 GB
d. 4,7 GB
e. 9,2 GB

54. Sedangkan Compact Disk (CD) memiliki kapasitas
penyimpanan data sebesar …...
a. 128 MB
b. 256 MB
c. 384 MB
d. 512 MB
e. 700 MB

55. Jaringan komputer yang bekerja dengan
menggunakan kabel – kabel sebagai penghubung
antar komputer disebut jaringan ....
a. wireless
b. wireline
c. satelit
d. modem
e. microwave

56. Di bawah ini keunggulan jaringan wireless, kecuali ....
a. Mobilitas
b. Kecepatan instalasi
c. Fleksibilitas tempat
d. Kemampuan jangkauan
e. Transmisi data 1 -2 Mbps
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57. komunikasi jaringan wireless dapat menggunakan
media di bawah ini, kecuali ....
a. sinar inframerah
b. microwave
c. gelombang radio
d. satelit
e. kabel UTP

58. Dalam komunikasi data jaringan dibutuhkan
penerjemah atau interpreter yang disebut dengan .
a. protokol
b. ISO
c. OSI
d. net
e. ping

59. Aturan baku yang dikeluarkan oleh ISO (International
Standard Organization) sebagai prinsip dari
komunikasi data dikenal dengan nama....
a. protokol
b. ISO
c. OSI
d. net
e. ping

60. Pada tahun berapakah teknologi jaringan komputer
mulai digunakan di universitas-universitas dan
perusahaan-perusahaan?
a. tahun 1948
b. tahun 1958
c. tahun 1968
d. tahun 1978
e. tahun 1988

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

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

63. Berikut ini yang termasuk perangkat brainware
adalah
a. operator
b. memory
c. harddisk

d. prosesor
e. Windows 98

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

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

66. 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

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

68. 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

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

70. Tombol keyboard yang .digunakan melakukan warm
booting adalah
a. Shift
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b. Delete
c. Esc+Alt
d. Num Lock
e. Ctrl+Alt+Delete

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

72. 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

73. 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

74. 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

75. Peralatan dalam CPU yang berfungsi untuk
menyimpan data bersifat sementara
a. VGA
b. RAM
c. prosesor
d. control unit
e. aritmatic logic unit

76. Pada tahun 1950 terdapat super komputer yang
dapat melayani beberapa terminal komputer.
Konsep jaringan ini dikenal dengan nama
a. Distributed Processing
b. Time Sharing System
c. Local Area Network
d. Metropolitan Area Network

e. Internet
77. Local Area Network (LAN) concept was introduced in

......
a. 1940
b. 1950
c. 1960
d. 1970
e. 1980

78. Penggunaan jaringan untuk skala jaringan yang lebih
besar dapat menggunakan teknologi transmisi ....
a. broadcast
b. LAN
c. jarak
d. point to point
e. point to group

79. Jaringan yang mencakup geografis dan luas areanya
mampu menjangkau batas provinsi sampai negara
yang ada di belahan bumi ini, disebut jaringan ....
a. DP
b. TSS
c. Local Area Network
d. Metropolitan Area Network
e. Wide Area Network

80. Suatu cabang ilmu yang mempelajari perancangan
pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh
manusia, sistem orang dan mesin, peralatan yang
dipakai manusia agar dapat dijalankan dengan cara
yang paling efektif, termasuk alat-alat peraga untuk
memberi informasi kepada manusia, adalah
pengertian ergonomi menurut ....
a. Sutalaksana
b. Fuori
c. Blissmer
d. Charles Babbage
e. Adam Smith

81. Di bawah ini adalah jenis printer yang mempunyai
tingkat kebisingan yang tinggi
a. HP Deskjet
b. Canon BJC 2100
c. Epson LQ 1170
d. Epson Stylus C58
e. HP Laserjet 1010

82. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu....
a. etis
b. ethos
c. ethas
d. atos
e. atas

83. Menurut UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak
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cipta adalah ....
a. hak asasi bagi pembuat program untuk

mengizinkan orang lain mengopinya secara
bebas

b. sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam
bentuk bahasa, kode, skema bentuk lain

c. hak yang diberikan orang tua kepada anaknya
d. hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku

e. hak ekslusif bagi pembajak program untuk
memperbanyak ciptaan orang lain dan
memberikan izin dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menu-rut peraturan
perundang-undangan yang berlaku

84. UU Hak Cipta yang berlaku di Indonesia saat ini
adalah ....
a. UU No. 19 Tahun 2001
b. UU No. 19 Tahun 2002
c. UU No. 19 Tahun 2003
d. UU No. 19 Tahun 2004
e. UU No. 19 Tahun 2005

85. Menurut UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002,
berlakunya hak cipta atas ciptaan program komputer
dan database adalah ....
a. 47 tahun
b. 48 tahun
c. 49 tahun
d. 50 tahun

e. 51 tahun

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat
dan jelas !.
86. Apakah yang dimaksud dengan komputer ? Jelaskan

langkah langkah untuk mematikan komputer yang
menggunakan sistem operasi windows 7 dengan
benar !

87. Mention and describe four ports and their function
that usually used on computer !

88. Berdasarkan kebutuhannya software dibagi menjadi
word processor, spreadsheet, presentation,
database, desktop publishing, multimedia, browser
dan CAD. Jelaskan dan berikan contohnya !

89. Describe the steps to turn off your computer using
windows 7 operating system !

90. Jelaskan secara singkat karakteristik type topologi
jaringan star beserta kelebihan dan kekurangannya !

91. Komputer sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga
buah sub sistem yatu hardware, software dan
brainware. Jelaskan masing masing sub sistem
tersebut !

92. Ada lima generasi dalam sejarah komputer. Sebut
dan jelaskan masing masing generasi komputer !

93. Sebutkan urutan kabel UTP straight (type A) dan
cross over (type B)

94. Media penyimpanan dapat dibagi dalam tiga jenis.
Sebut, jelaskan dan beri contoh masing masing jenis
media penyimpanan itu !

95. Sebut dan jelaskan lima cara menghargai hasil karya
atau kreasi orang lain ....

Selamat belajar, semoga sukses menyertai kalian menghadapi ulangan umum
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